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Katalikas, kun neremia 
katalikiškos spaudos, ne
turi teisės vadintis geru 
Bažnyčios vaiku.

Vyskupas Ketteleria.
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J. E Arkyvyskupas Cushing 
Organizuoja Lietuviu 

Komitetą

Po neramios vasaros
Ginsis vieningai
Penktoji kolona P. Ameri
koje
Mirties šešėlyje

Prabėgusi vasara politikos 
vedėjams nebuvo rami. Ir Euro
poj ir čia valstybininkai ir vi
sokie ekspertai (žinovai) važi
nėjo iš konferencijų į konfe-ltetas labai energingai ve-

Kaip žinoma, Carney li
goninės, So. Boston, komi-

rencijas, skraidžiojo tolimose 
kelionėse, prakaitavo posė
džiuose ir komisijų ginčuose. 
Tylus, bet planingas ir nuolati
nis bolševikų įsitvirtinimas di
desnėje Europos dalyje, jų vi
siškas nesiskaitymas su JAV 
protestais, aiškūs pasiruošimai 
karui, ūkinės krizės bei suiru-

da vajų, kad sukelti fondą 
naujos ligoninės pastaty-f 
mui, J. E. Arkivyskupo Ri-I 
chard J. Cushing, D. D.,! 
vadovybėje.

J. E. Arkivyskupas Cu
shing, įvertindamas lietu
vių dosnumą, su pagalba 
kun. Pr. M. Juro, LDS

tės kaip bauginą debesys slen- Centro pirmininko, orga- 
ka žmonijos padange. Pasauli* nizuoja lietuvių komitetą,'......• A. T ■ . .T II v w '

nis įtempimas tebevyksta blo- kad vėliau jis pagelbėtų 
gėjimo kryptimi. Nors Graikijai*^0 Ekscelencijai paskleisti 
ir kai kurios Azijos sritys pana- r THE
šios į susirėmimų frontus, ta
čiau pats didžiausias nerimo 
židinys tebelieka vidurinė Eu
ropa — Vokietija ir Austrija, wonderful generosity of 
nuo kurių ateities išsprendimo the Lithuanian people 
šį rudenį Londone galutinai iš
ryškės taika ar karas.

nis įtempimas tebevyksta blo-

I atsišaukimą “SAVE THE 
CARNEY HOSPITAL”.

Jo Ekscelencija rašo: 
“I can never forget the
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Popiežius Pijus XII Ragina
Kovoti Bažnyčios Priešus

Bažnyčios Puolimas Diriguojamas 
Iš Maskvos

Roma, rūgs. 8 — Jo turtai yra labai mažos ir 
Šventenybė Popiežius Pi- turtingos grupės kontro- 
jus XII atsišaukė į visą Įėję, kai didžiausios masės 
katalikišką pasaulį, ragin- beturčių pergyvena ekono- 
damas visus katalikus vi- minį skurdą, 
sa jėga stoti į kovą prieš Popiežius Pijus XII šią 
Katalikų Bažnyčios prie- kalbą pasakė Katalikų Ak- 
šus ir ginti krikščioniškus cijos dvidešimt penktame 
principus. susirinkime. Jo kalbos

Dabartinis momentas, klausėsi apie 150,000 žmo- 
jis sakė, yra ypatingai pa- nių, susirinkusių aikštėje, 
vojingas ir kova turi tuo-; šiame susirinkime daly- 
jau prasidėti. Pasaulis yra vavo ir Bostono vyskupas 

i pasidalinės į du priešingus John Wright. 
frontus religiniuose ir mo- 

j raliniuose laukuose.
Į Nors jis aiškiai nepami- kų Bažnyčią 
nėjo tų frontų, bet iš jo komun i s t ų 
žodžių buvo galima 
prasti, kad tai yra ateisti
nis komunizmas, skleidžia
mas iš nekrikščioniškų 

, tautų, kuris gręsia pavojų 
; dvasiniam draugijos atgi-

_______ jimui.
Cleveland, Ohio— Užsie-' Tai yra kova tarp Krikš- 

nio Karų Veteranų seimas čioniško ir ne-Krikščioniš- 
diktatoriui Pneme rezoliucija, kuria ko pasaulio.

i

s Lithuanian people 
when I first invited the 
Sisters of Jesus Crucified 
to Brockton”.

Lietuviai į trumpą laiką 
sukėlė reikalingą sumą i 
nupirkimui Seselėms na-1 
mo Brocktone.

Carney ligoninė yra lie
tuvių centre. Daugelis lie-j 
tuvių gavo pagalbą toje 
ligoninėje. Geresniam pa-' 
tarnavimui ir aprūpinimui 
ligoniams yra būtinai rei- x . x. x »•
kalingas naujas namas. P1?®1"6 keturi^s baptistų Stalinui. V1VV , oupa.u, u v
Garbingasis Ganytojas ti- mmistenus audiencijon, ir j Baptistų ministei įų gru- Wallace už jo kritikas mū-tenybė Popiežius Pijus XII 
kiši, kad lietuviai gausiai vėliau pranese, pa £^s sP2>kesn^anu Pas ytt sų tautos užsienio politiką patarė kovoti komunizmą,
prisidės prie naujo namo *aik° Prez'dento Trumano^Tevą, Popiežių Pijų XII. reįųai^ja įad jį suval- kuris skleidžia savo nuo- 
ligoninei pastatymo. baptisto, politiką. &VO£LLTI dytų. dus įvairiose tautose.

- Henry A. Jo' šventenybė aiškiai

Abiems Amerikos žemynams 
didelės istorinės svarbos turės 
Rio de Janairo konferencija, 
kurioje buvo pasiektas susitari
mas bendromis pajėgomis gin
tis nuo užpuoliko. Pradedant 
šiaurės artika ir baigiant an- 
tartika, taigi pradedant Kana
da ir baigiant salomis už Ar
gentinos, visas šiaurinės, vidu
rinės ir pietinės Amerikos kon
tinentas karo atveju vieningai 
derins savo apsigynimo pastan
gas. Šioje didžiulėje sąjungoje, 
galingiausia pajėga yra, žino
ma, Jung. Valstybės, tačiau jos 
turės taip pat nevisai menkų 
sąjungininkų. Sakysim, tokia 
Argentina yra labai pajėgi ū- 
kio šalis, o Brazilija, turėdama 
per 40 milijonų gyventojų, pra
ėjusiame kare buvo į Europą 
nusiuntusi keletą savo divizijų. 
Apskaičiuojama, kad P. Ame-j vienybės pirminiu- Popiežium. Jie sakė, kad 
nka, reikalui esant, lengvai ga-;. ° J r _____ __________
lės sumobilizuoti apie milijoną 
vyrų.

•
Maskva dėjo ir tebededa visas 

pastangas suardyti Amerikos 
šalių kaimyniškus santykius. 
Kad ir nepavyko jai sukliudyti 
darnus Rio de Janeiro susitari
mas, tai ji betgi nenuilstamai 
veikia stiprindama penktąją sa
vo koloną ir kurstydama revo
liucijas. Brazilijos komunistų 
vadas dar pernai yra prisipaži
nęs, jog Brazilijai šalia JAV iš
ėjus į karą prieš Sovietus, jie, 
komunistai, kelsią civilinį karą 
šalies viduje. Tas galėtų būti 
bandoma Argentinoje, Meksiko
je ir kitur, todėl budėjimas ir 
nuo svetimos valstybės agentų 
apsivalymas lieka pirmaeilis 
uždavinys tiek šiaurės, tiek 
Pietų Amerikoje. Kokie įžūlūs 
ten Maskvos pastumdėliai ma
tyti kad ir iš šio fakto: paslap
tingų diktatorių įsakymus vyk
dydami, lietuviškos kilmės 
Maskvos bernai landžioja po 
Rio de Janeiro, Montevideo ir 
Buenos Aires valstybines įstai
gas maldaudami į tas šalis neį
sileisti iš Europos lietuvių 
tremtinių...

Kun. Juras Iš vyko 
| Mew Tortą

Dviejų pasaulinių karų Veteranai maršuoją New Yorko gatvėmis. 
Šis paradas yra didžiausias Amerikos Legiono istorijoje. Parade buvo 400 
benų. Dalyvavo daugiausia pirmojo pasaulinio karo veteranų 29-me meti
niame seime, kuris užsibaigė rugp.30 d.

BAPTISTŲ DVASININKAI PAS Veteranai Reikalauja 
Suvaldyti VallacePOPIEŽIŲ PIJŲ XII

Popiežius Pijus XII ragi- 
Ino katalikus ginti Katali- 

. ir katalikus 
dominuoja- 

su- muose kraštuose.

I
i

Roma — Pereitą penkta- pataikauja raudonojo to-
dienį Popiežius Pijus XII talitarinizmo smerkia buyusį Ubai aiškiai buvo gali.

Vice Prezidentą Henry A. ma suprasti, kad Jo Šven-
vėliau pranešė, kad jie pa- pės spokesmanu pas šv.

: Kaip žinoma, Henry A.
. . Wallace labai dažnai nu- pabrėžė Katalikų Bažny-

kalba Rusijos ir jos agen- čios pažiūras socialiuose

12 Darbininkų Apdegė 
Kasyklos Etepllozijoje

Punxsutawney, Pa. — 
Anglies kasykloje kilo ek- 
spliozija. Dvylika darbi
ninkų pavojingai apdegė. 
Visi buvo nuvežti į Adrian 
ligoninę.

Jo Šventenybė aiškiaigrupė, kurios spokesmanu ruoštą šiokį pareiškimą:
buvo Dr. Dūke McCall,! '
Pietinių Baptistų konven-darni Prezidentą Trumaną "sijos'agentai kU^simuo^T Jis sakė‘‘kZd 
cijos pareigūnas, griežtai, uz jo pastangas sulaikytieji yvallace į Jung. Vai-Katalikų Bažnyčia prieši- 
smerke Prezidentą ru- komunizmą, tikrai pasv stybįų Prezidentus. naši nelygiam pasaulio
maną uz pasiuntimą asme- tarnauja Stalinui, tiksliai turto padalinimui, kai tie
nimo atstovo i Vatikaną ar ne. Rusija labai nori, kad ____ £________ ’_______

Pirmadienį, rugsėjo 8 d., smerkė 
lėktuvu iš Bostono į New maną už pasiuntimą asme- tarnauja Stalinui, 
Yorką išvyko kun. Pr. M. ninio atstovo į Vatikaną ar ne. 
Juras, LDS Centro ir Ku- ir pasikeitimą laiškais su

Jugoslavai Areštavo Du
Amerikos Kareivius

Trieste, rūgs. 8 — Maj. 
Gen. Byrant E. Moore pa
reikalavo, kad Jugoslavi
jos misijos nariai ištirtų 
tuojau už ką areštavo A- 
merikos du kareivius, ku
rie žvejojo Isonzo upėje.

... k?lba a»ie T~° n?a"gs^ėt*Jr^"27 AMERIKOS LĖKTUVAI
kaS- a- • - a a l“mŪSU M’Tr B^^’suZndra^ tebūtu"1 diuT’en^au i

Antradienį, rugsėjo 9 d. goj su klerikaliniu totali-; MkJ komunistiniu ti butų daug lengviau, 
įvyks Lietuvių Kultūros tarinizmu.” Yra ir dau-]^žirnu Romunistiniu Vargiai Rusija to sulauks.
Instituto ir Kunigų Vieny- giau ^Protestantų mmiste-| «Amįrikos tlkslas pa.1 ----------------

saulyj yra ne sudaryti u
niją tarp valstybės ir baž- $42,000,000 Į Vokietifo 
nycios, bet ar mes turėsi-! "
me bažnyčią ar be bažny
čios, valstybę ar be valsty- tybės ir Anglija pasiuntė

ATLĖKĖ Į VOKIETIJĄ
muose Federalės valdžios 
departamentuo s e būtų 
pravestas darbininkų loja
lumo tyrinėjimas, depar
tamentų viršininkai reika
lauja, kad visi darbininkai 
duotų savo pirštų nuo
spaudas ir taip pat pada
rytų pareiškimus, kad jie 
nėra komunistai nei jų 
simpatizatoriai.

Pirmiausia 75,000 vyrų 
ir moterų, kurie dirba val
džios įstaigose, turės duoti 
savo pirštų nuospaudas. 
Tyrinėjimą veda U. S. Ci- 
vil Service Commission 
Federaliame name.

Frankfurt, Vokietija — 
Pereitos savaitės pabaigo
je dvidešimt septyni iš 31 

________ Jung. Valstybių Oro Jėgų 
Berlynas - Jung. Vals- B-29 didieji lėktuvai atlė-

MILIJONĄ KNYGYNUI
________ ___ ___ | Dr. Norris sakė, kad kai lerių per rugpiūčio mėnesį noJe.’' . i-k

Boston, Mass. — Šiomis lerių Bostono knygynui,'jis pasakęs, kad kiti bap-į Vokietiją, jos civiliams 
dienomis 84 metų North kad jo vardu įsteigtų fon-'tistai prisibijo, kad Popie- žmonėms. r“ £ 4 6
End milijonierius, kuris dą, kuris išaugtų į trijų’žius “neatverstų Mr. Tru-> Amerikiečiai taksų mo- auvc a _ ________
gatvėse pardavinėjo obuo- milijonų fondą. Tai di-.mano į Katalikybę”, tai keto jai sumokėjo už mais- 1 -?»___ TurfiZn
liūs ir slyvas, paliko mili-džiausią auka Bostono Jo Šventenybė nuleidęs tą vokiečiams $60,000,000, rTaCICJO LOJUlUmO lyrniejl- 
joną dolerių Bostono mies- miesto piliečiams per 300 rankas ir nusijuokęs, 
to knygynui. metų.

Tuo milijonierium yra Jis norįs pagelbėti Bos- 
Jonas Deferrari, italas, tono vaikinams ir mergai- 
gyv. Wesley pi. ties Hano- tems, ir “jis nežino kaip 
ver St. Jis yra nevedęs ir kitaip jis geriau galėtų 
per 60 metų pats sau ga- jiems pagelbėti. Štai pa- 
minosi valgius. Jis niekad galba. Jūsų laiku geriau- 
neturėjo telephono, nei ra- šia ja pasinaudokite. Dirb- 
dio, nei autompbilio. Be- kitę. Mokykitės. Žaiskite 
pardavinėdamas vaisius dorai, taip ilgai, kaip jūs kompromisinį 
gatvėse sutaupė milijonus, gyvensite. Nekreipkite dė- užbaigti streiką 
Jis paaukojo milijoną do- mesio ką kiti daro”, 
neribotam pelnui, bet niekas ne-' — 

sirūpina ir nevertina ten žmo
gaus proto ir širdies. Argenti
noje gali būti geriau, tačiau į 
tą šalį didesnis mūsų tremtinių 
skaičius šiemet dar nenuvyko. '— Prezidentas Trumanas

Ir taip, kol politikai gaišta įteikė Brazilijos preziden- 
laiką konferencijose, o genero- tui Eurico Gasper Dutra 
lai planuoja lemiamąsias grum- už nuopelnus Legiono ko- 
tynes, milijonai europiečių gy- mandieriaus medalį, 
vena mirties šešėlyje ir nelai- šį medalį Prezidentas

bės susirinkimai svarbiais rių, kurie priešinasi Prezi-i 
šių dienų reikalais. (dento Trumano politikai ir

EKS-PIRKLYS PALIKO

Mūsų brolių tremtinių P. A- 
merikoje ir taip jau ne pyragai 
laukia. Yra žinių, kad pirmieji 
po šio karo imigrantai Brazili
joje jaučiasi nusivylę. Miestuo
se reiškiasi pramonės krizė, o 
ūkiuose (fazendose) visi bijo 
biauraus išnaudojimo. Gyveni

Pasiuntė Maisto Už

o kitus sumokėjo britai. mą Bostone

Angliakasiu Streikas Britanijoj 
Paraližuoja Krašto Atsistatymą

Šiomis dienomis, laiky
damiesi Prezidento Tru
mano reikalavimo, kad vi-

Prezidentas Trumanas Grįžta 
j Jungtines Valstybes

“Aš nutraukiau badavi
mą dėl to, kad man buvo Į 
užtikrinta taika Kalkuto-; 
je”, sakė hindusų dvasios 
vadas, ...”Bet jei taika vėl 
bus sugriauta, aš grįšiu į 
Kalkutą ir badausiu iki 
mirties, jeigu bus reika
linga”.

Londonas, rūgs. 8 —An
gliakasiai atmetė valdžios 

į pasiūlymą 
ir nubal

savo tęsti streiką.
Britanijos ekonominė i rinito Inkinii Vii n ,

gėjo. Angliakasiai neklau
so nei savo vadų užbaigti 
streiką. Streikas plečiasi.

— 4-----------------

Gandhi Pasižadėjo Badauti 
Iki Mirties

i Trumams Įteikė Legiono P??atia da,r !abiau Pabl°- . - . v. ~ crpin A r>crliQ koi npkloii.Medali Dutrai
Rio de Janeiro, Brazilija

Kalkuta, India

Pranešama, kad Prezi
dentas Trumanas rugsėjo 
7 d. iš Rio de Janeiro, Bra
zilijos, grįžta laivu U.S.S. 
Missouri į Jungtines Vals

ai - .« paa tybės. Jis įsakė laivu ne-Prancuzija Nori Gauti 500 sustoti pakeiyj. Tikisi būti 
Mih'ionų Dolerių Paskolą Washingtone rugsėjo 20 d.

Paryžius —iš oficialių Tnunanas Paiadėio Paoal- šaltinių sužinota, kad; rqpi
Mo-j Prancūzijos ambasadorius Į

handas K. Gandhi įspėjo Henri Nonnet kreipėsi į
bą Brazilijai

Kongrese, pareiškė, kad 
Jung. Valstybių žmonės 
nėra tie, kurie užmirštų 
savo draugus ‘‘kada tiems 
draugams reikalinga pa
galba”.

Prezidentas Trumanas 
buvo labai karštai sutik
tas ir priimtas Brazilijoje. 
Jis priminęs, kad Brazilija 
ir Jung. Valstybės turi 
“bendrus interesus, ben
drus principus ir bendrus

biauraus išnaudojimo. Gyveni- mingieji tremtiniai neranda, kas Truman įteikė laike pietų, 200,000 indiečių, kad jeigu Jung. Valstybių Export - Rio De Janeiro, Brazilija idealus” Prezidentas ori
mo ir darbo sąlygos ten pusiau žmoniškiau juos pnglaustų šio- kuriuos jis suruošė Brazi-jie nesulaikys riaušių Kai- Import banką, prašyda-'— Penktadienį, rūgs. 5 d., minė savo vėliausi susira- 
laukines; fazendenai ieško tik je gražioje ir turtingoje musų lįjos prezidentą pagerbti, kutoj, tai jis badaus iki mas 500 milijonų dolerių Prezidentas Trumanas, išinėjimą su Popiežių Piju 
raumeningų ateivių rankų savo žemeleje. c. Amerikos ambasadoje. ‘mirties. paskolos. kalbėdamas Brazi lijo s'xil.



Antradienis.
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Truman Per Plauką Išvengė 
Auto Nelaimės

Pagiltai
14 Europos Tautų

Wasbingtoii, D. C. — J.
V. Valstybės Departamen
tas slaptame pranešime 

Kio de Jaueiro, Brazilija nemažas procentas. Tiki- patarė Kongreso Komite- 
— Pr-'zidertas Trumanas masi, kad Anglija gal ne- tams, kad būtinai reikalin- 
pet plauką išvengė pavo- užilgo pradės įsileisti ir ga pagalba 14 Europos 
jin gos nelaimės su auto- šeimas. tautų, kad jos galėtų atsi

statyti ir atremti komu-

H«v« You
į Made Reservations?...

For tha
FOURTH NATIONAL 

HOLY NAME 
CONVENTION 

in BOSTON

1
J. E. ARKIVYSKUPO LAIŠKAS, 

skaitytinas Sekmadienį, rugsėjo 1, ir primįntinas 
pamoksluose, Sekmadienį, rugsėjo 14.

ji:-! eros

mobiliu. Važiuojant auto-'
mobiliu ant kainuoto kelio SdlUSCtMli(|Q HegrįŠ Į SiVO nizmo pavojų, 
paslydo ir Įklimpo į purvą. L’

Prezidento automobilių AriSiį
turėjo ištraukti iš purvo ir 
jis laimii'gai pasiekė Er- 
nest G. Fontes, turtingo 
Br azilijos biznierio, na
mus.

His Excelleney 
RICHARD J. CUSHING 

Archb shop of Boston 
Hoit to the Convention

FOR INFORMATION 
Comuk yaur 

Diocasan Diractor or Writo 
NATIONAL H6ADQUARTE*S

OF THE HOLY NAME SOCIETY 
141 Eaut «4fc Stoaot. blow York 21. N. Y.

OCTOBERI to S, IW

Pagalba būtinai reikalin
ga yra Anglijai, Vokieti-( 

New York — Šiomis die- jai ir kitiems Europos 
nomis atvyko į šį kraštą kraštams. Tik skurdas ir» 
Dr. Kurt Schuschnigg, pa- vargas paruošia dirvą ko-! _ __ T’nr’BjRT’TKTTT T
skutinis Austrijos premie- munizmui. Prašalinkime Litį i I tLClVI X
ras prieš nacių okupaciją, skurdą ir vargą ir praša-; Z”1 VA7T7NJTK/I A C TO IAADRAT
Jis pareiškė, kad jis negrįš linsime komunizmą. Ko- vj* V ILK JLI/VKIj/AI.
į savo kraštą, kol tas kraš- munizmas gali pasilaikyti ._____ ________
tas nebus laisvas nuo oku- tik tada, kada žmonės yra (Rašo “Darbininko” korespon- je sėkmingai pradėjo ant- 
pantų. didžiausiame skurde ir dentas Vokietijoje St. Devenis) rųosius metus, Keljos

Dabar britų zonoje re- Dr. Schuschnigg atvyko varge. I -------- - i tremtinių dailės studijos
veikia amerikiečių ir pran- 

į zonose. Pagrindinė 
studija yra Freiburge, ku
riai vadovauja dailininkas 
V. K. Jonynas, buvęs Tai- 

Liepos 28 d. Augsburge Romosios Dailės Instituto 
į įvyko iškilmingas Lietu- Kaune direktorius. Toje 
viu Tremtiniu Baleto Te- a

Ir Kanada Priima Pabaltie- 
čius Tremtinius

gistruojami pabaltiečiai į šį kraštą kaipo tremti- Komunizmas nedavė' 
darbininkai i Kanadą dirb- nys. Austrija \ra Rusijos įmonėms gerovės ir negali) 
ti miško pramonėje. Re- kontrolėje. jos duoti. Komunizmas y-
gistrucjami tiktai iki 45’ ra baįsįausįa žmonijos li-
metų amžiaus ir be šeimų. 
Nenumatoma jokios gali
mybės. kad tie tremtiniai 
vėliau galėtų savo šeimas 
atsivežti. Taip pat ir Ang-. 
ii ja ir kitos valstybės pa- 
baltiečius 1

Anglų Darbe Unijų Kongre
sas Remia Marshall’o 

Platų

ra baisiausia žmonijos li
ga.
nuo
yra

Gelbėkime žmoniją 
komunizmo ligos, kuri 
baisesnė ir už vėžį.

IšHbrinaai Atidorvtas veiK1 cūzų uatavt^ Troautol* studi 
Batoto Taatzn

Southport, Anglija — 
tremtinius dar-,Anglų Darbo Unijų Kon- 

bams mielai ima. Tačiau gresas priėmė rezoliuciją, 
šeimoms tas kelia susirū- užginančią Marshall’o pla- 
pinimo, nes iki šiol niekas ną Europos ūkiui atstatyti 
nepageidavo šeimų, o šių ir bendra užsienio ministe- 
tremrinių tarpe, palyginti, rio Bevino politiką.

Raiidnniiiii ęitArdvnAC nauuvitųjų Jfrcrujnva
Plečiasi Indijoj

vių Tremtinių Baleto Te- studijoje dirba prof. A. 
atro atidarymas. Į atida- Galdikas ir visa eilė jau

nesniųjų dailininkų.

New Delhi, Indija, rūgs. 
8 — Raudonųjų komunis-; 
tų žudynės plečiasi šio 
krašto sostinėje. Praneša-

MYLIMIEJI KRISTUJE:
Antrasis metinis “Katekizacijos Sekmadienis” 

bus švenčiamas visoj Arkivyskupijoj rugsėjo 14 d. 
Tasai Sekmadienis, kaipo “Krikščioniškojo Mokslo 
Šventė”, yra apvaikščiojamas pagal norą Šventojo 
Sosto, kurs yra dieviškai paskirtas mokyti visą žmo
niją.

Tie, kurie dirba Išganytojo darbą, dėstydami žmo
nėms tikybos mokslą, neprivalo tenkintis vien saky
mu paprastų pamokslų. Geros Dievo žodžio pasekmės 
tik tada yra atsiekiamos, kada sielų ganytojai nuola
tos uoliai Dievo sėklą sėja. Pabaigoje savo žemiškos 
pasiuntinybės Kristus teisingai galėjo pasakyti savo 
Dangiškajam Tėvui: “Aš sergėjau, kuriuos Tu man 
davei, ir nevienas iš jų nepražuvo, kaip tik prapulties 
sūnūs”. (Jono 17,12).

Tie, kurie eina kunigystės pareigas, arba vienuo
linio pašaukimo mokytojai, arba katalikai tėvai, neša 
tdkią pat atsakomybę kas link sielų, kūnas jiems pa
vedė globoti Dangiškasis Tėvas.

“Katekizacijos Sekmadienio” tikslas yra išgal
voti bei surasti būdus ir planus, kaip lengviau ir paran
kiau atlikti katekizacijos darbą. Duodamas nurody
mus, kaip tą Sekmadienį švęsti, Šventasis Sostas pa
geidauja, kad žmonės tą dieną priimtų Šv. Komuniją 
savo parapijos bažnyčioje ir pasimelstų ta intencija, 
kad katekizacijos darbas atneštų gausingų vaisių.

Tą Sekmadienį turi būt sakomi atitinkami pa
mokslai apie reikalingumą katekizacijos visiems žmo
nėms, ypač vaikams, kuriuos tėvai būtinai turį siųsti į 
katekizmo pamokas, atsimindami šiuos Šv. Rašto žo
džius: “Ir tie žodžiai, kuriuos Aš tau šiandien įsakau, 
privalo būt tavo širdyje ir tu juos pasakysi savo vai
kams”. (Deut. d, 6, 7).

Tėvai, kurių vaikai lanko katalikiškas mokyklas, 
atlieka savo pareigą per kunigus ir vienuoles, kurie 
moko vaikus katekizmo. Tačiau jie turi rūpintis išmo
kyti vaikus poterių ir suteikti jiems pirmąjį suprati- 

,mą apie Dievą. Gi tėvai, kurių vaikai nelanko katali
kiškų mokyklų, yra asmeniškai atsakingi prieš Dievą 
ir prieš savo vaikus, kad jiems parūpintų tinkamų bū
dų įsigyti tikėjimo mokslą.

Kunigai ir jų pagelbininkai gali išmokyti tik tuos 
vaikus, kurie pas juos ateina. Apgailestautina, kad kai 
kurie tėvai atrodo esą kriminališkai abejingi dėl di
džiausios gimdytojų pareigos: suteikti savo vaiku
čiams tikybos mokslą. Kaip gi jie, savo gyvenimo pa
baigoje, galės pasakyti Amžinajam Tėvui: “Aš sergė
jau, kuriuos Tu man davei, ir nė vienas iš jų nepražu
vo”?

Vaikai, kurie mokosi viešose pradžios mokyklose, 
privalo lankyti savo parapijų nuolatines katekizmo 
pamokas; viešųjų High Schoolių mokiniai turi lankyti 
savaitinius katekizacijos mitingus. Patys gi tėvai pri
valo duoti uolumo pavyzdį, įstodami į suaugusių Kate
kizmo Debatų klubus. Tokie klubai jau yra įsteigti 
196-se Arkivyskupijos parapijose, ir tikimasi, kad 
šiais metais daugiau jų bus įsteigta.

Tinkamų nurodymų ir gausios tiems klubams me
džiagos galima įsigyti Arkivyskupijos įstaigoje, vadi
namoje “The Confraternity of Christian Doctrine”, 49 
Franklin Street, Boston, Massachusetts.

Mes negalim pakankamai stipriai pabrėžti būtino 
reikalingumo ir begalinės svarbos to “Katekizacijos 
Sekmadienio”, kurs nušviečia kelią geresniam mūsų 
tikėjimo supratimui.

Aš maldauju Dievą, kad Jis suteiktų gausios pa
laimos šiam “Katekizacijos Sekmadieniui” jūsų para
pijoj, ir kad jūsų pastangos susilauktų geriausių pa
sekmių. Prašau kunigų ir žmonių neilstamai dirbti tam 
tikslui, kad visi žmonės Dievą pažintų, Jį mylėtų ir 
Jam tarnautų.

Jūsų ištikimas Kristuje, 
t RICHARD J. CUSHING, D. D., 

Bostono Arkivyskupas.
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rymo iškilmes atvyko 
daug amerikiečių, kitų 
tautybių DP kviestieji 
svečiai, lietuviškųjų orga- 

’ i nizacijų vadovaujantieji 
asmenys, šiaip kultūros 

<rk darbuotojai, menininkai ir
kiek tik galėjo į didelę dėjo leisti laikraštį vokie- 

, Laikraštis eis 
I tuvių tremtinių. Gauta du kartus į mėnesį. Pirmas 
daugybė sveikinimų raštu, numeris jau pasirodė. 
Lietuvių Tremtinių Bale- Laikraštis išleistas lietu- 
to Teatras savo pirmam vių, estų, lenkų, ukrainie- 
pastatyąnųi pas i r i n k o čių ir jugoslavų pastango-

Tarptautini* DP Laik
raštis Vokiečių Kalba
Įvairių tautybių DP pra-

T^.r^.^b:Ludwigsbau%aię tilpti lie- ČŪ? kalba.PAKELE ALGAS GELEŽINKE- skerdynėse nužudyta 116,-
500 asmenų. Kiek asmenų 
nužudyta sostinėje, kol, 
kas nėra nustatyta, tačiau' 
yra labai daug.

ne žudomi ne- daug kartų statytąją Deli- mis. Laikraštis pavadin- | gracijos elementą įjungti kalti žmones, bet degina- “Copeliją” 
į švedų pradžios mokytojų mi ir plėšiami jų 1
skaičių, f 
sprendimo trūkumo pa- paskelbtas karo stovis, 
vyzdys... Vyriausybė turė- 

;tų tiem latvių busimiem 
■ pedagogam nurodyti, kad 
'jų krašte mokytojai tik- 
jriausiai J
'negu Švedijoje”.
, Pabaltiečius užtarė šve- didvyriui, padaryta labai T. 
*dų dienraštis Dagens Ny- pavojinga operacija, išim- dauskaitė.

LIO EKSPRESO DARBININ
KAMS

H ashington, D. C. — ] 
Railway Express Agencyi 
pakėlė savo 75.000 darbi
nio ;’ų algas 15 ir pusę cen
to į valandą.

Algų pakėlimas padary
tas be streiko, taikos bū
du.

Pragiedruliai Iš Švedijos

Spektaklis tas “Im Ausland” vardu. 
. namai.(turėjo milžinišką pasise- Pirmame numeryje gau

tai yra puikus Galimas dalykas, kad busiki , -siai bendradarbiauja lie-
Lietuvių Tremtinių Bale- tuviai.

to Teatras sukėlė didelį 
susidomėjimą ir vokiečių’ 
tarpe.

“Copelijos” pastatyme' 
dalyvavo rinktinės pajė-į 
gos — V. Adomavičiūtėj 

’ '. Bobuškinaitė, J. Drau- reitą penktadienį Jo Šven- 
j. T. Doberkaitė, tenybė, Popiežius Pijus

Išėmė Vinį Iš Gaivos
Denver, Mass. — Šiomis

reikalinSi dienomis ’virgU Gomez, 27 
_ m. amž., Bataan kautynių

$v. Tėvas Kalbėjo Marijonų 
Kongresui

Vatikano Miestas — Pe-

Latvijos pagalbos komi
tetas Švedijoje kreipėsi į 
Švedijos vyriausybę, kad 
ji -eisiu penkiolikai Švedi
joj gyvenančių latvių pa
siruošti švedų oradžios _ 
mokyklų mokytojais. Ry.) gyventi žmogaus vertybė- __________________
šium su tuo komunistų Je- Ir vargšai pabaltiečiai sta, ir yra viltis, H<»-
di -rastis “Ny dag” supy- turi tą prigimtą instinktą, sveiks, jeigu nesusidarys 
ko: “Mes nemanome, kad kuriam išnaikinti komu- kokios komplikacijos. ' 
vyriausybė pritars tam. nistai deda visas pastan-, ----------------
Latviai, kurie tam reikalui Sas- TT-—- 
■ ;“r;a omi. yra tikriausiai anspaudą laisvės 
tie, kurie _ _ t 
‘■ ■norėdami pasilikti savo spaudos sportu ’. 
f- vynėje, iš kurios i_____
vokiečiai buvo išvaryti.”

Laikraščio žinutėje, kur 
buvo šis latvių komiteto 
prašymas paskelbtas, taip 
pat pranešama, kad vy
riausioji mokyklų valdy
ba planuoja ir estų pra
džios mokyklų mokyto- žinkelio 
jus padaryti švedų pra- darbininkų 
džios mokyklų mokyto- tas streikas privertė užda- 
jais. Komunistinis dien- ryti Carnagie Illinois Plie- 
raštis dėl to barasi: “Jei- no korporacijos dirbtuvę, 
gu tai tiesa, kad vyriau- Tūkstančiai darbininkų 
šioji mokyklų valdyba ma- neteko darbo. Streikieriai 
no šį fašistinį arba pusiau reikalauja pakeiti algas ir 
fašistinį pabaltiečių emi-pagerinti darbo sąlygas, i

pdVUJlllgd UįKldLlja, uauonaiuv, a..

komunisti- ta į§ gaivos 2 colių ilgumo G. Čeglokovaitė, N. Kalin- XII kalbėjo per radio Ma- 
f atsakė. vinis Spėjama, kad tą vinį'skienė, Kepalaitė, T. Pa- rijonų Kongresui, įvyku- 
iibire. Bet jam suvarė į galvą japonų godinaitė, Z. Smolskaitė, šiam Olandijoj. % Jis įspėjo 
i kalas eina sargas, kada jis buvo ne- J. Sodzevįčiūtė, A. šlepe- katalikus, kad jie aiškiai

heter”, kurs i
niam “Ny dag
“Taip, gal būt Sibire.
šiuo atveju reikalas eina sargas, kada jis buvo ne-, 
apie norą gyventi laisvėje, laisvėje.

Veteranas Gomez sveik- 
kad pa-

Užspausti nacistinį
sieki-1 Lietuvių Atstovai Pas

atvyko į Švediją mam pasidarė komunisti- Sdnremfurto Gubernatorių

J. Sodzevįčiūtė, A. Šlepe- katalikus, 
tytė, J. Ambrazas, E. Ban- permatytų šių laikų sun- 
dzevičius, A. Butkus, M. kias užduotis.
Bruneizeris, Z. Baublys,!
B. Cunovas, A. Liepinis, S. 
Modzeliauskas, P. Maželis, 
J. Podžiūnas, S. Velbasis, 
J. Vasiliauskas ir Žygas.

Pastatė baletmeisteris
E. Bandzevičius. Dekorą- vokiečiai, Askania dirbtu- 
cijas ir kostiumus piešė v®s viršininkai, kaltinami 
dail. L. Viliamas. Muziki- už dirbimą karo ginklų už- 

‘ > valstybei — kaip 
buvo pranešta, Rusijai — 
'bus teisiami Jung. Valsty- 
!bių militario teismo.
I Vokiečiai prašė rašto pi
liečių teisių apsaugojimui, 
bet jų prašymą atmetė.

Vokiečiai Bus Teisiami Už 
GWdų Dirbini 1 

L

Berlynas — šeši įžymūs

v •

Liepos 28 d. Schweinfur- 
to lietuvių stovyklos dele
gatai aplankė naująjį 

---------------- iSchvveinfurto karinį gu- 
Dėl Streiko Uždarė Plieno bernatorių majorą James) 

Briliant, kuriam įteike ke- 
ilias kuklias lietuviškas 

Gele- dovanėles, kaip prisimini- 
dirbtuvės 1800 25 metinių sukaktuvių

neautorizuo- nuo JAV pripažinimo Lie
tuvos de jure. Gubernato
riui įteiktame adrese sa
koma: “Nors ir maži bū
dami, mes esame išdidūs, 
kad šio savo akto didžioji 
JAV tauta tvirtai laikosi 
ir šiandien”.

| Karinis 
i Briliant 
pareiškė: 
rūpinamės ir mažomis 
tautomis, bet kartais ne 
taip klojasi, kaip mes no
rime”. Gubernatorius ge
rai supranta tremtinių pa
dėtį ir jų vargus. Lietuvių 
stovyklą pasižadėjo asme- žinomos lietuvių dailinin- 
niškai aplankyti.

St. Devenis.

naciai Tai pirmieji pragiedru
liai iš Švedijos.

St. Devenis.
nę pusę pravedė muzikas sienio
A. Kučiūnas. I

Butėnas baigia tvarkytis 
dokumentus ir tikisi neuž
ilgo atvykti Amerikon pas 
savo dukterį.

Dirbtuvę
Pittsburgh, Pa.

Solistė A. Dambraus
kaitė Dainuos Per 
Manekeno Radijų

Žinoma Lietuvos solistė 
Antanina Dambrauskaitė 
pakviesta dainuoti per 
Muncheno radiją. Pirmoje! 
eilėje solistė ruošia Grigo! 
ir Čaikovskio kūrinių kon-J 
certą. Rudenį solistė yra 
pakviesta dainuoti Augs
burgo vokiečių operoje.

lietam Operas $ 
Jonui Butonui 55 Metai 

Amžiaus

I

Sutvarkymui Mirusių Asmenų Turto
Parsiduoda South Bostono geriausioj gatvėj, j 

prie parko ir netoli jūros, mūrinis 9 šeinių, po 3 j 
kambarius, nesenei ištaisytas namas. Įplaukos: j 
$4170.00, išlaidos su šiluma ir aptarnavimu, bei j 
taxais $3300.00. Kaina: $20,000. Reik įnešti j 
$5000.00. Likusi: rnorgičius 4''. Kreipkitės pas: j

A d v. F. J. Ba gorius,
302 W. Broaduay, So. Boston, Mass.

gubernatorius
3XsiddcO(l&lTlSlSI • • • • BB—— __ant“Mes giname ir j ^*®tuvii| Dalios Stadija

Gross — Hespėįe Pra 
dėjo Antras Metas

Lietuvių tremtinių dailės 
studija anglų zonoj Gross 
— Hesepėje, vadovaujama

Beveik visa tremtinių 
spauda gražiai paminėjo 
Lietuvos Operos Solisto 
Jono Butėno 55 metų am
žiaus sukaktį. Jonas Butė
nas ne tiktai kaip geras 
dainininkas lietuvių vi
suomenėje yra populiarus, 
bet ir dėl jo gyvenimo į- 
vairumo ir kieto pasiryži
mo iš paprasto kaimo pie
menėlio ir vėliau angliaka
sio, pasidaryti europėjinio 
masto dainininku, daro jįkės - iliustratorės V. Stan-

čikaitės, liepos m. vidury-vispusiškai įdomiu. Jonas

Laidotuvių Okektoriai Pa- 
tu Dykai Zamtsieans 

Kare
Boston, Mass. — Apie 

2800 Naujosios Anglijos 
laidotuvių direktorių savo; 
seime, įvykusiame Hotel' 
Somerset, pasižadėjo pa
tarnauti dykai visiems ka
re žuvusiems, kurie bus 
parvežti iš karo laukų į 
Jung. Valstybes.

Didelėje lietuvių stovyk
loje Oldenburge opera da
vė du spektakliu, pastaty
dama operą “Sevilijos Kir
pėjas”, kuri praėjo su di
deliu pasisekimu. Tremti
nių opera yra numačiusi ir 
daugiau gastrolių, bet dėl 
dabartinės vykstančios 
akcijos vežimo į Angliją 
šis užsimojimas kiek susi- 
trukdo.

lietuvių Tnartiaių Opera 
tetruktoji

A. uUIINHISmS
Generalis Kontraktorios

694 Chalkstone Ave^

PROVLDENCE, R. L
TeL Ptutatfons 0758

Šiais metais Detmolde 
(Britų zonoje) susikūrusi 
Lietuvių tremtinių opera 
pradėjo gastroles po di
desnes lietuvių stovyklas.

Parūpinu planus ir statome 
naujo stiliaus namus su mo
demiškais įrengimais. Atlie
kame visokius darbus namų 
taisymo.
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Amerikos Politika Kinijoj

Marijologijos (Marijolo- bės ir išganymo sąlygą, 
gija — mokslas apie Ma- Kaip saulės spinduliai yra 
riją) žinovai, kaip šv. Al- būtini fizinei gyvybei, taip 
bertas Didysis, tvirtina krikšto pagimdytas, saky- 
Mariją buvus vidutinio ū- čiau, sielos skaistumas y- 

įgio, taisyklingo, labai gra- ra būtinas dvasinei gyvy- 
~ $550 žaus kūno sudėjimo. Akis bei, išganymui. Priešingu 

turėjusi šviesiai mėlynas, gi atveju viskas suiedėtų, 
plaukus juodus. Giesmių sustingtų, viskas klaikio- 
Giesmės autorius Mari jos se tamsybėse žūtų. Nekal- 
grožį gal ir perdaug vaiz- tumas— būdingiausia Ma- 
džiai apdainuoja... Graži rijos asmenybės savybė, 
buvo Marija, bet ne dėl to kuri leido Jai taDti Išga- 
rugsėjo 8 minime Jos gi- nytojo Motina. Būdama Ji 
mimo dieną. Dvasinis, ne- gi Išganytojo Motina, tuo

Aušros žvaigždėKinijoj tebesiaučia naminis karas — nacionalistų vystantis Jos grožis iškėlė pačiu Ji yra ir Jo (Kris-j 
prieš komunistus. Nelaiminga Kinija: septynius me- Ją į tas aukštumas, kurios taus) atpirktųjų — mūsų 
tus grūmėsi su japonais, dabar tokios pat kruvinos mus žavi ir stebina, 
kautynės eina su savaisiais komunistais, kuriuos gau
siai šelpia Sovietų Rusija. Ji jau pasiglemžė Mongoli
ją ir siekia pavergti Mandžiūriją — lėšomis tų nesusi- _
pratusių kiniečių, kurie patikėjo Maskvos propagan-|±J^j^^J‘ Marijos 
dai. Maskva duoda ginklų ir amunicijos, o sukomunis-jnyb^s bruožai. L 
tintus kiniečius naudoja kaip mėsą priešų kanuolėms. > reįškia skaisčią pri-
Netrūksta taip pat kiniečių - komunistų armijoj rusų!gimt| be nuodėmės prasi-

Motiną. Taigi ta ypatinga giau Marijos žodžių Evan- 
Nekaltumas, tylus, lyg žarijos P’Vjlegi.ja —ne-gelijose neužtinkame, 

jūrų gelmės, ramumas ir kaltym^s 
[gilus tikėjimas, - tai pa- re,ks®“ musų gyvenimu., 
| ........... J asXne- nes dėka tos privilegijos

Nekaltu- nesame bejėgiai našlaičiai

kurie yra mano Tėvo”. Bet| Sostai OraailiZUOH 
Marija nesuprato, ką Jis1 ...... ........
jiems buvo nasakęs. Ji lai-j 
kė visus šituos dalykus] 
savo širdvje (plg. Luk. II,į
49-52). Tai pirmas stiprės-!doje jau buvo rašyta, kad 
nis Marijos tikėjimo ban-( Sovietų Sąjunga iš vokie- 
dymas.

Kanos Galilėjos vestuvė- zuoja vokišką kariuome- 
se pritrūko vyno. Tada Jė- nę, kuriai vadovauja bu- 
zaus Motina Jam tarė: vęs nacių maršalas Pau- 
“Jie nebeturi vvno”. Jėzus lūs, į sovietų nelaisvę pa
jai atsakė: “Kas man ir tekęs Stalingrado pralai- 
tau darbo, moteriške? Ma- mėjime.
no valanda dar neatėjo” Dabar prancūzų dien- 
(Jon. II, 3-5). Kartą, kada raštis “Figaro” rašo, jog 
Jėzus susirinkusioms mi- jis gavęs visai patikimų 
nioms prie Galilėjos jūros žinių apie maršalo Pau- 
kalbėjo, ieškodamas Jė- lauš kariuomenę. Maršalo 
zaus, atėjo Jo Motina. Ap<- Paulaus štabas esąs 30 
linkui Jį sėdėjusi minia km. nuo Maskvos. Sovietų 
Jam tarė: “Štai tavo Moti- kontrolėje šio nacių mar- 

(Mork. III, 32). Atsa- šalo štabas ruošiąs keletą 
vokiečių kari- 
puskarininkių 
uždaviniams, 

ir mano Jie būsią atgabenti į Vo- 
Motina”

Vokišką Kariuomenę

Pasaulio didžiojoje spau-

čių karo belaisvių organi-

na”
kydamas Jėzus jiems tarė: tūkstančių 
“Kas yra mano motina... ninku ir 
Kas vykdo Dievo valią, tas specialiems 
yra mano brolis 
sesuo, ir mano 
(Mork. III, 33-35).

Kitoje Evangeli įos vie-

tun ^begaHnes! Regėdama mirštantį sa- 
............. *” vo vienatinį Sūnų ant kry

žiaus, ir tada Marija jokio 
žodžio nepratarė, tik ken
tėjo... Marija niekur ne
prarado sielos ramumo,1 
dvasinio išlaikytumo; vi- toje užtinkame žodžius: 
sur Ji buvo tyli, susikau- “Palaimintos ysčios, ku- 
pusi, visiškai atsidavusi rios Tave nešiojo ir krū- 

į Dievo valiai. Ramumas, — tys, kurios Tave penėjo”...
Antras, mažiau girdėtas sako Ernest Heilo, — yra Staiga Kristaus pastaba: 

nuodėme. Krikštas, tiesa, Marijos asmenybės bruo-(mokslininko, gilaus žmo- “Palaiminti, kurie klauso 
- - - - - ---- Tikrai. Są- Dievo žodžio ir laikosi jo”.

gyvenimo audrose: Mari- 
j°s asmenyje turime to- 

raudonarmiečių: generolų, karininkų ir eilinių sava- dėjimą "gimimą.*** Nekaltu- buliausią motinišką globą, 
norių. Sibire, Mongolijoj ir Mandžiūrijos pasieny, sto- mas ngra Marijos nuopel- ir Kristuje tikrosios tai- 
vi galinga Sovietų armija. Ji ten nedykinėja: iš jos nas ypatinga Jai Die- ^os’ sutai*imo ir pagaliau 
nuolatos siunčiami į Kiniją daliniai papildo nuostolius vo skirta privilegija Visi išganymo užtikrinimą, 
kiniečių - komunistų kariuomenėj. O rusų generalinis' žmonės gimsta su gimtąja
štabas išdirba strateginius planus. Tuo būdu, Kinijos

kietijos sovietinę zoną vie- 
šojom pareigom perimti, 
kai tik iš Vokietijos pasi
trauks amerikiečiai, ang
lai ir prancūzai. Be to, na
cių maršalas Paulus esąs 
parinkęs 3000 vokiečių ka
rininkų grynai kariniam 
reikalui, kurie įjungti į 
sovietų kariuomenę būsią 
išsiųsti į Tolimuosius Ry
tus. Amerikiečių ir anglų 
tam tikros įstaigos paty
rusios, kad nacių maršalo 

_  Paulaus keli šimtai “vai- 
JVX£LI 1 J<1 pidAdlUd* X" XX 1I11CJA »****> UVAMUUVU,________ AKA IdUiO IlAVaAy AAk^<A“

1 Jos žodžiai buvo Archan- jūrų galmės visuomet ra- Įėjo, nes tokia buvo dan- dininkų jau esą atgabenu
kada jis mios. To nepaprasto Mari- giškojo Tėvo valia. Mari- į sovietinę zoną. Laikraš-

bet kokios nuodėmės, — įsikūnijimo naujieną Jai jos ramumo pagrindas, tai ja atsidavė Dievo valiai, *-\s. sumini ir keletą pavar-
Ji nekalta, skaisti, nepa-pranešė, (plg. Luko I, 26-, Jos gilus tikėjimas. Rim-todėl Ji buvo stipri savo " 
prasta visą gyvenimą, visą 38). Antrą kartą Marija tai tikįs žmogus yra vi- tikėjime. Palaiminta, kad 
amžinybę. Taip! Bet kas Evangelijoje prabyla, nuė-.suomet ramus, išlaikytas, tikėjo, nors nekartą kala-

komunistų “sukilimas” išsivystė į labai rimtą naminį tą nuodėmę nuplauna, pa- žas ,tai Jos dvasios gel-!gaus savybė. Tikrai. Są- Dievo žodžio ir laikosi jo”, 
karą. Čiang-Kai-Šekui taip ir nepavyksta jo likviduo- šalina baisią žaizdą, bet mių išlaikytas ramumas, moningas ramumas, tylus Arba paskutiniai Kristaus 

„ jos užgijimo žymės — pa- tylumas. Keturiose Evan- kantrumas — dvasios ma- žodžiai nuo kryžiaus (plg. 
Iš tiesų, Kinijos nacionalistų vado, nelengvas u?“ į žeistoji prigimtis lieka, geli jose užtinkame keletą tas, didžiųjų vertybių sai- Jon. XIX, 27-29)... Marija 

Marija tos prigimties pra- vietų, rodos, ketvertą, kur kas. Tik vandens pavir- pilnai to visko nesuprato, 
žūtingos žaizdos ir jos pa- Marija prakalba. Pirmieji šius blaškosi, nerimsta, — Kristus kitaip elgtis nega- 
sekmių nepažino. 2_2Z______  __ __ .

Marija laisva buvo nuo gelui Gabrieliui, kada jis mios. To nepaprasto Mari- giškojo Tėvo valia. Mari-

ti.

davinys. Jis, tiesa, turi didelę armiją — apie pustrečio 
milijono karių, bet ir komunistų pajėga siekia milijo
no. Jie jaučiasi namie, čia pat po šonu Sovietų kariuo
menės, kuri juos visa kuo aprūpina ir diriguoja bei 
tvarko visus jos žygius. Čiang - Kai - Šėkas, manęs 
greitai Mandžiūriją užkariauti, netikėtai susidūrė su 
galingu, gerai apginkluotu priešu, kurs ryžtingai gina
si ir dažnai pereina į sėkmingą ofensyvą. Nacionalistų______  _ _ ___
vadas šaukiasi Amerikos pagalbos. Amerika nori jį mums gero iš tos Jai vie- jus į Zacharijo namus pas nes jo sąžinė gryna. Tikėti viją širdyje turėjo... (plg. 
sušelpti, bet stato savo sąlygas. jnaį Dievo skirtos privile-savo giminaitę Elzbietą nėra lengva, dar sunkiau Luk. II, 35).

į sovietinę zoną. Laikraš-

džių. Sovietų karo akade
mija su maršalo Paulaus 
štabu palaikanti tamprius 
ryšius.

i Prancūzų la i k r a š t i s 
ramumas, šiuos sovietU globojamoIš viso, Amerikos politika link Kinijos pastaruoju į gijos? Labai daug! Amži- (plg. Luk. I, 39 - 56). Tre- tikėjimą praktikuoti. Ti-Į Nekaltumas, _______ , ,

laiku gerokai pasikeitė. Roosevelto laikais, kuomet Ki-!nojį išmintis tuo įrodė, čią kartą Mariją išgirsta-1 kėjimas — geriausia as^ gilus tikėijmas, tai pa-nacių maršalo Paulaus zy- 
nija kariavo su Japonija, Washingtono administracija kad Kristus nekaltuoju me kada Ji savo dvylikos'menybės ugdymo mokyk-grindiniai mūsų dangiško- Pr.nma su dideliu su- 
lnhn,' ononzlS {-„„in1. .. ... » .. .. 1- :___ _______________ ----------------- ’ - - Siriininimil 11- «1P1H npf «11labai spaudė Čiang-Kai-šeką sudaryti bendrą frontą 
prieš japonus — su komunistais. Nacionalistų vadas, 
griežtai prieš komunistus nusistatęs, nematė galimy
bės bendrą frontą su jais sudaryti, bet, Amerikos 
spaudžiamas, jis ir šiaip ir taip vingiavo, derėjosi, lyg 
mėgino, bet nieko iš to neišėjo: komunistai statė to
kius reikalavimus, su kuriais jis negalėjo sutikti. Ka
rui su japonais pasibaigus, į Kiniją atvyko gen. Mar- 
shallas vėl tuo pačiu tikslu: kaip nors sulopyti taiką 
tarp nacionalistų ir komunistų. Tų pastangų pasek
mės išėjo dar blogesnės: kilo atviras naminis karas. 
Dabar, žinoma, apie susitaikymą su komunistais nėra 
kalbos. Amerika jau turėjo pakankamai progų patirti, 
kad komunistai nebesukalbami: jie siekia nesąlygin- 
gos, absoliutės valdžios visame pasauly. Reikia tam 
užbėgti kelią, kad jie nepavergtų tokios milžiniškos 
valstybės kaip Kinija. Amerika nori duoti Kinijai di-

keliu atėjo į šį pasaulį metų Sūnų Jeruzalėje su- 
žmonijos išganymui, ir randa (plg. Luk. n, 41- 
kad būti skaisčiam, po 50). Ketvirtą kartą Mari- 
krikšto likti nesuteptam ja prakalba Kanos Galilė- 
yra pirmoji mūsų asmeny- jos (plg. Jon. II, 3-5). Dau-

• v

dėlę paskolą, nes kiniečiai finansinės paramos dau
giausiai reikalingi. Tačiau, duodama pinigų, Amerika 
nori prižiūrėti, kad jie būtų tiksliai naudojami, ypač 
karo reikalams. Be to, Amerikos strategai pastebi, kad 
Čiang-Kai-Šekas, vieton puolęs Mandžiūriją, verčiau 
saugiau apdraustų bei sukonsoliduotų tą Kinijos dalį, 
kuri yra gretima Mandžiūrijai ir ten neišvarytinai 
įsitvirtinęs, galėtų jau į Mandžiūriją žygiuoti. Kiek A- 
merikos strategų nuomonė yra tiksli, vargu jie patys 
žino, negu Kinijos vadas, kurs pasirodė labai geru stra
tegu ir politiku nuolatiniuose kinų karuose. CLK.

la. Tikėjimas — trečias sios Motinos 
Marijos asmenybės bruo- bruožai 
žas.

Štai keletas pavyzdžių. 
Jeruzalėje... 
dvylikos metų.
Šeimyna eina į sostinę Ve
lykų šventėms. Joms pasi
baigus, vaikas dingsta. 
Tėvai Jo ieško ir neranda. 
Pagaliau Jį radę, klausia: 
“Sūnau, kam mums tai pa
darei”? (Luk. II, 48). Jė
zus savo tėvams atsako: 
“Kam manęs ieškote, argi 
jūs nežinote, kad man rei
kia būti tuose dalykuose,

1 nepamiršti.
Dvidešimtojo amžiaus

Kristus jau žmogus mėgina kitaip gal-j 
Šventoji voti ir gyventi, todėl žy-'

asmenybės sirūpinimu ir sieja net su 
kurių turėtume karo galimybe iš Sovietų 

Sąjungos puses.

PAIEŠKO:
Paieškomas Leonas Bačkys 

giuoja bedugnės link. Nu- kilęs Biržų ap. Joniškėlio vaisė., 
Žygiuos jis pražūtin, jei Sabonių vnk.
jam Marijos asmenybė ir Ieško gyd. Zenonas Minginas 
toliau bus tik graži paša- (24a) Bad Segeberg, Post Gee- 
ka. Mes norime dar gyven- sendorf, Sohren, Germany.
ti, pasiryžę naują gyveni----------------------------------
mą kurti. Išvada aiški: Marijos asmenybė — gi- 
Marijos asmenybė — mū- Ii, kaip jūros gelmės, — 
sų gyvenimo programa ir tvirta, ištikima savo prin- 
tiesiausias kelias išgany- cipams, kaip pati amžiny- 
man ir laisvon Lietuvon, ^bė.

PARTIZANAI
APYSAKA

Parašė

Jonas Rinitas

19.

Terentij Lukič Pochotin
Čekistas Terentij Lukič Pochotin buvo ne 

tai susirūpinęs, ne tai susierzinęs. Tur būt ir 
viena ir kita. Jis pasijuto tokiam dvasios sto
vy, kada nežinia kas daryt, ko griebtis. Pla
nų galvoj, rodos, daug, bet nė vienas nėra 
aiškus. Ir tikslas — na, tikslas savaime siū
losi: pasigriebti tą gražuolę lietuvaitę, kuri 
tarnauja pas tą ponišką perkalbėtoją Euge
niją — kaip čia jos pavardė? Visuomet iš at
minties išslysta. Tiek to. Taigi pasigriebti tą 
gražuolę — kaip čia jos vardas? A! Aldona. 
Keisti tie lietuvaičių vardai. Tur būt iš mito
logijos. Vis tiek, by asmenybė skoninga. Taip, 
labai skoninga. — Pochotinas lyžtelėjo savo 
pirštus.

Bet kaip ją pasigriebti? Areštuot ir į če
ką? Oho, kad jie nesulauktų! Tuomet ir Na- 
chalskij, ir Obmanskij, ir koks ten Naduvai- 
ka ar Merzavčikas žiūrės į ją kaip katinai į 
lašinius. Ir pats biaurybė Balaganovas laižy
sią. Ne! Aldona negali būti komunistinė visų 
nuosavybė. Ji turi būt tik jo, Pochotino, gy
venimo draugė. Hm... tai skamba perdaug

buržuiškai. Bet nieko nepadarysi, reikia elg
tis pagal aplinkybes. Ji tur būt gryna buržu
jė. Lyg neišsiduoda, bet aišku, kad marksiz
mo neįkanda. Tiesiog negali įkąsti. Ir kas, 
pagaliau, nori tą kvailą painiavą įkąsti? Se
na, sausa, nudėvėta, teoretinė pasaka, nuo 
kurios net atkakliems marksistams makau
lės braška. Nu, velniop tas marksizmas! Jei 
ji yra buržujė, tai reikia prie jos buržuiškai 
prieiti. Ne tik buržuiškai, bet ir romantiškai. 
Ar jis, Pochotinas, tam tinka?

Pasižiūrėjo į veidrodį. Kavalierius nieko 
sau. Ūgis, stuomuo, veidas. Gražus, biaurybė. 
Tiesa, amžius. Keturdešimtė liko užpakaly. 
Penktas kryžiukas ant sprando užsikorė. Ro- 
mansinėti vėloka. Tačiau jis moka amžiaus 
raukšles išlyginti. Kam gi kvepalai ir daža- 
lai? Gi miklumas, elegantiškumas juk tai jo 
specialybė. Reiškia, čia viskas tvarkoj. Ne
bent jo tarnyba...

Taip, čia tai ir bus didžiausias kliuvinys. 
Visi čekistai žino, kad žmonės jų neapkenčia. 
Visų kraštų žmonės. Ir baisisi ir biaurisi. Ir 
kai neapkenčiamieji pajunta, kad žmonija 
juos budeliais skaito, tai jie praranda visas 
žmogiškas savybes ir tarsi gėrisi budelių 
vardu ir darbu. Jiems tik nusispjaut į pasau
lio nuomonę. Jei jau jie žmonijos atmatos, tai 
tegu bus atmatos visoj to žodžio prasmėj. Ir 
keršydami už panieką ir neapykantą, čekis
tai duoda valią tokiam žvėriškumui, kokio nė 
tikrieji žvėrys nepažįsta. Randasi tokių “ar
tistų”, kurie savo artimus bekankindami, 
junta kažkokį seksualinį pasitenkinimą. Kaip 
gerai Pochotinas visa tai žino. Jis sadizmu 
nemelagingai biaurisi. Kam toks klaikus išsi
gimimas? Žmogus gali būti ištvirkęs, iš vė
žių iškrypęs, bet tiek sugyvulėti, ir daugiau 
negu sugyvulėti, tai jau neskanu. Įvaryt ko

kiam liaudies priešui kulką į pakaušį, tai vi
sai natūralu, bet kankinti įvairių amžių ir ly
čių žmones — jaunus, senus, vaikus, moteris 
— tai jau niekšiškai kiauliškas darbas. Ir 
vėl, kas tie liaudies priešai?

Rusai — na, pas rusus tas suprantamiau. 
Jei rusas su rusu nesipeša, tai jie viens kito 
nemyli. Tarsi būtų svetimi. Gi jei mylisi, tai 
degtine besivaišydami, viens kitam į ausį 
žiebia ir vėl, žiūrėk, geria ir bučiuojasi. Buč
kis ir žandinė tai tarsi stiklelis ir užkandis— 
eina iš vieno. Bet čekistų žandinės ir kanky
nės tai jau visai kas kita. Tai jau panašu į 
sistematingą rusų tautos naikinimą. Tuojau 
po revoliucijos, kai bolševikai vos laikėsi ant 
kojų, tai suprantama, kam jie savo priešus 
masiniai žudė. Tai buvo raudonasis karo te
roras. Bet dabar, sunaikinę buržuazinę inteli
gentiją, žudo darbininkus ir ūkininkus. Ko
kia čia prasmė? Jei jie norėtų ramiai žmones 
valdyti, tai duotų jiems ramesnį gyvenimą. 
Gi jie smaugia visus po senovei. Tai gryna 
beprotystė, ar tikslus rusų tautos naikini
mas. Žinoma, čekistams iš to gyvenimas. Jei 
Rusijos žmonės būtų savo valdžia patenkinti, 
MVD nebebūtų reikalinga. Bet gyventi iš 
žmonių kraujo klaiku. Tačiau apsipranta — 
ir čekistai su savo darbu, ir kankinamieji su 
kančiomis.

Tačiau ir čekistai krauju užmoka, ypač 
Lietuvoje. Čia ne Rusija. Lietuva kerta atgal. 
Rodos, nykštukas, o kiek Rusija turi su ja 
vargo. Tie partizanai — tai tik stebėkis ir 
drebėk. Tai tikra armija, kurios rusai taip ir 
nepajėgia likviduoti. Žinoma, laikui bėgant... 
Bet tautoms pavergti reikia ilgo, ilgo laiko. 
Kaukazui užkariauti prireikė 50 metų. Tiesa, 
ten kalnai, o čia lygumos ir kiek miškų. Ir 
plotas neperdidžiausias. Rodos, pasiuntei ke

letą divizijų, ir baigta. Bet ne — “ne tut to 
bylo”. Tie pragariniai partizanai moka taip 
išsisukti, kad ne mes juos, bet jie mus mu
ša. Giriasi, kad rusų nuostoliai dešimt kartų 
didesni. Žinoma, jie meluoja, bet tur būt ne- 
perdaugiausiai nuo tiesos nutolsta. Rusų di
vizijas tenka nuolatos papildyti, o jie kaiD 
pliekia, taip pliekia. Iš kur jų tiek imasi? Juk 
ši šalis — tik delnu uždengt. Smarki tauta. 
Reikia ji pavergti, o tai darant, reikia žudyt 
kaltus ir nekaltus. Žiaurus, kruvinas darbas. 
O koks užmokestis? Kokie gyvenimo malo
numai? Nebent Aldonuška...

Čia Pochotino mintys, nuklydusios į politi
ką, vėl grįžo pas Aldoną. Būtinai, būtinai rei
kia jos niekam nerodyt, tik sau pasigriebti, 
bet vis nežinia kaip. Savo plano taip ir nesu
galvoja. Išvežti kur į Rusiją ir legaliai “už
sirašyti”, nes čia baugu partizanų. Jie moka 
likviduoti, ypač kai nori už mergas atkeršyti. 
Rusijoj jie nepasieks. Bet kaip gi su čeką? 
Tiesa, apsivedimas laisvas, vyriausybė ne
trukdo. Tačiau vesti svetimtautę ir dar tokią 
gražuolę — tai be skandalo neapseis. Atsiras 
pavyduolių, pradės intriguoti, įtardinėti, dar 
iškels kontrrevoliucijos priekaištą — čekis
tai paleis darban visus savo gudrumėlius jam 
sulikviduoti. Pilnas bėdų maišas. O vis dėlto, 
žaislas vertas žvakių, anot rusų patarlės.

Kur jis dabar stovi? Tas klausimas nuo
dugnaus apsvarstymo reikalingas. Anąsyk 
pas Aldoną buvo atsilankęs tas gramozdas 
lietuvis. Sakėsi esąs komisaras, bet veikiau
siai bus koks eilinis šnipas. Kokiu reikalu 
jis būtų atėjęs? Tuomet jis, Pochotinas, kvai
lai įtarė, kad tas gramozdas tai jo konkuren
tas į Aldonos meilę. Koks asiliškas įtarimas!

(Bus daugiau)
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Šiurpūs, Bet Tikri Pasakojimai
Visi Lietuvos gyventojai čiau, vakarui atėjus, grei- 

gerai prisimena ypač sun- tai pasirodė ilgos kolonos 
kius vokiečių okupacijos grįžtančių iš darbų kaceti- 
1943-4 metus. Tačiau kaip ninku. Ne visi jie paėjo: 
okupantai nesistengė, ko kitus vedė ar nešė drau- 

Igai, o dar kitus jau guls- 
čius gabeno, nes jie darbo
vietėse tą dien, buvo mirę.

neprasimanydavo. kokių 
mobilizacijų neskelbė, kad 
tik kaip nors kuo daugiau 
gautų “karių talkininkų”, 
ar pigios “pagelbinės dar
bo jėgos” Reichui, — vis- 
tiek visos jų užmačios su
silaukdavo visuotinio ne
pasisekimo. Dažnai Civil- 
verwaitungas iš anksto 
jautė, kad į savo užsimoji- 
mus ir planus gaus šaltą, dry‘žūotus kaceimta^Trii-i 
ramų, bet vieningą visų bus nors kfti kaliniaį bu_: 
llet^.?1logJS.'?IV. atsaką vo nuskurę ir apiplyšę/

P*“ jie tiesiog Tačiau tai buvo padaryta 
siuto ir labai atsidėję les- tam kad lengviau u __ 
kojo tų visų jų nepasiseki-; ho išskirtų ir tu0 pačiu 
mų kaltininkų. daugiau pakankintų bei

Stovyklinis Gyvenimas
Iš Arčiau

Greit ir mes likom pana
šūs į kitus kalinius, (žino
ma pirma mus “švariai” 
apgrobė), bet mums išda
vė naujus ar apynaujus

tam. kad lengviau iš dau-'

<

t

Telephonas traukiny j — ši panelė, Helen Reese iš Washington, D. C., 
demonstruoja naują patarnavimą traukinyj. Ji telephonuoja iš važiuo
jančio traukinio geležinkelio atstovui, VVilliam Treim, New York. Neužil
go gali būti turėsime telephonus visuose traukiniuose ir su visais galėsi
me susisiekti.

Kodėl "Rusai" Laimėjo Karą?

1943 metais kovo mėnesį primuštų, o mušti, užgau- 
vokiečiai nutarė galutinai lioti, sužaloti ir dažnokai* 
palaužti šį kietą mūsų at- net užmušti kalinius galė- 
sparumą. Todėl Gestapas jo visi. Tik jau nebandyk 
tuoj suėmė 46 lietuviuspriešintis ar gintis. Tada 
profesorius. teisininkus, tau jau tikras galas. Hgo- 
kunigus. pedagogus, kari- ką laiką didelėj salėj — 
ninkus. i 
Jie visi buvo 
kaip aktyvūs pasipriešini- ža vietos, 
mo iniciatoriai. Šie mūsų gulėti labai susigrūdus. Iš Prižiūrėtojui to ir tereikė- mušimo
tautos kankiniai perėjo dalies tai buvo gana gerai, jo. j a \ ~ _
kelius, pradedant Tilžę, i nes krūvoj šilčiau. Tačiau darbą. Todėl daugelis mū- dėl užmušėjas buvo uždą-; šios mūsų stovyklos ligos:
vokiečių kalėjimus ir pa-‘naktį dažnai pajusdavom sų, o ypač prof. Jurgutis rytas į karcerį, o centao sutinimas (edoma) ir pu-
galiau atsidūrė garsioj keistą šaltį, o jis dvelkė iš gavo tiek mušti, 
koncentracijos stovykloj šalia gulinčių draugų, ku- žus po darbo ir 
— Stutthofe (apie 20 km rie rytą nebekeldavo, nes 
nuo Danzigo). Jie visi čia jau buvo mirę, 
turėjo žūti, kaip žuvo dau- 
gelis lenkų profesorių bei 
kitų mokslininkų, ar kul
tūrininkų. Iš 46 minėtų 
kalinių į laisvę 1945 me
tais savo pastangomis išė
jo tik... dvylika.

Neseniai tVeideno kolo
nijoj (Vokietijoj) gausiai

studentus ir kt.'bloke miegojom ant grin-'ką. Kadangi keli iš mūsų Į komendantas nieko nepa- įstaigose ar sandėliuose, 
buvo apkaltinti, du. Bet ir čia būdavo ma-!buvo senyvo amžiaus, tai' sakė. Tačiau naktį už- tačiau pavojus mirti nė 
’vūs pasipriešini- ža vietos, todėl tekdavo'darbas nėjo sklandžiai.' o stovyklos vadovybei už- kiek nesumažėjo, nes ėmė

> konstatavimas siausti įvairios ligos ir e- 
kad paleidus lazdą į galėjo būti nesmagus. To-; pidemijos. Pažymėtinos

T’r.rlol H a 11 i o rv-i-Ti rlol hmrn _ i eirtc miisil at nvvklnfl lianų*

Daug kas buvo įsitiki-1 Karui vykstant ir bolše- 
nęs, kad prasidėjęs karas vikų valdžiai matant ir 
Vokietijos su Šov. Rusija-jaučiant savo žmonių nuo- 
pastarajai lems vidujinę taikąs, 
suirutę. Taip galvojojo už- esamam režimui, pradėjo 
sieny, bet tokias viltis tu- ieškoti būdų pakelti savo 
rėjo ir bolševikų -paverg- piliečių dvasią ir pabėrė 
toji rusų tauta. Viltims pažadų gausybę. Bėdos 
buvo daug pagrindo, nes metu, kaip paprastai, reli- 
tiek užsienis, o juo labiau gingumas, nors ir perse- 
pati rusų tauta, nekantriai klojamas, pakilo. Čia tuoj 
laukė bolševikinės vergi- Sovietų valdžia įkinko dar 
jos galo. jneišžudytus dvasininkus į

Kas sekė karo pradžią,-religinį propagandos veži- 
tai galėjo pastebėti, kad mą. To dar maža. Ieško ir 
tokios viltys turėjo ir re- patriotinio arkliuko. Sė
slaus pagrindo. Pirmai- niau ir visada išnoveikti 
siais karo mėnesiais pati rusų tautos didvyriai, kar- 
raudonoji armija nerodė'vedžiai ir net carai iške- 
noro kariauti ir šimtais liami ir garbinami. Vaka- 
tūkstančių pasiduodavo rykščiai niekinnti ir iš- 

• nelaisvėn. Bet tas tęsėsi mesti į mėšlyną, šiandien 
neilgai. Dėl ko? Yra daug apšaukiami genijais. Šian- 
priežasčių, bet pati svar- dien jiems yra genijai ne 
blausia, tai akloji Hitlerio tik Kutūzovai, Suvorovai 
rasistinė politika. Šimtai ir kiti, bet net Petras Di- 
tūkstančių rusų karių pa-'dysis ir net Jonas Žiauru- 
siduodami nelaisvėn tikė- sis tampa jų politikos 
josi susilaukti geresnio pirmtakūnai.
rytojaus ne tik sau, bet ir( Pajutę, kad kolektyvi- 
savo tautai, o vieton to jie niai bei kolchoziniai ūkiai 
buvo laikomi niekam ver-_ nepateisina savęs —ir čia 

<z._? įr jų daugy- veidmainiška 'politika lai-

labai nepalankias

v •

tais vergais, ir jų daugy- veidmainiška 'politika lai- 
bė buvo išžudyti arba ba- kinai atleidžia varžtus ir 
du išmarinti. r“ 
rio politika elgėsi 
kariautam f 
elgėsi ir su kariais belais- akstiną žmonėm tikėti jų 
viais. nekenčiamo i

Man pačiam Vokietijoj švelnėjimu ir

Taip Hitle- bent dalinai duoda indivi- 
i su nu- dualiniam ūkiui pasireikš- 

tautom, taip ti. Visi tie prižadai davė

Bloko vyresnysis — iš tų 
pačių kalinių, bet jau bū
tinai ne politinis, o krimi
nalistas, dėvįs žalią tri
kampio ženklą. Tai jau di
delis ponas, turįs bloko 
kampe paklodėmis atskir
tą savo “bustą”. Jis taip 
ipat turi didelę galią ir va- 

susirinkusiems mūsų tau-'lią: gali visus kalinius 
tiečiams savo išgyvenimus mušti ir net užmušti, nes 
papasakojo plačiai žino-! tai nuolatinis ir tiesioginis 
mas kun. prof. S. Yla. štai jo darbas, o jėgų jam pa
keltos būdingesnės jo įdo- kanka, nes kalinių sąskai- 
mios kalbos ištraukos.

Pirmas Priėmimas
Jton geriau valgo ir neblo
gai atrodo. Tuo tarpu mū
sų valgis (sunku jį nusa- 

— Stutthofe mus “pasiti- kyti) — drumzlino van- 
ko” net pats koncentraci- dens — sriubos litras, kur 
jos stovyklos 1 
tas ir visa jo aukštoji svi-Į 
ta, — pradėjo kun. Y., —* 
nes buvom įžymesni ir re
tesni “svečiai”. Raport- 
fuhreris (aukštas valdi
ninkas) tačiau ir mums su' 
panieka parodė kremato
riumą ir pasakė, kad vi
siems ten teks dūmais iš
rūkti. Nors kai kas iš mū
sų f prof. Jurgutis) jau 
Tilžėj iš vieno aukšto ka
lėjimo pareigūno gavo pa
tirti, kad mes visi būsim 
sušaudyti, bet šitoks Ra- 
portfuhrerio “atvirumas” 
šiurpu nukrėtė. Ir kita 
stovyklos valdžia su ironi
ja tyčiojosi iš mūsų, ypač 
iš kunigų. Stovim didelėj 
aikštėj, kuri tuštoka:

kad, grį- užklausta, kas daryti. “Pa- liavimas prie kaulų (filog- 
nuėmus karti” — atėjo atsakymas mona). Dėmėtoji šiltinė ir 

marškinius, jo nugara bu- ir stovyklos patikėtinis dezinterija (nuo jų mirė 
vo visa sutinus ir mėlyna, viešai ,stovy klos - rajone, abu broliai Tumėnai) taip 
Vėliau sužinojom, kad pri- vėl tam pačiam komendan- pat smarkiai retino mūsų 
žiūrėtoju buvo tyčia skir- tui stebint buvo pakartas, eiles: per dieną nuo įvairių 
tas gestapininkas - sadis
tas mums išvanoti ir “pa
mokyti”.

Nenuostabu todėl, kad gose ir kenčiant neapsako- čiausiai buvo uždrausta 
esant tokioms sąlygoms mą aij^ pirma ir nuolati- bet kokia religinė prakti- 
dažnas neišlaikydavo Jau nė mintis galvoj, — kaip ka, tačiau lietuviai kum
po 3 savaičių nuo atvyki- pasotinti piĮvą Todėl, jei gai (kaliniai) slaptai ir 
mo pirmasis musų mirė pasitaikydavo progų, mie- iabai sunkiose sąlygose į- 
maj. Puodžius, po 5 savai-j jai rinkdavom šiukšlyne stengdavo sandėliukuose 

cor. .m... m.ic..c< m bulvių žieves ar kitas mai- ar kur kitur atlaikyti šv.l 
sto atmatas. Laimingi bū- mišias ir teikti norintiems prisilaižyti

kartais iš namiškių siunti- kitataučiams 
nėlius. Bet dažnam kali- buvo daromos 
niui tekdavo su šiuo pa- ar sutartais 
šauliu atsiskirti tik todėl, iš tolo. Apie liturginius rū-(kio tardymo iššaudydaVo' štavimki"

Visiškas Atbukimas
Gyvenant tokiose sąly-

ligų mirdavo iki 250 kali
nių.

Nors stovykloj griež-

komendan-j kartais, kaip spirgas mai- 
[šos gabalėlis bulvės, pie- 
jtums “durpinės” (taip ją 
vadinom) kavos ir trupu
tis duonos pusryčiams ir 
vakarienei. Dėl indų sto
kos “pavalgyti”, arba tei
singiau — išgerti sriubą 
tekdavo labai skubiai fr 
stačiom, sugrūstiems ei
lėse, nes indus tuoj reikda
vo perleisti kitiems. Toks 
maistas labai greit nu- 
mušdavo svorį ir pakirs
davo jėgas, o darbo mums 
lietuviams parūpindavo ir 

' sekmadieniais. Išvarė mus 
kartą rąstgalių 
Specialiai išrinko 
rius, teisininkus 
gus. Prižiūrėtoju 

ka- “dryžuotąjį”,

čių jau septynių mūsiškių 
nebebuvo.

Su Komendantu Reikia 
Sveikintis Tinkamai

Per rytinius ir vakari-i 
nius patikrinimus, (o ypač; 
jie ilgai užtrukdavo, kai 
kas pabandydavo i

nekenčiamo režimo su- 
„___ pokarinio

teko dirbti su rusų belais- gyvenimo pagerėjimu. Bet 
viais. Jie beveik visi gal- (Vos tik laimėjus karą, visi 
vojo: “Mes karo lankėm pažadai buvo užmiršti ir 
kaip išsivadavimo iš bol- pasireiškęs viltingesnis 
ševikinės vergijos, bet ka- gyvenimas NKVD replė- 
da atėję vokiečiai su mu- mis tapo dar labiau su
miš elgesi dar blogiau kaip spaustas.
mūsiškiai: buvę priešingiI jeigu vokiečių politika 
bolševikiniam režimui ir būtų buvusi nors kiek 
nuo to režimo nukentėję, žmoniškesnė su nukariau- 
vokiečiams atėjus, vėl liko tomis tautomis ar jeigu 
nuošaly, o buvusieji bolše-'|ruSų priešas būtų buvęs 
vikų klapčiukai sugebėjo kuris nors demokratinis 

| ir naujiems šeimininkams kraštas, tai nei sąjungi-

Mes karo lankėm pažadai buvo užmiršti ir 
i viltingesnis

* t- ’• Jeigu koks nįnkų milžiniška pagalbaKūne gaudavo sakramentus. Ispazmtis ir nors bolševikinis agentas' tinklais aoranza ir mais-lamiskiu siunti- vitatonAiama noniramai ~ j___ i_____ ginaiais, apranga įrmais

nešioti. 
profeso- 
ir kuni- 
pristatė 

pilno veido, 
hmų kaip ir nematyti. Ta-1 stambaus sudėjimo žaliu-

- BLOOD FOR VETERANS ■
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slėpti tikslu pabėgti), išdi- užvalgydavo. Taip razinkos vynui
džiai ateidavo komendan- besirūpinant vien pilvo komunijai, t.„1 
tas. Jam artinantis, sku-^elkalals:.V1?al .-u . ,-------------------
bi ir griežta komanda - Jaudln0 tie šiurpus ir bai-; kėjo gauti.
nusiimti kepures” Karta SUS) PaPrast^i mirtimi pa- mirties akivaizdoje šie lie- per vak jrin? patikrinLą4 »'7kiai ir nuolati-;tuvių kunigų patamavi-

iš darbo grįžę keli kaliniai nis, tcrorlzav‘mas', *^usų maį daugelio buvo labai 
» nusilpimo negalėjo pa- P^tas >r jausmai kažkaip pageidaujami, 
stovėti. Tačiau ir jie turt-ir 
jo kepures nusiimti, ko- °° 
mendantui pasirodžius, i 
Vienas jų neįstengė savo 
kepurės nu vožti, o tik ran-l 
ką pakėlė prie galvos ir 
siekė kepurės. Įsiutęs ko
mendantas skubiai prie jo 
pribėgo ir taip spyrė, kad: 
vargšas nuo smūgio į gal
vą vietoj mirė.

Uždraudimas Mušti
Rodos artinantis karo 

pabaigai, iš centro stovy
kloj gautas įsakymas, 
draudžiąs mušti kalinius. 
Vieną vakarą komendan
tas stovėjo prie vartų ir 
stebėjo, kaip bloko vyrės-' 
niojo “sekretorius” kratė 
kalinius, L 1 
darbo.
bulvių sandėlio, turėjo pa- ’ vadovybei įsakyta mus pa
slėpę po kelias bulves ki- daryti “garbės kaliniais” 
šenėse. Tikrintojas (kali-ir išskirti bei apgyvendinti 
nys kriminalistas) kiek- skyrium nuo kitų. Lietuvis 
vienam, pas kurį atrasda-'gydytojas Starkus spėda
vo nors vieną bulvę, taip 
kirsdavo į pasmekrę, kad 
aštuonius lenkus, kritu-j 
sius aukštielnikais į kietą 
sušalusį gruodą, užmušė 
vietoj. Nors tai įvyko jau 
po uždraudimo mušti, bet j 
muštųjų lavonai lenkų gy
dytojų (kalinių) buvo pa
imti skrodimui į ligoninę,

tas. Jam artinantis, sku-
U

v •

i ir miltai 
vien _ pilvo Komunijai, kad ir labai 

reikalais, visai mūsų ne- sunkiais būdais vis tik rei- 
> gauti. Nuolatinės

'S u ! pašaudavo okupantų nors tu nebūtų bolševikų išgel- 
Deairoant įr menkiausią pareigūną, bėjusį.

ženklais net okupacinė valdžia be jo-’ Todėl ir dabartiniai būk-

Kada rusų tauta pamate, yra daug šansų laimėti y- 
o kariai patyrė, kad vokie- ra per drąsūs. Galima tvir- 

vergais, 
žūti savo 
vergauti svetimiems”.

, nes teikė 
_____ > ir vienintelio 

sa tai kaip ir nereaguoda-'iCižiauggmo bei nusiramini- 
vom. Kitur ir kitose sąly- mo. Visa tai priminė pir- 
gose, žmogus, matydamas mųjų krikščionių išgyven- 

, tokias žiaurybes ir šiur- tus momentus, 
ipius vaizdus, turbūt išpro-j 
i tetų ar nusižudytų, o čia 
išprotėjimų bei savižudy- ' 
bių kaip ir nebuvo, nors' 
tam progų, kiek nori.

čiams laimėjus jie liks tik tinti, kad būsiančiame So- 
pasiryžo geriau vietų su demokratiniais 

žemėje, negu kraštais kare netik SSSR 
į pralaimėtų, bet amžinai 
būtų palaidotas ir pats 
komunizmas. Vici.

PAlEiKO:
Barbora Gylienė - Garbaus- 

kaitė. Mato duktė, dabar gyve-

Uždraudimas Mirti
Per slaptą - požeminę 

mūsų spaudą žinios 
: mūsų kančias 
; mirtis greitai paplito po 
visą Lietuvą. Tai gyvento
juose iššaukė didelį susi
jaudinimą, o vokiečių pro
pagandai ir įvairioms ak
acijoms bei siekiams Lietu- 

, grįžtančius iš voje dar labiau pakenkė. 
Keli jų, dirbę prie Todėl iš centro stovyklos

liai buvo skirtas mumis 
rūpintis, nors ir pats buvo 
kalinys, o ligoninės gydo
masis personalas gavo įsa
kymą — “nė vienas lietu
vis neturi mirti”, nes prie
šingu atveju gydytojai at
sako savo galvomis. Mūsų 
reikaiai pagerėjo, gavom 
darbą įvairiose stovyklos

O Vis Tik Mes 
Išsivadavom

Rytų frontui artėjant, 
1945. I. 25. Stutthofo sto
vykla buvo evakuota. Ka
linius išvarė kolonomis — 
pėsčiomis. Iš viso paskuti- 

apie^niu laiku čia buvo iki 30 
ir dažnas'tūkstančių kalinių. Pirmo

ji kolona iš 850 (jų tarpe 
ir mes lietuviai) kalinių 
pakeliui smarkiai mažėjo, 
nors pamažu judėjo pir
myn, nes daug kalinių kri
sdavo, o kritę buvo pribai
giami — nušaunami. Tie-( ;____________
sa, buvo ir pabėgimų: a-j kiekvienam reikalingas, 
pie 100 kašubų, keliaujant• 
per jų kraštą, dingo, nes 
jiems buvo žinomas kiek
vienas kelias ar posūkis, 
į Pagaliau mūsų kolonoj li- 
i ko tik 230 žmonių. Rusams 
[Supant turėjom blaškytis 
{ir kartais pasukti atgal. 
Galop ir mes — 12 lietu
vių sprukom ir daugelis iš
silaisvinusių atsilaikėm ir 
gyvenam iki šios dienos, 
nors kartais ir dabar at
rodo, kad nė laisvėj gyve
nam, bet sapnuojam...

Ką Mums Davė Koncen
tracijos Stovykia?

Kūniškai daugelį ji mū
sų sunaikino, bet tie, kurie 
pasiliko, dvasioje praskai-į 
drėjo ir mumyse išaugo —'
išbujojo gilus tikėjimas, (nanti Vokietijoj. Bamberg (Ba- 
solidarumas, artimui mei- varia), Hollebecke Str. 5 D. P. 
lė ir paguoda, gražus su-!camp Nr. 6, U.S.A. Zone, Ger- 
gyvenimas. Kon. stovyk-!many. ieško savo tėvo brolio 
loję tarp tiek daugelio tau-;R°ko Garbausko. gyvenusio 
tų, mes likom kitiems geru Philadelphijoj (smulkesnis ad- 
ir sektinu pavyzdžiu, o lie-!resas nežinomas). Iš profesijos 
tuvio kankinio vardas (beĮ ieškomasis asmuo yra siuvėjas, 
pasigyrimo) buvo visų ka
linių minimas SU pagarba, tieji apie jį prašomi atsiliepti 

L. Eimantas, aukščiau nurodytu adresu.

Paminėtas asmuo, arba žinan-

įsigyk Angiižkcri-Lietmriikg todyng 
EngHsh-Lithuanian Dfctfonary

žodynas turėti savo knygyne yra be galo naudingas dalykas, 
jis yra geras kalbos mokytojas ir stiprus patarėjas.nes jis yra geras kalbos mokytojas ir stiprus patarėjas.
Mes siūlome Jums Angliskai-Lietuvišką Žodyną, kuris yra 

. Jo formatas-dydis: 6 coliai per 4". 
400 puslapių; kietais, stipriais audeklo apdarais. Parduodavo po 
$4-00; dabar mes Jums siūlome bargeną — atiduodame už $3.00. 
Mes jų nedidelį skaičių turime. Prašome skubiai užsisakyti.

Užsisakant žodyną, mums laišką rašyti nereikia, tik įdėk į 
konvertą kuponą su $3.00, ir tuojaus gausite puikų Angliškai-Lie- 
tuvišką Žodyną.

Užsakymus siųskite:
DARBININKAS

So. Boston Zl, Mana.366 W. Broadway,

šiuomi siunčiame $.
kai • Lietuvišką Žodyną.

Vardas________
Adresas________

ir prašome atsiųsti mums Angliš-
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Rašytojo Rettės Kelias
Nuo Velnio Prie Dievo

3

TĖVAI “KARIAVO”, 
SŪNUS VĖJAIS ĖJO

Quebeco mieste, Kana
doje, užtikau kartą knygą, 
kurios jau keletą metų 
buvau ieškojęs: prancūzų 
rašytojo Adolfo Rettės 
gyvenimo išpažintis, už-, 
vardyta “Du Diable -a 
Dieu” (Nuo velnio prie 
Dievo).

Tasai rašytojas — įdo- kai tuo piktuoju pasekęs, 
mus tipas. Išauklėtas jisai Vienu metu jis buvo gavęs 
buvo be tikybos. Suaugęs nuo tokio pat draugo vys- 
liko, kaip sakoma, bedie- kupišką kryžių, tikrą, nu- 
vis, net kovotojas prieš imtą nuo palaidoto vysku- 
Bažnyčią ir už materialis- po krūtinės. Su pasityčio- 
tinę pasaulėžiūrą. Daug jimu jisai buvo pasikabi- 
čia nulėmė jo jaunystės nęs sau po kaklu, o pas- 
dienos. Kaip pats pasako- kiau — jis nuėjo į “links- 
jasi, jo tėvai tarp savęs ne- mybių namus”, kur piktžo- 
sutarė, “vedė karą” ir ma- džiavo ir vėliau tą kryžių 
žai tekreipė dėmesio į auk- padovanojo labiausiai pa
le jimą. Jei su juo, beau- laido gyvenimo merginai., 
gančiu ir turėdavo pasi-; Tiesa, sekantį rytą jis ne-Į 
kalbėjimus, tai daugiau- si jautė gerai ir galvą pa-! 
šia, kad patrauktų į “savo slėpęs į pagalvę kartojo: 
pusę”. Matydami jo iškly-l — Kaip baisu, kaip bal
dinius, kartais jį pabaus- su!., 
davo, o kartais sakydavo) 
— “išaugs, pati gamta jį! 
ištaisys”, bet tai tik buvo1 
pasiteisinimas atsikraty
mui rūpesčio vaiko auklė
jimu. Taip, kad rašytojas 
išaugo be stiprių dorovės; 
principų ir be tikėjimo.

ANARCHISTAS, 
MARKSISTAS, 

REVOLIUCIONIERIUS

i

vaizuas iš Berlyno (Vokietijos) stadiono —Šios militariai apsirengusios moterys - merginos 
atvaizduoja įvairius veiksmus — leidžia rakietas, masiniai paraduoja, groja atskirų dalių pro
tarpiais ir tt. Šio parengimo pelnas skiriamas Berlyno karo našlaičių šelpimui.

kreipiu savo žingsnius į tą, 
kas bloga... Kaip kad Ovi
dijus pasakė: “Matau kas 
gera ir pripažįstu, o darau 

, blogą...” Tas ir yra begalo 
{niekšinga, jog žmogus už
miršta gerąjį Dievą, kad 

J* sektų velniu!..” (p. 44).
GYVENIMO 

PURVYNUOSE
Ir rašytojas buvo gero-

!

jęs rašyti prieš Bažnyčią...! PIRMAS SUSITIKIMAS
Miško vienumoje jisai ė- SU KUNIGU

{ristijos. Aš buvau vienas, 
ir dar kaip vienas, kurs 
nuo pat vaikystės nebuvau 
gavęs kito pamokymo, 
kaip netikėjimą”.

DVASIOS KOVOS U 
PAGUODA

Rašytojas pasakojasi, 
kad jis puolė ir vėl kėlėsi. 
Pagaliau jisai nusprendė 
kovoti su pagundomis:
— Mano priemonės apsi- 

! ginti nebuvo sudėtingos, 
{— pasakojasi jisai: aš kė- 
iliau akis į Dangų ir kalbė
jau: “Mano Dieve! Mano 

i Dieve”. Ir gerasis Dievas 
man padėjo. Kiekvieną 
kartą, kai aš taip atme
čiau Blogojo patarimus, 
aš jaučiausi perpildytas 
vidujinio džiaugsmo ir 
pergyvenau ramybę, ku
rios anksčiau nebuvau pa
tyręs... Vienintelė nepri
klausomybė yra džiaugs
mingai nešti Gerojo Dievo 
jungą, nes be Jo ir be Jo 
Bažnyčios žmogus tėra ka
linys, žiauriai klaidų ir 
aistrų surakintas”.

Rašytojo prote klaidos 
jau buvo pradėjusios dilti, 
bet jo širdyje ir valioje 
dar nebuvo nustojusios 
siausti aistrų audros, ku-

dė... Juk atminkite, kad rios jo, kaip apie tai vė- 
aš neturėjau tos paramos,! liau pamatysime, vos ne- 
kuri gaunama iš Atgailos privedė prie saužudybės. 
sakramento ir Šv. Eucha-' Dr. J. Prauskis.

mas, kurio mes negalime 
numarinti, nebent liktume 
visiškais velnio tarnais, „ _ „ ____ u___ u________ _
mane kankino be paliovos ti. Jis pasijuto, kad į pan-’lą giliau pažinti katalikų 
(p. 51). teizmą, budizmą ir pago-1 mokslą. Reikėjo užmegsti

mė dabar daugiau mąsty- Dabar jisai jautė reika-

I

Bet jis brido toliau į gy-į 
venimo purvynus. Susidė
jo su palaido nusistatymo 
mergaite.
— Tikros meilės nebuvo, 

— pasakojasi jisai (p. 
49); prisirišimas kilo tik i 
iš to, beveik liguisto, pa
linkimo į kūniškus svaigu-j 
liūs ir šunišką atsidavimą! 
žemi a u s i e m s instink
tams”.

Buvo daug dienų, kad 
jiedu su “drauge” barda- 

-- -- — įvosi, prikaišiodavo kits 
prieš tikėjimą, apdainavo k^a™’ Paganau tie ginčai

. . . ... -- i haicynatmci nolaidumn

sėjo neapykantą ir bombų SVPJe-

Rašytojas palinko į Kan- nybę jisai buvo palinkęs ryšį su kunigu, bet rašyto- 
to filosofiją, bet ji pasiro- ar tai iš apsvaigimo nuo‘jas svyravo — ką pasa- 
dė šalta, kaip “sudžiūvęs savo juslinių pasismagini-■ kys draugai? Kaip gi eiti į 

{Kalvino šlaunikaulis” (p. mų, ar tai iš mados to lai-'bažnyčią

PASIRUOŠIMAS “TAIKAI”

ko visuomenėje. Materia- tis?
dažniausiai būna nepake-“Laisvoji Lietuva” įdėjo 

vieno buvusio Sovietų Są- liami. Medicinos pagalbos, 
jungos darbo vergo įspū
džius, kuris pasiekė ame- skyrus retus 
rikiečių zoną laimingu bū-mus, daromus 
du pabėgdamas iš Rusijos jais, kada dirbantysis jau 
gilumos. Jis pasakoja: {nebepajėgia darbo įrankių

Neatsižvelgiant į tai,)pakelti. Tokiose sąlygose 
kad Sovietų Rusija karo . dirbantieji sparčiu tempu 

'metais patyrė didelių nuo-{alinami. Vyksta masiniai 
----- j:----XI --- 1 T kurie, 

ra taip sunku, nes daug tų,1 si visais galimais būdais^ išsekus jėgoms, atleidžia-
W3 rVACSA w . 1 _________ * •  _ 1 1A • T ! •   JI 1  •  __________ •

ir tenai klaup-
51); metėsi jisai į pante
izmą, bet tą atrado per- listinė (bedieviškoji) pa- 
daug lėkštą ir blankų, saulėžiūra jau buvo jo sie- 
Laurai, kuriais jis pirma loję namas i 
vainikavo mokslą, ėmė ap- pairusiais pamatais, 
džiūti, o ir literatūroj ne-. ■ — -
.berado pilno pasitenkini- ka? — sušukau aš sau (pa- 
mo. Pamėgęs gamtą jisai šakojasi rašytojas). Ir 
su Šv. Bernardu kartojo: vo širdyse aš išgirdau

— Daugiau rasi miškuo- sakymą:
— Dievas! *

ŠVYTURYS JO 
TAMSYBĖSE

Ir jis prisiminė,

i

Kaip daugelis kitų, anoj 
meto inteligentų, jisai su-* 
sižavėjo anarchizmu. Savo' 
raštais jis piktžodžiavo I 
auksinį anar7hiStCamžių?baigdaV0S1 palaidumo or-

— Daugiau rasi miškuo
se, kaip knygose...
O JEIGU DIEVAS YRA? ;

Vienu metu jis visą sa
vaitę gyveno labai netvar
kingai. Jo sąžinė atbudo ir,

mėtytojus garbino kaip 
kankinius. Tačiau juo to
liau, tuo labiau anarchiz-

“LINKSMINKIMĖS 
IR JUOKIMES”

Bet jisai vėl pagalvojo— 
su “pak^tafcų kata.lik" “ to daaug?is. o 

i prieš kitus juk jis visada 
- Tai kasgi dabar belie-;??reJ° Palodyti nepri-

į prieš kitus juk jis visada

galima sakyti, jokios, iš- 
patikrini- 

tais atve-

sa- 
at-

kaip

klausomas ir savarankiš
kas. Kai dėl Mišių, tai jis 
sau kalbėjo:

— Dalyvauti Mišiose nė-! stolių, šiandie vėl stengia- mirimai. Laimingi, 
fa fjiin Runku nps daua tu io; ;onoi,.,r.

kurie daug vertingesni už kuo sparčiau pakelti ka->mi nuo darbų ir grąžinami 
tave ir kurie nėra kvai-)rinę galybę. Sunkiojoj pra- į savo gimtinę. Bet tokių 
liai, tą daro (p. 82). monėje šiandien Sovietų! labai retai pasitaiko. At-

Tačiau rašytojas jautė Sąjung°je dirba milijonai i leidžiami tiktai tie, ku- 
..._ _ ~:----- —■ Būdinga riems gydytojas konsta-

kunigą.^Pasitaikė, 'kadetų tai’ kad bolševikai, po pa-j tuo ja susirgimą džiota, 
- ’ - buvusio kada iš viso tokio laiky-

karo metais, dabar savo imas pasidaro pavojingas, 
dėmesį sutelkė sunkiosios' Pasakotojas turėjo lai- 

:ginklavimosi pramonės! mės patekti negausian at- 
perkėlimui į užuralį — Si-į leidžiamųjų skaičiun. Ke-

......... ................... mokslo, kuriuo vienu taip kažkokią ne(įąsJą eit/ pas vyrų ir moterų,
graužė. Išėjo j pamėgtąjį daugelis _ nori pasitikėti, pQO;,Q;i,a u.a ... tai, kad bolševii

Kad numaldytų savo są- 
mas rodėsi jam nesutinkąs žinę, rašytojas susidarė * 
su žmogaus prigimtimi;1 savotišką pagonišką pa- 
plėšimai ir žudymai, kad —— 
ir daromi idėjos vardan, 
ėmė jam darytis priklūs ir 
rašytojas palinko į revo
liucionierių kelią, 
mas socialistu.

Tačiau pažinęs 
marksistinio judėjimo va
dovaujančius žmones Pa
ryžiuje, jisai nusivylė. Jo 
pažiūros į marksizmą ėmė 
keistis. Jis rašo:
— Revoliucija yra blogis 

ir klaida. Aš tą žinau, aš 
matau ir vaistus, tačiau, 
kaip palaidas mulas, aš

likda-

ano

mišką. Su savimi išsinešė teorijos^ hipotezes sensta, savo vidaus kovų valan- tirtų nuostolių 
dose rašytojas pamate ° _
parku beeinantį kunigą ir . 
beskaitant) breviorių. ginklavimosi
— Pone, atsiprašau... perkėlimui j uzuralį
_ Ko jūs norėtumėte __ biran. Be to, ginklavimo lionė per Sovietų Sąjungą 

paklausė kunigas ’ fabrikai nuo žemės pavir- daug pasako apie šios sis- 
_ Mano veidais bėgo aša- šiaus keldinami į pože- temos “atstatomųjų” dar- 

ros _ pasakojasi rašyto- mius- Prie požeminių fa- bų linkmę. Apie karo griu-
jas’_ ir aš nieko kito ne- brikų statybos dirba neį- vešių atstatymą tekalba-

galėjau atsakyti kaip tik: sivaizduojama masė prie- ma tik propagandos dė- 
’ melski- varta atvežtųjų ir ypač liai; tikrumoje, vietoje at- 

, - 1---- u_i_x—statymo visos jėgos tel-
išmon-i kiamos ginklą vi m u i s i.

įmonės Smolenskas, Minskas, Ki- 
: užuralin ir ten! jevas nė kiek nepakilę iš 

jos didina Sovietų Rusijos griuvėsių. Net šaligatviai 
požeminių ginklavimosLartilerijos sviedinių išar- 

tvirtovių skaičių. 11-1 ----- 1_
Dirbantieji gauna pras- netaisomi.

tą maistą: sriubos ir juo- Maskvos, gyvenimas atro- 
dos duonos. Su žmogumi do visai užmiręs, palygi- 
nesiskaitoma. Kurio jėgos nūs su tuo tempu, koks 
išsenka ir jis tampa netin- vykdomas sunkiosios pra- 
kamu sunkiesiems dar- monės rajonuose užuraly-

Dantės
...

kartą perskaitė pirmąsias j

saulėžiūrą, kur nebuvo 
vietos krikščionybei, bet 
kur buvo pagarba gamtai, 
išaukštinimas likimo ir 
“Jėgų, kurios žmogų pa
daro savo žaislu”.
— Aš dievinau savo ins

tinktus, 
šytojas. • -----------------
vo: linksminkimės ir juo- 
kimės, nes rytoj mirsime 
(p. 50).

Bet tas rašytojo nepa
tenkino. Savo gyvenimo iš- 

Įpažintyje jisai pasakojasi: 
‘ — Tas Dievybės suprati

I

“Dieviškąją Ko- kas kart pakeičiamos nau- 
ir gal dešimtąjį Jom*s ’ vakar aukštintosios

- - tiesos, šiandieną verčia-
Skaistyklos” giesmes. Jis;mos nuo sosto.

pergyveno kažką nepapra- ^ Reikia pripažinti, tarp 
sto. Lyg šaltis perėjo jo " 
gyslomis, pradėjo visu kū
nu drebėti. Knyga iš ran
kų iškrito ir per jo galvą 
perbėgo mintis:
— Ar gi galėtų būti, kad

to nuolatinio keitimosi tik 
viena Katalikų Bažnyčia 
pasilieka pastovi, — pri
pažino savo sieloje rašyto
jas (p. 71).
— Taip, tęsiau aš, jaus-

_  naqakoia<Ri ra- katalikų religija, kurią aš damasis laimingu, kad pa- 
_ Mano šūkis bu- ta^P atakavau, turėtų pa- ’gabau mano tamsybėse 

{grindą, tvirtindama kad pasirodė švyturys: Bažny- 
I nusidėjėlis, kuris gailisi ir čia patiekia paguodžian- 
džiaugsmingai priima at- ^4 ir išganančią tiesą. Ir 
gailą už savo klaidas, lie-'je^u J* Yra tos tiesos Sau
ka vertu kilti į Dangų? | goto ja, kaip skelbiasi, ga-

Naujos prošvaistės jo;vusi ją dieviškojo apreiš- 
sieloje ėmė ryškėti, ir jis kimo keliu, Dievas yra!..., 
savęs klausė: |~ taip savo pergyvenimus

— Prašau iūsų,
tės už mane. .vokiečių karo belaisvių.

! Iš sovietų zonos
Kunigas suprato, kad tuotos vokiečių 

tas žmogus turi giliai ką keliauja 
pergyventi ir pratarė:
— Taip, aš prižadu mels

tis; ir tą padarysiu tuo
jau.
— Paskiau jis 

laimino”, 
rašytojas, 
palaukė, lyg tikėdamasis

mane pa- 
pasakojasi 

Kunigas dar

dyti, iki šiol nesutaisyti ir 
Čia, šiapus

— O jeigu Dievas yra?! aprašo A. Rette, toliau tę-| 
Ar Jis yra?
— Šiuo momentu aš pa-

; stebėjau, _ v t .. , _
rašytojas _  Rad mano dckin^u* As puoliau ant. eidamas dar pratarė •
veidai padengti ašaromis..

SAPNAS APIE... 
SKAISTYKLĄ

Vieną vakarą jisai pa
raše pirmuosius sakinius 
straipsnio prieš Bažnyčią, 
skirto kažkokiam “anti- 
klerikališkam” laikraš
čiui. Straipsnio nebaigęs 
nuėjo gulti. Nakčia jis ė- 
mė sapnuoti Dantės apra
šytąjį vaizdą, apie kurį 
skaitė išvakariai: skaisty
klą. Kai nubudo, jo širdy
je buvo kažkoks ypatin
gas jausmas. Jis pakilo iš 
lovos, basomis kojomis tepiau 
nuėjo prie stalo ir suplėšė nuodėmėmis, bet mano ti- 
į dvidešimts gabalų popie- kėjimas i Dieviškąją Ap- 
rį, ant kurio buvo prade- vaizdą pasiliko” (p. 62). įdėjo kryžius kaip

sdamas:
— Mano siela džiaugėsi.1 daugiau žodžių iš atviros

. • « « . • ___ 3 •  _ _ _ 1 1   pasakojasi As pajutau, kad turiu būti širdies, bet nesulaukęs nu- bams, tokius kelia taria-je. O tai jau pasako, ko-
1 J A X n 4- niriomac dar nrafaro • • • t ... . .. • i i i •  a ______• *• •

kelių, suklupau ant sama- ■ 
noto akmens ir pirmą kar-'siuosi už jus.

r 3 penkioliktų 
metų aš mel- PAGUNDŲ SŪKURYJE 

Ir taip, rašytojas labai

; mai prie lengvesnių darbų,; kiam taikos pasiruošimui, 
■— Taip, gerasis, aš mel- kurįe dėl išsekusių jėgų‘visa tai daroma. K. L.

tą nuo savo penkioliktų 
amžiaus i 
džiausi:

— Dieve, kadangi Tu esi, palinko į Dievą, bet dar jis 
ateiki man į pagalbą. Aš turėjo pakelti daug vidaus merikos Lietuvių šalpos Fondo metinis seimas įvyks 
esu žmogus geros valios ir'kovų iki jo pasaulėžiūra ir 1947 m. lapkričio - November 5-6 d.d., Hotel New Yor- 
noriu būti Tau paklusnus.'gyvenimas 
Padėki man, pamokyki Jis pasakojasi: 
mane, apšvieski...

Nuo to ryto niekada ne- vo taip stiprios, kad aš BALF vajaus visu pajėgumu ir išrinkimas savo atsto- 
išnyko iš mano sielos įsiti- jomis pasidaviau. Aš raga- vų seiman. 
kinimas, kad Dievas yra... 
Tiesa, 
progų 
malonės įkvėpimams, su- 

save gausiomis

BALF METINIS SEIMAS
BALF’ Direktorių Tarybos nutarimu, Bendrojo A-

nusistovėjo, ker, New Yorke.
Visi BALF skyriai yra prašomi ruoštis metiniam 

— Pagundos tarpais bu- seimui. Geriausias pasiruošimas būtų pravedimas

aš dar daugelyje 
priešinausi Dievo

vau užgintus vaisius... Bet Seimo darbotvarkė bus pranešta vėliau. Viešbu- 
greit apimdavo mane kok- tyje yra rezervuotas ribotas kambarių kiekis. Norin- 
tumas ir pasibjaurėjimas., tieji turėti viešbutyje kambarius, prašomi iš anksto 
Spaudžiamas susigrauži- pranešti BALF raštinėn, 105 Grand St., Brooklyn 11, 
mų, kurių aš pirma ncži- N. Y. 
no jau, aš vėl kopiau į kai-' 
ną, kurio viršūnėje spin-

► žvaigž-Į

Kun. Dr. i. B. Končius,
BALF Pirmininkas

Nora G»»«rw»n2. P AT J*'
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GZRJDfZT LIETUVIU 
KOLONIJOSE *

tingieji ir populiarūs apy- jome laisvai Lietuvai, ku- 
• linkių ūkininkai, liaudies rioje buvome tikri dėl savo 
mokytojai, tūkstančiai bu-'ateities ir senatvės.

| vusių valdininkų, studen
tų, prekybininkų, 
ninku ir taip pat darbinin-sų darbus, išvijo

WORCESTER, MASS. Į
Trečiadienį, rugsėjo 10 d.. 

VVorcester Breuing kompanijos 
patalpose. Ellsworth St., įvyks 
biznierių ir profesionalų susi
rinkimas. Visi nariai kviečiami 
dalyvauti šiame svarbiame su
sirinkime.

Valdyba ir board direktoriai 
turi kelius svarbius raportus iš
duoti.

Susirinkimas prasidės 8 vai. 
vakare. Taigi nesivėluokite.

J. Bačinskas, Jr., vice pirm.

HEW HAVEN. COMM.
Pasigėrėtinas Pavyzdys

Karo metu čia buvo suorga
nizuota Kareivių Motinų drau
gija. rūpintis jaunaisiais vy
rais. išėjusiais į frontą kovoti 
dėl laisvės ir demokratijos. 
Draugija rengė įvairius paren-į 
gimus ir už surinktus pinigus 
teikė kovojantiems kariams vi
sokeriopą paramą. Karas pasi-; 
baigė ir vyrai grįžo į savo na
mus ir išsiilgusias šeimas. Ta-1 
čiau šio karo rezultatas nebuvo 
laisvė ir demokratija Lietuvai! 
Tūkstančiai mūsų tautiečiu yra' 
išblaškyti p© platųjį pasaulį ir 
negali grįžti į savo tėvynę, nes 
ten teroras ir diktatūra.

New Haven. Conn. Kareivių 
Motinų draugija, turėdama sa
vo kasoje pasilikusių pinigų a- 
pie 220 dol.. nusprendė nupirk-' 

’ ti už juos maisto ir pasiųsti 
vargstantiems tremti niams. 
Maistas buvo nutarta pasiųsti 
naujai sudarytai Schwabiche 
Gruund stovyklai, kuri yra ne
paprastai blogoje padėty. Čia, 
kur vokiečių laikais gyveno 
900 kareivių, šiandie yra su
grūsta 2098 lietuviai! Šeimos 
su mažais vaikais, ligoniai, se
neliai. nėščios moterys gyvena 
susigrūdę ne tik rūsiuose, kur 
saulės šviesa nepasirodo, ir pa
stogėse. kur dieną naktį vėjas 
švilpia, bet ir arklvdėse. Tačiau 
draugija suprasdama, kad to
kiai masei nelaimingųjų siun
čiamas maisto kiekis bus tik la
šas jūroje, paprašė stovyklos 
komitetą, kad jie savo nuožiū
ra paskirstytų jį. tik šeimoms 
su mažais vaikais, ligoniams ir 
tiems, kurie pašalinės paramos 
labiausiai reikalingi.

Šis gražus pavyzdys yra 
tas didžiausio įvertinimo.

Draugijos pirmininkė 
Stasė Tamulis. Valdybos 
riai: Jadvyga Šilkas, Marijona 
Taragauskas. Helen Baltnish 
ir Ona Norkūnaitė. K.

ver-

yra 
na-l

Juozas Kasinskas 
Ine. 

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

6TI2 VVashington Blvd.
BALTIMORE 30, Md.
Tel. Lexington 8595 

Limosinai dėl visokiu reikalų. 
Patarnavimas Dieną ir Naktj.

Per 1947 m. liepos mėn. ge
raširdžiai lietuviai ir lietuvių 
draugai j BALF sandėlį, 105 
Grand St., Brooklyn 11, N. Y. 
atsiuntė 12,002 svaru rūbų ava
lynės, knygų ir kitokios pagal
bos kenčiantiems Europos lie
tuviams tremtiniams pagelbėti. 
Skaitlinės rodo svarų skaičių: 
Connecticut

Hartford, Conn., BALF Nr.
12 — 1,761.

Putnam, N. Pr. Seselės 21.
Iowa —

I Ottumwa, W. Uncell — 25.
Massachusetts —

Boston. BALF Nr. 17 — 705. 
Cambridge, BALF Nr. 60 362. 
Haverhill, BALF Nr. 59 218. 
Norwood, BALF Nr. 22, C. B. 

Fleming & Co. 2,100.
Lawrence, Mabel Zapėnas 15.t .. , . , - - „ . . ,
IVorcester, A. J. Markevich>auka- Š,° balsaus karo me roJuJe • ir todel dabar 

Į 38.
Michigan —

■ Detroit, Mrs. Eva Lauren 125.
i Dearbom, C. Mogolis 30.

Grand Rapids, K. Pašosta —
knyg. 7.
Maryland —

Baltimore, BALF Nr. 64 57;
M. Paškauskas knygų 13.
Maine —

Biddeford, Marion Eukitis 32.
Portland, St. Joseph’s Home

60.
New Hampshire —

Manchester, BALF Nr. 43 42.
I Exeter, The Phillips Exeter 
Academy Mokslo Knygų 296; 
Laborator. įrankių 74. 
New Jersey — 

i Newark, BALF Nr. 35 — 350.'
New York —

i Amsterdam, Frank Danyla—
32.

Yonkers, A. Ott — 14.
New York City —

Brooklyn, Jonas Brundza 12, 
Mrs. C. Constine 47, Marcelė 
Paliūtis 12, Ona Pivariukė 6, 
Mr. Plaktonis 18, M. Ražanaus- 
kas 4, A. Ražickas 15, Anna 
Lauriška 1, Jurgis Tamulaitis 
18, Mary Sabaliauskas 19, Mrs. 
Misevičius 14, Mrs. A. Stan- 
chas 15 ir kng. 9, Mr. Kučins
kas 15, Mr. Kanapinski 78, Mrs. 
Kazlauskas 12. Anna Vaitekū
nas 38, Augustas Žukac 8.

Flushing, Mrs. A. Pastyk 12
Maspeth, Kasparas Galčius

85, Viešp. Atsimainymo parapi
ja 80.

New York (Manhattan), Auš
ros Vartų parapija 85.

Ozone Park, John Ligmont 17. 
Richmond Hill, Pranas Nor- 

buta 25, N. N. per Oną Valai
tienę 3.
Ohio —

Cleveland, šv. Jurgio par. —
3,270.
Pennsylvania —

Dickins iCty, Mrs. Muck 12.
Elmhurst, St. Mary’s Vilią —

670.

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOt 

PO GLOBA MOTINOS ėVe.
Pirmininkė — Eva Marksienė.

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

Vice-Pirmininkė — GailiGnienė,
8 Winfield St.. So. Boston. Mass. 

Prot Rašt. — Ona Ivaškienė,
440 E 6th St, So. Boston, Mass. 

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

Tel Parkway — 1864-W 
Iždininkė — Ona Staniuliūtė.

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

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

110 H St.. So. Boston. Mass.
Draugija savo susirinkimus laiko kas 

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

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolų raštininkę.

•V. JONO EV. BU. PA6ALPIN88
DRAUGIJOS VALDYBA

Pikto sėkla ir tironija 
tų, prcKyuuuiuių, amati- ' sugriovė ir sunaikino mū- 
ninkų ir taip pat darbinin-sų darbus, išvijo mus iš 
jkų' šeimų. Net pats var- mūsų nuosavų namų ir pa- 
gingiausias juodų darbi-(vertė klajojančiais elgeto- 
ninkų ir bežemių valstie- mis. Tačiau mes tikime 

i čių luomas nebuvo palik- Teisybės pergale ir šau
tas ramybėje. Nors komu- kiame visą laisvąjį pasau- 
nistų' partija sakėsi ne- lį padėti ir gelbėti mūsų 
šanti jiems laisvę, lygybę mirti pasmerktą Tėvynę 
ir teisingą turtų paskirs- Lietuvą !
tymą, tačiau vieton to| Viso pasaulio lietuvių 
tūkstančiai gavo ir gauna širdyse, vardan tos Lietu- 
pančius ir tampa raudono- vos — vienybė težydi! 
jo režimo pačiomis pirmo
mis aukomis. Tokiu būdu,

“ 1'1 • ___ • >. i *.tybinis, ūkinis, politinis, vįen tik P61" pirmąją bolšę- 
religinis ir privatus žmo- vikŲ okupaciją Lietuva 
gaus gyvenimas. Okupaci- neteko kartu su nuzudy- 
nės bolševikų valdžios iš tais ir išvežtais apie 95,- 
bolševikų partijos sudary- 000 s?vo tautiečių. Niekas 
tas “Liaudies Seimas” ne- neSalčjo įspėti momento 

Trijų su viršum milijo- sklaidė ją po tolimas šalis, atstovavo tautos valios, pavojingumo ir niekas ne- 
nų lietuvių artojų ir dar-Likusioji tautos dalis dar Balsuotojai mil i c i j o s i buvo ramus dėl rytojaus, 
bininkų tauta prie Baltijos ir dabar kenčia okupaciją. NKVD raudonosios armi-Lnūnė, kad prasidėjęs vo- 
jūros visais laikais troško j Mes, lietuviai tremti-jog įr bolševikų partijos' kiečių - rusų karas tą jų 
taikos ir laisvo, nepriklau- niai amatininkai ir darbi- įarių smurtu buvo varomi baisųjį darbą sutrukdė. |raf^: 
somo gyvenimo. Deja, daž-ninkai, žinodami iš 1940-prįe balsavimo urnų Nors Bolševikinių Lietuvos ko- 
nai ta maža, bet graži ir 41 m. bolševikinės. okupa- bolševikai okupantai irimisarų tarybos buvo nu- 
darbšti, Lietuvos šalis tap- ei jos, ką reiškia gyventi naudojo žiaurias balsuoto- matyta 1941 m. išgabenti 
davo didžiųjų kaimynų enkavedistų pis t o 1 e t o jams priemones balsuoto- 700,000 vadinamų “nepa- 

!imperialistinių siekimų tvarkomame “raudonąja- skaįeiUs buvo nedidės- taisomų liaudies priešų”.
"'J’1 viptnmiR'Tiesa, užėjus vokiečiams,

......  —----- i ne-
Tūks-

Lietuvių Tremtinių Amatininkų Ir Darbininkų 
Profesinės Sąjungos 

ATSIŠAUKIMAS

Lietuviu Tremtinių Amatininkų 
ir Darbininkų Profesinės 

Sąjungos Centro Valdyba.

Tremtinių Spauda 
Apie Mus

Žinomas laikraštininkas 
Kazys Obolėnas Europoje 
leidžiamam tremtinių laik
raštyje Tėviškės Garsas

tu ji pergyveno net tris o-Vakarų Europoje vargda- net’ mažesnisJ Bet vistiek ^etuviui darbininkui 
kupacijas. Karas sugrio- mi sunkias tremtinių die- bolševikai pasauliui pa- pasibaigė kančios. r 
vė visą Lietuvos valstybi-'nas, esame dėkingi ameri- sveihė kad balsavo 99 8% tančiai jų pramynė kelius 
nį ir ūkinį gyvenimą, o kiečiams ir anglams už Tokiu būdu, ------ i— —
žiauriosios okupacijos su-'globą. Nors praradę savo rįauSybė” ] 
naikino dalį tautos bei iš- namus J----- 1:~ _ __

iv Jelei dvasios skurdžių, už

liaudies vv- verSais i Reichą, kur po 
____Lietuvoje ati-bombų kruša, gyvuliškai 

tik° ne liaudžiai, bet sau ’ ~
Philadelphia, šv. Kazimiero metą kentę sunkią bolševi- k^^ika^3 šokančiu ^Daeal darbus arba už mažiausią 
.rapija 564, šv. Andriejaus kų ir nacių priespaudą ir Kremliaus įsakymus žodelį prieš gauti “atosto-

, gyvuliškai 
varginami ir išbadėję, tu
rėjo dirbti sunkiausius

“Amerikos lietuvių jaut
rumas dėl ištikusios nelai
mės jų buvusį kraštą ir jų 
artimuosius yra labai di
delis. Šio sentimento vedi
ni, jie daro, ką gali, kad 
tik galėtų savo artimie
siems patirto smūgio kan
čias palengvinti. Organi
zuotu būdu aukoja pini
gus, drabužius, norėdami 
visus bendrai paremti. Re
mia artimuosius ir paski
rai.

“Amerikiečių parama y- 
ra milžiniška medžiaginiu 
atžvilgiu, o moraliu — tie
siog neįvertinama. Trem
tyje esantiems jie rašo pa-

parapija 564, 
parapija 400. 'deportavimus į Sibirą ar-,

Scranton, Mrs. Helen Chesik ba į Reichą darbams, vis 
12. (

Mt. Carbon, M. T. Burda 8. koje punktų ir Atlanto rinkimų laisvių, jau pir-kų okupacijos apžvalgos j tyje esantiems jie rašo pa-
Minersville, Sisters of St. Ca-chartoje paskelbtoms pa- momis okupacijos dieno- aišku, kodėl mes iš bolše-^,8 uzuojauto?. UPP 

’ ~ skelbtoms pagrindinėms mis mes susilaukėm masi-;Vikų okupuojamos Lietu-inus. ir siunciaj
žmogaus laisvėms. Teisy- nill areštų, kankinimų, žu-;vos pasitraukėme, ir ko-ig_ loRia Pa.rama z_m°- 
bės pergalė anksčiau ar dymų, apie ką liudija Pet-:dėl nenorime bolševikų inems’ praradusrems tevy- 

-^-1 kapinės, Telšių, matyti, nors ir tektų viskol11^’ artimuosius karo ir jo 
niams gelbėti rubus, avalynę, įr vargų išvagotus mūsų Pažaislio, Kretingos ir kiti išsižadėti, 
knygas, mokslo priemones ir veidus ir vėl stosime lais- miškai. Vietoje pažadėto ~~ "
kitas dovanas nuoširdžiai dėko- Vais žmonėmis laisvoje sa- padidinti 20% darbinin- amatininkai ir 
jame. Jūsų dovanos tebeken- vo Tėvynėje. kams atlyginimo, buvo
čiantiems mūsų broliams šian-! Belaukdami žadėtos lais- 400% pakeltos pramonės 
dien tėra vienintelė parama, ku- VgS įr negalėdami grižti į gaminių kainos ir 200 — 
rios jiems taip reikia ir kurios Nepriklausomą Lietuvą, 300% maisto gaminių kai-' 
jie taip laukia. Viską ir toliau mes gavo rankų darbu ir a- nos- Pragyvenimo lygis 
siųskite į: — 'matais, kultūrine veikla, nukrito iki 4 kartų. Dides-
United Lithuanian Relief Fund moksiu įr per spaudą vi-n*am darbininkų eksploa- 

of America, Ine. Įsomis turimomis priemo- tavimui įvestos darbo nor
ios Grand St., Brooklyn, N. Y. nėmis ir galimybėmis mos *r nuolatinės soc-lenk- 

TeLEv. 8-6203 Postai Zone 11 stengiamės įrodyti savo kurios daugeliui
BALFui aukokite pinigines verfę būti laisvais laisvų darbininkų dėl blogo mai- 

dovanas bei daiktus, kurių tautų tarpe padėti mustinimosi visiškai pakirto 
tremtiniams būtiniausiai reikia.1 globojančių šalių armi- sveikatą. Už ilgų metų 
Raginkite ir kitus tai daryti. jomg darbu ir tuo kiek ga- darbo vaisius amatininkų 
Kitataučiai mūsų bėdas supras, iįma pagreitinti Lietuvos įsigytos dirbtuvės, maši- 
tik mes jiems priminkime, kad laigvės bylos sprendimą. nos, taiP Pat ir Paty.s ama'

- - Para* Turėdami progos sekti tininkai buvo prievarta 
(laisvojo pasaulio spaudą suvaryti į kolchozines ar- 
iir radio, mes iš anapus ge- teles, kurių vadovybę pe- 
ležinės uždangos girdime rėmė niekad nieko bendro 
ir skaitome mums daro- su darbu neturėję arba ne-Į 

Lietuvių Balso Administraci- mug užmetimus ir kaltini- sugebą vadovauti komu- 
ja Romoje, prašo Gerb. Tautie-'mus j^eg taįp paĮ gu kar_ nistėliai. Lietuvis greit ne- 
čius atsilyginti už prieš metus čia šypsena vertiname iš bepažino Lietuvos. Pagal 
jiems pasiųstą P. Babicko kny- ten skleidžiamą> dažniau- bolševikinę tvarką aukš- 
“ !siai darbininkų vardu, k°j°m apverstame Į

Kadangi knyga buvo išleista propagandą apie laisvę, ly- kraste Padėjo stigti mai-! 
skolintais pinigais, o ligi šiam technikos laimėji-sto’ aPavo’ rūbli ir kitll
laikui daug kas už ją dar neat-| nug įr t(. Lietuviai tremti- PrekiU, kuriM perteklius 
silygino, tai autoriui susidarė‘niai amatininkai ir darbi- anksčiau Lietuva ekspor- 
nemaži nuostoliai . „inkai pažįsta akiplėšišką bodavo užsienin.

Tie kurie, gavę knygą nenori meĮąt išnaudojimą iri Visus bolševikų atneštus

gų” koncentracijos stovy- 
Vietoje pažadėtų žodžio, kloję.

dėlto tikime Trumano 12- spaudos, religijos ir susi-i po šios trumpos bolševi-__ i-a... a ii__ rinVimu laisvi™ iaii r»ir-'i... __

simir 16.
VVashington

Tacoma, Anna Wžilis 25.
Visiems aukojusiems tremti- vėliau ^nuskaidrins ašarų rašiūnų

Mes, lietuviai tremtiniai 
_________ darbinin
kai, Vakarų Europoje su
siorganizavę į profesinę 
sąjungą, skelbdami bro
liams lietuviams užjūryje 
ir visam laisvam pasauliui 
bolševikų niekšingus dar
bus, norime atkreipti dė
mesį, koks skirtumas tarp 
jų skelbiamos propagan- Į 
dos ir darbų. O kadangi 
bolševikai sakosi einą ran
ka rankon su darbininkais 
ir liaudimi, kad tik bolše-

I

lietuvių tauta laukia jų 
mos.

PRAftO!

gą “Toli nuo tėvynės”.

Pirmininkas — Juozai ftvagždya,
601 6th St, So. Boston, Man.

Vice-Pirmininkaa — Pranas Tulelkia, 
702 E. 5th St, So. Bouton, Maaa.

Prot. RaPt. — Jonaa GlineckU,
5 Thomaa Pk., So. Bouton, Maaa. 

Fin. RaSt. — Aleksandru Ivaika,
440 E. Sixth St, So. Bouton, Maaa. 

Iždininkas—Stasys K. Ortfanavičlus,
699 E. Seventh St, S. Boston. Mase 

Maršalka — Jonas Zalkis,
787 E. Broadway, So. Boston, Mase.

Draugija laiko susirinkimus kas tre
čių sekmadieni kiekvieno mėnesio 
2 vai. po pietų. Parapijos salėj. 
492 E. 7th St, So. Boston, Maaa.

priežasčių sužalotiems, y- 
ra tiek pat reikšminga, 
kaip ir sveikata, nes leng
vina jų skurdą, kančias, 
šalina neviltį, nusiminimą 
ir padeda pakelti ilgai už
trukusio, nenormalaus gy
venimo naštą. Iš Ameri
kos gautas laiškas dažnai 
būna tremtinio gyvenime 
pragiedrulis ne tik gavė
jui, bet ir jo aplinkai. Ne 
■retai jis artimesnių kai
mynų būriui paskaitomas, 
bendrai dalinamasi minti
mis apie turinį ir jo auto- 

Panašiai būna ir su 
atsiųsta dovana: ko ko,

I

šėvizmas esąs darbininki-
. ? bet rūkano ar kokio ska- viesai protestuojame prieš; - . . , . , .1 - - _ f J J T- nešto ne gi neduosi kaimy-sią melo propagandą. Isj^. n .„J 1qWq„ 

laisvojo pasaulio spaudos 
į ir radio mes sužinome, kad 
ir dabar mūsų tėvynėje 
padėtis kuo nebaisesnė už 
■1940-41 m. padėtį. Darbo 
žmogus paverstas stalini
nių penkmečių ir bolševi
kų partijos įsakymų ver
gu, jis žudomas, kalina
mas, persekiojamas ir de
portuojamas. Ištisi Lietu
vos miestai ir kaimai kolo
nizuojami iš Rusijos atga
bentais kolchozininkais, 
su kuriais kartu keliauja 

, ištrėmi- 
---------vergiškumo, mes apvainikavo 1941 m. mai ir mirtis tikriesiems 
nes visa tai esame pergy- birželio mėn. 14-17 dienos,'Lietuvos vaikams., 
venę patys.

jos išgelbėjimas — mes

jos įsigyti, yra prašomi ją žmogaus nuvertinimą iki Lietuvai vargus ir nelai- skurdas, badas, 
zinti adresu: inti M mai ir mirtis ti

Petras Babickas,
e. Espana 871. 

Buenos Aires, Argentina.

žemiausio

jnui, o juo labiau tokiam, 
kuris Amerikoje neturi ne 
tik dėdės, nei tetos, bet net 
gi ir pažįstamo.”

Kaip matome, tremtiniai 
įvertina mūsų dovanas ke
leriopai. Dėl to jų nepa
mirškime: siųskime viską 
ko tik gyvam žmogui rei
kia. BALF organizacija 
kaip tik ir stengiasi aprū
pinti visus, tiek tuos, ku
rie turi Amerikoje gimi
nes, tiek tuos, kurie nei 
dėdžių nei tetų neturi.

Siųskite pinigines dova
nas, rūbus, knygas, moks
lo įrankius, vaistus ir visa 
kita, ko žmogui reikia, ad
resuodami:
United Lithuaniah Relief Fund 

of America, Ine.
105 Grand Street 

Brooklyn 11, N. Y.
Tel. EV. 8-6203

venę patys. kurių metu į Rusijos gilu-į Akivaizdoje šitokio žmo-
Užtenka mesti žvilgsnį į mą buvo išgabenta apie nijos istorijoje negirdėto 

, mes, a- 
ciją Lietuvoje 1940-41 m. palietė be išimčių vyrus, matininkai Jr darbininkai, 
Kas manytų, kad bolševiz-Į moteris, senelius ir vai- būdami bejėgiai šiuo metu 
mas pasikeitė — klystų,'kus, visiškai nepaisant, ką nors Tėvynei padėti,

Norintieji ją pasilikti sau yra irm ■ bolševikų okupa-60,000 lietuvių, ši nelaimė tautų naikinimo, 
•asnmi nimcnis siusti Ka 71111 . . . . . . Jz . ~ . - .. . - « w. __ i- i-prašomi pinigus siųsti Kaziui 

Lozoraičiui. Via Bamaba Oriani 
87, Rome, Italy.

“Lietuvių Balso” 
Administracija.

nes kam būtų reikalingai <oks jų amžius ir koks tuo šaukiamės laisvojo pašau
ta geležinė uždanga, jai'metu sveikatos stovis, lio sąžinės. Mes savo ran- 
ten būtų bent truputis jų Daugybė senelių išgabenta kų darbu ir kruvinu pra- 
skelbiamos laisvės. Musjietik gilioje 70-80 metų kaitų esame plyta ant ply- 

----------- pasiekia žinios, kad ir da-senatvėje, bet ir ligoje, tos sudėję į Lietuvos mies- 
Prašau atsiliepti Būdą Myko- bar ten vyksta suėmimai, Šimtai moterų paimta iš tus, mokyklas, bažnyčias, 

” \ deportacija ir; ovų su ką tik gimusiais meno įstaigas. Mūsų pūs-
„L. i kelių dienų kūdikiais arba lėti pirštai nutiesė daugy-

Rusams 1940 metais o-ligonių, turėjusių tempe-bes kilometrų kelių ir ge- 
kupavus Lietuvą, palaips-ratūros iki 40°. Vežamieji ležinkelių, mes iškėlėme 
niui ir sistematingai bu- žmonės atrodė labai įvai-jviršun šimtus fabrikų ir

Atsiliepkite

lą ir Būdą Bronią, gyv. Chica- žudymai.
goję. Kilę iš Ariogalos. t.t.

Turiu žinių iš Jūsų giminių. Į ] 
Ona Rakštis,
230 Clark Place _______

Elizabeth, 1, N. J. vo pradėtas griauti vals-.riai. Jų tarpe buvo pavyz-1 dirbtuvių. Ir visa tai auko-

YAKAVONIS
Fanerai Home

741 No. Main St. 
Brockton, Mass.

V. YAKAVONIS
Laidotuvių Direktorius ir 

Balsamuotojas 
Patarnavimas Dienų ir Naktį 
Koplyčia Šermenims Dykai 

Tel. Brockton 8-1580



VIETINĖS ŽINIOS
A š 6 A A A A g 8

ŽINUTES nusi pas savo dukterį Pranciš
ką Norvilienę, 58 Rockwell St. 
Paėjo Ylakių parapijos. Ameri- 

Sekasi darbas. Linksma pra- koje pragyveno 39 metus. Pali- 
nešti, kad mūsų Prelato įvilk- ko dvi dukterį ir brolį. Laidoja- 
tuvių bankieto darbas labai ma, iš Šv. Petro parapijos baž- 
sekmingai eina. Kun. Antenas nyčios, rūgs. 9 d., 19 vai. r., Šv. 
Baltrušiūnas, draugijų valdy- Mykolo kapuose.
bos, ir pavieniai darbuotojai _________
smarkiai darbuojasi. Šis sek-' Rūgs. 8 d., Veronika Šmigels- 
mingas darbas siekia net kitas kaitė ištekėjo už kapitono Ed- 
kolonijas. Taip, kad Cambridge, vardo Franz.
Brightonas, Brocktonas ir kiti _________
miestai ruošiasi bankietan. ! Apvaikščiojo Marijos Gimta- 

Bankietas įvyksta Bradford dienį. Parapijos vaikučiai 9 vai.
Hotel, Tremont St., rūgs. 28 d. rytą išklausė Marijos Dievo Mo- 

Komisijų susirinkimai laikomi tinos dienos šv. mišių, ir pa- 
bažnytinėje salėje, W. 5th St., mokslo,
trečiadieniais po Šv. Teresės Daug
novenos pamaldų. metams.

-------------  bon.
Rūgs. 7 d. tapo pakrikštyti

šie kūdikiai: J Arkivyskupo laiškas. Šis įspū-
Mykolas, Stanislovo ir Onos dingas laiškas aiškina Popie- 

(Barauskaitės) Staršiakų, gyv. žiaus ir Arkivyskupo norą, kad 
636 E. 8th St. katalikai maži ir dideli nuodug-

Pranciška, Alberto ir Leonos niai pažintų Kristaus Šv. Moks- 
(Šerantaitės) Gustaff (Guze- ią. Kad jie galėtų tai įvykdinti, 
vičių), gyv. 27 Tampa St., Hyde privalo sistematingai mokytis 
Park, Mass. bent svarbiausias apreiškimo

------------- tiesas. Tam yra parapijinės mo- 
Rugs. 5 d., mirė, Petronėlė kyklos ir sekmadienės mokyk- 

Kalinauskienė, 82 metų, gyve- los. Prie to, kiekvienoje para
pijoj®. yra vedami įvairūs Krik
ščioniško Mokslo kursai. Kuni
gai perskaitę laišką ragino žmo
nes būti tame svarbiame daly
ke vienos minties su Kristumi, 
Popiežiumi ir Arkivyskupu — ir 
leisti savo mylimus vaikus į pa
rapinę ar bent į sekmadienę 
mokyklą.

Jie toliau aiškino, kad para
pinė mokykla prasidės ketvirta
dienį, rūgs. 11 d. prašė abiejų 
mokyklų vaikučius sueiti, 9 v. 
r., į parapijos salę, 492 E. 7th 
St., išklausyti šv. mišių. Po to 
pradėti metų mokslą penktadie
nį, rūgs. 12 d., vaikai jau pasi
skirstys mokykloms. Vieni eis į 
Šv. Petro puikią mokyklą, I ir 
E. 6th Sts. Kiti į nebaigtą Šv. 
Petro Paminklinę mokyklą sale 
bažnyčios.

I Į pirmąją mokyklą eis naujas 
Vaikų Darželis, skyriai I, II, 
III, IV ir V.

| Antron mokyklon susirinks 
dalis 

šeštas

šv. mišių,
Turėjo programėlę, 

užsiregistravo mokslo 
Pasivedė Marijos glo-

DAKTARAI
ŠOU 2712 Res. BIG 9013

tr.lCSeyiMr 
LANDŽIUS 

Lietuvis gydytojas ir 
chirurgas. Naudoja vėliausią 

X-Ray aparatą
Pritaiko akinius.
534 E. Broadraay, 
So. Boston, Mase. 

Valandos' 2 iki 4 ir 7 iki 8.

'V ;
Tai. TROwbridge 8330

(REPSYS)
Lietuvis Gydytojas
278 Harvard Street

Kampas Inman arti Centrai 8q. 
CAMBRIDGE, MASS.

Ofiso Valandos 2—4 ir 8—8.

Tel. KENmore 4433

Dr. AlbertP. Kibaris 
Podiatrist - Chiropodist 

107 Massachusetts Avenue 
Boston, Mass. 

Prieš Mass. Avė. Station 

Valandos Šiokiomis Dienomis: 
12:30 P. M.— 7:00 P. M. 
Valandos šeštadieniais: 
12:30 P. M. — 3:30 P. M.

mažas Vaikų Darželis, 
pirmo skyriaus ir visas 
skyrius.

• ’ z f

daubikinkas

BANKIETAS
Prelatą Dr. Kazimierą Urbonavičių pagerbti, 

sekmadienį, rugsėjo - Sept. 28 d., 1947, 6 vai. vakare, Bradford Hotel, Tre
mont St., Boston. Tikietas $4.00. Kviečia visus dalyvauti.

■The eeeret for ertra goodness in 
theoe luscious Apple Dumplings is 
<he spicy sirup in which the dump
lings are baked. And the secret for 
ĮfreoderfuUy tender, flaky pastry is

the easy, sure wey with a tested 
Spry recipe. Combine these two 
and you have a dessert that is hard 
to beat. Clip the recipe now, you’ll 
vant to ūse it often. -----

' Be$f-Ever Apple Dumplings
Flaky Paatry (recipe belo*) 54 eup sugtr —- -

? 1 teaspoon ctantmon
and cored 1 tableagpon butter

apples in centers of pastry sąuares. Fili centere with sugar and cinna- 
inon; dot with butter. Moisten edges of pastry with water; bring points up 
to enclose apples, press edges together. Put in 12 x 8-inch baking dish. 
Bniah with slightly beaten egg white, sprinkle vith sugar. Bring to boil 1 
eup water; Ji eup sugar, 2 tablespoons butter, teaspoon cinnamon, 
2 tablespoons lemon juice; pour around dumplings. Bake in *ery hot oven 
(500* F.) 10 minutes, reduce heat to moderate (350° F-) and bake 30-40 
rainutes longer. Serve warm with cream. Serves 6.
Rflolcy Pastry. Mfx 2 eups sifted au-pubpose flodb and 1 teaspoon 
‘MU. MKA8UK8 out Ji eup SPRY.

Siefl forTenderness—eut in about two-thirds of the Spry with pastry 
blender or two knives until as fine as meal.

»Jar Flakineu—eut in remaining Spry to size of large peas.
—----- 4 tablespoons cold water over mixture. 5lix thoroughly,
.with fork, into a dough. Soli into oblong, 14 x 21 inches. Cut into six

. Lietuvos Konsulato Chicagoje 
Paieškomi Asmenys

veikė-Hartford, Conn. BALF 
jai ruošiasi rudens sezonui 
BALF organizacijai smarkokai 
padirbėti. Ne tik aukų rinkti, 
bet ir rūbų vajui ruošiasi. Rei
kėtų visų kolonijų lietuviams 
jau sukrusti, nes ruduo čia pat.

Geriausias Pasirinkimas
Įvairių degtinių, likerių alaus ir vyno.

>✓' 
• z‘ 
/' 
•z' 
k 
i z 
k
► z'
<

New Yorke ar

Juozas, ir Šakaly- 
(Strakšienė), iš

Pristatome alų ir degtinę į namus.

Patarnavimas greitas ir mandagus.

T. SULLIVAN, INC.
Petras Jakubėnas, savininkas

323 W. Broadwoy< So. Boston, Mass.
tel. ŠOU 9772

Užrisokykito Tonika Pas Mus 
Pristotam geriausį toniką 
Piknikams, Vestuvėms, 

Krikštynoms ir visokiems 
Parengimams.

Myopia Club Beverage Co.
Grafton Are., btington. Mais.

TeL Dedham 1304-W
PRANAS GERULSKIS, Namų TeL Dedham 1304-R

RUGIENIS, Bronius ir Juo-i 
zas.

RUTKAUSKAS, Algirdas ir 
Juozas, s. Mato, gimę Ameri
koje.

SABALIAUSKAS, Juozas, s. 
Petro, iš Jurbarko vai.

SABAS, Antenas, iš Paežerė- 
lių vai., gyv. 
Chicagoje.

ŠAKALIS, 
tė, Kotryna 
Kretingos.

SALASEVIČIENE - čekaity- 
tė, Marija, iš Marijampolės aps., 
gyv. Brooklyne.

SENULIS, Veronika, gyv. 
New Yorke.

ŠIDLAUSKIENĖ - Kriaučiū- 
naitė, Salemona, ir jos brolis,; 
iš Vadoklių vai., gyv. Chicago
je ar New Yorke.

ŠIMONIS, Pranas, iš Raguvos 
vai., Amerikon atvyko 1935-37 
laikotarpy.

ŠINAUSKAITĖ - Aleknavi-
čienė, Augustina ir jos vyras j Stakliškių vai. 
Juozas bei sūnus Vincentas, 
gyv. Chicagoje.

SLAVINSKAS, Pranas, 
męs Jakiškiuose, gyv. 
goję.

ŠLEPETIS, Ciprijonas, s. Ka
zimiero ir Genės, iš Kulių vals.

ŠLIKAS (Šlykas), Vaitiekus, 
gyv. Chicagoje.

ŠMITAITĖ, Ona. vyro pavar
dė nežinoma, iš Skuodo valsč.

SOLTANAITE - Lapinskienė, 
Jadvyga, Butkienė Stanislava, 
dukterys Ottono, gyv. Chicaga- 
je-

SPAČKAUSKAS, Kazys, gyv. 
18th St. kolonijoje Chicagoje.

. REIKALINGAS bartanderis 
nuo 30-35 m. Pageidaujama, 
kad būtų vedęc ir turėtų geras 
rekomendacijas. Darbas pasto
vus, 8 vai. dienos darbas, atly
ginimas geras. Atsišaukite tuo
jau: James Strigimas, L Street 
Tavem, L & 8th St., So. Bosto
ne. (5-9-12)

PARSIDUODA 4-rių kamba
rių fornyčiai. Kas papirks for- 
nyčius, tas gaus 4-rių kambarių 
flatą labai prieinama kaina. Sa
vininkė A. Ramanauskienė bus 
šeštadieni nuo 12 vai. iki 3 v. 
p.p., 317 W. 3rd St., 1-st fl. So. 
Boston. (5-8-12)

PAIEŠKOJIMAIi UKRINAS, Vladas, ir jo sū
nus Vladas, iš Žarėnų vai., gyv. 
^Chicagoje.

URBONAS, Alfonsas, gim. 
Bostone, gyv-o Lietuvoje su tė
vais, 1931-33 m. grįžo į Ame
riką.

VALENTAITE - Grinskienė, 
Elžbieta, iš Subačiaus valsč., 
gyv. Worcester, Mass.

VALENTIN, Otto, s. Alberto 
ir Karolinos, gyv. Chicagoje.

VALIACKAI, Konstantas ir 
Lionginas, s. Kazio, iš Vabal
ninku, gyv. Bostone.

VARKALIENE, Sofija, iš Pa
pilių.

VASILIAUSKŲ, Pranciškaus 
ir Jozefos (Pilipavičiūtė), iš 
Telšių aps., giminės.

VENYTE, Agota, iš Plokščių 
vai., vyro pavardė nežinoma, 

l VEPRAUSKAS, Petras, ir 
į Veprauskaitė, Marija, arba 
Petro sūnus, gyv. R. D. Rt. 3, 
Box 220. Pine Grove, Pa.

VERBYLAI, Pranciškus ir 
Juozas, iš Alvito vai., gyv. Ka
nadoje.

į VIEŠA, Vincas, iš Alytaus 
i aps., ar jo vaikai.

VILČINSKAITE
redžiaus valsč.

I VISOCKIS, Juozapas, s. Juo
zapo, iš Šiaulėnų vai., gyv. Chi
cagoje.

WARNAUCKAS (Vamaus- 
kas), Mateūšas ir Stanislovas, 
gyveno 1229 Cardoni Avė., 
Detroit, Mich.

WASLEY, Joseph ir Kursek, 
gyv. Chicagoje.

ZAGURSKIENE, Juozo žmo- 
1 (na ir 2 dukterys, viena jų Ade- 
ilė. Gyv. Philadelphijoje.

ZAKAVIČICTE - Malinaus
kienė, Viktorija, iš Ūdrijos vai.

ŽELVYS, Antanas, s. Adomo 
■ir Mortos, iš Luokės vai., gyv. 
Bostone.

i ZIBART, Emilija, gyv-o Sha-į 
‘mokin, Pa.
i ŽUKAUSKAS, Bronislavas, iš 
įNevarėnų.

Ieškomieji arba apie juos ži
nantieji prašomi atsiliepti į 

C'onsulate of Lithuania
30 North LaSalle St., 

Chicago 2, Illinois.

STANKŪNAS, Tamošius, iš
Naujamiesčio par., gyv. Chica-, 
goję-

STAŠKEVIČIUS, Mykolas ir į
Stasys, iš Kuršėnų. Vienas jų 
gyveno Bostone.

STRAKŠIENE - šakalytė,
Kotryna, ir jos brolis Juozas, iš 
Kretingos aps.

STULAS, Jonas,
Yorke, Bostone ir

1 STULPINĄ ITĖ
Elvyra iš Šiaulių, 
dė nežinoma, gyv.

SUDEIKA, Steponas, s. Ado- laukia. Adresuokit: 
mo, iš Virkšų. gyv. Chicagoje. j

ŠŪKIS. Povilas, s. Jono, iš 
Vabalninku, gyv. Chicagoje.

ŠUKYS, Vincas, iš Daukšių
;parap. »

ŠUNSKIS. Juozas, Kazys ir j
Petras, s. Juozo. Juozas naš
lys, gyv-o Bostone, Kazys gyv. 
Bostone, Petras gyv-o Phila- 
delphijoje.

ŠVEDAS. Kazys ir Pranas, iš
Į
i

ŠVITRA, Julius, s. Anupro, j 
gyv-o 1114 (?) Indiana Avė.,į 

gi-j Chicagoje, kur turėjo muzikos į 
Chica-i instrumentų krautuvę, kurią ■ Į

pardavęs pirko ūkį Reno. Neva- j i 
da. '

ŠVITRA. Vytautas, 
gyv. Clevelande.

TAMAŠAUSKAS,
Stasys ir Vincas.

TAMULEVIČIUS.
Jurgis, iš Veiverių valsč.

TARAŠKAITE - Danelevičie-
nė.'Ona, gyv. Chicagoje.

TUKAITĖS, Morta ir Petro
nėlė, ištekėjusios, vienos pavar
dė Leman, gyv. Detroite.

1

gyv-o New 
Chicagoje.

(Stulpini, 
vyro pavar- 
Chicagoje.

<

Juozas

iš

s. 
iš

BLOLSE ir DELSIŲ OPE
RATORIAI reikalingi tuojau. 
Darbas pastovus, geras atlygi-

Telšių ap., gyv.> nimas. Atsišaukite —
CHERYL, INC.,

560 Harrison Avė., Boston
(5-to-23)

Ona, iš Se-

- Vasiliaus- 
iš Biržų ap.,

- Šimenaitė,

VIRMAUSKIENE, Agota, 
Luokės vai., Telšių apskr.

VIRPINTAS, Kazimieras, 
Vlado, ir Viržintas, Jokūbas, 
Rietavo vai., 
Chicagoje.

VITARTAS, Vladislovas, iš 
Raseinių apskr.

VOVERIS, studijavęs Kauno 
Konservatorijoje, gyv. rodos 
Chicagoje.

VYŠNIAVECKIS, Antenas ir 
Kazys, iš Gelgaudiškio vai. Ša
kių ap.

ZABORSKIENE 
kaitė, Antanina, 
gyv. Lawrence.

ZIGMANTIENE
Ona, ir vyras Jonas Zigmantas, 
kilę Biržų ap.

ZOKAS, Vincas, iš Gelgaudiš
kio vai., šakių ap.

ZUBRIOTŽ, Morta, iš Ūdrijos 
vai., Alytaus ap., ištekėjusi ant
ru kart, gyv. New Yorke.

ZULONAS, Juozas, ir jo žmo
na Tribuliauskytė, iš Biržų ap., 
gyv. Bostone.

ŽEMAITIS, Jonas, sūnus Ta
mošiaus, kilęs iš Juozapavo, gy
venęs Shenandoah, Pa.

ŽILIENE - Viržintaitė, Mari
jona, iš Rietavo vai., Telšių ap., 
turi tris sūnus, gyv. Chicagoje.

ŽIŪKAS, Adomas, iš Birštono 
vai., Alytaus ap.

ŽIŽIS, Povilas 
iš Ukmergės ap., 
New Hampshire,
cade St., pas Jusef Milewski.

ŽOSTAUTAITĖS, Elzbieta ir 
Michalina, dukterys Adomo, 
vie ištekėjusi už Kairio.

ŽOSTAUTAS, Petras, iš Pa
nevėžio apskr.

* ŽULIENE - Prasauskaitė, Ju
lia, gyv. New Yorke ar apylin
kėje.

Ieškomieji arba apie juos ži
nantieji prašomi atsiliepti — 

Lithuanian American 
Information Center — 

233 Broadway, New York 7, 
New York.

ir sesuo Ona, 
gyv. Berlin, 
Canada Cas-

Visas aukas tiek pinigines’ 
tiek daiktais malonėkite siųsti j 
BALF Centrą. Jų tremtiniai

United Lithuanian Relief Fund 
of America, Ine.

105 Grand St., Brooklyn, N. Y.

r

Juozas ir

Nauji Maisto Pakeliai 
lEaw

CARE skyrius Bostone: 
Boston CARE Committee 

140 Clarendon Street 
Boston, Mass.

Tel. KENmore 3987.

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

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

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

MUZIKA
THREE ARTS STUDIO 
Balso - Iškalbos - Piano

P-lė Amelia Tataronaitė. turinti 
Master of Arta in music laipsnį 
duoda dainavimo ir piano lekci
jas. Josios mokykla yra pripaiin- 
ta veteranų mokinimui. Dėl infor
macijų telefonuokite ar rašykite:

480 80Y L STOK ST., BOSTON 
KENmore 3571

40 CONCORD AVĖ.. 
Cambridge 38, Mass. 

Tel. Eliot 8222.

St. Boston FinHure Co.
Matrosai naujai perdirbami.

Kainos pranešama ii anksto.

Jūsų kreditas geras.

Pristatymas skubus.

388*£ W«t Broadway,
Tek ŠOU 2758

GBABORIAI

x wrasev*aus ir jumis
MOTERIS PAGEbBININKD 

Lietuvių Graborius-Balsamuotojas 
Turi Notaro Teises

264 W.Broadway
80. BOSTON, MASS.

Tol. SOUth Boston 2590

Sūnaus gyvenamoji vieta —
838 Dorchester Avė.
TeL COLumbia 2537

i

I

Ob

C A S P E R
FUNERAL • HOME

187 Dorchester Street 
South Boston. Mass.

Joseph V.Casper 
(KASPERAS) 

LeMetuvių Direktorius Ir 
•alsamuotoias 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Koplyčia šermenims Dykai 

Tel. ŠOU Boston 1437 
BOU Boston 3980

Geriausia Užeiga Vyrams ir Netariau yra
SOUTH BOSTON CAFE

Vincas Balukėmis* Savininkas
!

i 
Pagamina gerus lietuviškus pietus,; 
užlaiko geriausį alų, vyną ir degti
nę, ir visiems draugiškai ir manda

giai patarnauja.

SoiiHi Boston. Muss.
1

ZALETSKAS
FUNCRAL

664 EastBroadwaT 
SOUTH BOSTON, MASS.

D. A. Zaletskas, F. E. Zaletskas 
Graboriai Ir Balsamuotojal. 

Patarnavimas dieną ir naktį. 
Koplyčia Šermenims Dykai. 

NOTARY PUBLIC 
Tel. BOU Boston 0815 

•OU Boston 2809

HOME



i
DARBININKAS B

Tremtinių Pragiedruliai

Delegatas Lietu- 
ir Aus- 

Kan. Feliksas Ka- 
Kempteno lietu- 

tai buvo didelės

gyveni

pasipuošė 
garbinga- 
tremtinių 

— sutikti.

tų vos universitetas. Pilna 
Kempteno gimnazija jau 
yra išleidusi dvi abiturien
tų laidas — kaskart po 20 
su virš jaunuolių, kurie to
liau universitetuose tęsia 
mokslą. Gerai čia sutvar
kytas spaudos — dieninės 
informacijos
mas: žmonės gali greit ir 
lengvai orientuotis pai
niame pasaulio gyvenime. 
Įvairūs amatų ir kalbų 
kursai padeda ruoštis emi
graciniam gyvenimui, jei
gu toks būtų reikalingas. 
Bet ir grįžęs į savo Tėvy
nę ne vienas bus to pramo
kęs, ko nebūtų ir geromis, 
sąlygomis padaręs.

Po gerb. klebono prane
šimo Kempteno lietuvius 
pasveikino pats J. Prakil
nybė šv. Sosto Delegatas, 
pasidžiaugdamas

Gražioji Lietuva: Aukštaitijos ežerai.

Gražios Ir Vertingos Knygos
Ramybės Baltinis

Surinko ir išleido kun. P. M. 
Juras, 1943 m., 544 pusi.

Ši maldaknygė panaši į aukš
čiau minėtą. Taip pat visais at
žvilgiais graži, naudinga ir pa
togi. Puošnūs viršeliai, pasuk

“Darbininkas” Tamstai 
siūlo pasirinkti šių gerų 
knygų ir knygelių:

Didysis Ramybės 
Baltinis

Puiki maldaknygė. Surinko ir
išleido kun. P. M. Juras. 787 psl. suoti pakraščiai, rinktinės mal- 

Naujai suredaguotos maldos, dos ų- paveikslai. Kaina—$2.75. 
švari kalba, gražūs paveikslai, 
brangūs viršeliai, patogios se- l

ŠV. SOSTO DELEGA
TAS KEMPTENE

(Pranešimas iš Vokietijos)
šių metų rugpiūčio mėn. 

14 d. Kemuteno lietuviuA. *

tremtinių bendruomenę 
aplankė Jo Prakilnybė šv. 
Sosto
viams Vokietijoj 
triioj, 
počius. 
viams 
svarbos ir reikšmės diena.
Dar nespėjo nudžiūti gar
bės vartų vainikų lapai 
belaukiant gen. Clay, vy
riausiojo amerikiečių ka
riuomenės viršininko Vo
kietijoj. kaip štai vėl nau
jais vainikais 
garbės vartai 
jam svečiui — 
dvasios vadovui

šv. Sosto Delegatas rug- 
piūčio 14 d. 17 vai. iškil
mingai buvo sutiktas prie 
St. Lorenz bažnyčios. Ka
dangi lietuvių stovykla sa
vo mūrais šliejasi prie šios 
bažnyčios, tad kas gyvas 
iš stovyklos skubėjo daly
vauti šioj reikšmingoj va- se Pamaldomis už miru- 
landoj. Kad ir vienų lietu- sįus bej žuvusius lietuvius 
vių, prigūžėjo kone pilna buvo užbaigtas rugpiūčio 
didinga barokinio stiliaus 14 d. apsilankymas.

KAIP LIETUVA 
ATSIKELS

Sekančią, rugpiūčio 
išsamų pranešimą Bažnv- d.. Šv. Panelės Dangun Ė- 
čios įgaliotiniui— Šv. Sos- mimo šventėj Šv. Sosto 
to Delegatui apie tremti- Delegatas po iškilmingų 
nių parapijos religinę bei šv. Mišių St. Lorenz baž-

pasidžiaugdamas aukštu -¥ y ■ 
religiniu, moraliniu ir kul- pabrėžė,

tai įvyks”. Savo kalboj jis 
____ , jog krikščionybės 

tūriniu Kempteno lietuviu pagrindai yra mūsų tau
sotos, mūsų ateities, o taip

Lietuviai Tremtiniai Ir Bažnyčia

Maldų Rinkinėlis, 
nesnio amžiaus žmonėms skai- celuloidiniai viršeliai. Kai
tyti raidės šiai maldaknygei už
tikrino didelį pasisekimą. Kai
na — $3.50.

Btai Žmogus.
Gavėnios knygutė. Trumpi V. i kiadieniais. III laida. Savo lešo- 
Jėzaus Kančios mąstymai. Lais- į m*s išleido kun. Juozapas J. Va- 
vai vertė O. Zaštautaitė. Per- į Lntiejus, 1946 m.

.spausdino Kun. Jonas Vaitekū- 
Inas, 1946 m., 186 pusi. Kieti vir
šeliai.

Labai tinka Gavėnios laikui, 
ypač apmąstant Kristaus kan
čios kryžiaus kelius. Kaina — 
$1.50.

lėzus Kristus.
pasaulio Išgelbėtojas. Parašė 

nes tas pats!vysk. Pranciškus Būčys, MIC.
1930 m. 514 puslapių.

Įžymusis mokslininkas šiame 
veikale giliai, bet paprastai ap
rašo Kristaus gyvenimą. Kas 
nori geriau, pažinti savo tikėji-! pavyzdžiai šviečia mums šim- 
mą — o mums jį pažinti reikia! 
— turi įsigyti šią vertingą, di
delę, kietais viršeliais knygą. 
Kaina — $3.00.

Lietuvių Kalbos 
Gramatika.

skiriama amerikiečiams. Para
šė kun. Dr. Jonas Starkus. Ma- 
rianapolio Kolegija, 1938 m., 
208 pusi.

Knyga naudinga išmokti ge
rai lietuviškai rašyti ir kalbėti. 
Kaine — $1.00.

Angliškai - Lietuviškas 
Žodynas

( (Englisch - Lithuanian dictio- 
nary). Parašė A. Herlitas. 400 
pusi. Šio žodyno nemažai Ame
rikos lietuviai nusiuntė savo gi
minėms ir pažįstamiems 
tiniams į Europą. Kaina

Anglų Kolbos 
Mokytojas 

Norintiems angliškai 
gramatiką išmokti, patariama 
įsigyti knygą ANGLŲ KALBOS 
MOKYTOJAS. Joje yra nau
dingi pasikalbėjimai: keliaujant 
traukiniu, pas gydytoją, pas j 
siuvėją, krautuvėje ir panašiai. Į 
Knyga turi 174 puslapius, stip
riu viršeliu. Knygos kaina tik 
$2.00.

"Pranašystės Apie Pa
saulio Pabaigų" 

Knygoje yra surinkta pranašų 
ir Paties Kristaus žodžiai apie 
pasaulio artėjantį galą ir kaip 
jis baigsis. Knyga labai gražiai 
išleista ir paveiksluota; turi 111 
puslapių. Kaina tik $1.00.

The Lithuanian 
Situation 

By K. Pakštas, Ph. D., 1941 
m. Suglaustos žinios ir doku
mentai apie laisvos Lietuvos pa
vergimą. Kaina — 40c.

Kristaus Kryžius
Stacijos, graudūs verksmai, 

maldos gegužio, birželio ir spa
lių mėn. Išleido kun. K. Vasys, 
1926 m. Kaina — 25c.

na — $1.50.
I
Lekcijos ir E vangeli jos* 
skaitomos visų metų Viešpaties 
dienomis, šventadieniais ir šio-

Knyga įdomi pasauliečiams, 
bet ypatingai reikalinga dvasi
ninkams, nes ankstyvesnė jos 
laida tiek kalbos, tiek išvaizdos 
atžvilgiu buvo per daug pasenu
si. Knyga stipriai įrišta. Kai
na $3.00.

Gyvenimai
Savo lėšomis išleido kun. P. M. 

Juras, 1945 m., arti 1000 pusk
Tai trumpi, kilnūs pasiskai

tymai kiekvienai dienai. Tikr ų 
didvyrių — vyrų ir moterų —

kolonijos gyvenimu.
lietuvių kolonija yra vie- pat jr mūsų egzistencijos 
na iš geriausiai susitvar- pagrindai. Čia pasireišku

si pagarba jam, kaip po
piežiaus misijos atstovui, 
kelia didelį džiaugsmą, nes 
tai yra linkėjimai nukreip- biuletenyje kunigams ‘Au
ti į tą didžiąją Šv. Petro koje’, anglų zonoje gyvena 
Uolą, iš kurios nuolat apie 23-24,000 lietuvių, iš 
trykšta tiesos ir meilės ’ * ------ . ..
šaltinis. Į popiežių ir jo^įų. Praktikuojančių kata- tą kovą prieš religiją, pa- 
misijas šiandien yra at- ūkų vidurkis — 77%. Gy- šalindami iš mokyklų 
kreiptas ypatingas pašau-venančių civilinėje san-kybos pamokas, k. j 
lio dėmesys. Japonija pra- tuokoje nuošimtis siekia drausdami vaikams lanky- 
šanti misijonierių, ir čiai2S f atseit, iš 100 šeimų ti bažnyčią ir panašiai. 
Europoje pasitaiko net ir:dvi gyvena be bažnyčios šiuo metu tremtyje Vokie

tijoje liet, mokyklose reli
gija dėstoma ir jos pamo
kų klauso 24 gimnazijose 
bei 16 progimnazijų 3262 
mokiniai. Pradžios moky-

kiusių ir garbingų taipgi 
užsieniečių, vokiečių, aky
se. Pamaldomis už miru-

St. Lorenz bažnyčia. Kem-; 
pteno lietuvių kolonijos' 
klebonas kun. A. Stanevi-j 
čius padarė gana platų ir 15

kultūrinę būklę. Iš prane- nyčioj suteikė Sutvirtini- 
šimo aiškėjo, kad tai jau mo sakramentą Kempteno 
ne vien parapija, turinti lietuvių jauniesiems. Su- 
per 1300 sielų, bet tiesiog tvirtinimo sakramentą 
maža valstybėlė, kur nuo priėmė 84 asmenys. Ypa- 
mažiausios iki didžiausios tingai gražų pamokslą pa- 
rasi įvairių įvairiausių į- sakė Delegatas, pabrėžda- 
staigų. mokyklų, draugi- mas maldos reikšmę mūsų 
jų. Dvasinius parapijiečių tautos atsikūrimui. Kaip 
reikalus, draug su klebo- stebuklingu būdu per pir- 
nu. čia aprūpina bent 5 niąjį didįjį karą, iš visų 
gyveną kunigai. Religinis, pusių spaudžiant galinges- 
moralinis ir kultūrinis niems priešams, maža sau- 
Kempteno lietuvių koloni- jelė savanorių su Dievu 
jos stovis gana aukštas, širdyse pajėgė atgauti ne- 
Bemaž visi kaip vienas priklausomybę, taip ir da- 
tvirtai laikos šventojo sa- bar jos išmaldauti tegali- 
vo motinos Bažnyčios ti- me iš Dievo. Drauge kvie- 
kėjimo. Kas dargi pirmiau 
šiuo atžvilgiu buvo abejin
gas ar atšalęs, dabar rodo 
ynatingą pamaldumą ir 
drausmingumą tremties 
sąlygose. Ne vienas jau
nuolis - jaunuolė pasižadė
jo tyra, dora širdim grįžti 
į savo tėvynę, o jei būtų sto Delegatui pagerbti sto- 
lemta kitaip — vis vien iš- vykios salėj įvyko akade- 
likti nepalaužto tikėjimo mija. Jos metu, pradedant 
ir galingos doros. komiteto pirmininku Dr.'

Tiesa, lietuviška patarlė J- Kaškeliu ir baigiant į- 
sako. iog nėr ramų be dū- vairių įstaigų atstovų lin- 
mu. Viena kita šeima ir kėjimais. pareikšta daug 
Kemptene yra užmiršusi šiltų ir malonių žodžių. Vi- 
savo pareigas, kuriu rei- si jautė, kad Šv. Sosto De- 
kalauja Dievas ir Bažny- legatas lietuviams yra 
čia. bet ju tiek maža, jog. tam tikras juos vienyjan- 
kitų paveiktos, ir jos grįžo tis simbolis. Visi pajuto: 
į tiesųjį kelią. Reta ir to- taipgi sūnišką meilę Šv.1 
kių, kurie vestų svetim- Tėvui, kuris gina mūsų 
tautės arba net skirtingo mažosios tautos teises į 
tikėjimo. Mūsų jaunimas laisvę ir. nepaisydamas ki- 
šiuo atžvilgiu yra tvirtai tų, kurie vis užmiršta pro- 
susipratęs ir klaidos nepa-, testuoti prieš mūsų lais- 
darys. Jis žino, ko iš jo,vės atėmimą, pripažįsta 
šiandien laukia Dievas ir mūsų tautos atstovybę, iš- 
Tėvvnė. kurios jis negali 
nė sunkiausioj kelionėj už
miršti ir pamesti.

IŠTROŠKĘ MOKSLO
Kultūrinėj veikloj Kemp

teno lietuvių kolonija yra 
žymiai pažengusi pirmyn. 
Mokyklų čia rasi nuo vai- reikštus linkėjimus, 
kų darželio iki aukštosios Sosto Delegatas pareiškė: 
mokyklos — universiteto, ‘‘Galingesnė už atominę e- 
tikriau sakant, iki prof. nergiją yra vieninga va- 
Kolupailos įsteigtų Aukš- lia ir jeigu ji bus nukreip
tųjų Technikos kursų. A- ta į mūsų siekiamąjį tiks-; 
nais pokariniais laikais iš lą. t. y. į grįžimą į laisvą 
panašių aukštųjų kursų y- ir nepriklausomą tėvynę, 
ra vėliau išsivystęs ir Lie-j vis tiek anksčiau ar vėliau

Religinis tikinčiųjų stovis tykiai su evangelikais yra 
liet, tremtinių tarpe 

Vokietijoje
Pagal Šv. Sosto de’ega- 

tūros paskelbtus davinius

labai geri, 
Kristus ir bendros nelai
mės, ištikusios mūsų tėvy
nę, jungia mus visus.
Lietuvių vaikučiai mokosi 

tikybos
Bolševikai okupavę Lie- 

ss jų apie 16,000 yra katali- tuvą, tuojau pradėjo griež-

ti-
kryžius,

iš aukštųjų amerikiečių 'palaiminimo,
karininkų, kurie su pietiz-l Amerikiečių zonoje iš 
mu priima katalikybės j 29,000 lietuvių katalikų y-
ženklus. Tremtiniai savo;ra 23,451. Iš jų praktikuo- 
maldose kreipiasi į Mari-!jan^ių 21,249. Velykinę iš-_______ ________ ___ v
ją kaip į Tremtinių Moti-!pažintį atliekančių — 78- klose (jų yra 104) — 4151 
ną, ir šis kreipinys Vati- 79%; Gyvenančių civilinė- mokinys.

«—------ iv ir konkubi- » • . • - _litaniją. iate skaičiui siekia 375. t.1 L,etav'« t"™-
kano numatomas įtraukti je santuokoje ir konkubi-,
į Loteraniškąją 1 
Popiežiaus misijos atsiun
timas į tokį kraštą, kaip 
Vokietija, esąs istorijoj 
negirdėtas re i š k i n y s. 
Kreipdamasis į jaunimą, 
ypač Skautus ir Ateitinin
kus. Šv. Sosto Delegatas 
jį ragino išlaikyti idealis
tinę ir dvasinę vienybę. 
Tėvams užtikrino, " _____ ___ ______ _
bus vedamas ir auklėja— jų yi*a praktikuojan— nacijas. Seniausia tremties 
mas krikščioniškumo dva-^į„ organizacija yra skautai.

tyje susibūręs į 
organizacijas 

Tremties gyvenimo va- 
Prancūzų zonoje gyvena dovai rūpinasi, kad išaug- 

1,900 katalikų lietuvių, ^0’ ir blogiausiose są-

y. apie 1,6'7. Be to, dar 
per 3,400 lietuvių gyvena 
ne stovyklose.

kurių 1,650 praktikuojan- ^gose, £eras lietuviškas 
jxįu jaunimas. Greta auklėji-

Viso Vak. Vokietijoj ir V10 namuose, bažnyčiose, 
Austrijoj gyvena 46,000 jaunimas dar auklėjamas 

jog jis lietuvių katalikų. Apie “\P?r_mf?k®leivjų .f1????:tė rugsėjo 8 d. visus daly
vauti Bavarijos Marijos 
šventovėj Altottin, netoli . . . t_.,.
Muncheno, kuri primena si°J- Tad ir moksleivių at-j Vyskupai ir tautinis de- Tautinis delegatas pasky- 
mūsų Šiluvą. Ten tą dieną stovia}’ kreipdamies sulegatas aplankė 68 stovy- J*® dvasinę skautų vadovy-
visi vieningai melsim Lie- sveikinimu i aukštąjį sve- 
tuvai laisvės.

17 vai. tos dienos Šv. So-

trem- 
$3.00.

pagal

tais vardų. Argi neįdomu susi
pažinti su šventaisiais mūsų 
bendravardžiais ir kitais globė
jais? Ši knyga ,tai įvykių ir as
menybių enciklopedija (žiny
nas). Daug paveikslų, patogus 
formatas, stiprūs viršeliai. Kai
na $4.00.

BvtP.

Parašė vysk. Petras Būčys, M. 
I. C. “Darbininko” leidinys, 
1943 m. 510 pusi.

Daug kas girdėjo apie Liurdą 
ir jame įvykstančius stebuklus, 
bet nevisi žino tų nepaprastų į- 
vykių istoriją. Pasižymėjęs ti
kėjimo klausimuose mokslinin
kas vysk. Būčys rašo apie tai 

! nepaprastai įdomiai ir aiškiau 
Kiekvienas šią knygą perskai
tęs bus giliai sujaudintas. Gra
žiai išleista, su daugybe pa
veikslų. Amerikos lietuviams 
Apsireiškimai Liurde taip pati
ko, kad jie jau baigia išpirkti 
trečią laidą. Kaina $3.50.

Kristaus Sekimas 
Paraše Tomas Kempietis. Iš 
prancūzų kalbos vertė O. La
banauskaitė. Išleido kun. Pr. M. 
Juras, 1945 m. 424 pusi.

Jau keli šimtai metų, kai pa
našiausia į N. Testamentą kny
ga laikomas tylaus vienuolio 
parašytas KRISTAUS SEKI
MAS. Gal būt nėra jam lygaus 
vadovo savo minčių svarumu, 
savo kilnumu, žmogaus sielos 
pažinimu. Viso pasaulio žino
mesnėse kalbose jis skaitomas, 
apmąstomas ir platinamas. Šia 
knyga domisi kartais net neti
kintieji. Ji bet kam bus geriau
sia dovana, o ligoniams ir gyve
nimo prislėgtiesiems tikras pa
guodos ir stiprybės šaltinis. 
Kaina — $2.00.

Katalikiškoji Lietuva
Parašė kun. Dr. K. Gečys, 

1946 m. 575 pusi.
Stambus veikalas iš šešių da

lių. Aprašoma krikščionybės 
keliai į Lietuvą, reformacijos * 
sąjūdis Lietuvoje, Lietuva ca- 
ristinės Rusijos okupacijos lai
kais, Šventoji Lietuva, Lietu
vos trispalvei plevėsuojant 
(1918 - 1940), Nebaigta lietu
vių tautos Golgota (1940 - 
1046). Pridėta labai svarbūs do
kumentai apie bolševikų žiauru
mus Lietuvoje. Knyga naudin- 

ir labai gražiai atrodo. Kai- 
— $4.00.
Užsakymus siųskite:

DARBININKAS
366 W. Broedvay, 

So. Boston 27, Mass.

bę iš trijų vyriausių ir 36 
tuntų kapelionų. Vyr. 
skautų dvasios vadas yra 
kun. Vaišnora. Jis išleido 
religinę skautų ugdymo 
programą. Skautų vado- 

ir organizacijos

klas ir Sutvirtinimo sa
kramentą suteikė 653 lie
tuviams.

Lietuvių katalikų santy
kiai su evangelikais

Po katalikų tremtyje vybės
gausiausia yra lietuvių e- santykiai su bažnyčia šiuo 
vangelikų grupė. Tarp šių metu yra labai geri. Skau- 
dviejų konfesijų nei Lie- tai skaito 5,600 narių, 
tuvoje, nei tremtyje nebu- Antra veikianti organi- 
vo jokių religinio - bažny- zacija yra ateitininkai. Ji 
tinio pobūdžio santykių. 1946 metais pasirašė susi- 
Šio karo metu tačiau dau- tarimą su skautų organi- 
gelis lietuvių evangelikų zacija bendradarbiavimo 

Tos dienos vakare stovy- (daugiausia iš Maž. Lietu- reikalu. Ateitininkai gali 
klos valgyklos salėj įvyko vos) ir katalikų, o taip pat būti skautais ir skautai 
arbatėlė aukštajam sve- vienų ir antrų dvasininkai ateitininkais. Taut. dele- 
čiui pagerbti, kur pabai- kartu yra vargę kalėji- gatas lygiai globoja abi 
goj jam sugiedota “Ilgiau- muose, 
šių metų”. 7" 
rytą, po šv. mišių, kurias darni, e o______ r_o________
išklausė gimnazijos moks-santykius. Tremtyje san-;tininkų šiuo 
leivija, šv. Sosto Delega- tykiai pasidarė ypač glau-]p’° 7c'n

čią A. Tyruolio pritaikytu 
eilėraščiu, pareiškė:
Mūs svečias kilnusis. Apvaizdos 

mums skirtas
Diegt širdžiai tikėjimą šventą

ir tvirtą.
Padėki šventai išlaikyti 
mums jį.

Kad laisvės vėl gandui toli 
pasigirdus.

Ir varganai laisvei iš miego 
pakirdus,

Prašvistų tėvynėj laikai 
vėl nauji!

Į
I

koncentra c i j o s organizacijas, vienodai 
Kitos dienos stovyklose. Ten varge bū- laimina ir teikia religinę 

suėjo į glaudžius pagalbą. Moksleivių atei- 
> metu yra a- 

pie 750. Be to, universite
tuose priskaitoma 450 stu
dentų at-kų.

Apie 85-95% akademi
nio jaunimo yra prakti
kuojantys katalikai.

(Bus daugiau)

U L’Jo Qlol\JVj A O

imties keliu skiria mums , ... ,
'specialų delegatą ir ne tik V*s buy° ?u .T®.11® !r 8rau‘ J1“ nuo to lalko‘ kai Taut- 
mus užtaria, bet ir gau
siai remia.
KRIKŠČIONYBE — MU

SĘ PAGRINDAS
Atsakydamas į jam pa-

Šv.

durnu širdy išsirikiavusios lietuvių delegatas kan. 
moksleivijos ir visuome- Kapočius nuvyko į lietu- 
nės bei kunigų išlydėtas į vių evangelikų suvažiavi- 
vykstančią netoli Munche- mą ir juos pasveikino. fi
no lietuvių studentų atei- vangelikų kunigų atstovai 
tininkų konferenciją. Pa-taip pat dalyvavo katali- 
žymėtina, kad ir vokiečių kų kunigų suvažiavimuose 
dvasininkija, ypač St. Lo- ir sveikino lietuvius kuni- 
renz bažnyčios klebonas, gus. Evangelikai taip pat 
ne tik dalyvavo visose išreiškė padėką Šv. Tėvui 
bažnytinėse iškilmėse, bet už rūpestį lietuviais. Dau- 
ir žymiai prisidėjo prie gelis evangelikų dalyvau- 
Delegato priėmimo, pa- ja bažnytiniuose katalikų 
kviesdamas jį pas save ap- choruose. Iš viso atrodo, 
sistoti. Alfa, kad lietuvių katalikų san-

PAIEŠKO SAVŲJŲ
Tremtinė Malvina Noreikie- 

nė - Kerševičiūtė paieško Lion
gino. Antano ir Malvinos Mer
kių. Jie yra kilę iš Vėželių kai
mo, Skapiškio parap. Prašo ra
šyti: Adelė Dvarcas, 49 Elm St., 
Danielson, Conn.

Novena Aušros Vartai 
Dievo Motinos Garbei
Sustatė Domininkonas T. Ka

zimieras Žvirblis, O. P., Pridėta 
dar stebuklingojo Aušros Vartų 
paveikslo istorija ir keletas Ma
rijos giesmių. Kaina — 25c.

Šventoji Valanda
Maldos ir giesmės. Sustatė 

išleido kun. J. K. Miliauskas, 
1937 m. Kaina — 20c.

ir

ga 
na


