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Šiandien, antradieni, virš 
1500 veteranų užsiregis
truos aukštesniam moks
lui Fort Devins kolegijoje. 
Pagarsėjusi stovykla da
bartiniu laiku buvo atre
montuota, kad galėtų pri
imti veteranus, kurių didis 
skaičius nebegalė jo įstoti

liauja Katamą Mokykla
Vaifečiams

Lawrence — T,awrenco 
priemiestyje. Sh ?.wsheen 
Village, randasi buvusios
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Mirtis Arba Kalėjimas Nacių 
Karo Kriminalistams

21 Nacis Pripažintas Kaltu
 •-----------------------------------------

Nuernberg, Vokietija, Ispaną Kardinolas j30 • - - - -
militaris karo 
šiandien paskelbė, kad na-i 
cių Vokietija kalta už be- 
gailestingą, agresyvų karą 
prieš 11 kraštų ir pripaži
no 21 nacį kaltu, kurie ga
li būti nubausti mirties 
arba kalėjimo bausmėmis.

Tribunolas paskelbė, kad 
vokiečių aukštoji koman-1 
da, Vokietijos kabinetas ir nes®> 
rūdmarškiniai S. A. siauri- nas kitas Ispanijos Vysku- 
mo būriai nekalti už kri- P^8 dalyvaus tame susirin- 
minalystes kaipo organi- kime. 
zacijos. / 
Gestapo, S.S. i 
saugumo policijos dalis, ir 
nacių vadovybes korpusų 
dalys yra kriminališkos 
grupės.

Tribunolą sudarė Rusi
jos, Prancūzijos, Jung. ^ence ir laikinai apsigyve- 
Valstybių ir Anglijos tei- no Šv. Klaros name, 
sėjai. | Seselės vienuolės, be-

Tribunolas pripažino na-(laukdamos past a t y m o 
cius kaltais už užpuolimą naujos katalikų ligoninės, 
Rusijos, Lenkijos, čeko-.kurios statybai jau yra 
slovakijos ir kitų kraštų, —J~ 
taip gi ir už nekaltų žmo
nių kankinimą ir žudymą 
koncentracijos stovyklose.

{American Wooien kęmpa- 
, kuris 

buvo neseniai / rVivysku- 
‘ ■ r.pnirktas ir

j kitas kolegijas dėl trūku- 5,
(po Cushin^ 

avesta* Saldžiausios Šir
dies Broliams vienuo
liams - »stei ■"■-
‘i mokvklą berniukams to
je apvija kėie.

Saldžiusios Širdies Mo
kykla berniukams jau pra-

mo vietos.
Kolegija turi net 327 na

rius stovykloje ir moksli 
dėstys 118 mokytojų.

Ia *
Tarptautinis 

tribunolas i Neatvyks Į Bestenu

CYO Turės Naują Mamą
Boston, Mass. — J. E. 

arkivyskupas Richard J. dėio mokslo metą ir arti 
Cushing, D. D., kalbėda
mas Seton klubo, kurį su
daro Massaehusetts Gene-.patvirtinimas, kad katali- 
ral ligoninės slaugės, ben-’kai tėvai dpgeidauja dau- 
druose komunijos pusry- giau savo tikėjimo mokyk- 
čiuose, Copley Plaza vieš- lų._ 
butyj, pranešė, kad K. of 
C. Karo Tarnybos klubo 
namą, kuris buvo naudoja
mas karo tarnybos vyrų 
centrui karo metu, kitą 
pavasarį paves Katalikų 
Jaunimo Organizacijai 
(CYO) ir kunigams gyve-Į auklės mūsų jaunimą, 
nimui, kurie bus paskirti 
specialėm pareigoms.

300 berniukų atsilankė 
oirmą dieną. Tai aiškus

Dažnai skaitome laikraš
čiuose, kad yra trūkumas 
mokytoju viešose mokyk
lose, tačiau, labai džiugu 
sužinoti, kad jau 20 brolių 
vienuolių atvyko į naują 
mokyklą ir pasišventusiai

Mrs. Thomas A. Edison, našlė elektros lemputės išradėjo, laiko pirmu
tinę išrastą lemputę ir palygina su aukščiausios rūšies (50,000 watts) 
elektrine lempa Mrs. Edison dalyvavo Geenral Electric Lightirg Institu
to, Nela Park, Ohio, atidaryme.

ROOSEYELTAS PALIKO
51.940,000 Turto

Jugoslavijos Raudonieji Jau 
Teisia Arkivyskupą 

Stepinac

Zagreb, Jugoslavija, rug
sėjo 30sėjo 30 — Jugoslavijos
raudonųjų valdžios teis
mas jau teisia Arkivys
kupą Aloizą Stepinac, Kro
atų kataliku vadą. Jis kal
tinamas “už bendradarbia
vimą su naciais ir nusikal-

Varšuvos Valdžia Atė 
Pilietybę 4 Lenką 

uenerotams

Atmokėjus Skolas ir Kitas
Išlaidas Liko $1,821,877.70 1

— .. ................... .... ■■■■»■■■ I ........... ,1

KARDINOLAS SPELLMANAS 
GLOBOJA LIETUVIŲ KATALI 

KŲ KONGRESĄ
New Yorkas — Kardino

las Spellmanas sutiko būti radienį, spalių 22 d 
Amerikos Lietuvių Katali- sudarytos sąlygos aplan
kų Kongreso globėju.

Kaip jau buvo pranešta, šventąją — Motiną Cabri- 
Amerikos Lietuvių Katali- ni, kuri yra palaidota New 
kų Kongresas įvyksta spa-. Yorke.

vių pageidaus, tiems ant- 
bus_______ Poughkeepsie, N. Y. —

Varšuva, Lenkija —Šio- Adv. Henry Hackett, ku- 
mis dienomis įlenki jos vai- ris buvo įgaliotas vykinti 
džia paskelbė, kad ji atė- mirusio prezidento Frank- 
mė pilietybę gen. Anders lin D. Roosevelto testa- 
ir 5 kitiem lenkų karinin- mentą, praneša, kad prezi- opa.-.
kam,, kurie energingai gy- dentas Roosevelt paliko lių 20 ir 21 dienomis Hotel • Kurie mano sustoti vieš- 
nė Lenki jas nepriklauso- $1,940,600 vertės nuosa- Pennsylvania, New Yorke. bučiuose, turi vietas užsi- 
mvbe pačioje Lenkijoje ir vybės. Hackett sako, kad į Iškilmingoji kongreso sakyti iš anksto.

•9

kyti pirmąją amerikietę

Madrid — Ispanijos Kar
dinolas Enriųue Pla y Da- 
niel pareiškė, kad jis neat
vyks į Bostoną, nors buvo 
laikraščiuose paskleista 
gandų apie jo atvykimą 
dalyvauti konferencijoje.

Kardinolas, tačiau, pra- 
kad greičiausia vie-

aaipu ui gaili- j

Tačiau vokiečių! ------------ —
ir jos s.D. Naujos Ligoninės Vienuolės

Atvyto Į Lawrence
Lawrence — Prieš kelias 

dienas, Bon Secours šešios 
vienuolės atvyko į Law-

surinkta virs milijonas do
lerių, lankys ligonius na
muose ir jiems teiks pa
tarnavimą.

GRAIKŲ VADAS ATSISAKĖ 
ĮEITI Į MIN1STERIŲ 

KABINETĄ
mybę pačioje Lenkijoje ir vybės. Hackett sako, kad į Iškilmingoji 
užsienyj, i tą sumą yra įtraukta ir dalis įvyks sekmadienį,

Lenkijos valdžia labai $119,111.50, už kuriuos spalių 20 d.
Tą dieną 10:45 vai. kon-timus prieš Jugoslavijos nyksta, kad lenkų karinin- New Yorko valstybėje ne- r-^ - - - - -

___ z ‘ kai ir kareiviai negrįžta į reikia mokėti mokesnių. gj.esas pradėtas iškil- 
Visiems yra žinoma, kad Lenkiją. Todėl dabar jiems Atrokavus netaksuojamas mįngOmįs pamaldomis Au- 

Jugoslavijos valdžia yra keršija, 1 ,'1"' 1 001
komunistinė. Tito yra 
Maskvoje ištreniruotas ir 
atsiųstas į Jugoslaviją, 
kuris sudaręs ginkluotus 
būrius, kovojo prieš pa- 
triotingą gen. Mikajlo- 
viteh armiją, kuri gynė 
savo kraštą nuo užpuoli
kų nacių. Tito teismas nu
teisė ir sušaudė gen. Mi
ką jlovitch. ’ ' ■

Arkivyskupas Stepinac^ 
kai jis buvo pašauktas, 
kaltu neprisipažino. Bet 
ar galima tikėtis, kad Tito 
valdžios teismas bus beša
liškas?! Tik didžiųjų vals
tybių, kurios laikosi .tei
singumo, spaudimas gali 
išgelbėti arkivyskupo Ste
pinac gyvybę.

valdžią”.

v •

2712 Studentą Pradeda 
Mokslą Boston Kolegijoje

, atimdama jiems nuosavybes, liko gpog Varty bažnyčioje
pilietybę. . Į877.70, ir iš tos sumos at- jęew Yorke, prie Holland

Kaip žinoma, Lenktos rukavus laidojimo įslai- Tunnei 
■‘■"i buvo sudaryta das. skolas ir kitokias, ,

Boston Kolegija, Tėvų 
Jėzuitų vedama, pradėjo 

. naują mokslo metą šią sa- 
Po pietų 2:00 vai. Hotel vait? su didžiausiu skaičių

Nepatenkintas Karaliaus Pastangomis Suvienyti 
Opozicijos Partijas

valdžia buvo sudaryta das, skolas ir kitokias, po pietų 2:00 vai Hotel vad? sU didžiausiu skaičių 
Maskvoje. Toji valdžia pa-(gryno turto liko $1,085,- pennsylvania bus pradėti studentų per ištisus 84 me- 
taikauja Maskvai ir daro 486.80, už kurį turi mokėti posėdžiai. Juose bus iš- tus auklėjimo veikimo, 
taip, kaip Maskva padik- New Yorko valstybei mo- kiansvta svarbiu kalbu I Arti 80 nuošimtis stu- tuoja. - 'kesnius._______________ kurias pasakys tiek lietui denių yra karo veteranai.

_ - iviai, tiek amerikiečiai. Pažymėtina, kad visų ve-
Numatyti žymūs kalbė- teranu, ^urie norėjo įstoti 

tojai. Lietuviškai kalbės 1 aukštesni mokslą, nebu- 
ką tik iš Europos atvykęs vo Sa^ima priimti dėl sto- 
asmuo, atsakingas parei- ^os. kambarių ir miega- 
gas ėjęs požeminėje Lietu- vietų._____________

Paryžiaus Taikos Konferencija

Athenai, Graikija, rūgs., Sophoulis kritikavo ka- 
30 — Karalius Jurgis II ralių už tai, kad jis įsakė 
įgaliojo premierą Kons-.Tsaldariui susisiekti su 
tautiną Tsaldaris, rojalis- opozicijos vadais kaipo 
tų vadą, sudaryti naują karaliaus atstovui. Jis sa- 
ministerių kabinetą iš visų ko, kad karalius pats tu- 
opozicijos partijų. Tsalda- rėjo sušaukti opozicijos 
ris pakvietė buvusį pre-’ atstovus ir atvirai išdis- 
mierą Themistokles So- kusuoti visas problemas, 
phoulis, liberalų partijos 
vadą, įeiti į kabinetą. Jis* 
atsisakė.

Tuo pačiu metu, neteisė
tos, bet gerai apsiginkla
vusios gaujos, visiškai ne- 
siskaitydamos su kara
liaus atsišaukimu dėl vie
ningos Graikijos.

Tie ginkluoti būriai, kaip 
jau buvo rašyta, yra re- 
imiami užsienio. Jie gauna 
(ginklus iš Jugoslavijos ir 
j Albanijos. Sakoma, kad 
tokiu “kovotojų” prieš 

i valdžią yra apie 10,000.

vos laisvės kovoje.
Vakare tame pat viešbu- RAUDONIEJI KALTINA JUNG.dentui Trumanui sveikini

mo telegramą, į kurią ga
vo sekančio turinio atsa
kymą: “Ponai! JAV Se
kretorius pavedė man iš
reikšti Jums padėką už 
Jūsų pasiųstą JAV prezi
dentui Pergalės dienos 
proga telegramą. Širdin- gų delegacija kongreso Valstybes už negrąžinimą 
gai Jūsų: už USA politinį reikalais lankėsi kardino- laivų Čekoslovakijai ir Ju- 
tarėją — John Muccio”.|lo Spellmano kanceliarijoj goslavijai. Rusai sako, kad 
Kaip matome, telegramą j ir turėjo svarbių pasitari- tuos laivus vokiečiai pavo- 
pasirašė USA kariškos mų. 'gė nuo jų ir dabar juos tu-
valdžios politinis tarėjas. • jei kas iš kongreso daly- ri Amerikiečių militariai 
“ ’ autoritetai Austrijoj ir
BEVIN RAGINA SUSTABDYTI i Vokietijoj.

Rusai tuos kaltinimus 
iškėlė baigiantis Jung. 

, , ,, -Tautų ekonominės ir so-lovai tuo būti sukalba- • t bos susirinki.
mesni taikos konferencijo- mui atsakį,dami j Ameri- 
se. Rusijos agentai privalo kos pareiškimą Dunojaus 
sustoti kurstę vienus pnes reįkalu

Paryžius, rūgs. 30' —
Svarstant Italijos ir Ru
munijos taikos sutartis, 
Rusijos atstovai pasiūlė, 
kad su “labiausiai palan
kiomis tautomis”preky
bos sutartis galėtų daryti 
tik kaimyninės valstybės. 
Rusija, matyt, norėjo tu
rėti monopolį Balkanuose, 
Suomijoj ir kitose valsty
bėse. Tačiau Italų Ekono
minė Komisija atmetė Ru
sijos pasiūlymą 12 balsų 
prieš 6.

Taigi į sutartis įtraukė 
Jung. Valstybių, Anglijos 
ir Prancūzijos pasiūlymą, 
kad tos tautos gali turėti 

į {prekybos sutąrtis su viso
mis tautomis.

f ■*

Dail. Mackevičiaus Darbą 
Paroda

Vakarų Vokietija — 
(LAIC) — Žymus lietuvių 
dailininkas, J. Mackevi
čius, organizuoja universi
tetiniame Tubingeno mies
te savo kurinių parodą 
Parodą remia ir techniškai 
jam padeda organizuotis 
UNRRA bei prancūzų ka
rinės įstaigos, v "

(LAIC)

Lietuvių Tremtiniu Telegra
ma Trumanui .

tyje įvyks muzikalinis lie
tuvių vakaras — su dai
nomis, muzika ir literatū
ros kūriniu skaitymu.

Antroji diena bus skirta Jung. Tautų Saugumo Ta- 
Federacijos posėdžiams. rybos susirinkime Rusijos 

Neseniai lietuvių kuni- atstovai kaltina Jung.

VALSTYBES DĖL LAIVŲ
Lake Success, N. Y. — Gub. Tobin Įsakė Ieškoti 

Mėsos
Boston, Mass., rūgs. 30

Gubernatorius Maurice J. 1i • • « * •••••• «*• «Jic yra komunis vai irTobin jsake policijai ir Vi- Dak/leiviai 
suomenės Sveikatos De- PaKeIeiviai

NERVŲ KARĄ

partamento inspektoriams 
eiti į skerdyklas ir sande
lius ir ieškoti ar kas nors 
tiksliai nelaiko paslėpę 
mėsos.

Nėra žmogaus, kuris bū
tų visiškai blogas, nė nėra 
žmogaus, kuris būtų visiš
kai geras. K. J. N.

ALRK Naujos Anglijos Apskričio 
METINIS SUVAŽIAVIMAS

Londonas — Anglijos 
užsienio sekretorius Er- 
nest Bevin sutinka su Sta
lino pareiškimu, kad ‘ ‘da
bartiniu metu nėra karo 

” bet prideda, 
kąd.negali būti taikos, jei-
pavojaus,

Va kury Vokietija ■ KP tiebus sustabdytas nėr- 
,~A3C) — Ambacho (a. vį karas, kurį veda Rusi- 
merikiečių okupuqta Vo-U06 Yaldžia kaikunose vai- 

zona) lietuviai

T

kietijos
tremtiniai, ' Sąjungininkų j \
Pergalės šventės proga, toriU* ■ Byirnes pareiškė,

r JJjSįC-'J '".J
Jung. Valstybių sekre-

pasiuntė Amerikos prezi- kad Rusijos valdžios ats-

kitus.

Susirgo John Lewis
H’ashington, D. C. —Pe

reitos savaitės pabaigoje 
susirgo John Lewis, ang
liakasių unijos preziden
tas, ir pasidavė ligoninėn

a

Sekmadienį, lapkričio 17 d., 2 vai. p.p., P. Šy. N. P. 
r____  ____ parapijos svetainėje, 432 Windsor g-vė, Cambridge,

nant, Amerikos atstovas. (Mass. įvyks Naujos Anglijos Federacijos Apskričio 
Amerikos rezoliucija metinis suvažiavimas. Skyriai, katalikiškų draugijų 

kreipia tarybos dėmesį, sąryšiai ir visos katalikiškos draugijos, raginamos 
kad ji rekomenduotų intė- prisiųsti skaitlingai delegatų-čių. Suvažiavimas svar- 
resuotoms valst y b ė m s bus. Mūsų visų pareiga surasti jėgų gyvesnei katali- 
tarptautinio Dunojaus rei- kiškai veiklai.

Kun. J. Vaitekūnas, Dvasios Vadas 
A. Daukantas, Pirmininkas 

B. Jakutis, Raštininkas

ir rezoliuciją, ku
rią pasiūlė John G. Wi-

kalu sušaukti susirinkimą 
ir išspręsti visas pagrindi
nes problemas.

♦
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■V AIRIOS ŽINIOS
PRANCŪZIJOS SEIMAS PRIĖ
MĖ NAUJĄ KONSTITUCIJĄ

Referendumas Įvyks Spalių 13
Paryžius, rūgs. 30 — įtinai stipri atsilaikyti

Prancūzijos konstituciji-itarp kovojančių Jung.
nis seimas paruošė ir prie- Valstybių ir Rusijos, 
mė naują konstituciją, ku- Kaip žinoma, 
rią paves piliečiams balsa
vimui spalių 13 d.

Buvęs prezidentas de 
Gaulle pasmerkė trijų di
džiųjų partijų paruoštą 
konstituciją. Jis sako, kad 
pagal tą naują konstituci
ją Prancūzija nebus užtek-

. CAX..< J XX

Prancūzi-
‘ jos piliečiai balsavimu jau 
j atmetė vieną konstituciją, 
j ir konstitucijinis seimas 
;turėjo išsiskirstyti. Jeigu 
■piliečiai balsavimu atmes-1 
tų ir naują konstituciją, 
tai įvyktų nauji konstitu- 
cijinio seimo rinkimai.

mis ir lietuviškais liaudies 
i ritmais. Ansamblio užuo
mazga prasidėjo dar Vil- 

i niuje. Ansamblyje režisie
rium dirba G. Veličką, Šo-j 
kiams vadovauja B. Lic- 
kunaitė, o instrumentali- 

i nei muzikai' — Pakštas, 
i Ansamblio paširddymu 
gėrėjosi p. Roosėveltiertė, 

Į Vati kano ' pasiu n t i n y s 
Ciarlio, UNĘRAos direk
torius Europoje Morgan ir 
tūkstančiai amerikiečiui 
karių.

Žydai Kovosi* Dėl.
Mestm

RUSIJA VĖL REIKALAUJA 
DARDANELIŲ KONTROLES

vMaskva — Rusijos vai-į Rusijos kontrolėje, bet ir 
džia vėl pareikalavo, kad I visa Turkija, panagiai kaip 
Turkija sutiktų bendrai!Balkanų kraštai, 
su Rusija kontroliuotiį 
Dardanelių sąsiaurį. Taip-į 
gi įspėjo Turkiją, kad ji! 
nedarytų jokių sutarčių! 
dėl Dardanelių kontrolės! 
su kitais kraštais, kurie’ 
neprieina prie Juodųjų jū
rų.

Vadinasi, rusai jau ir 
Turkijoje veda nervų ka
rą. Jeigu Turkija priimtų 
Rusijos reikalavimus, tai 
ne tik Dardaneliai būtų

Gaisras Harvarde

« » . f
■ . * *

Worcester, .Ma^ą. -r-__
reitos savaitės pabaigoje 
įvyko Naujos Anglijos Zu-j 
dų Apskričio1 16-tas sež-^ 
mas, kuris užsibaigė ban- 
kietu Sheraton viešbutyj.

Seimas, kuriame dalyva
vo 400 atstovų, pakartojo 
savo pasižadėjimą kovoti 
dėl įsteigimo demokratijos 
Palestinoje. . •.

)

Trys amerikiečiai kariai veda areštuotą vo
kietį, kuris buvo sučiuptas juodos rinkos tarny
boj.. Bad Homburg, Vokietijoje.

l i

29Sekmadienį. rugsėjo 
'd., Harvardo Carey lauko 
name, Soldiers’ Field, 

! Brighton. Mass., Harvar
do Stadiume kilo gaisras. 
Tačiau ugnis buvo greit 
užgesinta.

Apskaičiuo j a m a, kad 
gaisras padarė $1500.00 
nuostolių.i

Nutarė Sudaryti Tarptautinį 
Teisingumo Teismu

Rusija Priešinosi
v

siryžo Amerikoje, tikrame 
gyvenime pademonstruoti, 
kad jo idėjos esančios tiks
lios.

grūdimas buvo nemažas, 
bet kai darbingumas ma
žėjo, ydos augo; maisto 
produktus reikėjo pirktis 
artimosiose ririkbse.

Neišgelbėjo nė nauja, 
nuolatinė konstitucija, ku
rioje buvo skelbiama, kad 
visi turi lygias pareigas, 
kurioje buvo priimtas ben
dras darbo ir pramogų gy
venimas, bendra nuosavy
bė, kalbos ir veikimo lais
vė, nuoširdumas, manda
gumas, tvarka, sveikata, 
mokslas ir tt.

BRITŲ SOCIALISTO 
ŽODIS IŠ SAKYKLOS

Nupirkęs minėtąją “Har
moniją”, jisai pavadino 
“Naujoji Harmonija”. Bu
vo išleistas manifestas, 

i kad “Harmonijoje”, India
noje steigiama nauja ben
druomenė”. Susirinko sa
vanorių iš įvairiausių kraš
tų ir tautų.

Atvykęs R. Owenas 1825 
metų bal. 27 d. pasakė ROJUS VIRSTA 
karšta kalba i nauios vi- PRAGARUkarštą kalbą į naujos vi- PRAGARU 
suomenės kūrėjus. Jis, pat
sai neradęs vietos religijai 
savo naujoj visuomenėje, 
visgi savo pirmąją kalbą 
pasakė iš sakyklos Rappo 
apleistoje bažnyčioje (ku
rią buvo nupirkęs drauge 
su kitais trobesiais). Owe- 
nas paskelbė ir naują kon
stituciją tos jų laikinos 
draugijos. Jų tikslas — že
miškoji laimė, jų siekimai 
— skinti kelią kitoms to
kioms bendruomenėms pa
saulyje. Arkliai, karvės — 
bus jų bendra nuosavybė, 
vieton pinigų — bus gau
nama kortelės už atliktą 
darbą, už jas gaus bend
ruomenės krautuvėse rei
kiamus dalykus. Dabar jie 
pradedą naują gyvenimą 
ir nė vienas iš jų nebus 
klausinėjamas koks jų gy
venimas buvo praeityje.

R. Owenas turėjo tiek 
daug gerų vilčių, kad visą 
pasaulį kvietė keltis į 
“Naująją Harmoniją” kur
ti naują bendrą (komunis
tinį) gyvenimą.
KUR LIŪLIAVO 
KVIEČIAI, DABAR 
LAUKINĖS ŽOLĖS

Tačiau netrukus ėmė ras
tis sunkumų. Jų įsteigtasis 
laikraštis jau 1825 metais 
rašė:
— Jei negalime suderinti 

visų nuomonių, bent gi su
vienykime savo širdis...

Į tą bendruomenę buvo 
susirinkę apie 800 žmonių. 
Daugelis jų, praradę asme
ninę nuosavybę, prarado 
nuosavybę, prarado norą ir 
dirbti. Dar Rappo pasekėjų 
įsteigtoji smuklė pakelei
viams, dabar vis buvo gau
siai lankoma naujos ben
druomenės žmonių. Lau
kuose, kur anksčiau buvo 
kviečiai kaip siena, dabar 
siūbavo laukinės žolės. 
Lentpiūvė, bravoras sto
vėjo be darbo, nors batų ir 
skrybėlių dirbtuvės veikė 
gerai. Propaganda veikė, 
nauji žmonės keliavo, susi-

“Naujo bendro gyvenimo 
kūrėjams” pradėjo tasai 
gyvenimas darytis nebepa
keliamas. Kiti tiesiog pa
reiškė, kad jiems įgrįso iki 
gyvo kaulo. Viens po kito 
pradėjo bėgti iš Naujosios 
Harmonijos. Dvi savaiti 
praslinko nuo aukščiau 
minėtos konstitucijos pa
skelbimo ir dalis farmerių 
atsiskyrė nuo bendruome
nės, be kitų priežasčių pa
brėždami, kad jie nori gy
venti su tikėjimu į Dievą, 
kas duos jiems viltį nors 
aname gyvenime. Nesuta
rimai ir skilimai augo ir 
augo. Girti bendruomenės 
nariai slankiojo po Rappo 
bažnyčią ir pildė šventva
gystes net kapinėse. Kai 
kurie išstojusieji iš ben
druomenės pradėjo spau
doje kelti, kad tie visi ban
dymai nieko gero nežada.

Naujoji Harmonija pa
laipsniui bankrutavo. Pra
sidėjo ginčai ir žemė buvo 
sklypais išpardavinėta. 
Pagaliau 1827 metais R. 
Owenas pasakė atsisveiki
nimo kalbą. Jų bendruo
menės mažos grupelės dar 
kiek laiko laikėsi įvairiose 
vietose, bet ir tos galutinai 
išnyko, ir kai po 20 metų 
(1847) vienas keliautojas 
aplankė Naująją Harmoni
ją, jis nerado kito dalyko 
taip nepopuliaraus, taip 
nekenčiamo apylinkėje, 
kaip komunizmas. Taigi du 
bandymai Amerikoje su
kurti komunistinės ben
druomenės baigėsi visišku 
nepasisekimu.

Aprašydama tuos įvy
kius knygos autorė sau 
statė uždavinį pavaizduoti 
tų žmonių vidaus 
kimus, nupasakoti 
jant prašmatnų 
Nors tos intencijos 
me geros, bet tas
gerokai apsunkina skaity
mą ir tik įneša daug mig
lotumo į klausimą, kuris 
šiaip jau yra gana įdomus.

Dr. J. Prunskis

'naujai pirktą dvarą Bea- 1 
!ver County, Pennsylvania, ' 
j 18 mylių nuo Pittsburgho, 
{trečiu kartu pradėdami 
'bendro gyvenimo bandy- ! 
mą, įkurdami koloniją var
du “Ekonomija”.

Tačiau nauja vieta neiš
gelbėjo nuo senų silpnybių. 
Kuo tolyn, tuo labyn pra- 
dėjo jie nesutikti ir skal-; 

tuvės, bažnyčia, lentpiūvės dytis. jų keistas sektantiš- 
ir kiti reikalingiausi daly- kas laukimas, kad ateis Iš

ganytojas, net ir sulaukus 
“nustatytos” datos, nesi
pildė. Atsisakymas nuo 
moterystės ėmė rodytis 
beprasmis ir jie taip susi
skaldę, taip susikivirčijo, 
kad muštynės nesutarimai 
juos išsklaidė į visas ketu
rias pasaulio šalis, o su 
Rappo mirtimi 1847 daly
kai galutinai pablogėjo. 
Nauji nariai iš Vokietijos 
jau nebeplūdo, jų nuosavy
bė perėjo į privačias ban
kas, bendruomenė išnyko 
ir... kur buvo jų šventovė, 
kapinės, Bethlehem Steel 
Corporation įsikūrė savas 
įstaigas...
OWENO KOMUNISTINĖ 
BENDRUOMENĖ

Jeigu kai kas bandytų 
spėlioti, kad tas komunis
tinės bendruomenės nepa
sisekimas paėjo iš tų keis
tų sektantiškų patvarky
mų, tai verta prisiminti 
antrą mėginimą, kuris bu
vo suorganizuotas grynai 
“protiniais” pagrindais. 
Minėtąją Rappo “Harmo
niją” nupirko už 150,000 
dolerių Robertas Owenas. 
Jis buvo britų (tiksliau — 
Škotijos) medvilnės fabri
kantas. Jisai pamatė didelį 
medvilnės, ir kitų, darbi
ninkų skurdą, bandė įvesti 
pagerinimus, bet sutiko 
nemažai priešininkų. Tada 
sugalvojo įsteigti tokią 
socialistinę (ar jei norite— 
komunistinę) bendruome
nę, kurioje nebūsią išnau
dojimo, kur būsiąs laimin
gas gyvenimas, ir ta pa-; 
siektoji laimė padarysianti] 
tokio įspūdžio, kad toksai 
bendro (komunistinio) gy
venimo būdas būsiąs iš
plėstas po visą pasaulį. O- 
werias tik norėjo sukurti,' 
pasakytume, pirmąjį ‘kam
pelį’. Jo planai buvo svar
stomi aukštų žmonių Eu
ropoje, bet nesulaukus no
rėto pritarimo, Owenas pa-

■ ♦
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Du Įdomūs Bandymai Pasibaigę 
Bankrotu «

700 VOKIEČIŲ Į PEN
SILVANIJOS MIŠKUS

Knygų rinkoje pasirodė 
naujas veikalas: “Aagel in 
the Forest”, kurį parašė 
Marguerite Young (išleido 
Reynal and Hitchcock, 
Nevv York, 1945 m., 312 
pusi., kaina $3.00).

Čia aprašoma du bandy
mai įkurti komunistines

•9

Paryžius, rūgs. 30 — |zona) Wiesbadeno 
Jung. Valstybės, Anglija!vių Tautinis 
ir Prancūzija pasiūlė, kad ■vadovaujamas 
būtų paruoštas projektas (Sodeikos, jau sulaukė vie- Pirmasis— Vokietijos sek- 
tarptautinio • teisingumo 
teismo sudarymui, kuris 
tarpininkautų iškilus gin
čams, išeinantiems iš su
tarties su Italija.

Rusija tokiam pasiūly
mui griežtai 
Tačiau Italų komisija 14 
balsų prieš 6 priėmė pa
siūlymą.

i

Lietu-
Ansamblis, 
muziko S. bendruomenes Amerikoje.

Vakaru Vokietija 
(LAIC)

i nerių metų sukakties ir tantų dvasininko Rapp. Jis 
gali pasididžiuoti davęs buvo milenaristas. Tikėjo, 
150 koncertų. Savo reper- kad greit ateis Kristus, ka
tu are turi 160 dainų bei raliaus ant žemės tūkstan- 
giesmių, yra pastatęs net tį metų ir su teisingaisiais 
keletą operetinio pobūdžio jeis į Dangų. Norėdamas 

priešinosi, veikalų. kaip “Nemunas savo žmones paruošti, jis ir
žydi”, “Joninės”, “t—' r
viskas vestuvės”, “šieną- nUošalumą "iš “sugedusio 
pmte” ‘Atsisveikinimas’ ,pasaulio”. Nupirko 5,000 
ir 1.1. Tai savotiškos lietu- nedirbamos žemės neperto- 
viškos operetės, persunk-liausiai nu0 p^burgo, 

nkieciŲ tos tautiškomis melodijo- Drikalbžjo apie 700

Lietu- nusprendė juos išvesti į

(ame:

Mr». Tkomaf Tarbox. of Fair1awn. N. J., keepo her rew home clean 
thrcugh the courtesy of fat aalvage. She »ave» every drop of kitchen 
grea>e. rushet it to the local meat dealer. One pound enough to 
make a large box of packaged aoap. fi*e bars of toilet aoap, or six 
b*'» of laundry aoap.

nių, kurie iš Vokietijos tri
mis laivais 1804 metų'va
sarą pasiekė Ameriką ir 
apsigyveno su šeimomis 
nupirktame plote, pasiry
žę įsteigti komunistinę 
bendruomenę religiniais, 
Šv. Rašto pagrindais. Ke
lionei lėšas gavo išpardavę 
savo ūkius Vokietijoje. Ir 
taip Pennsilvanijoj jie į- 
steigė savo miestelį, pava
dintą “Harmonija”, kuria
me buvo apie 60 namų, 
malūnas, daržinės, krau-

Žuvo i Trakinio 
Neiaimeje

kai. *;,
VEDUSIEJI, KURIEMS 
UŽDRAUSTA 
MOTERYSTĖ

Jie tvarkėsi pagal pasto
riaus Rapp išdirbtą kons
tituciją, kuri reikalavo be
sąlyginio pakl u s n u m o, 
bendrai dalintis gaunamas 
gėrybes. Savotiškas sek
tantiškas reikalavimas bu
vo — Nevalia vesti, o jau 
vedusiems nevalia naudo
tis moteryste. Greit pasi
rodė, kad žmonėms be ypa
tingo pašaukimo ir išsiau
klėjimo šitokie reikalavi
mai neįvykdomi. Jų vadas 
kietai bebausdamas tuos 
“meilės nusikaltėlius”, net 
porą į aną pasaulį nuvarė 
ir nutarė su visa bendruo
mene keltis į dar nuošales
nę vietą, kur nebūtų tiek 
“blogų išorinių įtakų”. Už 
100,000 dolerių pardavę sa
vo koloniją pastoriaus Ra
ppo pasekėjai 1814 metais 
išsikėlė į vakarus, sekda
mi Ohio upės srove, toliau 
— aukštyn Wabash upe, 
kur ir įsikūrė įsigiję netoli 
30,000 akerių žemės, suda
rydami naują “Harmoni
ją”. Darbštūs vokiečiai į- 
stengė prisigaminti nema
žai ūkio produktų, kuriuos 
pardavinėdami pasiekdavo 
Pittsburghą, St. Louis, o jų 
laivai, prikrauti degtinės 
bošų Mississippi Upe pa
siekdavo net New Orleans. 
Pas juos jau visko buvo, 
išskyrus gimdyvių namus,

nesuti- 
varto- 
stilių. 
savai- 
viskas

Victorville, Cal. — Grei
tai važiuojančio traukinio Įneš moterystės gyvenimas 
keli vagonai nusirito nuo * 
bėgių. Toje nelaimėje už
mušta 6 žmonės ir apie 
50 sužeista. <

Grįžo firaifcijos Karalte
AiUenaČ Graikija —'f*e- 

reitą penktadienį grįžo 
lėktuvu is Anglijos Grai
kijos karalius Jurgis tt. 
Jis buvo iškilmingai sutik
tas.

buvo pasmerktas. Vieton 
išmirusių atvykdavo nauji 
žmonės iš Vokietijos.
TREČIAS IR PASKU
TINIS BANDYMAS

Iš pradžių parodęs šio
kio tokio pasisekimo, tas 
jų keistas gyvenimas toje 
vietoje pasidarė nebepake
liamas ir “Harmonija” bu
vo parduota. 1824 m. Rapp 
su pasekėjais persikėlė į

Twindows Take a Ride

1

THf

PITTSBURGH,-PA. — Dūrinu the war specially engineered m’ul- 
tiple glazed unils on B-29’s and other aircraft helped make Alliedl 
planes superior. The$e units were designed for insulation value as 
veli as vision and protection. The techniques used in making such 
vindshields have been employed since the war in developing a double 
glazed insulating window knovn as Twindow for the home. During 
tests of the new insulating window, to determine resistance to atmos-. 
pheric pressure ehanges. Severai were flown to high altitudes in a' 
plane. Hostesses Mariana Bruner and Betty Atkinson are sho'.vn. 
holding t»o of the Twindows units.

f pcs
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DARBININKAS
(THE WORKER)

PabMahed every Tuesday and FHday ezoept Holidaya auch aė 
New Ye&r, Good Friday, Memorial Day, Independence Day. 

Labor Day, Thankaghrinf and Chriatmaa 
SAINT JOSCRH'a LITHUANIAnV C. ASSOCIATION OF LABOR

*Rer«d aa Ncond-claM matter 8ept. 12, 1910 at tha poat offlca at Boatoa 
Maaa. under the Act of March 8,1870.

aMaptanca for maitina at apačiai rate of pocta<e provided for ln Sectlon 1108 
Act of Oetober a 1917, authortsed on July 12.1918

8UB8CRn*7ON RATB8:
Oomeetlc yearly___________
Domeetic once per weak yaariy 82.00
Vorelgn yearly ■ 85.00
VOraign ooco per week yeariy 82.80

84 00
PRENUMERATO8 KAINA

Amerikoje metams_________ 84.01
Viena kart savaitėje metams— 82.00 
Užsieny metama ___________ 85.00
Užsieny 1 kart aa-tij metama 82.80

DARBININKAS
•66 West Broadtray, South Boston, ltaas

Telephone SOUth Boston 2680

Stalinas Prabilo

DARBININKAS

AUKOS AMERIKOS LIETUVIŲ 
TARYBAI

(Nuo š. m. kovo 15 d. iki ALT metinio suvažiavimo 
VVashin/ytane š. m. rugsėjo 21—22 dd.)

Stalinas pasisakė nenorįs karo ir manąs, kad ko
munistinė Rusija gali išsilaikyti savomis pajėgomis, 
nežiūrint, kaip besistengtų kapitalistai ją boikotuoti. 
Apie atominę bombą nebojančiai pareiškė, kad jos vie
nos nepakaks karui laimėti, ir pagaliau, nebe ilgai bus 
galima atomine bomba pasaulį gąsdinti, nes už kelių 
metų ir Rusija ją turės, o jei ne, tai vis vien atominė 
bomba susilauks tokio pat likimo, kaip nuodingos du
jos, būtent, bus uždrausta ją vartoti.

Į Stalino pareiškimą reaguota visokeriopai: vieni 
labai nudžiugo, kiti priėmė abejingai, o didžiuma, tame 
skaičiuje ir Washingtono administracija, žiūri į tai 
kaip į vieną iš propagandinių Maskvos manievrų, ku- 
riuomi norima atsiekti diplomatinė atsikvėpimo pauza 
—“peredyška”, anot rusų posakio. Mat, nuo smarkaus 
Alijantų spustelėjimo Sovietams pritrūko kvapo. Be 
reikalo Wallace ir kiti rusų bičiuliai džiūgauja: Ame
rikos politika Rusijos atžvilgiu nepasikeis. Stalino pa
reiškimas nepadarė reikiamo įspūdžio.

Tačiau viens dalykas nejučiomis patraukia mūsų 
dėmesį: tai rusų visuomenės džiugesį, kad šiuo mo
mentu karas negręsia, nes Stalinas taip pareiškė. Iš to 
savaime susidaro dvi išvados: kad karo įvykdymas 
priklauso nuo Stalino valios, ir kad rusų liaudis despe
ratiškai trokšta taikos ir gaivališku pasibaisėjimu žiū
ri į naujo karo galimybę. Tokia rusų tautos nuotaika 
įrodo, kad Sovietijos viduje toli gražu ne viskas tvar
koj. Paskelbta naujas atsistatymo penkmetis — “pia- 
tilietka”. Užsimojimai, žinoma, milžiniški — ant po- 
pierio. Tikrenybėje — kaip tik priešingai. Pavyzdžiui, 
namų statybos srityje kol kas atsiekta vos du nuošim
čiai nustatyto plano. Vargu daug ką geriau ir kitose 
srityse. Tiesa, ir kitados Sovietų “piatilietkos” nieko 
palengvinančio darbininkų būklei nesuteikdavo. Rusi
joj plačiai atpasakojama štai koks atsitikimas.

Į vieną kolchozą (priverstinai sukurtą baudžiau
ninkų ūkį) atvyko iš Maskvos propagandos agentas— 
komisaras. Visą valandą jis aiškino suvarytiems į mi
tingą skurdžiams baudžiauninkams apie revoliucijos 
laimėjimus: kiek Sovietų valdžia yra pastačiusi moder
niškų dirbtuvių, viešbučių, elektrinės pajėgos gamy
binių įstaigų, ūkio pagerinimų sovehozuose bei kol
chozuose, apšvietos įstaigų ir t.t. Driskiai baudžiau
ninkai klausėsi išsižioję. Bet štai vienas senis padarė 
pastabą: — ‘‘visa tai puikiai skamba, tovarišč, bet kas 
mums iš to? Tik pažiūrėk, kokie mes pusbadžiai ir nu
driskę”. Komisaras smarkiai supyko: ‘‘Kaip jums ne 
gėda, su tokiais mažmožiais lysti man į akis? Ką reiš
kia toks niekniekis kaip drabužiai? Ana Afrikoj žmo
nės visai nuogi vaikščioja!” Visi driskiai dar daugiau 
išsižiojo, bet senelis, pakrapštęs galvą, dasiprotėjo pa
daryti dar vieną pastabą: “Tai tur būt Afrikoj jau se
niai socializmas įvyko”..

Čia buvo aitri pašaipa, bet senis nejučiomis už
kliudė bolševikų tvarkos nesąmonę. Juk komunizmas 
turėtų būti socializmo viršūnė ir vainikas. Gi komunis
tinė Rusija sakosi dar tik pradėjusi socializmą vyk
dyti. Čia kažkas aukštyn kojom. Pradėta darbas iš kito 
galo. Tarsi koks Raulas - durnelis, apsigyvenęs ant 
pašlijusios lūšnelės stogo, pradeda rūpintis apie jos 
pamatus. Tai neįmanomas darbas. Reikia pirmiau su
griauti be pamatų pastatytą bažnytėlė, paskui grįsti 
pamatus ir ant jų nauja bakūžė statyti.

Su tokia atžagareiviška statyba Rusijos bolševi
kai lenda pasauliui į akis. Pigus, paniekos vertas kro- 
melis. Ir kiek jis nelaimių bei rūpeščių žmonijai atga
beno. K.

v •

ĮDOMŪS mokiniai

Ūkininkas Ernest Boos, susiėmęs už galvos, kada jis pamatė, kad jo 
spinačių derlius raikinasi, kai sunkvežimių streikas tęsiasi ir jis negalįs 
pasiųsti savo daržovių į Nevv Yorko miesto marketą. To ūkininko ūkis 
netoli Hicksville, L. I.

mus: rinkti skudurus (siu
vasi rūbus), vogti maisto, 
atimti iš moterų pinigus.

Miega tvartuose, darži
nėse, žiemos metu susime
ta į krūvas, susiraito vie
nas apie kitą, kad būtų 
šilčiau.

Amžinai keliauja iš vie
no krašto į kitą. Kokią at
eitį jie žada Rusijai? Daž-(----- , --------- , -------- -----------r------------  ------
nai pačius prižiūrėtojus visa Lietuva ir Lenkija ly-, auksinių ir sidabrinių ‘vo- 
nužudo ir pabėga. įgiai gerbia, yra Aušros ■ tų’ — dovanų, daugybė,

Dabar valdžia sumanė:Vartų Švenčiausios Pane-'ypač pavidale širdžių, ran- 
juos apšviesti, nes kitaip H ‘ ' 7 7 Į kelių... Tai dėkingųjų mai-
taptų istikrųjų žvėrimis/ ir ]
Jau ne kartą GPU buvo panašios. Vaikai turi tie-.
priversta pavartoti gink-'sos, nes jiems kalama kas-’^ ------ -- ,
lą. jdien į galvą, kad visokiais gėrybių suteikimą. Šį pa-

____-j. t*______ ' zlalvlraia uvaiimtii vi ei m

t

Stebuklinęaiis Svenč. Paneles 
Paveikslas Aušros Variuose 

Vilniuje
v •Didžiausioji Vilniaus ka-ilės paveikslas. Prie šio pa- 

talikų šventenybė, kurią veikslo prikabinta didelė

Mačiau paveikslą, kuria- komunizmo šlykščiausioji 
me labai ryškiai vaizduo-| žaizda, negailestingasis 
jama šiandieninė Rusijos vėžys, kuris baigia pakirs- 
moksleivija. Grupė mišrų'ti tautos gyvybę, 
mokinių: nudriskę, nešva-* Jie neturi supratimo a- 
rūs, su kreiva paniekos pie žmogišką gyvenimą, 
šypsena lūpose, alkani, j Dažnai, kaip vilkų gaujos, 
pilni ydų ir ligų, kartu pa-į bado priversti užpuola 
sigailėtini ir pasibaisėtini. 
Jie yra divorsuojančios 
moterystės ir mergaičių 
vaikai, kurie" gyvena ant 
purvino didžiosios Rusijos 
kelio, nežinodami iš kur 
jie yra atėję, kur jie eina 
ir kam jie priklauso. Jų 
yra šimtai tūkstančių. Tai

krautuves, sandelius. Poli
cija dabar juos aptvarkė, 
sudalindama į kaimenes ir 
nustatydama gyvenimo 
būdą. Auklėjami žiauriems 
darbams. Žulikiškiausias 
turi pirmenybę būti ban
dos viršininku ir ją valdyti 
tironiškai. Duoda įsaky-

1,030.03

. 889.05

450.09 
300.00 
300.00 
177.83 
137 23 
120.00 
115.00 
108.32 
100 00 
100 09 
10-9.no 
100.00
77.65
76 00
72.47 

. 70 00
59 00

paleistuvystės” ir dininkų konkretūs padė- 
Vaikai turi tie-į Ros pereiškimai už įvairių 

ligų pašalinimą ir kitokių

Dabartinėje Rusijoje in- dalykais užsiimtų, 
alfabetai i

Dabartinėje Rusijoje in-.dalykais užsiimtų, visur veikslą per ištisus metus 
o.ua.LCv«>,i nesuskaitomi, nusimanytų. Iš teorijos pe- lanko maldingi žmonės,, ne 
nes per dešimt pastarųjų Teitų į praktiką. Vaikams tik iš Lietuvos ir Lenkijos, 
metų liaudžiai nebuvo tei- tas labai patinka ir Jie tai,bet ir iš pačių tolimųjų 
kiamas joks mokslas. |T ----

. a v ♦ • nes tame randa di-
Sovietai, pamatę baisią džiausi malonumą. Priei- 

klaidą, nusprendė įvesti ta prįe to, kad jaunimas 
r>T*ivalnma-ii mnVcia Vifli i’ _____i > Visiška.!

jausmą, beliko tik gyvuliš-

1 uoliai atlieka, ypač fiziolo- 
I gijoje, nes tame randa di- 

Priei-
privalomąjį mokslą. Visi į prarado 
mokyklą: maži ir dideli/ 
miestiečiai ir kaimiečiai/kasis instinktas. 
Kiekviename užkampyje Bendrabučiai, I__.___
kaip grybas išdygo moky- gyvena, baisu ir aprašyti: 
kia, kurioje beveik visada nešvarumas 
girdėti propagandos radi
jas.

Labai įdomi sovietiškoji rublių mėnesiui. Alkis už- 
mokykla svetimšaliui. At-slopina valią ir norą mo- 
mesdami civilizuotų tautų kintis, tada mokiniai pasi- 
metodus, komunistai suda- verčia ‘‘policininkais”, 
rė naujas formas. Pirmuti- Daug metų jie ten prasėdi 
nis rūpestis išvystyti vai- be jokių galutinių rezulta- 
keliuose plepėjimą, kad su- tų. Bolševikiškų mašinų <rrr^Vx2i4-ii mi+incriic! ! "
Pamokose ne mokytojas'būti geru inžinierių, 
klausia mokinių, bet mo-|

kraštų.
O Aušros Vartų koply

čioje, prie Šv. Teresės baž- 
gėdos nyclos* ne tok pamaldų me-

tu, bet> ir visuomet nuo 
ankstyvo ryto ligi vėlaus 
vakaro, ir žiemą ir vasarą, 
nežiūrint, koks būtų oras, 
žmonės klūpo ir ramiai 
meldžiasi prieš šį stebuk
lingąjį paveikslą Dievo 
Motinos, kuri pavadinta ir 
‘‘Lietuvos Motina, nes mū
sų tėvų žemę, tėvynę šimt
mečiais globoja.”

Garbingo atminimo Po
piežius Pijus XI, kuris bu
vo aplankęs Lietuvą, į Lie- 

gebėtų daryti mitingus.' žinojimas nieko nepadeda tuvos maldininkus Romo- 
Pamokose ne mokyto jas , būti geru inžinierių. Je ne kartą yra prabilęs:

kuriuose

ir netvarka 
fantastiški. Studentai gau- į 
na valdišką stipendiją, 20

Boston, Mass., Com. for Lith. Independer.ee SI.289.73 
(dvi aukos, $703.18 ir $586.55)

Waterbury, Conn., A.LT Skyrius 
(trys aukos, $500. $200 ir $300) 

Brockton, Mass., Bendras Komitetas
(dvi aukos $755 00 ir $134.05) 

Kenosha, Wis, ALT Skyrius 
Lake County, Ind., A LT Skyrius 
Pittsburgh, Pa.. ALT Skyrius 
Pittston, Pa., lietuviai ...................................
Ea’timore. Md., Lietuvių Draugijų Taryba 
Chican-o, III., AI RK Federacijos 1.9 sk...........
T RKSA seimo dele^s-tn aukos, Cleveland, O. 
Toronto. Ont.. Lietuviu Taryba ........................
Akron, O., ALT Skyrius ...................................
Binghamton, N. Y., / LT Skyrius 
New H aven, C^n*1., ALT Skyrius 
South Range. Mich.. Andrius Mickus 
New YGrk, J. Savaičio prakalbos 
Cicerro, III., Savaič=o-Piežos prakalbos 
Norwood. Mass., ALRK Federacijos 10 sk. 
Chester, Pa., kun. E. Paukštis..........................
Grand Rapids ,Mich., ALT Skyrius
Chicago, III., Roselando 9 Wardo L. Demokr. Kl. 57.82 
Bayonne, N. J., J. Savaičio prakalbos 50.00
Brockton, Mass., lietuviai per K. Čirbulėną 50.00
Lawrence, Mass., Lietuvių Ūkėsų Klubas 50.00
Norwood, Mass., Am. Liet. Piliečių B-vė.......... 43.85
Bridgeport, Conn., ALT Skyrius...........................40.00
Chester, Pa., Holy Name Society.......................... 35.00
Chicago, III., Lietuvių Tautiškos kapinės.......... 25.00
Chicago, III., Žemaičių Kultūros Klubas............... 25.00
Pittston, Pa., Lith. Citizens’ Club.......................... 25.00
Montreal, Que., Lietuvių Taryba.............
Milwaukee, Wis., Šv. Gabrieliaus parapija 
Chicago, III., Klovainiečių Klubas ..........
Los Angeles, Cal., ALT Skyrius ..............
J. B. Aglys, Chicago, III.............................
N. N.............................................................
Chicago, III., Anton Kazaitis ....................
Chicago, III., J. M. Šaltenis......................
Cleveland, O., Labdarių Draugija............
Edwardsburgh, Mich., Bessie Masiliūnas 
Pittston, Pa., SLA 7 kuopa......................
Pittston, Pa., LRKSA 7 kuopa ...............
Superior, Wis., John Žilis..........................

i Rockford, ALT Skyrius ..........................
Port Griffith, Pa., LRKSA 233 kuopa ...
South Range, Mich., J. Čarnauskas .......

. utlaua xii^xxuvi xu. v * * *

• Viskas yra naudinga, “Jūs esate Marijos vaikai, 
kinys mokytoją. Tedėsto- bet vienintelis dalykas yra nes jūsų Tėvynė Lietuva 
ma tik du dalykai: bolše- reikalingas ir užtektinas,'Yra pašvęsta Marijos gar- 
vikiška istorija ir ateiz- kad išlaikius egzaminus: ’ bei.” Gi savo vaikais — 
mas (bedievybė). žinoti atmintinai Markso/nuo pat krikščionybės įve-

Tai proletariškoji sovie- Lenino ir Stalino gyveni- ',dimo Lietuvoje — Marija 
tų mokykla, į ją ponų vai-Imą ir jų skelbiamas idėjas, i ypatingai rūpinosi. Ketu- 
kai visai nepriimami, nes Maskvos centre yra pa-. rioliktojo šimtmečio pa
būtų pavojingi. Mat gale- statytas Tamsybės Insti- baigoj Vytautas Didysis ir 
A A • _ _   A  A a S • A i ’ lrcl-its a

. 11X111-40 • ,------------ —   ------------------

žinoti atmintinai Markso/nuo pat krikščionybės įve- 
, Lenino ir Stalino gyveni- J dimo Lietuvoje —- Marija

tūtas, kurio tikslas, ne ap-, Jogaila apkrikštino lietu- 
• šviesti, bet apakinti ir Ru- vius. Jau pat pradžioj Ma- 

Po sijos tautai naują dvasią rUa laimino galiūnus. Pa- _  ’ • . _ _ A?__ i____ i___ ______/loinmno Jrorl nrioo 

jojome patekti į specialy- j rašytas ant raudono popie- Pa^ Žalgirio mūšį Marija
— _____  i___ ________ 1___ _________________ • ____ i___ ia__ ___•_ ooii Cfanioln

tij surasti apgaulystę.
Šie mokiniai mėgino ra

šyti skundą Gorkiui: “F ____ ___ ,
septynių mokslo metų sva-' ir sąžinę. Šis mokslas su- davimas sako, kad prieš I __4- —— na t Žalcririn mi'iži M ari i a

bės mokyklas, bet mums'riaus baltu šriftu. Kiekvie- apsireiškė su Šv. Stanislo- 
yra užkirstas kelias del nas privalo turėti tą kny- vu ir padrąsino lietuvius 
mūsų poniškos kilmės, j gą, kaip žydai talmudą. kariūnus. Ir Žalgirio mū-
Mums liko uždarytos vi
sos durys. Esame išmesti 
iš gyvenimo. Dėlko? Dėlto, 
kad esame gimę iš tėvų, 
kurie buvo priešingi sovie
tiškai valdžiai, komunis
tiškam rėžimui. Labai 
liūdnas dalykas... neturi
me galimybės nė mokintis 
nė dirbti. Kaip gyventi?”

Nieko nepadarysi, prieš 
vėją nepapūsi. Šis baisus 
epizodas privedė daugelį 
prie savižūdystės.

Tik žemdirbių ir darbi
ninkų vaikai tegali lankyti 
mokyklas. Ir kas atsitiko? 
PaV. Leningrado mokyk
lose susekta slaptos drau
gijos, kurių tikslas veikti 
prieš komunizmą. Aukš
tesnėse mokyklose yra 
šios draugijos: “lėbauto-

kariūnus. Ir Žalgirio mū- 
Šenesnieji priversti per-'šis buvo laimėtas.

simokinti iš naujo, nieko! Šventasis Lietuvos kuni- 
nesupranta ko iš jų reika
lauja. Jaunieji, neturėda
mi mažiausio supratimo 
kas yra tikrasis kultūrin
gų tautų mokslas, noriai 
mokinasi pradžioje, bet 
greit pasijunta apvilti, nes 
jie patys prieina prie tik
rosios sąvokos ir suprati
mo, kad čia yra sufalsifi
kuotas mokslas, o tikrasis 
mokslas nuo jų slepiamas. 
Jie klausia vienas kitą: 
kodėl į užsienį nevalia 
jiems važiuoti pagilinti 
mokslo, ar bent palyginti? 
Visai neatsakoma į šį

23.60 
21.00 
20.00 
18.50 
10.00 
10.00 
. 5.00 
.. 5.00- 
. 5.00 
.. 5.00 
.. 5.00 
. 5.00 
.. 5.00 
.. 4.50 
.. 4.00 
.. 1.00

Viso .............................................................. $6,191.63
Visiems aukotojams, skyrių valdyboms ir veikė

jams, kurie prakalbas bei minėjimus rengė ir aukas 
rinko, tariame širdingai ačiū.

Amerikos Lietuvių Tarybos 
1946 m. rugsėjo 23 d. Vykdomasis Komitetas.

Lietuvos kuni-

rado. Iš neatmenamų laikii 
jis garbinamas kaipo ste
buklingas. Kai 1799-1802 
metais rusai kitus vartus 
griovė, pačių Aušros Var
tų nelietė, nes jie jau bu
vo tautos šventovė. Be a-, 
bėjo, šie vartai gan seni, 
nes pažymėti seniausiame 
Vilniaus miesto žemėlapy
je, kuris yra Brauno atlase 
1576 m.

Iš Hilarijono “Relacijų” 
sužinome, kad Tėvai Kar
melitai apsigyveno Vilniu
je 1626 metais ir kad Auš
ros Vartai buvo pavesti jų 
globai. Pradžioje ten buvo

I

gaikštis Kazimieras, gi
męs Krokuvoje 1458 m. 
spalių 5 d., užaugo Vilniu
je ir pasižymėjo ypatingu 
pamaldumu prie Panelės 
Švenčiausios. Dar ir šian
dien katalikiškasis pasau
lis gieda Šv. Kazimiero 
pamėgtąją giesmę Mari
jai. O jo kūnas ilsisi gra
žioj Vilniaus katedros ko
plyčioj, netoli Aušros Var
tų paveikslo.

Šv. Kazimiero tautiečiai 
lietuviai niekad nenustojo 
garbinę Marijos. Marija gi 
atsilygina savo mčtiniš-

klausimą, tik šaukiama:įka globa. Kai žiloje seno- 
Visi į komunistinę mokyk- vėje Lietuvą užpuldavo į- 
lą! vairūs priešai, ypač iš rytų

Paulius Ramutis, totoriai, Vilnių gindavo tik

iš Gedimino kalno pilies. 
Vilnius, tų laikų papročiu 
nebuvo apsuptas mūru. 
Didysis 
gaikštis Aleksandras lei
do vilniečiams pasistaty
dinti aplink visą miestą 
stiprų mūrą su penkeriaisį 
vartais. Vienuose vartuo
se, kur kelias ėjo į Krėvės 
pilį ir Medininkus, buvo į- 
dėtas Švenčiausios Pane
lės paveikslas. Tai buvo 
tarp 1520 - 1530 metų. Šis 
paveikslas pirmiausiai pa
garsėjo, kai totoriai buvo 
užpuolę Lietuvą ir net bu
vo pasiekę rytinę Vilniaus
miesto dalį. Čia įvyko <įi- tik paveikslas, įdėtas į mū- 
delė kova. Lietuviai karš- rus virš vartų. Prieš jį bu
tai meldėsi į savo Motiną 
Mariją pagalbos. Ir žiau
rūs totoriai buvo ties tais 
vartais sumušti — negalė
jo Vilniaus paimti. Tada 
jie visai pasitraukė iš Lie
tuvos ir niekados nesugrį
žo.

Panašus stebuklingas
apgynimas įvyko 1702 m., Į 
kai Lietuvos karininko 
Ant. Novoselskio būrys 
trėmė švedų užpuolimą 
ties Aušros Vartais. Viena 
švedų kulka pataikė į pa
veikslą ir jį peršovė. Gi 
Marija iš Čenstakavos ir 
Vilniaus Aušros Vartų lai
mino Lietuvos ir Lenkijos 
kariuomenę ir priešą-už- 
puoliką sutriuškino.

Aušros Vartų paveikslo 
istorija yra būdinga tuo, 
kad niekas tikrai nežino/ 
iš kur ir kaip jis ten atsi-

vęs mažas balkonėlis, j ku
rį vedė statūs ir siauri 
laiptai. 1671 m. buvo pa
statyta medinė koplytėlė, 
kuri sudegė 1715 m., bet 
pats paveikslas buvo ste
buklingai išgelbėtas. Apie 

i 1719 m. buvo pastatyta 
1 mūrinė koplyčia, kurion 
buvo nuneštas paveikslas 
iškilmingoje procesijoje, 
dalyvaujant* keturiems 
vyskupams, Didžio s i o s 
Lietuvos kunigaikštijos 
senatorių būriai, vienuo
liams ir k. Koplyčia vėliau 
buvo padidinta ir pagra
žinta. Ir tokia ji dabar sto
vi Vilniuje.

Priešakinėje koplytėlės* 
pusėje yra trys langai, pro 
kuriuos iš gatvės matyti 
stebuklingasis paveikslas.- 
Koplytėlės lubas puošia

Tęsinys 5-tame pust

Independer.ee
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JUBILIEJINIS TĖVŲ MARIJO 
NŲ RĖMĖJŲ SEIMAS 

MARIANAPOLYJE

LIETUVIŠKAME ŠV. PRAN- i 
CIŠKAUS KALNE PABUVUS

Brooklyne vienas bičiulis sa- versti tenkintis kelių kambarių 
kė: “Pas pranciškonus Greene į atremontuotu ūkininko namu, 
galima pasilsėti visais atžvil-Hš Italijos jau atvyko keletas 
giais”. Ir tikrai. Maine teisin-į studijas baigusių kunigų, ir, 
gai vadinama atostogų kraštu, i kai jų atvyks daugiau, šitame 
Važiuojant Portland - Augusta namuke pritruks kambarių. Bet 
keliu keleivio plaučiai sotinasi lietuviškas vaišingumas suran- 
lengvu miškų oru, o akys ilsisi! da vietos dar ir svečiams, kurių 
žaliuojančiame kalnų kalnelių 

į akiratyje. Už Lewiston tuo ke- 
' liu kiek pavažiavus pamatai 
dviejų aukštų medinį namą su 
kryžium ir parašu kieme: — 

Į Franciscan Monastery, Mt. St.
Francis.

Lietuviai pranciškonai čia dar 
naujakuriai. Liūdnam likimui 
ištikus vienuolynus Lietuvoje, 

į daugelis jų narių išsisklaidė 
lietuviai iš visų lietuvių turėtų' Seka aukotojų sąrašas: Brazauskienė, Srupša, Aikšno- tremtinių keliais. Vienas toks,
rinkti aukas. Tam reikalui ne-j Kun. Jonas Vaitekūnas $100.; ras, J. Pigaga, L. Volungis, 
gali būti aukos, kuri būtų per TT. Marijonų Rėmėjų skyrius, Bringa, Sliorienė, Seskavičienė, 
didelė... i VVorcester, Mass. $100.; Kole- Svikliūtė, Aušros Vartų par.,

Padidėjus lietuvių moksleivių! gi jos Nauji Garbės Nariai, Mr. į Daukantienė, Urcinas, Kapivo- 
skaičiui. ir mokslinės Mariana- & Mrs. Banys,. Worcester, dienė, Sarapas, Gintai, 
polio jėgos išaugs ir TT. Mari- Mass. $100.; TT. Marijonų Rė- džius, Dimisevičienė, 
jonai dar geriau atliks savo mėjų skyrius, So. 
darbą.

niekad netrūksta.
Gražus Greene vasarą. įspū- 

; dingas jis ir rudenį. Apie 50 ak- 
■ rų pranciškonų žemės apima 
miškus. Pušys, eglaitės, berže
liai, klevai, paparčiai ir ąžuolai 
kaip Lietuvoje. Gali rasti ir 
žemuogių, ir mėlynių, ir avie- 

Jčių ir grybų. Gali pamatyti net 
briedį ar gyvataitę... Tai pa
trauklūs erdvūs dirvonėliai, tai 

(Upelį apgriuvusios beveik ne
praeinamos džiunglės. Toliau 
yra ežeros, kur meškeriotojai 

■turi visokių nuotykių su lyde-

j
iI 
į 

Sekė sveikinimai. Pirmasis ’
į

Š. m. rugsėjo 8 d. Mariana- vo vienbalsiai su pagyrimu pri- 
polyj Įvyko 16-tas TT. Marijonų imtas.
Rėmėjų seimas
Kadangi oras buvo netikras, tai seimą sveikino Kolegijos Rekto- 
Seimo pamaldos negalėjo Įvykti, rius. kun.
kaip buvo numatyta, Liurdo 
Grotoje, ir iškilmihgos švento- džiaugsmą dėl gausaus 
sios mišios buvo laikomos Ma
rianapolio Kolegijos koplyčioje. 
Šventąsias mišias laikė Water- 
burio klebonas, kun. J. Valan- 
tiejus. Jam asistavo kun. Dr. J. 
Vaškas ir kun. J. Skruodenis. 
Pamokslą pasakė kun. A. Mor
kūnas. Pasibaigus pamaldoms. 
Marianapolio Vyresnysis, kun. 
J. Kuprevičius, padėkojo už at
silankymą. trumpai perbėgo 
dienotvarkę ir kvietė svečius iš! 
koplyčios eiti stačiai Į Kolegijos ^kog ~ 
valgomąjį, kur jų laukė su pie-įdiumo pirmininkas pasiūlė‘salė- 
tumis.

Stacijos prasidėjo apie antrą’ 
valandą, kurias vedė Mariana-; 
polio Vyresnysis, kun. J. Kup-j 
revičius.

Seimo posėdis vyko Kolegijos aižiais žodžiais 
sporto salėje. 3 vai. TT. Marijo- Kolegijos kūrimosi istoriją ir 
nų Rėmėjų pirmininkas, kun.1 nurodo jos didelį nuveiktą dar- 
J. Valantiejus. seimo j>osėdĮ ati-.bą- Kolegija išleidusi pasaulin 
darė malda už a. a. kun. J. Na-,vienuolika šimtų auklėtinių! Be 
vieką, ir tuojau pakvietė Sei- pastebi, kad Kolegija toly- 
mo posėdžio prezidiumą, susi-; džio virsta mišra tautybių mo- 
dedantį iš pirmininko adv. A. kykla, kur nelietuviškas elemen- 
Milerio, vice-pirmininko p. Ka- tas pradeda vyrauti. Gi taip da- 
dienė ir Ciočio. ir sekretorių: lykams stovint, ir pati Kolegi- 
ponios Ridikienė ir Dr. J. Alek
sandravičiaus: mandatų komisi
jos. susidedančios iš p-nios Ka
linauskienės. p-nios Vosylienės 
ir Brolio V. Kamarausko, ir re
zoliucijų komisijos — kun. Pet
raitis. kun. J. Jakaičio ir p. Gi-į 
raitienės.

Seimo prezidiumo pirminin
kas. p. adv. Mileris tarė įžan
gos žodi, pabrėždamas Maria
napolio. kaip katalikiškai - lie
tuviškos aukštesniosios mokyk
los. svarbą ir tikslus. Baigda
mas. iškėlė reikalą eiti a. a. 
kun. J. Navicko pramintais ke
liais. traukiant Į MarianapolĮ vis 
daugiau lietuviško jaunimo.

Po to sekė pernykščio Seimo

Marianapolyje.

Dr. J. Vaškas, pa
reikšdamas savo nuoširdų 

ištiki
mų Marianapolio rėmėjų ir
prietelių atsilankymo, ir padarė 
trumpą pranešimą apie Kolegi
jos bėgamuosius reikalus. Baig
damas savo pranešimą, jis pa- 
grindingai išaiškino naujų Ko
legijai pastatų būtinumą, ir 

■prašė atstovų vėliau priimti tuo 
reikalu atitinkamą rezoliuciją.

Po Kolegijos Rektoriaus se
kė raštiški ir asmeniški įstai— i
gų ir įgaliotinių sveikinimai ir 
_____ Tuo tarpu seimo prezi-

je padaryti rinkliavą, ir pa
kvietė Providence kleboną, kun. 
J. Vaitekūną su paskaita.

Kur.. Vaitekūnas prabėgo 
Marianapolio

jos lietuvybė atsiduria pavojuje. 
Čia prelegentas pastebėjo, kad 
panašiai vyksta ir lietuviškose 
parapijų bažnyčiose, kur pama
žu pradeda įsilieti kitų tautybių 
maldininkai ir jau daugelyje pa
rapijų be mišrų pamaldų apsi
eiti negali. Visa tai vyksta pa
mažu. palaipsniui, nejučiomis. 
Tas pat ir su Kolegija. Ji išaugo 
į didelę ir gražią mokyklą. Ja 
pasitiki svetimtaučiai, bet ne 
lietuviai. Gi turėtų būti kitaip. 
Marianapolis turėtų būti vienų 

; lietuvių moksląvietė.
Kun. Vaitekūnas pastebėjo, 

'kad 120 parapijų labai lengvai 
įgalėtų sudaryti 200 moksleivių 

. w ^x^!Per metus- Reikėtų sukurti au-
protokolo skaitymas, kuris bu-' kų rinkėjų kadrus, tai yra, visi

Buvęs traukinio inžinierius perėjo j pryčerius 
tai Rev. Thomas H. Harrison, ir štai sako savo 
pamokslus geležinkeliečiams, Washington, D. C. 
stotyj. , ... _____ ____

Anglijos greitasis bomberis keturiais motorais, paverstas militariu 
pervežiojimu lėktuvu. Nors jis ir gerai padirbtas, bet toli gražu nuo ame
rikoniškų lėktuvų.

Lan- 
, Raudelu- 

Boston, nas, Wilcinski, Kazlauskas, E- 
i vanauskas, Aleskevičienė, Ma- 

Onos Dr. kavich, Bomil, Kasper, Prebu- 
1 Providence, Šv. Petronėlės Dr. šauskienė.

Po $1.00: — Miller, Čioėys, 
Karčiauskienė, Atkočienė, Mat- 
lauskienė, Blaveckienė, Gradec- 
kienė, Lillian Bukinskas, Biesie- 
lienė, Vosylienė, Augustinavi- 
čius, Valatkevičienė, Aukšti- 
kalnienė, Šimanskienė, Zurins- 
kienė, Kicergienė, Gamulevičius, 
Padelski, Baltuška, Balčikonis,

skyrius,
Mass. $90.00.

Po $25.00 — Šv.Prie šių kun. Vaitekūno žo
džių, kun. A. Petraitis pridėjo .\ , . . . . , . /. Worcester, Mass., Sv. Rozan-tik tokią pastabą, kad visa tai ,. _ _ _ „ .x •.. .. . , . .. . ciaus Dr. New Britam, Conn.,aišku, kaip diena ir kad lieka .
4.-1 -i_4.- • 4. • .. . Mrs. Danisavage.tik veikti vietoje — parapijoje.

Panašia tema kalbėjo kun. J. į Po $20.00 — Kun. Aug. Pet-: 
Jakaitis ir kiti kalbėtojai, iš- raitis, Mrs. Anna Minkus, Anta- 
keldami vieną kitą naują, bū- nina Majauskaitė, Peterr Bal- 
dingą reiškinį. Taip, pavyz- kus, TT. Marijonų Rėmėjų, Wa-. 
džiui. Marianapolio High School terbury, Conn. Kun. J. Valan- 
Principalas, kun. J. Dambraus
kas pabrėžė, kad jis pats tik 
gerų žmonių pagelba galėjo iš
simokslinti. Dėl to, jis seimo 
dalyvių prašė trijų dalykų: 
maldų, kad Dievas TT. Marijo
nams padėtų ir laimintų jų žy
gius. berniukų ir medžiagiškos 
paramos. Ypač Kolegijai reikia Šv. Jono Dr., Hartford, kun. į 
lietuvių moksleivių. Ar ne gėda Strakauskas. Mr. Mrs. Juodai-; 
gi lietuviams, kad, anot, jo žo- tis, Jesaitienė, Miss Smigelskis 
džių, vieną dieną Kolegija gavo Mrs. Smigelskis, E. Vaitekūnie-i 
20 kandidatų prašymų, bet jų nė, M. Raugelienė, Estelle 
tarpe buvo tik 2 lietuviai.

Marianapolio Vyresnysis, kun. 
J. Kuprevičius, savo kalboje pa
sidžiaugė, kad Kolegijos išauk
lėtoji karta sėkmingai tęsia a. 
a. kun. J. Navicko pradėtąjį 
darbą, gražiai dėkojo visiems 
dalyviams už atsilankymą ir 
prašė toliau remti TT. Marijonų 
darbus.

TT. Marijonų Rėmėjų Centro cevičius. 
Valdybos sekretorius ir Dvasios 
Vadas, kun. Dr. Vincas An- 
driuška, MIC., pranešė ir pa
siūlė sudaryti rezoliuciją, kad 
kiekvienas skyrius susiieškotų kas, Jodaitis Naujevičius, N.N., 
priemonių sukelti savo parapi- Zarnulevic, Venskūnaitė, Kašė-

tie jus._ w * Laponis, Maželis, Balanda, Ban-Po $10.00 — N.N., Mrs. An- ... , . . . _o* - t ziene, Missoms, ---- ------ ,drukis, Mr. Mrs. Staniunas, J.
Naujokaitis, A. Bražinskas, O. Į °*cas’
Mazurkevičienė, J. Skarulis, A.

I

Laukaitis, A. Aurila, P. Banie
nė, Ruth A. A.. M. Kripas, Gi-
raitienė,

Sykes, N. Pr. Švč. P. M. Seserų j. 
Gildą Nauj. Angį. Centras. A- 
damskiai. Augustinavičiai, Mr. 1 
& Mrs. Bensavage.

Po $5.00: — M. Petrauskas, 
kun. J. Švagždys. Mrs. Stankū
nas, M. Rainys. Mr. Mrs. Luk- 
šis, Mr. Mrs. Asdowich, K. Pili-į 
pavičienė, Mr. Mrs. Stepanaus-į 
kas, Mr. Mrs. Povilaitis, Man- 

Mr. Mrs. Majauskas,I 
Mrs. Kasley, Yuknevich, Bon-! 
kus, Jancius, Kirteklienė, V. Ro-! 
mažas, Kuront, A. Aliukevičius, 
Skauda, Stadalnikas, Stankaus- 

' l.« r. AT AT

įjoję gabesniųjų neturtingųjų arįtaitė, Jenčiauskas. I. Pigaga. A.į 
našlaičių stipendijų fondą, kad Urbonas. M. Piktelienė, O. Ri-j 
kiekviena parapija turėtų bent! dikienė. Kadienė, Vyčių 26 kp., I 
vieną lietuvį studentą kuris lan- Worcester.
kytų savą lietuvišką, katalikiš- ford, Šv. Liudviko dr., Worces-' 
ką auklėjimo mokyklą. Po to, ter. Gyvojo Rož. dr. Waterbury, 
smulkiau kiek apsistojo išduo- Šv. Šeimynėlės dr. VVorcester.: 
damas raportą iš Lietuvių Die- Moterų Sąj. 43 kp., Waterbury,' 
nos gautų aukų ir įplaukų, kiek Rūtos dr., Waterbury, Mot. S., 

^aplankyta buvo skyrių susirin- 17 k.. Hartford, Moterų Sgj. 5 
kimuose. kiek skyrių aplankyta^., VVorcester. Povilaitienė, Ka
su studentų vaidinimu. Aplan-'šėta. Banevičius, Karinauskie- į 
kęs visus skyrius, džiaugėmės nė, Krizevičienė, Mr. Mrs. Luk- 
išgirdę, kad pasisekė sukurti šis, Mrs. Kiverienė. M. Valinke- 
vieną naują Rėmėjų skyrių, bū
tent, Švč. Trejybės par., Hart
ford, Conn.

Priimta eilė svarbių rezoliuci
jų, kurios bus išspausdintos 
Seimo protokole.

Naują Valdybą sudaro: kun. Brazauskas, Kupstienė, Keršie- 
Jonas Vaitekūnas, Šv. Kazimie- nė, Digriūtė. Barkevičiūtė, Juš- 
ro par., klebonas, pirmininkas;'ka, Stakilunicnė. 
vice pirmininkai: ponios Kadie-i 
nė, iš Hartford, Karinauskienė,: lauskas. Urban, 
Waterbury, Conn. ir p. Volun- Miliauskas. Leiga, 
gis, VVorcester, Mass. Sekreto- nė. 
rius ir dvasios vadas, Mariana
polio Kolegijos profesorius, 
kun. Dr. Vincas Andriuška, 
MIC.; iždininkas kun. Juozas 
Kuprevičius, Marianapolio Kole
gijos viršininkas.

Kun. Juozas Valantiejus už 
didelius nuopelnus Marianapolio 
Kolegijai buvo pakeltas garbės 
pirmininku.

1 )
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T. Justinas Vaškys, nepapras
tos energijos ir sumanumo jau
nas pranciškonas. Apvaizdos

Vedrinckienė, 
Andrew Sylvester, 

Chevincksy, Krugelis, Velička, 
Zupkus, Jakštas, Aitutis, Ado
maitis, Bilienienė, Tamashunas, 

c, , - - Smigelskienė, Padvaiskas, Ado-baduikis, Bundziene, i ° _„ ; maitis. Šakočius, Platoną, Bar-Hartford, kun. ’ , ’caitė, Jarzinko, šiužąs, Stur- 
ichus, Tamaašuskas, Gečas, Sta
nevičius, Sr., Kilikevičius, Zvi- 
gaitis, Gerikienė.

Iš viso laiškais prisiųsta au- 
:kų — $425.00; koplyčioj kolek- 
ta — $40.15; draugijų ir pavie*. 
nių aukos seime — $1052.85. 

Viso — $1523.00.

atvežtas į Ameriką, ryžosi jkur- komig ir 
ti savo ordino nariams lietuvis-į 
ką lizdelį. Pradžia sunki ir kuk
li, bet pasiryžimai i 
uždaviniai didingi.

Norima pastatyti didelį vie-į 
nuolyną, į kurį galėtų susirink
ti tremtyje išblaškyti broliai. 
Po sunkių laikų jie čia atsigai
vinę, iš naujo susikaupę ir pasi
rengę, išvyko kupini apaštališ
kos dvasios į Kanadą, P. Ame
riką ir — svarbiausia, jei Die
vas leis, į nuteriotą mieląją Lie
tuvą. Jauni ir moksliškai gerai 
pasirengę Tėvai pranciškonai iškils, pranciškonai savo dabar- 
jau dabar visur laukiami su mi- tinio vienuolyno patalpas galės 
sijomis ir rekolekcijomis. Neri- į užleisti geradarių ir turistų poil- 
mo ir idėjinio sąmyšio paveiky- siui. Kas pasiilgs gamtovaiz- 
je tikintieji jaučia, kokie teisin- džio panašaus į Zarasų apylin- 
gi šiandien vieno filosofo žo- kės, kas norės atsigaivinti lietu- 
džiai: “Arba šv. Pranciškaus viškai paruoštais valgiais ir 
dvasios galybė iš naujo pasiro- švelnia laukų nuotaika, tas bus 
dys tarp mūsų, arba visos pra- čia mielai laukiamas svečias, 
garo dvasios pradės su mumis ... ......" . .. ' Tėvai Pranciškonai ir jų kil-zaismą. Trečios išeities nėra. | - , , . , . . ..._. ... . , _ nūs darbai labai verti visokios
. , . x., paramos. Jų koplytėlėj, kurkalnas Maine bus ne tik pran-i , . . . . . “ x ..... , . .. nuolat pne sv. Antano statulos

i c IrziM t Imi.,, *■

; ; ■_ ~ ~ . Miške stovi dvi 
ir ateities &ra-ži°j pasakoj.

jTT. pranciškonai
t

trobelės, kaip 
Čia gyveno 
kol ūkininko 

namas vienuolynui buvo pritai
kytas. Paprasta, atsiskyrėliš
ka, poetiška. O ramybė! Nepa
liaujamai čirškia tik žiogelių ir 
paukščių choras...

Prie pat miško iškilus kalnelis 
laukia didžiojo vienuolyno. Gra
žesnės vietos nė ieškoti neverta. 
Kai geraširdžių aukomis tas 
religinis ir kultūrinis švyturys

HARTFORD, CONU

ciškonizmo židinys, bet ir lietu-j 
vybės, kultūros, kat. veikimo 
tvirtovė. Jame galės kurtis ir 
ilsėtis kai kurie mūsų tautiečiai 
mokslininkai. Jame bus spaus
tuvė ir didelis knygynas.

Tuo tarpu pranciškonai pri-

rusena gyvo tikėjimo 
maldos primena mūsų 
tėvynės likimą. Sibire 
kitur vargstančius tremtinius,
mirusius Amerikos karius ir 
daugelio geradarių sielos ir kū
no sveikatos maldavimus.

Svečias.

ugnelės, 
senosios 
ir visur

Amerikos Lietuvių Tarybos 
Skyrius susirinkime nutarė 

'įrengti prakalbas spalių (Oct.) 
į 6 d., 3 valandą po pietų. Lietu
vių Mokyklos svetainėje, 339 
Capitol Avė., kampas Broad St.

Bus du įžymūs kalbėtojai tik 
ką neseniai atvažiavę iš Euro
pos, būtent, J. Aleksaandravi- 
čius (poetas ir profesorius) ir 

įDr. J. Vileišis. Abiem kalbėto- 
, !jam teko pergyventi vokiečių ir 

Vyčių 6 kp., Hart- ■ . ....... . 1_  | rusų okupacijos žiaurumus.
.................... i Gerbiami Hartfordo ir apy

linkės lietuviai, malonėkite visiI 
į atsilankyti į šias svarbias pra
kalbas. Įžanga dykai.

A. Sabeika.

gausiai atlygins ir Jūsų veiki
mą palaimins.

N. Pr. švč. P. Marijos 
Seserys.

Padėka

vičienė , Lukšienė, Danelienė,: 
Mažukna, Girdzijauskienė, Mi-1 
ciūnienė, Laurinaitienė, Liutke- 
vičienė. Kasutaitė, Roz. Kanda- 
kevičienė. Ausukaitė, Kiburie- 
nė. Vasiliauskienė, Markevičiai,

Po $3.00: — Rusiackas, Kaz- 
Jeskevičius, 

Kalinauskie-

Ručinskienė, 
Žibutis, Sinkevi- 

Stanevičius,

Po $2.00: — A. 
Chemauskas. 
čienė, Žukauskas, 
Jr.. Laučka J., Tautkus, Zarets-
kaitė, Galbogis, Ėckel, Chiaka- 

fVich. Kulišauskas, Kuprevičie- 
nė, Grigas, Sandienė, Ed. Mar
kevičius, Morkūnienė, Malec- 
kienė, Stalelionienė, Parulienė, 
Treinonienė, Valukevičienė.

Tremtinių Seselių Kelionės 
Fondui aukas prašoma siųsti 
šiuo adresu:

Sister Superior 
Iftimacuiate Conception Convent

R. F. D. 2
Putnam, Conn.

Nekaltai Pradėtosios Švč. P. į 
Marijos Seserų Kongregacija j 
visu nuoširdumu dėkoja Aušros 
Vartų parap., Worcester, Mass. i 
Moterų Socialiniam klubui už Į 
surengimą pikniko Seselių' 
Tremtinių kelionės fondui. Ne
žiūrint nelabai palankaus oro, 
pelno gauta — $145.35. 

j Giliai nuoširdų padėkos žodį 
tariame Didžiai Gerb. klebonui i 
Kun. K. Vasiui, kuris ir pats 
aukojo ir kitus ragino paremti 
Tremtines Seseles. Taip pat la
bai nuoširdžiai dėkojame pikni
ko komisijai, šeimininkėms ir 
visiems darbininkams bei auko
tojams.

Reikšdamos savo didelį dėkin
gumą. Moterų Socialinį klubą 
įrašome į mūsų Kongregacijos 
Amžinus Narius.
Pradėtosios Švč. P. Marijos už
tarimą, tikimės. Gerasis Dievas

Per Nekaltai

Jutais Kastetas
’ Ine.

Laidotuvių 
Direktorius

602 Washington Blvd.
BALTIMORE 30, Md.

Tel. Lexington 8595
Llmoslnal dėl visokių reikalų 
Patarnavimas Dienų Ir Naktį

•*r

Double Reason ForSalvage!

Salvaged fat helpt triake not only w»»htng maehine*. būt the packaged 
and laundry soap that goes into them! Housewives are urged by the 
Department of Agriculture to scrape. scoop and akim every drop of 
uaed cooking fat. One pound maket one largo box of packaged laun. 
dry soap, or C cakt* of laundry aoap. or 5 bara of toiiet aoap.



Antradienis, Spalių 1 d., 1946 a
LIETUVIAI STUDENTAI I 

ITALIJOJE
Nuo 1940 m. iki šiol, pergyve

nant mūsų tėvynei skaudžias 
dienas, labai daug jos vaikų 
buvo priversti palikti savo gim
tąją žemę. Kaip žinome, didelė 
jų dalis atsidūrė vakarų Euro
pos kraštuose, tarp kurių rei
kia priskirti ir Italiją.
LIETUVIAI STUDENTAI

Prieš karą šioje tolimoje nuo 
Lietuvos šaly nedaug tegyveno 
lietuvių. Dabar jau ir čia, įvai
riose vietose, susidarė lietuvių 
tremtinių būriai, kurių gyveni
mas yra skurdus. Nors jie visi 
yra reikalingi užuojautos ir pa
ramos, tačiau ypatingo dėmesio 
yra vertas mokslus einąs jau
nimas.

Užėmus Lietuvą vokiečiams, 
mūsų jaunuomenė buvo varoma 
į Vokietiją fiziniams darbams, 
dažnai fronto srity. Ir kadangi 
Vokietija tam tikrą laiką valdė 
didelę Italijos dalį, pralaimėjus 
jai karą, nemažas skaičius lie
tuvių jaunuolių atsidūrė be jo
kios globos ir tolimoje italų že
mėje. Prie jų dar prisidėjo tie
siog iš Vokietijos darbo stovyk
lų atvykusieji.
SUNKI PADĖTIS

Kiekvienas lengvai gali su
prasti jų sunkią dalią. Gyveni
me nedaug patyrę jaunuoliai, 
tarp kurių nemažas skaičius u- 
niversiteto studentų, gimę ir 
užaugę žaliose Lietuvos sody
bose, staiga pasijuto bestovį 
svetimos šalies griuvėsiuose be 
pastogės, be maisto ir be drabu
žių. Vieną didelę jų dalį priglau
dė ir ja rūpinosi Italijoj gyveną 
lietuviai kunigai ir vienuoliai; 
kita gi to paties jaunimo dalis 
pateko į anglų stovyklas, įsteig
tas įvairiuose miestuose sveti
mų kraštų karo tremtiniams.
LIETUVIŠKAS 
BENDRABUTIS

Nors jie visi tuo tarpu per 
BALFą buvo sušelpti gerašir
džių Amerikos lietuvių aukomis, 
tačiau ir toliau pasiliko labai 
opus klausimas, ką daryti su 
jais ateityje? Palikti juoš neži
nomam likimui ir skurdui būtų 
buvęs didelis nuostolis mūsų 
vargstančiai šaliai, nes jos atei
tis priklauso nuo šviesuomenės, 
o tiems jaunuoliams be para
mos buvo neįmanoma siekti 
mokslo.

Todėl visų, nuo seniau Italijoj

gyvenančių lietuvių ir jų suda
rytojo Romoje Lietuvos trem
tiniams šelpti komiteto rūpes
tis buvo atkreiptas į šį mokslą 
nutraukusį jaunimą. (Tas ko
mitetas greit buvo pripažintas 
BALFo skyriumi Italijoje).

Po ilgų svarstymų, gavus 
Šventojo Tėvo ir Amerikos lie
tuvių paramos bei pritarimo, 
1945 m. rudenį, Pisos mieste, 
buvo įsteigtas lietuvių studentų 

I bendrabutis, kurį sutiko vesti 
lietuviai saleziečiai.

Jame gyvendami, studentai 
pernai jau- lankė vietinį univer
sitetą. Žinoma, pradžia dėl įvai
rių trūkumų buvo sunki, bet, 
gavus iš BALFo daugiau para
mos, viskas pamažu pagerėjo.

Tačiau, neesant šio miesto 
universitete galimybės studijuo
ti visų mokslo šakų, kaikurie 
lietuviai studentai apsigyveno 
kitose vietose, kur jie daugiau
siai studijuoja muziką, tapybą, 
ir jūrininkystę. Romos gi uni
versitetus lankantiems lietu
viams pasauliečiams kunigams 
bei klerikams yra atskiras ben
drabutis.

ENERGINGI VYRAI
Tikrai yra malonu pažinti lie

tuvius studentus Italijoje, iš
girsti jų giesmes bažnyčiose ir 
dainas laukuose. Ne pro šalį 
priminti, kad jie yra ir geri 
sportininkai. Viena jų grupė, 
kuri dabar studijuoja Bolonijo- 

!je, dvejuose dideliuose miestuo- 
įse žaizdama krepšiasviedį, nu
galėjo net italus, šios sporto 
rūšies specialistus. Už tai ji lai
mėjo dovanų gražiu taurę, kuri 
dabar yra Lietuvos Pasiuntiny- 

I bėję prie Vatikano.
i Reikia tiesiog stebėtis, kad 
karo sūkuriuose tiek vargę ir 
kentėję jaunuoliai neprarado 
jaunystės džiaugsmo, energijos 

į ir meilės gyvenimui. Nors jie 
i gerai mato, kad ateitis nėra 
šviesi, tačiau nenusimena, bet, 
pasitikėdami Dievo Apvaizda, 
dirba, ir nori būti, naudingais 
savo tėvynei.

To darbo vaisiai jau yra pa
stebimi dabar. Bolonijos sto
vyklos lietuviai studentai, norė
dami Italijos tremtiniams pa- 

Įdėti išmokti anglų kalbą, šie
met išleido dailų angliškai-lie- 
tuvišką žodynėlį, kuris, be abe
jo, bus naudingas lietuviams 
anglų ir amerikonų stovyklose.

DIBBININKIB

Geriausiai įrengtas dviratis. Ji su pasigerėjimu vairuoja Chief Machi- 
nist’s Mate Frank A. Batts, Philadelphia Navy Yard. Dviratis nupirktas 
už $65, bet prie jo įrengimo pridėta dar $150 vertės: trimitus, tris varpe
lius, 18 šviesų, penkis generatorius, radio, “speedometer” ir kompasą.

Stebuklingasis Švenč. Panelės 
Paveikslas Aušros Vartuose

Pradžia 3-čiame pusi.

Netrukus jų pastangomis išeis 
didelis angliškai - lietuviškas 
žodynas ir lietuvių tremtinių 
Italijoje almanachas.

Pisos bendrabučio lietuviai 
studentai, turėdami daugiau ga
limybės, uoliai dalyvauja italų 
studentų akademiniuose sanbu-į
viuose, nušviesdami dabartinę gražus gipso piešinys, ku- 
Lietuvos padėtį svetimtaučiams riame atvaizduoti kai ku- 
ir tuo laimėdami jai naujų rie Marijos gyvenimo atsi- 
draugų. šį pavasarį jie, kartu tikimai. Žinoma, didžiau- 
su bendrabučio vadovybe, ap- gias visos koplytėlės pa- 
lankė ir garsųjį Muncheno kar- puošalas yra pats stebuk- 
dinolą M. Faulchaberį, trumpam lingasis paveikslas SU 
laikui sustojusį šiame mieste, brangenybėmis. Jis stovi 
Garbingojo Ganytojo linkėji- tarp kolonų. Prieš paveiks
imai lietuviams buvo labai nuo- lą yra altorius, kurį iš šo- 
širdūs. jnų puošia Marijos gimdy-

Todėl nenuostabu, kad lietu- tojų Šv. Joakimo ir Šv. 0- 
viai studentai Italijoje savo ap- nos statulos. Paveikslas 
sukrumu kaskart vis daugiau į-'paišytas ant aštuonių SU-, 
gyja simpatijų juos pažįstan- kaltų ąžuolinių lentų iri 
čių tarpe. Pažymėtina, kad uni-' turi 2 metrus aukščio ir 1 
versitetų profesoriai yra labai m. 64 cm. pločio. Švenčiau-
patenkinti lietuvių darbštumu.;---------------------------------------- , ...
Tam pačiam Pizos bendrabuty, UNRRA likvidavimą sklystan- tų karoliais, 
dažnai galima matyti aukštų i čias žinias. siaustu Ši'
svečių, tarp kurių reiktų pami-' heSKIME PAGELBOS ir ranki/

relis žmonių, klūpančių ša
ligatviuose prieš Aušros 
Vartų paveikslą. Senu į- 
pročiu, niekad katalikas 
neina ir nevažiuoja pro 
tuos vartus, nenusiėmęs 
kepurės ar skrybėlės. Tos 
taisyklės laikosi ir kitati
kiai. Rusų laikais pats ca
ras, atvykęs į Vilnių, pri
klaupdavo pasimelsti prie 
šio paveikslo.

besia Panelė ątvaizduota 
[kūdikio, rankas laiko su
dėjusi ant krūtines kryž
miškai, o galvą truputį 
palenkusi į dešinę. Veidas 

i kiek pailgas, ryškus, pil- 
įnas nekaltybės, meilės ir 
šventumo. Akys pilnos 
gailestingumo ir pasigai
lėjimo. Galva papuošta 
dviem vainikais ir aukso 

■ spinduliais su žvaigždė
mis, spinduliai pasikeisda
mi sudaro gražų ratą. Pa- 

i veiksle matome ne visą 
Šv. Panelę, bet tik jos lie
menį, kuris baigiasi sida
briniu mėnuliu. Kaklas pa
puoštas brangiais brilijan- 

. Iš viršaus ji 
išpuoštu ap- 

Šiandien, be vei
do ir rankų, daugiau nie
ko nematyti. Visa kita pri-

i_________________________________
nėti Ponią Colonetti - Gaudenti, jj^nK Ą
garsaus Italijos mokslininko [ Todėl, kaip matome, labai di-[dengta auRso bei sidabro 
žmoną ir studentams globoti delio dėmesio yra vertas mūsų aukomis 
draugijos pirmininkę. mokslą einąs, svetur ištremtas; —

Apie Italijos lietuvių palan- jaunimas. Norint, kad jis nepa- ŽMOGUS IR 
kurną, šioje šalyje mokslus ei*, lūžtų skurde, reikia jį ir toliau VYTURYS-

* lietuviams jaunuo- pagai išgalės šelpti per BALFąnantiems 1
liams, jau nėra ko ir kalbėti. 
Miestas, kuriame yra jų ben-

mokslą einąs, svetur ištremtas j

drabužiais, maistu. pinigais, 
knygomis ir kitokiais reikme-

drebutis, tapo visiems, kėliau- nįmjs; kuriuos dabar aukoja ir! 
jantiems iš pietinės į šiaurinę ateityje aukos tėvynę ir artimą 
Italiją įprasta sustojimo vieta. 
Ir rašąs šias eilutes su malonu
mu prisimena įvairiuose mies-[

mylinčios širdys.
I

mu prisimena įvairiuose įmes- Būt^ nepaprastai gražu, kad: 
tuose lietuvių studentų tarpe ;kaip jau buvo iškelta spaudoje, [ 
praleista nevieną mielą valan- Į Amerikos lietuviai aukštesnių-

NĖRA ALGOS dėl Šen. Glen. H. Taylor iš 
Idaho. Jis sako, kad jis nustojo kvalifikacijų 
Senatoriškai algai gauti sulig įstatymo, nes jis 
atsisakė pasirašyti prieš-streikus pareiškimo.

ŽVILGSNIS Į VISĄ LIETUVIU 
TREMTINIU STUDENTIJĄ 
EUROPOJE

Kalbant apie lietuvius studen
tus Italijoje, norisi priminti, 
kad jie yra tik mažytė dalelė 
skaitlingoje Europos lietuvių 
tremtinių studentų bei mokslei
vių šeimoj. Kaip žinome, Vokie
tijoj yra daug lietuviškų gimna
zijų, ir Hamburgo mieste vei
kia Pabalčio Universitetas, kur 
studijuoja tūkstančiai mūsų 
jaunimo.

Lengva suprasti, kad tremti
nio studento ir gimnazisto pa
dėtis yra labai sunki. Tose ša
lyse, kur yra didesnis jų skai
čius, jau sunku galvoti ir apie 
bendrabučius. Iš namų gi para
mos taip pat niekas negali lauk
ti. Apie kokį nors, su studijo
mis suderinamą darbą, karo 
sunaikintose šalyse, nėra ko ir 
kalbėti. Dėl to. jeigu normaliose 
sąlygose džiova negailestingai 
skina mokslus einantį jaunimą, 
ne pro šalį yra pagalvoti, kas 
gali įvykti su ištremtais lietu
viais studentais karo nuterio- 
toje Europoje. Tas rūpestis dar 
labiau didėja, atsiminus apie

;jų mokyklų (high school). kole
gijų (college) ir universitetų 
studentai laiškais užmegstų pa
žintis su Europoje esančiais lie
tuviais tremtiniais studentais 
bei gimnazistais. Atrodo, kad 
adresų klausimą lengvai iš
spręstų BALFas ir Lietuvos 
Konsulatai Amerikoje. Italijos! 
lietuvių studentų bendrabučio: 
adresas yra šis: Lithuanian 
Students. Via dei Miile. 5, Pisa, 
Italy; Bolonijos studentų: Lith
uanian Students. Via Cirene. 2. 
Bolognia. Italy.

Suširašinėjant būtų galimybės 
ištarti nuoširdų užuojautos žo
dį savo vargstantiems tautie
čiams. tas jiems suteiktų be ga
lo daug džiaugsmo. Be abejo ir 
patys lietuviai studentai Ameri
koje būtų patenkinti, suradę 
naujų draugų.

Matant įvairiose šalyse iš
tremtą Lietuvos studentiją, ne
galima užmiršti, kad ji yra di-, 
dėlė mūsų tautos pajėga, taip 
reikalinga jos atgimimui: tai 
yra juk busimoji Lietuvos inte-' 
ligentija. nuo kurios priklausys 
mūsų tėvynės kultūrinė pažan
ga! Todėl visados, bet labiausiai 
dabar, jai reikia tiesti pagelbos 
ranką.

Tėv. Dr. L Andriekus, O.F.M.

I
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Sakyk, mielas vyturėli, 
Raibasis paukšteli,
Dėl ko garsiai kasdien skamba 
Vis tavo dainelė?
Ar rūpesčiai neslogina. 
Vargeliai nespaudžia.
Kad linksmutis vis dainuoji 
Maloniai ir graudžiai ?
— Aš. mažytis paukštužėlis. 
Daineles dainuoju.
Savo bėdas, rūpestėlius 
Jose apraudoju.
Anksti rytą reik man kelti. 
Vaikelius penėti,
Ir nuo priešų nelabųjų 
Saugotis padėti!
Reik aprūpint jų likimą. 
Auklėti dorybėj.
Kad užaugę jie galėtų 
Gyventi vienybėj.
Niekam pikta mes nedarom, 
Mintam vabalėliais.
Giedam, aukštai pasikėlę. 
Įvairiais balseliais:
Ačiū. Dieve galingiausias. 
Už visas malones.
Gink nuo priešų mus. paukšte- 
Ir artojus žmones 1 f liūs. 
Kad visi dorai gyventų.
Darbo nebijotų,
Savo rūpesčius bei vargus 
Dievui paaukotų;
Kad būt meilė, sutikimas 
Pasaulyj didžiausias.
Kad klestėtų vis dorybė 
Tarp žmonių plačiausiai ’ 
Kad pranyktų karai, barniai. 
Kruvinos peštynės.
Kad nelaimės slogintų 
Lietuvos, tėvynės’ 
Žmonės laisvai atsidustų
Ir ramiai kvėpuotų,
Į paukščius pasižiūrėję.
Linksmai vis dainuotų!

J. Naruševičius.

f Žiūrėdamas į tą Šven
čiausios Panelės paveikslą, 
jame matai tiek gėrybės, 
grožybes, tiek dangiškos 
saldybės ir motiniškos 
meilės, kad, ir nenoromis, 
veržiasi prie jo žmogaus 
širdis, akys prisipildo 
džiaugsmo ašaromis, o vi
sas žmogus esti apimtas 
nepaprasto jaukaus jaus
mo. Kaip ilga ir plati tėvy-1
nė Lietuva, taip toli ir dar Švenč. Marija. Lietuvos 
toliau siekia garsas apie 
nepaprastąjį Vii niaus 
Aušros Vartų Panelės Ma
rijos maloningumą ir gai
lestingumą.

Istorikas Hilarius 1707 
m. aprašo daug čia įvyku
sių stebuklų. Septyniolika 
jų yra aprašytų su doku- 

į mentais. Didėjantį įsitiki- 
inimą apie šv. paveikslo 
stebuklingumą rodo “vo- 
tai” (dovanos, aukos), pa- 
sipylę nuo XVII amžiaus. 
Visas paveikslas 
yra apkabinėtas 
brangenybėmis, 
apie 1765 metus 
šlovina šį paveikslą, kaipo 
stebuklingą. Popie ž i u s 
Klemensas XIV 1773 metų 
balandžio 5 d. išleido dvi 
bules, kurios suteikia at
laidus besimeldžiantiems į 
Aušros Vartų Švenčiausią 
Panelę.

Pradžioje, tiesa, ją gar
bino tik Vilniuje, bet nuo 
XVIII amžiaus pamaldu
mas jau plinta po visą Lie
tuvą ir Lenkiją. Aušros 
Vartai pasidaro lyg Rytų 
Europos Liurdu. Pamaldu
mas pasiekia net ir užsie
nį. Praeitame šimtmety 
Šv. Severino bažnyčioje 
Paryžiuje buvo įtaisyta 
Aušros Vartų paveikslo 
kopija, kurios viršuje bu
vo pavaizduota Vytis ir 
Erelis.

Giesmėse Aušros Vartų 
Švenč. Panelė buvo apgie
dama, kaip “Gedimino 
miesto didi apgynėja”, 
“Sostinėje būnanti išmin
ties skrynia” ir kaip “Lie
tuvos kunigaikštienė, Len
kų karalienė”.

Žinoma, rusams nepati
ko Aušros Vartų populia
rumas. Jie bandė atimti iš 
lietuvių šventąjį paveikslą. 
Norėjo ten padaryti rusiš
ką cerkvę ir koplyčią. 
Kartą norėta paveikslą 
net ir pavogti... Ar tik ne 
Marija paskubino Murav
jovo pašalinimą iš Vil
niaus. Jis buvo atšauktas 
į Petrapilį prieš pat jo pa
sikėsinimą atimti paveiks
lą iš katalikų.

1927 m. liepos 2 d. šven
čiausios Panelės Aplanky
mo šventėje, popiežiaus 
vardu ir įgaliojimu, pa
veikslas buvo iškilmingai 
vainikuotas ne kaip “Len
kijos Kaarlienės”, kaip 
lenkų buvo prašyta, — bet 
kaip “Šv. Marijos, Gailes
tingumo Motinos.”

Iš lūpų į lūpas perduoda
mi visoki pasakojimai apie 
įvairiausius stebuklus. 
Kad tauta myli ir yra pri
sirišusi prie šio paveikslo, 
rodo didžiausi būriai mal
dininkų. Apie milijonas 
maldininkų kasmet aplan
ko šį garsų paveikslą. Į jį 
žmonės vyksta iš tolimiau
sių vietų. Seniau didelės 
minios suplūsdavo ypač 
šiomis trimis progomis: po 
Velykų trečią sekmadienį. 
Sekminėse, kai maldinin
kai. keliaudami į Vilniškę 
(prie Verkų) Kalvariją ir 
iš ten grįždami, būtinai už
suka į Aušros Vartus, o la
biausiai trečią lapkričic 
sekmadienį’ Švenč. Pane
lės Globos šventėje. Bet ii 
šiaip, paprastomis dieno 
mis, nuolat pastebimas bū

šiandien 
karoliais, 
Maždaug 
giesmės

Valdovė, lietuvių širdžiai 
visados buvo artima, o y- 
pač sunkesniais momen
tais. Ners tų sunkių mo
mentų buvo daug, bet Ma
rija vis rūpinosi savo vai
kais ir juos išgelbėjo. Ji 
apgynė Lietuvą nuo išori
nio priešo, nuo totorių už
puolimo ir nuo vidaus prie
šo, nuo svetimos tikybos, 
protestantizmo.

Lietuva ėjo kryžiaus ke
lius per šimtą metų. Rusas 
atėmė visokią laisvę, žo
džio ir rašto. Norėjo lietu
vius supravoslavinti. Net 
Dievą garbinti kenkė. Ga
lėjo rusas atimti raštą, 
bet... negalėjo atimti Ma
rijos meilės. Marijos ro
žančius ir jos škaplierius 
dangstė lietuvį ir jį stipri
no kovoje, ragino nenusi
minti, o pasitikėti, kentėti 
ir laukti. Ir sulaukė gra
žesnių dienų, skaidresnių 
metų.

Dabar vėl baisus kry
žius prispaudė Lietuvą. 
Antrasis pasaulinis karas 
sužalojo visą tautą. Tūks
tančiai lietuvių išblaškyti 
po plačiąją Rusiją, šaltąjį 
Sibirą. Šimtai pabėgę į į- 
vairius kitus kraštus, net į 
tolimąją Australiją. Gi na
mie, Marijos žemėje, sveti
mi — įsibrovėliai — grasi
na visai išnaikinti Lietuvą, 
visai * panaikinti brangų 
jos tikėjimą. Tikrai yra 
pavojus tai katalikybės 
salai, Marijos žemei, visai 
išnykti. O išnyktų tiek 
daug brangių, tiek daug 
kilnių Marijos vaikų!

Bet pasitikėkim! Juk 
Marija mūsų gailestinga 
ir maloninga Motina. Ji 
neleis savo vaikeliams pra
žūti, Ji vėl išties mums pa
galbos ranką. Tik visa šir
dim kreipkimės į Ją, su gi
liausiu pasitikėjimu eikim 
pas užtarimuose visagalin
čių savo Globėją, savo gai
lestingąją Motiną Mariją.

Kai sostinės Vilniaus ne
turėjome, dažnai meldėme 
Aušros Vartų švenčiausią 
Panelę, kad teiktųsi jį 
mums sugrąžinti. Ir Mari
ja sugrąžino. Dabar ir Vil
nius ir visa tauta paverg
ta. Kreipkimės vėl į Auš
ros Vartų Dievo Motiną, 
Ji savo tautą, savo vaike
lius ir jų tikėjimą dar kar
tą išgelbės.

i

D. J. P.
“Darbininke” galima 

gauti Aušros Vartų Švč« 
P. Marijos puikų paveiks
lą 17x22 colių didumo. Po 
paveikslu yra labai graži 

s malda už tėvynę Lietuvą* 
i Paveikslo kaina $1.00.

Taipgi “Darbininke” ga
ilimą gauti N o veną Aušros 
Vartų Dievo Motinos gar
bei. Kaina 25c.
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MUZIKAS 
POVILAS ŠAKAS

Pagerbti Įžymų Poetą “Vytis ir Erelis” Autorių 
Vyriausi “Darbininko” Redaktorių 

Kun. Dr. K. Urbonavičių

KONCERTAS
RUOŠIAMAS “DARBININKO”

Sekmadienį, Lapkr ičio-November 3,
3 Vai. Po Pietų

t

So. Boston High School Auditorijoje,

OPEROS ARTISTE 
BIRUTA RAMOŠKAITĖ

1946

Thomas Pk, So. Boston, Mass.
Programą išpildys pagarsėjusi operos artiste Biruta Ramoškaite; Šv. Pranciškaus Par. Mišrus Choras, vadovybėje 

muziko Povilo Sako; Dr. Juozas Antanėlis; Antanina Grabijoliūtė; Stella Raznauskaitė; Iz. Zaltibaite; pasakys eiles Stu
dente Bronė Budreikaitė, nesenai atvykusi iš Paryžiaus. Taipgi bus ir kitų įžymių artistų. Visus nuoširdžiai kviečiame į šias 
pagerbtuves - šaunų koncertą. RENGĖJAI.

KAS-_ - —
GIRDĖTI UETGVIU 

KOLONIJOSE *
CAMBRIDGE, MASS

REKOLEKCIJOS

slas. Visi klierikai grįžo į moks- 
'lą. Mūsų klierikai: Petras Ša
kalys ir Albinas Janiūnas išva
žiavo seminarrijon. Petras Ša-

Tretininkams rekolekcijos kalys, subdeakonas, pradėjo 
prasidės spalių 1. baigsis spalių jau paskutinius mokslo metus. 
4. penktadienio vakare su Šv. Netrukus bus įšvęstas deakonu. 
Valanda. o pavasarį 1947, bus įšventintas

Pamokslai — mąstymai — kunigu. Todėl sekančiais metais 
bus rytais |>o 8 vai. mišių, vaka- turėsime progą būti liudytojais 
rais 7:30. Kasdieną bus kalba- šeštų primicijų. O iš Dievo Ap- 
mas rožančius ir palaiminimas vaizdos 1948 metais susilauksi- 
Švč. Sakramentu. me dar vienų primicijų.

Kiekvienas tretininkas-ė pri- Garbė Cambridge lietuvių pa
valo atlikti bent trijų dienų re- rapijai, kad iš tokios mažos ko- 
kolekcijas kartą metuose. Pa- lonijos, o tiek pašaukimų į kuni-

ir kun. kasdien. Prašom Gerojo Dievu- Jablanskis ir šeima, Philadel- Švč. Panelės Aušros Vartų, Vil- 
per visus lio, Kuris nesiduoda dosnume phia. Pa. 'niuje paveikslo istorija. Kny-

daryda- perviršinti, kad Jums atlygintų Konstantina Scherbelhaut, gutės kaina 25c. Užsakymus
Minersville, Pa. $20.00; p. C. siųskite: 
Urkštaia, Baltimore, Md. $20.

Vilimas Valaitis, Phiiadelphia,
Pa. $15.00.

Po $10.00 — Dora Yonelinie- 
nė, Minersville, Pa.; Emilija 

■ Armonienė, Phiiadelphia, Pa.
. j $10.00; Zose Bagočiūnienė, Phi- 

Lietuvių Dienos, Lakewood ladelphia, Pa.; Veronica Brie- 
Parke, pikniko pelnas $767.39. dis, Phiiadelphia, Pa.; Kun. Ne- 

! Šv. Kazimiero parapijos Phi- verauskas, ; Phiiadelphia, Pa.

karai, kun. J. Daunis 
Pranas Bekša eina 
lietuvius parapijiečius 
mi sąrašą. Darbas labai gerai šimteriopai, 
sekasi. Daugelis turi progą už- į Jums dėkingos,
simokėti metines parapijos duo- šv. Kazimiero Seserys,
klės bei suteikti Bažnyčiai au- t 
kas.

Parapija šįmet turi daug iš-1 
laidų. Mokykloj dedamas nau
jas boileris - šildytuvas, kurs 
lėšuoja virš $2,000.00. Prie vie
nuolyno ir klebonijos bus daro
ma pagerinimai — lėšuos virš 
$3,000.00. Tie <_____ ______
reikalingi. Todėl gerbiamų pa
rapijiečių prašoma, kaip visuo
met, parodyti savo dosnumą.

Vilią Joseph Marie
Newtown, Pa.
Vilią Juozapo Marijos Staty

bos Fundatoriai:

“Darbininkas”,
366 W. Broadway, 

So. Boston 21, Massį

LDS Com. Apskričio 
Suvažiavimas

įvyks sekmadienį, šių metų, 
spalių - Oct. 27 d., Hartford,

Har-hai būtinai ladelphia. Pa., rinkliava $279.94. Saliamonas Deimantas, Wilkes-. Conn.
. _.. g vaj rytą Trejybės

į parapijos bažnyčioje įvyks šv. 
Philadel-į Po $5.00 — Jonas Paškevi- mišios už gyvus ir mirusius na- 

į
I
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girtinas dalykas uždaras reko- gystes luomą. Yra keletas bro- veteranų (grįžusių ir žuvusių
lekcijas atlikti, bet kadangi dau- liukų vienuolynuose, o seselių 
geliui tas negalima, tai privalo- skaičius vienuolynuose jau sie
na daryti kas galima. Visi tre- kia apie tuziną. Dievas per tų 
tininkai-ės lankykite šias reko- vienuolių ir kunigų maldas lai- 
lekcijas nuo spalių 1 iki 4 rytais mina mūsų parapiją, 
ir vakarais. j - '______

Rugsėjo 26. prasidėjo Šv. Jo- Census
no Seminarijoj, Brightone mok- Šį mėnesį mūsų parapijos vi-

Agnietė Zemeikienė, Brock- Barre, Pa.; Ona Cheleden, Phi-
ton, Mass. $110.00. ladelphia, Pa.

Teklė Strazdienė,
phia. Pa. $100.00. ’čius, Phiiadelphia, Pa.; p. Eago- rius.

p. S. Kazlauskai, Chicago, III. čiai, SL Petersburg, Fla. Į Pirmą vai. po pietų prasidės
$100.00. j Julijona Murauskienė, Balti- suvažiavimo posėdis Švč. Trejy-

Jonas ir Ona Krasauskai, more, Md. $1.00. , bės parap. svetainėje, 339 Capi-
šv. Kazimiero Seserys, tol Avė.

Į Taigi prašome visas kuopas 
prisiųsti atstovus, pagaminti į- 
nešimus — naudingi sumany
mai visados pageidaujami su- 

i važiavime.
Ką tik išėjo iš spaudos Nove-j Valdyba:

Apskričio Suvažiavimas
ALRK Moterų Sąjungos 

Mass., Me. ir N. H. valstybių 
apskrities suvažiavimas įvyks 
spalių 13 dieną 1946 m. Nek. Pr. 
P. Šv. par. salėje, 432 Windsor 
St., Cambridge, Mass. Pradžia 
pirmą valandą po pietų.

Kadangi bus svarbus metinis 
suvažiavimas ir naujos valdybos 
rinkimai, tai kuopos prašomos 
prisiųsti skaitlingai atstovių. 
Raportai iš kuopų veikimo per 
pastaruosius metus bus išklau
syti. Raportai turi būti priruoš
ti raštu.

Antanina M. MackelI,
Mass., Me. ir N. H. apskr. rašt.

REIKALINGA
lietuvis aptiekorius, dirbti 

BENDLERIO APTIEKOJE,
2 Congress Avė., Waterbury, Ct.

(27-304)

Veteranų Pagerbimo Balius
Lapkričio 11, Armistice die

nos vakare, Continental Hotel
Įvyks šaunus balius su skania ;Broadhead- Wisconsin $100.00. | 
avkariene — pagerbimui mūsųl VUla JuozaP° Marii°s Akade‘l 

. mija, Newtown, Pa. $58.00.
t I

už pasaulio taika. Programa Po $50.00 - Kun. J. Vaitekū- 
bus nepaprasta. Vakarienė — 
veteranams dykai. Kalbų bei į- 
vajrių pamarginimų netruks. O 
po to bus linksmai leidžiamas 
laikas — šokant ir gerai orkes
trai grojant.

Viso šio parengimo paskirtas 
gaspadorium bei vadu yra kun. 
Jonas Daunis, buvęs karo ka
pelionu su Major rangu. Tikie- 
tai ne veteranams tuoj bus par
davinėjami. Padėjėjais šio pa
rengimo yra Alumniečiai ir Šv. 
Vardo draugija.

Tą dieną ryte bus iškilmingos 
šv. mišios. Padėkosime Dievui 
už sugrįžimą kareivių ir už žu
vusių kareivių vėles. Specialų 
pamokslą pasakys misijonie
rius. Vietinis.

nas, Providence, R .1.; p. G. Fa- 
yert, Phiiadelphia, Pa*; p. V. 
Lindžiai, Chicago, III.

i
I
j
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Novena
AUŠROS VARTŲ DIEVO 

MOTINOS GARBEI

Po $25.00 — p. Bigeniai, Phi- na Aušros Vartų Dievo Motinos Prel. J. J. Ambotas, Dv. Vadas 
ladelphia. Pa.; Barbora Kak- garbei. Pradžioje novenos įdo- J Juozas Bernotas, pirmininkas 
taitė, Phiiadelphia, Pa.; Juozas miai aprašyta stebuklingojo ’ Jonas Totilas, raštininkas.

Gyvojo Rožančiaus 
Paslaptys

Darbininkas išleido “GYVO
JO ROŽANČIAUS PASLAP
TYS” knygutės formoje. Kiek
viena paslaptis iliustruota pa
veikslais. Šioje knygutėje taip
gi yra ir narystės mokesčių la
peliai. Knygutės kaina 20c. Už
sakymus siųskite: “Darbinin
kas”, 366 W. Broadway, So. 
ą<-»stnn.

Visų Lietuviu MyFmas ir Skaudžiai Nukentėjęs 
Misijonierius

Tėvas Jonas Bružikas
Visiems Lietuviams Amerikoje Įdomiai Rašo 

Iš Tremtinystės!
Jo jaudinantieji laiškai yra spausdinami

a

Nuoširdi Padėka

ŽVAIGŽDĖJE”
Skubėkite “ŽVAIGŽDĘ” užsisakyti!

Kaina — $1.00 metams.
“ŽVAIGŽDĖS” ADMINISTRACIJA

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

Dėkojam širdingai mūsų ge
radariams, kurie taip dosniai 
aukavot savo sunkaus darbo 
pelną VILOS STATYBOS FON
DUI. Širdingai įvertiname Jūsų 
paramą ir palankumą. Jūsų dos
ni dvasia parodo, kad mūsų rei
kalai užjaučiami ir kad su lai
ku stovės nauji mūrai, kurie su
darys tinkamą Dievo namelį.

Jums dėkodamos sykiu ir 
primenam, kad mūsų geradarių 
intencijas prisimenam maldoje
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ŽINUTES
Aukos. Mokyklos fondan au

kavo Stepas Bernotas $5., N. N. 
$5, p. Žukauskas $2, Teodora 
Balčiūnienė $5. Po $3 — Victor 
Whitkens, Juozas Meškauskas, 
Mr. & Mrrs. Frank Zaikis Sr., 
P. Janulevičius; po $2 — Juo
zas Balkauskas, T. Zareckaitė, 
A. Jansonis, Ona Rapolienė, V. 
Paplauskas, V. Jurgelaitis, E. 
Dravinskienė, J. W. Prreskenis, 
Mar. Naujokienė, Juozas Zujus, 
Kontautų šeima, K. Neuronis, 
Gertrūda Wellock, Genovaitė

I
Dravinskaitė, Mr. & Mrs. Frank 
Zaikis, Jr. $5.

Bažnyčios taisai aukavo: Tek
lė - Juozas Slaninai $20, Juoza
pas Rudis $10, Antanas Straz- 
dauskas $2, Pranas Lingis $2. 
Ačiū.

Atnešė didelę auką. Rūgs. 26 
d., p. Petronėlė Svilienė atnešė 
kun. Virmauskui $118.50 pelno 
nuo 
tos 
niai 
nas

Whist Party, kurią ji ir ki- 
BALF darbuotojos suma- 
surengė rūgs. 21 d. Šis pel- 
yra auka lietuvių mokyklai.

Kun. Virmauskis šią mokyk
lai didžiulę paramą labai įverti
no ir prašė ponios Svilienės pa
dėkoti visiems prisidėjusiems., 
Jis pareiškė, kad tai nėra juo-1 
kai lietuvišką mokyklą įsigyti 
ir ją palaikyti. Tas yra įmano
ma tik tuomet, kuomet lietuviai 
ją myli ir remia. Jis manąs, 
kad vis daugiau ir daugiau ra
sis mokyklos prietelių.

Svarbiausias dalykas esąs tai 
užinteresuoti vaikučius. Tas 
gan sekasi. Pavyzdžiui, Jankau
skų bernaitis nenori eiti namon: 
Vaikelių Darželio klasei užsi
baigus. Visi išėjo iš kambario.! 
Motina jį kviečia namon. Moky
toja nori uždaryti kambarį. Jis, 
sakosi norįs dar ten pasilikti, l 
Geras tai ženklas vaikučių atsi- 
nešimo į lietuvišką mokyklą.

Yra lietuvių patrijotų, kurie 
galėtų nupirkti žaislų vaike-1 
liams, kaip Daktaras Reynolds, 
kad yra kelius sykius padaręs? 
Galėtų knygų nupirkti, kaip 
kun. Abračinskas. Arba iškelti I 
pietus, kaip klebonas. Panašūs 
dalykai gražiai atsiliepia. Ačiū.

'■

t

* i

Sandwichrand

Here’s an ideal and easy way to satirfy your family'a fante and 
to tickle your guests’ palate witn a grand sandwich tray. • Whethee 
it’s a party, or just a late snack demand, these dėl iešmą 4andwichea- 
ace bound to hit the spot.

SANDW1CH TRAY
Potato Čiups *-

Ooeumber and chteo* 
OM Smokey Cheese and « tthaą 
ClMCken s*l*0 MndvĮHMį

1 cup minccd ehieltefi
1n

U

Liver pate sandvlchea
Peanut butirr and ęrated carroC
• Sea Food sausiv <lu‘B
Radini roees. ceksy «».!». riiie otivtfa. atcrtled olnret. »wcet

Liver Pate Sandwiches
i

j.«

1
’/i1'

6-oz can liver pate
finely chopix.il celcry 
pimento 
omon jmce 
celeiy salt
salt
tnayonnaise

pimento and cclery «’ith

DAKTARAI

TaL TROwbridge <330

1. Ropškis, M. B.
(REPŠYS) 

Lietuvis Gydytojas 
278 HARVARD STREET 

Kampas Tnman arti Centrai Sq.
CAMBRIDGE, MASS.

Ofiso Valandoa 2—4 ir 0—S.

»I k'

Didelė eilė švenčių. Šis mėnuo 
savaimi yra didelis, nes tai Šv. 
Rožančiaus mėnuo. Šioje savai
tėje, apart jaunimo misijų mū
sų parapijoje, švenčiame gar
bingas dienas: Angelų Sargų. 
Šv. Teresės, Šv. Pranciškaus ir 
Rožancavos. Reikėtų visiems 
katalikams pasinaudoti šiomis 
didžiomis šventėmis.

-J
ĮVAIRŪS SKELBIMAI

A. J. NAMAKSY
REAL ĖST ATE & IN9URANCK 

414 W. Broadvay 
South Boston, Mass.

Office Tel. to. Boeton OME

Res. 37 Oriole Street
Weet Roxbury, Mana.
TeL Parinvay 1233-W J

I

d., 9 v.Penktadienį, spalių 4
r., šv. Petro parapijos bažnyčio
je, bus laikomos iškilmingos šv. 
mišios už kareivį Julių Klepec- 
ką. Šis narsus lietuvis žuvo or
laivių nelaimėje, spalių 4, 1943.1 
Jis paliko dvi seserį ir tėvelius, 
kurie gyvena 161 I St., So. Bos-, 
tone.

cup
tbs.
tsp.
tsp.
tsp
tl>s.

Mik
liver pate, then add niayonnatse ■ 
and seasor.ings and blend well. 
Serve on rye or broun bread. jį '

Smokey Cheese and Nut Filling
1 pkg Oid Smokey Cheese 

cup Chopped nutmeats -
V? tbs. niayonnaise

Mix wcll and spread. Delicious 
on pumpermckeL /

s 
Peanut Butter and Grated Carrot

U
1

U
V

cup 
cup 
tsp. 
tsp.

hard-cooked e« 
tbs. minced <reen peVRT 
t»p. salt •
tbs salad dreMinf • A
Mix minced chicken with chopped 
ees and remaininc ingredients. 
Spread with softened butter or 
margarine. Wonderlul on enriehed 
w!ute bread.

Cucumber and Cheese Filling
tį cup cucumber » 
ti pkg. cream cheese

. -
>į tsp. Icmon juiee

tsp. salt.-------- Z—*

' Parsiey- -K... ___
' Peel cucumber. rėmove seeds. eut 

Into small stripc MKt soak for 3 
l>oura in salt water. (įį tsp. salt 
to 1 cup w*ter.) Drain and dry 
cucumber on to»el. add cbeese; 
ta lt. lemon juiee. minar u ett. 
tvinte bread by *11 dsesna.

Sea Food Saathrieh FtHIngT
1b. lobeter (or tumbchoppeA

2 tbs. finely chopped eelery 
H cup sliced stuSed otlve* / 
lį tsp. salt V __

, Mix lngredlents aa* *4d 1*1*4 
dressinc to moKtea.
tvinte or brown bread M Mdfcrred.

peanut butter 
erated raw carrot 
omon juke •
horseradish grated

Mix‘ »eU ar.d spread. e
Serve on half-white. half-browa
bread. colorful! įi

Note: Ali these fillings can be prepared well in advance and stored' 
In the refrigerator. These šame fillings are also delicious opreąd oxr 
potato chips and served as canapės. '

Lietuvos Generalinio Konsulato New 
Yorke Paieškomi Asmenys:

SOPKAUSKAS, Antanas, sū
nus Juozo - Kazio, kilęs iš Uk- 

, mergės aps., gyv. Brooklyn, N. 
| Y. ir jo šeima.

ŠADNAUSKAS, Andrius,i

Tą rytą, 10 valandą, Šv. Kry
žiaus katedroje, Washington 
St., bus iškilmingos pamaldos 
Pranciškonų ir Domininkonų 
Tretininkams. Visi šių ordenų 
tretininkai yra kviečiami į šias 
minimas pamaldas.

Rūgs. 30 d., 7:30 v. v. prasidė
jo metinės vyrams ir mergi
noms misijos. Randasi jaunimo, 
kurie nekaip gerai supranta lie
tuviškai. Dėlto šį misijų savai
tė yra anglų kalba vedama. Šio
mis misijomis gali pasinaudoti 

j ir svetimtaučiai vedybų nariai.
! I 
I

Mes turime 11-kas rūšių alaus ir įvairių tonikų. Mes alų ir 
toniką pristatome vestuvėms, I namus, krikštynoms, parems 
ir

Pristatome Alų ir Toniką

i
1 
!
!
1

piknikams. Patarnavimas skubus ir mandagus, gaukite:

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

220 E SL, Tel. ŠOU 3141, So. Boston, Mass.

MORKŪNAS, Jurgis, ved. 
vaikai Stasys^ Elena ir Geno
vaitė, ęyv. Clevelande, Ohio.

NEEL,.Pranas ir Juozas, bro
liai Muceniekienės, kilę 
žeikių, gyv. Clevelande.

NIEDVARAS, Jonas, 
ir Stasys, sūnus Kazio, 
Naumiesčio vai., 
aps., gyv. Čikagoje,

i NORKUS, Stasys, gimęs A- 
Oi- • merikoje, gyveno Tvėrių vai., 

■Telšių aps., grįžo Amerikon 
36 ■ 1939 metais.

j OHM-PALAKS, Helen, iš Si
jonas, ir Kem- ^tės, Kliapėdos kr., gyv. Minne- 

iš Pikčiūnų km.,, s°ta valstybėje.

KAIRAITIS, Agota, iš Veive
rių vai., MarijampoiėB aps., 
gyv.. Čikagoje.

KAIRYS, Steponas, iš Kėdai
nių aps.

KALĖDA, Vytautas, gyveno
Marijampolės aps.

KANDRATAVIČIUS, Juozas, 
gyv. Čikagoje.

KASPERAVIČIUI Jonas, 
nūs Juozo, gyv. Čikagoje. 

Į KATINAS, Petras, gyv. 
i kagoje. ‘
. KELLY, Isabelle. gyv. 
jHill Park Avė., Pittston, Pa. 
j KEMZŪRA, 
zura, Matas, iš Fikčiunų km., vaisvynyje. į
Seredžiaus vai., Kauno aps. ORINTAS,’ nuo Sintautų, tu- 

j KRULIKAI, Izabelė ir Eduar- rėjo farmą prie Čikagos.
;das, spėjamai gyv. Tamaąua, PAČESA, Antanas, gyvenąs 
Pa. ■ Marijampolės aps.

Į KUKAUSKAS, Juozas .sūnus į PAGARECKAS, Jonas ir Pa- 
į Jurgio, iš Gižų vai., Vilkaviškio gareckas, Juozas ,gyv. Čikagoje, 
j aps., grįžo Amerikon 1939 m.
j KUMPIKIENfi, Ona. gyv. Či
kagoje.

KUPRIENŪ - Pilvelytė, Mari
jona, duktė Vinco, iš Šventeže
rio vai.

LAIŠKŪNIENE - Šukytė, O-
na, duktė Stanislovo,, iš Smil
gių vai., Panevėžio aps.

LAVINSKI, Juozas, fotogra
fas Bostone.

LELEŠIUS, gyv. Richmond
Hill, N. Y.

LENKAUSKAS, Juozas ir 
Lenkauskas, Kazimieras, bro
liai Emilijos, kilę iš Andriejavo 
vai., gyv. Brooklyne New Yor
ke.

LIUBINAS, Antanas ir Liubi- Detroite, broliai Antano, 
jnas, Mateušas, sūnūs Adomo, iš 
! Naujamiesčio vai.,
apskr.

LIUTKEVIČIUS, Pranas, sū- Raseinių aps., gyv. Čikagoje, 
nūs Aleksandro, iš Baisogalos, j PETRAVIČIUS, ir žmona, abu 
Kėdainių aps. I banko tarnautojai. Jis buvo Lie-

MAJAUSKIENfi - Striaukai- i tuvos Banko direktorius Joniš- 
,tė, Sofija, iš Kulių vai.. Kretin- įkyie' * ka,bos m'>kyt“Ja
gos aps., ir 1 
zas ir Marytė.

MARKOWSKI. VValter. sū- 
|nus Jono, gyv. Philadelphijoje. 
, MĄSALIS, Andrius, iš Simno

Gir* vai.

ii Ma-

Petras 
kil. iš 

Panevėžio
sū-

PAKUCKAS, Juozas, gyvenęs 
Sasnavos vaL, Marijampolės ap.

PALUBINSKAS, Edvardas ir 
jo seserys ir pusbroliai gimę A- 
merikoje, gyv. rodos Shenan- 
doah, Pa.

PATROWICZ - Stankevičiūtė, 
Mary. duktė Antano, gyv. 
Brooklyne.

PAULAUSKAITĖS, Elena, 
Juzė. Olė ir Teresė, dukterys 
Juozo, spėjamai gyv. Philadel
phijoje.

PECKIENĖ - Bozaitė, Mari- 
ja, iš Ūdrijos vai., Alytaus aps. 
ir vyras Peckus, Juozas.

PEČIULIS, Jonas, gyv. 
tone, ir Pečiulis, Juozas,

Bos- 
gyv.

i

PETRIKĄ. Juozas, ir Petriką, 
Kazimieras, sūnus Juozo, gyv. 
Čikagoje, dirba Lietuviškoje 
spaustuvėje.

PILVELIS, Pranas, sūnus. 
Martyno, iš Šventežerio vai.

PILVELYTE, Albina, duktė 
Vinco, iš Šventežerio vai.

PIOTROWSKI, Mamert. iš 
Tauragės aps., Prialgauskų gi
minaitis.

POPELIUČKA, Antanas, bro
lis Klemenso, gyv. Grand Ra
pids, Mich.

POPIELIUČKA, Povilas ir 
Popieliučka, Vincas, gyv. Grand 
Rapids, Mich.

PRALGAUSKAS, Antanas, 
Aleksandras ir Juozas, kilę iš 
Tryškių. Šiaulių aps., gyv. Bos
tone.

PRIALGAUSKAS (Pshial- 
gowski), Boleslovas, žmona ir 
vaikai John ir Elizabeth, gyv. 
Čikagoje, ldl. iš Tauragės aps.

PUDŽIUKELIENE - Jokubai- 
tytė, Julijona, iš Tauragės vai.,- 
gyv. Čikagoje.

PUIDOKAS, ar Piejdok, Leo
nardas.

PUODŽIŪNAS, Jurgis, iš Pa- 
javonio vai., Vilkaviškio aps., 
gyv. Philadelphijoje.

RAČIUKAITIS, Vincas, sū
nus Antano, iš Lekėčių vai., Ša
kių aps.

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

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

PEČIULIS, Petras, iš Garda- 
Panevėžio mo parap., Naumiesčio vai.

PETKŪNAS, Stanislovas, iš
ĮVAIRŪS SKELBIMAI

REIKALINGA merginos dirb
ti prie sporto drabužių ant flo- 
ro. Lengvas darbas. Geras atly
ginimas. Atsišaukite: MARCIA- 
LEE SPORTSWEAR, 49 Ben- 
nett St., Boston 4-th fl. Hub. 
6545. (27-1-4).

gyv. Amsterdam.
TAMOŠAITIS, Mikas, sūnus 

Jurgio, iš Batakių vai., Taura-1 
gės aps.

TELEIŠIENfi - '’Kulikauskai-
tė, Ona, gyv. New Yorke. 

TIDMANAS - Ambrazaitis, A- •i 
dolfas, iš Raitininkų km., C— 
kalnio vai., Raseinių aps., gyv. 
Čikagoje.

VAIŠNORAS, ■ Alfonsas, 
Papilės vai., Šiaulių aps.

VAITEKŪNAI, Antanas, Juo
zas ir Marė, giminaičiai Viktoro, vai., Tauragės aps. 

VAITKUTE, Bronislava, iš-

vaikai: Jurgis. Juo-!
»

MASKALIŪNAS, Adomas, 
Jokūbas, ir Juozapas, kilę iš 

is Ukmergės aps.
MAZILYS, Donatas.
MEIŽYS, Jonas, iš Kvėdarnos

Statement of The Ovvoership, 
Managemeht, Circulation, etc. 

Reąuired by The Acts of
Congres* of August 24, 1912, 

and March 3, 1939,
Darbininkas published Semi-week- 
at Boston. Mass. for October 1,

ReomatBH Stasiui
Deksnio Galinga Mostis, sudaryta 

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

of
ly
1946 Statė of Mass.. County of Suf-
folk.

Before me. a Notary Public in and
for the Statė and county aforesaid.! Nelauk ilgiaus, ale tuojaus įsigyk 
personally appeared Anthony Pel-; DEKENS OINTMENT, arba rašyki- 
džius. who. having been dūly swom te i dirbtuvę. Kaina 2-oz <1.06; 4-oz.

; $2.00. Ekstra didelė dėžė l«-oz. $6.00.
DEKEN'S OINTMENT CO.

P. O. Box 666, Nevvark 1, N. J.
according to Iaw. deposcs and says> 
that he is the Business Manager ofĮ 
the Darbininkas and that the follow-MIELDAŽYTES. dukterys 

tekėjusios pavardė nežinoma, ir Juozo iMeldažio, kilusio iš Šila- 
Vaitkus, Antanas, kilę iš Gau-jvoto, Marijampolės aps. 
rėš vai., Tauragės aps.

VALAITIS, Pranciškus, kil. iš rija, ir vyras Miglinas. Jurgis, 
Paberšupių km., gyv. Čikagoje.' gyv. Ansonia, Conn.

VALANTINIENfi - Lastaus-1 MIKALAUSKAITE, Elena, iš 
kaitė, Teofilė, iš Baltojos km., Radviliškio, Šiaulių aps. 
Šeduvos vai., vyras Valantinas, 1

sideda vaikų misijos. • VASILIŪNAS, Petras, gyv.
Vakare prasideda Pranciško-, Čikagoje ir Vasiliūnas, Pranas, 

nų Tretininkų Brolijos metinės New Yorke, kilę iš Mak 
rekolekcijos.

i ves pranciškonas Tėvas
• cevičius.

Rūgs. 29 d., Jurgis A. Sinke
vičius apsivedė su Maryte A. 
Tuleikaite, gyv. 702 E. 5th St.

“ Tą dieną tapo pakrikštytas 
į! Vincas - Vilimas Vinco Viktoro 
į •; ir Joanos Jucių, gyv. 225 Bo- 
! ■ wen St.
i! ________
j J Antradienį 4 vai. p.p.>., Šv.
i! i Petro parapijos bažnyčioje, pra- ■ Vincas, gyv. Gorham, Mass. . , ------------------ _ .

i!

Geriausia Užeiga Vyrame ir Moterims yra

SOUTH BOSTON CAFE
VINCAS BALUKONIS, 

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

giai patarnauja.

251 lest Bmdwayr SmNi Besta, Mass.

MIGLINIENE - Brazytė. Ma-

MIKNAITE, Veronika, gyv. 
New Yorke.

MIKNYS, Juozas, vedęs, turi 
dukterį, farmeris . netoli Čika
gos/

MILCINAUSKIENE - Barau
skaitė, Uršulė, gyv. Bostone.

MILERIS,, turi restoraną -

Šias rekolekcijas svitiškių km., Panvėžio aps. 
Kran- i VIDRA, Petras, sūnus Jurgio, 

iš Batakių vai., Tauragės aps. _________ _
i VIDZBELIS, Antanas ir šei- saliūną Čikagoje.

km., Varė-
aps.-----

ima, kil. iš Noškūnų 
nos vai., Vilniaus 

šeštadienį, rūgs. 28 d. lankėsi ;Scrant<Mlt Pa.
Tėvas Modestas Stepaitis. pran- i 
pičimnac i c Clro4*r)A ’Ta dip- ‘
ną lankėsi ilgametis LDS narys 
p. A. Kasper iš Somerville,

Lankėsi

ing is. to the best of his knowledge i 
and belief. a true statement of the! 
ownership. management etc.. of the; 
aforesaid publication for the date j 
shown in the above caption. requ:red 
by the Act of August 24. 1912. embo- 
died in section 537. Postai Laws and 
Regulations. printed on the reverse of 
this form. to wit:

1. That the narnės and addresses of 
the publisher. editor. and business 
managers are: Publisher St. Jos. 
Lith. R. C. Ass'n of Labor. 366 Broad- 
way. So. Boston. Mass.: Editor A.

i F. Kneižys. 50 Cottage St., Norwood. Į
■ Mass.: Business Manager, Anthonyi 
j Peldžius. 366 W. Broadvvay, So. Bos-
| ton. Mass.

2. That the owners are: Saint Jos- 
; eph's Lith. R. C. Ass’n of Labor. 366
Broadway. So. Boaton. Mass.

Rev. F. M. Juras. President. 94 
Bradford St.. Lawrence. Mass.

A. F. Kneižys. Secretary, 50 Cot
tage St.. Norvvood. Mass.

Anna Siauris. Treasurer, 443 E. 
7th St.. So. Boston. Mass.

3. That the known bondholders, 
mortgagees. and other 3ecurity hol- 
ders ovning or holding 1 per cent or 
more of totai amount of bonds. mort- 
gages or there securities are: Tautos 
Fondas. 2334 So. Oakley Avė.. Chica- i 
go. III.

4. That the two paragraphs above. 
giving the names of the owners. 
stockholders. and security holders. if; 
any. contain not only the list of 
stockholders and security holders as

' they appear upon the books of the 
company būt also, in cases where the 
stockholder or security holder ap- 
pcars upon the bonks of the company | 
as trustee or in any other fiduciaryj 
relation ,thc name of the person. or 
corporation for whom sueit trustee is 
acting. is given; also that said 
paragraphs contain statements 

' bracing affiant’s full knowledge 
I belief as to the circumstances
conditions .under which. stockholders

■ and security holders vvho do not ap
pear upon the books of the company 
as trustees. hold stock and securities 
in a capicity other than that of a 
bona fide owne’r; and this affiant ha«

I no reason to believe that any other 
| person. association. or corporation 
j ha s any inter^st direėt or indireet in
■ the said .stotoj bęnds^ or other securi- 
jtįe. than as so stated by Mm.
| * Anthony Peldžius. Business Mana- 
I ger. svvnrn to and subscribed before 

me this 26th day of September. 1946 
John J. Roman. Notary Public.

i Mv conimission expires Mav 12. 
1950)'.

So. Boston FumitareCa.
Matrosai naujai perdirbami. 
Kainos pranešama is anksto.

380^2 West Broadway, 
Tel. ŠOU 2758

Jūsų kreditas geras. 
Pristatymas sknobiM.

GBABOBIAI

MITKUS - Mitkiewicz. Jonas, i 
gyv- sūnus Vinco ir Pranciškos Sta-j 

inelytės. iš Kelmės vai. Šiaulių 
Rekšiūtė, apS gyy philadelphijoje.

MIZUTOWICZ, Prialgauskų 
VIRBICKAS, Jonas, iš Vabal- giminaitis.

„ , .ninko, Biržų, gyv. South Bos-1 MOCKUS, trys broliai, kilę iš
Mass. Atsi ankymc> proga p. ton, MaS8. į Plinkšių, prie Sėdos.
Kasper uz Austos Vartų Dievo. ŽILINSKAS. Antanas, gyv.| MORKŪNAS, Juozas. sūnus

i Motinos paveikslą aukojo $6.00 Rronjrivno 1 * j - * u , -Į.............. , CL oroosiyne. Andriaus. Amerikos kanuome-laikrascio palaikymui. Paveiks- į
jlas jam labai patiko. Jis sako,/ 
kad “Darrbininkui" tikrai pri
klauso kreditas už gražiai ir me-

VIRBALIENB -
ciškonas iš Greene, Me. Tą die- BrooklyTb

ŽIOGIENE, Agota, gyv. Či-inės I karo veteranas pensinin-Į 
kagoje.į kas, gyv. Cleveland, O.

* <««<<« «««<«<«« om<a«<«<««««««<tC į niškai išleistą paveikslą.

ĮgltayHte Twiir> Pas Mus
Pristotam geriausį toniką 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir visokiems 

Parengimams.
Kcrinos prisiiMTĮUiM-

Club Beverage Co.
Isllnatoii Mass.

Tel. Dedham 1304-W
PRANAS GERULSK1S, Namų Tel. Dedham 130^-R

■< 
e •

j Taipgi lankėsi iš Lawrence, 
. Mass. p-nia Phillips su dukrelė- 
' mis. Atsilankymo proga už Auš
ros Vartų paveikslą aukojo 
$1.00. Taipgi lankėsi J. Kunce
vičius ir P. Lingis. Abu “Dar
bininko” skaitytojai ir rėmėjai.

I Atsilankymo proga aukojo po 
$1.00 “Darbininko” sustiprini
mui.

Pirmadienį lankėsi Juozas 
Marcelionis ilgametis “Darbi
ninko’*‘skaitytojas ir rėmėjas. 
Atsilankymo proga už Aušros 
Vartų Dievo Motinos paveikslą 
aukojo $2.00 “Darbininkui" pa
remti.

I Draugu Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS 4VČ.
Pirmininkė — Eva Markslenė.

925 E. Sth St.. So. Boaton, Mara. 
Tel. So. Boston 1298.

Vice-Pirmininkė — B. Galliflnienė, 
Prot. Ra*t. — Ona Ivaškienė,

440 E. Sth St., So. Boston. Mara. 
8 Winfleld SL, So. Boston, Mara.

Finansų Rašt. — B. Cūnienė, 
29 Gould St., W. Roxbury, Man.

Tel. P«rtcway—1884-W
IždlmnMOną StaniullūtS.
' 177 West 7th St., So. Boston, Mara. 
Tvarkdarė — Ona Krasauskas.

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

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

antrą antradlenj mėnesio, 7:30 vai. 
vakare. Parapijos salėje. 492 E. 
Seventh St„ So. Boston. Mara.

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolų raštininką,

•V JONO EV. «L. FA4ALFINC6 
DRAUGIJOS VAIDYBA

Pirmininkas — Juona •vagždyst 
<01 8th St, So. Boston, Ma*

Vlce-Plrmlninluu — Pranas Tulelkto 
702 E. 5th St, So. Boaton, Maaa

Prot Rašt — Jonaa Gllneclda, 
S Thomas Pk., So. Boaton. Mase

Fta. Rašt. — Aleksandru Ivaška, 
440 E. Stxth St, So. Boaton, Maaa.

Iždininkas—Stasys K. Griganavlčtua. 
099 E. Seventh St„ So. Boston, Masa

Maršalka — Jonas Zaikis,
787 E. Broadway. So. Boston, Mass 

Draugija laiko susirinkimu* kas trs
£ią sekmadieni kiekvieno mėnesio 
2 vaL po pietų. Parapijos salėj 
492 E. 7th SL, So. Boston, Masa

turo 
em- 
and’i 
and

ZALETSKAS
FUNERAL HOMB

564 East Broadway
SOUTH BOSTON, MASS.

D. A. Zaletakaa, F. E. Zatrtakaa 
Oratoriai Ir SaMamuatojal

Patamavimaa dieną lr naktį 
Koplyčia ėormeHme dykai 

NOTARY PUBLIC 
Tol. ŠOU Boston 0818 

ŠOU Boaton 2008

chopix.il
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Tajo Kalno Didvyris
Iš ToI’mujŲ Kraštų "Misijų" Apysakos Jaunimui

Balduin Rambo, S. J.
Išvertė R. Krasauskas

8. Prakeiktas aukso troškulys

•sum se- 
miško. 

ir šventadie- 
lyg Dievo

pasigirdo žings- 
šautuvų rankose 

šauti. 40 porų 
akių raižė olos

ANT JAUNYSTĖS 
KAPO

di, jis pastebėjo juodą fi
gūrą, kuri sėdėjo apsižer-. 
gusi medžio kamieną.

— Palauk, niekše! — su
griežė viršininkas danti
mis ir šovė.

Riksmas, — kūnas nusi
rito į bedugnę ir ištiško į 
uolas.

Gauja nusigando. Pabė
gėliai turi ginklų! Jie buvo 
išlaužę ginklų sandėlį! Pa-, 
sipylė 40 kulkų lietus į olą. 
Bet be naudos atsimušė į 
uolas.
— Aukštyn! Pult olą! — 

suriko Felippe. Slėpdamie
si už uolų skeveldrų plėši
kai slinko priekin. Dvi šau
tuvo ugnys sužibėjo iš o- 
los, griuvo vienas vyras ir 
daugiau nebesikėlė. Tai 
buvo rudbarzdis Toniko 
Tiririka su brauningu. Ką 
padėjo jam, kad jis mokė
jo taip gerai pasakoti!

Kiti parkrito žemėn ir 
sugužėjo už uolų. Felippei 
iš galvos tekėjo kraujas, j 

Bejėgiai, įsiutę gulėjo jie 
ten. Kaip tik kas nors pa
sirodydavo arba išsikišda- 
vo šautuvo vamzdis, tuo
jau traškėdavo iš olos. Ta
čiau gynėjų niekur nesi
matė. Tik vienintelis šau
tuvo vamzdis grasindamas 
kyšojo iš už akmens.

Banditai atsitraukė ir! 
' ėmė tartis. j
1 — Aišku, mažiausia dvy- 
’ lika vyrų yra uoloje. Jie 

iššaudys mūsiškius vieną 
po kito. Mes turim slinkti 
pre įėjimo išilgai uolos. 
Gynėjai negalės apšaudyti 
šio tako neišeidami aikš-| 
tėn, — taip kalbėjo Felip
pe.

Dešimt vyrų pasiliko be
guli prieky, kiti išsiskyrė 
į abi šąli, užkopė šaknimis 

aukštyn ir

Nusidaagė pačios vienos 
J bežvaigždę dvasių sritį. 
Nei še; T l.o. nei garselio 
NtgirdčL - ne..,iilyti

Ant i.vaigidėto keto... 
Kur gi dingot jaunos dienos?

Van '.en.-iie žuvys skraido — 
Tylios, ramios, pačios vienos 
Gal ne šyvus vandenyne. 
Gal ten jaunos mano dienos 

i-c vėlių tėvynę 
Skraido ramios ir .oe aido? 

Tegu skraido sau tedalės! 
Jų likimas—labas rytas — 
Jau ant amžių užgesytas: 
Metų bangos jau suvystė 

Žaliąją jaunystę...
Nūn ją teisia Visagalis... 

Ant kapyno rymau vienas. 
Kušta balsas koks slaptinis: 
—Štai kryžius akmeninis — 
Tai paminklas tavo kapo... 

Šičia jaunos tapo 
Pašarvotos tavo dienos... 

Ten nedienos nardo jaunos, 
Tik šešėliai jų klejoja; 
Štai dienų po tavo koja 
Kraujas teka per smiltyną.

Ir maitin beržyną
Tavo kraujo versmės sriaunos. 

Tai žalia vejelė klėsta, 
Ir vainikai nekvėpinti, 
Nesiryžta nieks jų skinti... 
Ar žinai, kas gėlei jauną 

Pumpurėlį krauna?
Gal tos dienos žemėj bręsta ? 

Palei kapą rymau vienas, 
O vėjelis man alsuoja 
Ir berželiai plevėsuoja: 
—Tai ne vėjas rauda graudžiai 

Tai ne medžiai siaudžia, 
Tiktai jaunos tavo dienos...

Suskambėjo čiulbuonėlis 
Palei žalią mano kapą. 
Ir pravirko medžių lapai: 
Tai ne paukščiai ulba-gieda. 

Tai ne medžiai kliedą. 
Tiktai jaunos dienužėlės... 

Likit sveikos, mano gėlės! 
Nors ant jūsų giedro veido 
Jau saulutė nusileido, 
Betgi mano dar blakstiena 

Lydi jus kiekvieną... 
Likit sveikos, jaunos vėlės!...

'soje veik negalima buvo 
greit jo pastebėti. J.s t- 

i kė josi nepastebėtas galo - 
■siąs iš ten paskui- pas
prukti. ,
į Užpuolikai“ dar nedrįso 
lįsti į olą. Kad išbandytu, 
vienas vyras: uždėjo savo 
skrybėlę ant Šautuvo vnrn- 
zdžio i? truputį' pakėlė. Šū
vio r’phenasigirdo.
— Lizdas tuščios! 

suko Felippe.
I

Plėšikai pašoko, nustū
mė rūkstanti pundą šaloi 
ir įsiverž"* į ola. Nie’-as g - 
vas neturi pasprukti* n 
motervs nei vaikai. Te ' > 
įsakė Felippe.

J ubai i e nustebo k i 
pirmu nažvelmmu ola a - 
rodė msai t ’yčia. vi - 
š’^’^ko lavonas gulėjo ne
toli annx)« ir aplink jį iš
šauti ginklai. •

Felippe paspyrė koja lo-
Besiarti .ant bolševikų raudonajai armjū Į Kretingą, minia žmonių puolėsi vorą. _ šis nebcįMa, b.:

į stoū, kad galėtų pasprukti i Europos a bet, deja, jų tik dalis turėjo lai- jrUr kiti? Kur Alfonsą’,
mės gauti traukinyje vietos. Likusioji ve' a s* n' ų vergijos jungą pavergtoj tė- tas velnio sąjungininką; ? 
vynėje.__________________________ ___________________ — čia guli viekas. --

šaukė vyra’. Nutrau’’" ” - 
j dangą, už kurios gulėjo 
miręs misijonierius, ir h - 
isigandę atsitraukė. — Po- 
I I

(Tęsinys)

Paraudo dangus nuo auš
ros. Jai auštaant kažkas 
sa”otišbo buvo vi 
no neįžengiamo 
Taio ramiai
niškai ji kyla, 
nusišypsojimas nekaltajai 
gamtai. Jos purpuro spar
nai gena iš slėnių šešėlius 
ir apgaubia dangaus 
skliautus. Atrodo, lyg pats 
Tvėrėjas keliautų dangu
mi. sveikindamas gamtą 
ryto aušra. Slėniai garuo
ja, ir rūkas slenka uolų 
briaunomis, lvg debesys 
neštų milžiniškus akme
nis.

Pirmas saulės spindulys 
pabučiavo Tajo viršūnę, 
ir lyg kraujas nubėgo uo
lų šonais.

Oloje dar buvo tamsu ir
ramu.

Lauke 
niai. 40 
parengti 
plėšrių
prietemą.

Alfonsas pabudęs atsikė
lė ir išėjo su ąsočiu ranko
je laukan. Akimirksnį jis 
ramiai stovėjo angoje, žiū
rėdamas į prigesusią ry
tuose aušrą.
— Alfonsas, — sušnibž

dėjo išgąstingai Felippe 
Kapote ir nuleido savo 
šautuve. Ar tai galimas 
daiktas? Alfonsas, kurį jis 
rujodino ant medžio į krio
ki. Ar jis pats čia. ar jo 
dvasia ?

Jaunuolis, nieko negal
vodamas. išėjo laukan at
sinešti iš šaltinio vandens. 
Pasigirdo iš vieno medžio 
šūvis. Alfonsas tik susi
kūprino, prispaudė dešinę 
ranką ir šoko atgal į olą.

Iš medžio viršūnės pro ir krūmais 
juodus parako dūmus dai- šliaužė išilgai uolos sienos, 
rėsi akys. Vienakis Koal- Kai kurie plėšikai išdrįso 
ho pataikė Alfonsui į deši- taip arti prišliaužti, kad 
nę ranką. galėjo nutverti tą grasi-

Tėvas, Ignacas Takape, nantį vamzdi. Tada žaibo 
tuojau suprato, kas yra. greitumu iššoko kažkokia 
Tvliai jis užslinko už išsi- pasilenkusi figūra, pasuko mės išbėgiojo plėšikai nuo 
I išusies prie angos uolos, kirvi aplink galvą ir par- paslaptingojo, kurio jokia 
Pro dūmus, kurie supo me- bloškė du artimiausius vy- kulipka neėmė. Pats vadas

I 
nežinojo, ką daryti. Kova 
kuriam laikui liovėsi.

Geriausias gaujos šaulys 
buvo Juka Tigre — gelto
nu veidu mulatas. Felippe 
pasišaukė jį ir pašnibždo- * 
mis pasitarė su juo. Juka 
paėmė savo šautuvą ir ko
pė aukštyn prie vieno me
džio. Jo šakos taip plačiai 
išsikėtusios, kad iš ten bu
vo galima matyti olą. Ty- 
liai, kaip katė, raitėsi mu
latas šakose viršum bai
sios bedugnės. Kurį laiką 
laikėsi ramiai — stebėjo. 
Velniškas juokas pasirodė 
jo veide. Jis taikė. Supyš
kėjo šūvis ir mirtinas riks
mas pasigirdo oloje. Igna
cas Takape krito sunkiai 

1 sužeistas. | ■
I
, užmušėjas. Vos pradėjo 
įlipti žemyn vėl užsitaisyti 
šautuvo, kai tuo momen
tu supyškėjo iš olos, ir Ju- 
jka Tigre nusirito į bedug- 
inę, kur jau gulėjo ištiškęs 
Kaolho.

Felippe siuto. Septyni 
vyrai, geriausi šauliai, gu
lėjo negyvi. Apsuptųjų tik 

M. Gustaitis, vienas krito. Kas žino, 
------------- kiek jų dar ten yra? Pulti 

nes 
siaura anga galėjo įeiti tik 
vienas vyras, kurį lengvai 
anie nušautų. Vadui atėjo 
į galvą nauja mintis.
— Vyrai, — kalbėjo jis,

— išrūkykime mes tuos 
prakeiktus niekšus!

Kalno šlaitai buvo apau
gę lyg samanomis, lyg 
kažkokiomis plevėsuojan
čiomis barzdomis. Vyrai 
pririnko tų žolių ir atga
beno didelį pundą. Jie už
degė tą krūvą ir įstūmė 
bambuko kartimi į angą. 
Paskui skaidė sakuotą uo
lą į plonus gabalus ir metė 
į ugnį. Juodi dvokią dūmai 
rūko į olą.

Praėjo valandėlė. Oloje 
nieks nesijudino. Nesigir
dėjo nei kosėjimo, nei čiau
dėjimo. Banditai žiūrėjo 
nustebę.
— Aš manau, tie rudieji 

[niekšai užtroško, — tarė
Felippe. — Aukštyn į olą!: 

I— Jis pirmas bėgo. Tuo; 
tarpu pasigirdo šūvis, ir! 

I kulipka nutraukė jam 
skrybėlę. Po akimirksnio 
antroji kulipka pataikė į 
Felippe draugą. Kiti pasi- 

j slėpė už uolų.
i — Vis dar yra gyvybės 
i tame lizde, — keikėsi Fe
lippe. Tuo momentu trečio- 

j ji kulka kirto į jo peilį, 
kad šis net į gabalėlius su-; 
byrėjo. Felippe skubiai pa-’ 
sislėpė. Kiekvieną kartą,' 
vos tik kuris išlįsdavo iš

rus. Nė viena kulipka jam olos nebuvo .galima, 
nepataikė.

i Pabalę iš išgąsčio, puoli
kai pasitraukė atgal. Fe
lippe keiksmais ir grasini
mais skatino juos priekin. 
Vėl pasisekė kai kuriems 
iš kitos pusės prišliaužti 
prie įėjimo. Bet vėl iššoko 
ta pati figūra su kirviu 
ir užmušė du pirmuosius.

Pilni prietaringos bai-

Anglijos ūkininkai meldžiasi, kad nebūtų lietaus, nes naikinamas kvie
čių derlius. Visa lyguma kviečių laukia giedros, kad sausus kviečius nu
ėmus nuo lauko. Sakoma, kad lietus sunaikinęs 50 nuošimtį kviečių der
liaus, Anglijoje. . —

Būk Valia Tave!
Nebveikiu jau, Viešpatie ,Tau prieštarauti!
Man uždegė širdį Tavoji kantrybė, 
Patraukė savaip begalinė gėrybė...
Man geda, kad Tau nemokėjau tarnauti.
Iš gailesčio alpdamas, puolu ant kelių, 
Aukoju Tau išga’es proto ir valią;
Su meile paskirtą man priimu dalį — 
Laimingą gyvatą ar naštą kryželių.
Kiekvienas iš mūsų svetys tik ant svieto, 
Keleivis, ištremtas iš savo tėvynės;
Ir, Tavo tik' skirtoje vargdamas vietoj, 
Nueis, ten, kur atilsio, laimės šaltinis.
Klausyt tat Tavęs ketinu nuo šio laiko!
Kaip Tėvui, Tau pavedu sielą ir kūną... 
Bausk, plak, nusikaltusį, baustiną vaiką, 
Tik duok pažadėtą už grabo karūną!

Margalis.

nas Vade, Padre! — 
Felinpe prišoko. — / r 

gyvas? — kirus“ ji 
spausdamas rankoje brau- 

i ningą.
I — Ne, miręs. —

Felippe nuleido braunin- 
i gą. Neapsakomas ramu
mas, kuris matyti buvo 

į mirusio kunigo veide, iš- 
Į gąsdino ji. Jis nusigręžė 
ir, nuėjęs su kitais, išlan- 

I džiojo visus olos kampus. 
Vienas vyras saugojo išė
jimą, todėl nieks negalėjo 
pasprukti. Kur gi antrasis 
gynėjas, Alfonsas?!

Plėšikai trepinėjo apie
7 tą vietą, kur apačioj gulė-

keti, kad tokiuose dūmuo- lašo ginti savo tėvo ir Pa- nerado slapto išėjimo. — 
se būtų dar kas neužtroš- dre lavoną. Kiekvienu at- paprastomis priemonėmis 
kęs. veju už savo gyvybę atsi-jto nepadarysi, — šnibždė-

Prie angos buvo išsiki- ims tiek, kiek tik bus gali- jo plėšikai. — Kur Padre, 
šusi uola. Už jos nejudėda- ma. 
mas gulėjo Alfonsas, prisi
dėjęs šautuvą prie peties, dė olą. Alfonsas prispaudė 
ir saugojo įėjimą. Kai tė- burną prie uolos plyšio ir 
vas šaudė, jis užtaisinėda- užmerkė akis. Taip išsigel- 
vo ginklus, kurių jiems bėjo nuo troškinančių dū- 
buvo palikta per dvylika, mų.
Žuvus tėvui, jis stojo jo Felippe pastebėjo plyšį; 
vieton, šaudė čia vienu, lygiai pastebėjo, kad kaž- 
čia kitu šautuvu. Gerai ži- kas sujudėjo; pakelė šau- 
nojo, kad greit jau nebe- tavą ir iššovė, 
galės pasipriešinti, nes ne- Antrą kartą įsmigo ku- 
buvo laiko užsitaisyti gin- lipka į dešiniąją Alfonso, 
klams. Bet pasiduot... — ranką. Jau nebegalės jis! 
niekad! Felippe žiauriau- valdyti ginklo.

■ Viename olos kampe bu
vo puri žemė ir dar pri
dengta išsikišusiu akme-. 
niu. Tenai įsirausė jauna-Į 
sis Alfonsas taip, kad tam-
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Aš žinau, man sakė 
Nesvkj mamaitė, 
Jog čia mūsų žemė. 
Jog aš lietuvaitė.

Iš širdies aš myliu 
Lietuvninkų šalį:
Jų kalba išmokau 
Garbint Visagalį.
Mane užaugino 
Lietuvos laukeliai,
Ir dainų išmokė
Jos raibi paukšteliai.

Į mane čia veizi
Iš dangaus aukštybių 
Mūsų apginėjas, 
Viešpats Dievs galybių.

Ir dori seneliai. 
Viengenčius atminę.
Ten pas Praamžių meldžias ■ 
Už mano tėvynę.

Ir šį mano balsą.
Lietuvaitės maldą. 
Te išklauso iVešpats, 
Kursai visa valdo!
Iš širdies man veržias 
žodžiai kuo karščiausi: 
Duok šviesos ir laisvės 
Tėviškei, Aukščiausi!

M. Dagilėlis.

i ten ir velnias padeda.
Dvokią dūmai jau pripil-l — Išneškite tą dėžę iš 

kertės, — įsakė Felippe.— 
Jei guaraniečiai velnio už
kerėti pabėgo, tai nors 
auksas bus mūsų. — 

Vyrai išvilko viena dėže.
Ji buvo labai sunki. Kirvio 
smūgiai sutrupino dangti. 
Turtų ieškotoju akys žėrė
jo godumo ugnimi. Felippe 
stovėjo šalia dėžės su 
brauningu rankoje.

Dėžė atidaryta. Ausi vyle 
plėšikai pažvelgę Į vidų. 
Ten buvo kirvių, kapot:- 
nių, kastuvų ir kitų įran
kių. Žibančio aukso nebu- 
Ivo.

(bus daugiau)

Australija atsimoka savo lend-Iease. Aus
tralijos Ambasadorius Norman J. O. Makin, de
šinėj, įteikė $20,000,000 čekį veikiančiam Vals
tybės Sekretoriui W. L. Clayton, VVashingtone, 
atmokėdamas Jung. Valstybėms- suteiktą per 
lend-lease paskolą.




