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Katalikas, kurs neremia 

katalikiškos spaudos, ne
turi teisės vadintis geru 
Bažnyčios vaiku.

Vyskupas Ketteleria.
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Melagysčių rekordas
Laikykit vagį!

Vėl žvangina ginklais
Višinskio kalbos Jungtinių 

Tautų tribūnoje įdomios ne
bent tik tuo, kad jos paėmė vi
sokios melagystės ir įžūlumo 
rekordą. Tokia kiaurai bolševi
kiška propaganda tarptautinia
me forume skamba bene pirmą 
ir paskutinį kartą. Šiaip jau ji 
nepasako nieko naujo: kas Mas
kvos raudonųjų gengę pažįsta, 
kas seka jų spaudą ir girdi jų 
radio, Višinskio “kaltinamąjį 
aktą” žino jau ne nuo šiandien. 
Dar prieš dešimtį metų Višins
kis jau buvo nepamainomas 
Stalino prokuroras, kai jis rei
kalaudavo seniesiems komunis
tų vadams ir raudonosios armi
jos generolams mirties baus
mės. Dabar jis, lyg pamiršęs, 
kad sėdi prie New Yorko, o ne 
Kremliuje, vėl norėtų nubaust, 
uždraust, pasmerkt ir tt. Šį 
kartą kaltina ir demokratinę 
spaudą, ir rašytojus, ir moksli
ninkus, ir kongresmanus ir patį 
Dėdę Šamą su Trumano doktri
na ir Marshallo planu. Kartu donųjų valdžią dėl pakori-jos. 
nesigaili rūgščių žodžių D. Bri- mo Nikolo Petkovo, vals-j Henry A. Wallace šiuo 
tanijai, Graikijai, Turkijai. f* ” ’ i--*

•

Kas sugeba bolševikų žodžius ] 
skaityti tikrąja prasme, tas 1 
lengvai pastebėjo, jog Višinskio 1 
melų litanijoje iškeltos viešu- 1 
mon beveik visos pačių bolševi
kų nedorybės. Mat, jie visados ' 
taip daro: kitus kaltina tuo, < 
kuo patys nusikalsta. Tokiu bū- i 
du bandoma apdumti lengviau 
prigaunamųjų akys — nesgi, 
štai anie, o ne mes tą ir tą pa- : 
darė ar padarys. Lygiai taip, 
kaip vejamas vagia, norėdamas 
dėmesį nukreipti rhio savęs, ne
savu balsu šaukia: “Laikykit 
vagį”... Jei jau ką šiandien rei
kia apkaltinti imperialistais, 
karo prekiautojais ir krimina
listais, tai pirmiausia šitan kal
tinamųjų suolan reiktų paso
dinti patį Višinskį su visa jo 
genge ir klapčiukais. Tie klap
čiukai, kaip ilgai treniruotos pa
pūgos, Jungt. Tautų posėdyje 
stengiasi ištikimai pakartoti 
savo viešpaties pliauškalus. Jų 
tarpe krykia, žinoma, tokių 
“nepriklausomų valstybių” at
stovai, kaip Gudijos ir Ukrainos 
Kuzmos, o taip pat Lenkijos ir 
Jugoslavijos yesmenai.

Dabar Dėdė Šamas mato, ko
kius džentelmenus jis išgelbėjo 
nuo nacių bato ir buvo jiems 
geraširdiškai atvėręs beveik vi
sas savo šalies duris...

•

Yra spėliojimų, jog bolševikų 
triukšmas Jungtinėse Tautose 
esąs paskutinis jų čia pasispar
dymas. Arba jie iš UN pasi
trauks, arba bus pašalinti. Tai 
priklausys ypač- nuo to, kaip 
seksis jiems prasiveržti į pietų 
ir vakarų Europą, o taip pat, 
ar pavyks dar kartą sužlugdyti 
taikos konferenciją Londone.

Anglų žinių šaltiniai iš Vokie
tijos praneša, kad sovietinėj 
zonoj pastebėtas vėl raudono
sios armijos telkimas į visas 
svarbesniąsias strategines po
zicijas. Visame Baltijos pakraš
ty, Sovietų okupuotame, dabar 
juda kariniai pabūklai. Ir nors 
tai aiškinama paprastais ma
nevrais, tačiau gerai informuo
ti šaltiniai Berlyne pripažįsta, 
kad bolševikai pilnai pasiruošę 
Londono taikos konferencijos 
nepasisekimui. Prisiminę Grai
kijos paraką ir titininkų provo
kacijas Italijos pasienyje su a- 
merikieciais, žinodami, ką Mas
kva raugina Italijos ir Prancū
zijos viduje, ir rėksmingus bol- du kartu asmeniai kreipėsi sekretoriaus asistentas, į- 
ševikų prokuroro “spyčius” su- į valstybės departamentą, teikė savo atsistatydini- ( 
prasime taip, ką jie ištikrųjų prašydama, kad Johannes mą, kuris įsigalioja antra- 
reiškia. C-(Hanns) Eisler’iui išduo- dienį, rugsėjo 30.
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Mes iki kitu metu Seimo 
vajų. LDS turime surasti mažiausia 

nutari-į5000 n: uju “Darbininko” 
užgyrė(skaitytojų — narių ir pre- į 
raaiJpa nnmorahirin Tc-icrii ta

Vasaros sezonui pasibai-jsavo kolonijose, 
gus, pradėsime LDS ir 
“Darbininko” 
Centro Valdybos 
mą pradėti vajų 
Seimas. Vajus prasidės 
Naujosios Anglijos lietu
vių kolonijose prakalbo
mis, dainomis ir judamais 
paveikslais.

Atsišaukiame į visų ko
lonijų vadus, ypač į LDS 
kuopų valdybas tuojau pa
sitarti apie vajaus prave- 
dimą ir prakalbų ruošimą

numeratorių. Jeigu tą pa
darytume, tai ir dienraš
čio leidimas būtų užtikrin
tas.

LDS Naujosios Anglijos 
apskrit s yra užgyręs va
jų ir jo pravedimui išrinko 
komisiją, kuri bendrai su 
Centru ruoš vajaus marš
rutą.

JUNG. VALSTYBES PASMERKĖ 
BULGARIJOS VZLDŽIĄ

Washington, D. C. — Ibet sugrįžęs jis apie tuos 
Jung. Valstybių valstybės! blogumu s nekalbėjo ir sa- 
departamentas griežtai vo palydovams uždraudęs 
pasmerkė Bulgarijos rau-j kalbėti, kad neįžeisti Rusi-

»

tiečių vado. metu važinėja su prakal-
Nikola Petkovas buvo bomis. Jis smarkiai kriti- 

raudonųjų teismo nuteis- kuoja mūsų dabartinę vy
tas mirties bausme neva riausybę ir jos vidaus ir 
už sąmokslą nuversti esą- užsienio politika. Maskvai 
mąją Bulgarijos raudonų- labai patinka VVallace kal- 
jų valdžią. Tikrenybėje, bos. Jos spauda rašo pane- 
Petkovas buvo nuteistas girikas jam.
dėl to, kad jis buvo opozi-i Wallace nori įsipiršti į 
ei joje. Raudonieji negali Prezidentus. Jį remia ko- 
pakęsti opozicijos. Taip y- munistai. William FosterJ 
ra Rusijoje, taip yra ir vi- Amerikos komunistų par
šuose kituose kraštuose, tijos sekretorius, davė vi- 
- . * w * •____ __ A • _ 11 _

s
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Prezidentas Truman Susirūpinęs 
Maisto Padėtimi

Pakvietė Kongreso Vadus 
Pasitarimui

Dalį $330,000,000 Vokie
tijos aukso, kuris buvo pa
imtas karo metu, skirs 
Europos finansiniam rei- . 
kalui.

Washington, D. C. —
Prezidentas Trumanas pa
kvietė Kongreso vadus į 
Baltuosius Rūmus pasita
rimui pirmadienį, rugsėjo 
29 d. Toje konferencijoje 
Prezidentas Truman su
pažindins Kongreso vadus 
su ekonomine ir finansine 
Vakarinės Europos padė
timi ir taipgi patirs Kon
greso vadų nuomonę apie 
specialės Kongreso sesijos 
sušaukimą.

Prezidentas Truman tu-8?* savo užsispyrimu yra 
rėjo pasitarimą ir su savo tikruoju pavojumi taikai 
kabineto nariais apie mai-'H’ &a 1 sugriauti Jungtines 
sto padėtį šiame krašte. ,Tautas‘ 
Agrikultūros sekretorius 
Clinton P. Anderson sakė, puolė Rusiją 
kad Prezidentas Truman daug karčios tiesos. Jis sa- 
patieks planą ir atsišauks kė, kad jeigu Rusija ne- 
į visus gyventojus, prašy-keis savo politikos, tai su 
damas savanoriai racio- ja negali būti ir kalbos a- 
nuoti maistą, kad būtų ga-įpie bendradarbiavimą. Vi
limą jo siųsti ir Europos šinskį pavadino komedijos 
badaujantiems žmonėms, i vaidintoju.

Rusija Gali Sugriauti 
Jungtines Tautas

New York, N. Y. — Ang
lijos atstovas Hector Mc- 

iNeil įspėjo visus, kad Ru-• • v • •

Hector McNeil smarkiai 
ir pasakė

J. P. Prelatas Dr. K. Urbonavičius,
LDS Garbės Narys ir “Darbininko” vyriausias redak- 

kurie yra Maskvos dikta- siems suprasti, kad Walla- torius, prelato rūbuose. Sveikiname!
............ ’ ’ .................. Sekmadienį rugsėjo 28 d., Šv. Petro lietuvių pa-toriaus batlaižių domi

nuojami.

Wallace Pasitarnavęs 
Rusijai

New York, N. Y. — Šio
mis dienomis Eugene C. 
Pullman, “Indianapolis 
Star” redaktorius, paskel
bė, kad J. V. valstybės de
partamentas žinojęs, kad

ce yra komunistų kandida
tas. Foster pagina remti rupijoje įvyks. a* paprastos iškilmės. 10 vai. rytą, tos 
Wallace. • parapijos bažnyčioje Prelatas Dr. Kazimieras Urbona-

Bet Amerikos piliečiai vičius atnašaus iškilmingas šv. mišias. 6 vai. vakare, 
jau pažįsta komunistus, jų Bradford viešbutyje, Tremont St., Bostone, ruošiamas 

’ ‘ šaunus bankietas Prelatą pagerbti. Šiame bankiete da
lyvaus ir J. E. Arkivyskupas Richard J. Cushing, D. D., 
ir pasakys kalbą.

siekius ir Maskvos patai
kūną Wallace.

Dešinieji Laimėjo Rinkimus 
Italijoj

f

Roma — Caserta srity-

IŠ LDS SEIMO,
įvykusio rugsėjo 21 ir 22 dd. š. m., Providence, R. I.

i
iHenry A. Wallace buvo į-,je įvyko rinkimai. Libera 

sakęs savo štabui slėpti 
visus Rusijai nenaudingus! 
faktus.

Kaip žinoma, 1945 m. 
lenry A. Wallace lankėsi; 
Rusijoje, kuris matė kon

centracijos stovyklas ir munistų ir Nenni blokas 
eitus blogumus Rusijoje,įgavo 3,650.

LDS Seimo iškilmingose syti protokole, kuris tilps 
pamaldose Šv. Kazimiero vėliau.

___ ____ lietuvių par. bažnyčioje' Kituose “Darbininko”
Jie gavo dalyvavo labai daug žmo- numeriuose tilps rezoliuci- 

de Gasperi niŲ- Kun. Dr. K. Širvaitis jos ir sveikinimai.

Jung. Tautų Susirinkime
FTushing Meadow, N. Y. 3 metų vaikutį, davė jam 

— Jung. Valstybių delega- šaukštą juodų pipyrų. Vai- 
cija pasiūlė, kad Korėjos kas užduso ir mirė. Moti-

i ir Graikijos klausimai bū- na, Mrs. Evelyn Cote, 24, 
tų svarstomi Jungtinių nusigando ir verkdama 
Tautų susirinkime, ir kad pranešė policijai, bet val
tie klausimai būtų įtrauk- kučio jau nebegalėjo at- 
ti į darbotvarkę. ' gaivinti.

Rusijos delegacija to-' Dabar Mrs. Evelyn Cote 
kiam pasiūlymui griežtai turi pasiaiškinti teismui, 
priešinosi. Tačiau daugu-1 
ma balsų priėmė Ameri
kos pasiūlymą.

Argentinos delegacija 
pasiūlė svarstyti ir sušvel
ninti Italijos taikos sutar-'

Grįžo Prezidento Atstovas 
Iš Vatikano

lai, monarchistai ir kiti 
dešinieji gavo daugiau 
balsų negu kitų partijų su-; 
dėjus į vieną. .
7 493 balsus _
[šalininkai gavo 3~187, ^ko- savo pamoksle tikrai gra-i

žiai įvertino darbininką. Pažymėtina, kad kleb. ....... . ................... ......
Parapijos choras, vado- kun. J. A. Vaitekūnas, jo prįeš Rusijos°protestą. ^ vas Vatikanui, grįžo lėktu- 
vaujant ir vargonais gro- pagelbininkas kun. Kace-j Taipgi priimtas J. V. vai- vu- Vatikanas yra pasau- 
jant Broliui Baniui, gra- vičius ir LDS 11 kuopos stybės sekretoriaus Mar- lio taikos centras. Taigi 
žiai giedojo mišias ir gies- nariai, ypač pp. A. Džeke- shall’o pasiūlymas sudary- 73 metų amžiaus diploma- 

Jmes. Pažymėtina, kad turi vičius ir A. Avižinis labai ti Jungtinių Tautų pašto- tas parsivežė daug žinių ir 
į gerų balsų, ypač žemų bal- nuoširdžiai priėmė atsto-'vją komisiją, kuri be veto planų, kuriuos jis įteiks 
sų. vus ir svečius, šeiminin- Į teisės sektų ir prilaikytų Prezidentui.

t, ., . kės, kurių vardų neteko'didžiąsias valstybes nuo Kaip žinoma, protestan-
Pasibaigus pamaldoms, sužinoti, skaniai pagaminiveto naudojimo, • kuris ministeriai ir pasaulio-

tais valgiais pavaišino vi-jkenkja taikos įgyvendini- nYs protestavo prieš ats- 
.. ........................... tovo siuntimą į Vatikaną, 

klausi- bet jie tais protestais tik 
Isave pastatė ant pajuokos.

Washlngton, D. C. —My- 
tį. Šis pasiūlymas taip pat ron C. Taylor, Prezidento 
priimta daugumos balsų Trumano asmeninis atsto-

Juristai Reikalauja Suvaržyti
Rusijos Veto Teises

Cleveland, Ohio — Ame- 
rican Bar Association at
sišaukė į visus Amerikie
čius vieningu frontu remti 
Jung. Valstybių užsienio 
politiką, neatsižiūrint į 
partijų nusiteikimą, ir 
taipgi siūlo Jungtinėms 
Tautoms suvaržyti Rusi
jos paraližuojančias veto 
teises.

Juristai užgyrė valsty
bės departamento progra
mą teikti pagalbą Europai 
ir taipgi teikiamą pagalbą 
Graikijai.

Mrs. Roosetett Užtarė 
Komunistę

tų vizą įvažiuoti į šį kraštą kleb. kun. Jonas A. Vaite- 
iš Kubos.

Šį faktą iškėlė viešumon 
Kongreso Prieš. - Ameri- 
koninės Veiklos Tyrinėji
mo Komitetas. Šis komite- Seimo sesija, 
tas taip pat išgavo iš Eis- ninkas, kleb. kun. J. Vaite- mui ....... ........ . ........
ler’io prisipažinimą, kad kūnas atidarė Seimą svei- vos tremtiniams Europoje, 
jis buvo Vokietijos komu- kinimo kalba ir į _ _
nistų partijos nariu 1926 kun. Joną S. švagždį, LDS ditas Providenciečiams. 
m. Taipgi buvo įrodyta, Garbės narį, vadovauti 
kad Eisler buvo komunis- maldai. Po to pakvietė Seimas užsibaigė apie 
tų “revoliucijonieriškos LDS Centro pirmininką, 1:30 vai. po pietų rugsėjo! 
muzikos” leidimo svarbus kun. Pr. M. Jurą vadovau- 22 d. malda ir himnu. Šei- 
asmuo, kuria pasitarnavo ti. Pasveikinęs Seimą Ku- mininkės pavaišino ska- 

--   _ A • • • 1 • • B » _ - • —A. • — Rusijai.

kūnas kvietė visus daly
vauti Seime ir taipgi pik
nike.

2 vai. po pietų prasidėjo 
Pats šeimi-

sus. Bankietas tikrai buvo mui pasaulyje, 
karališkas. Jokių tikietų I Rusija visuose 
nebuvo, viskas dykai. Ban- muOse pralaimėjo. 
1*4- 1 ** v 4- * J “ 1 **kieto dalyviai už tai sudė
jo $76.00 užprenumeravi-
mui “Darbininko” Lietu- * ”*** ™

Kas nėra buvęs Sovietų 
kalėjimuose, tas negali sa- 

Center Harbor, N. H. —' kyti, kad jis pažįsta Sov. 
pakvietė Tai gražus pavyzdys. Kre- Motina, kad nubausti savo Rusiją. Dr. J. Margalin.

ŠEŠTADIENI, 1:15—2:15 P. M.
1230 KILOCYCLES—WESX .SALĖM, MASS.

i Benton Pasitraukia Iš 
j Valstybės Departamento
IWashington, D. C. —

Mrs. Eleonora Roosevelt Washington, D. C. — 
iš Baltųjų Rūmų 1939 m. William Benton, valstybės

nigų Vienybės vardu, atsi- niais valgiais. Pasistipri- 
klausė atstovų, kaip suda- nūs, p. A. F. Kneižys pa- _ _ _ _
rysime prezidiumą: pasiū- kvietė kaikuriuos atstovus dio programa įvyks tuo pačiu laiku, būtent, nuo 1:15 
lymu ar perstatymu. Vien
balsiai pasisakė, kad pa- gu niekad, p. J. Kazickas, 
siūlymu. LDS Centro se- kuris buvo kviestas į Sei-[ 
kretorius A. F. Kneižys, mą su paskaita, atvyko 
valdybos vardu, pasiūlė pasibaigus Seimui. Pietau- 
atstovus į prezidiumą, ku- jant, jis pasakė turiningą 
rie buvo vienbalsiai užgir- kalbą. Taipgi į Seimą pa- 

sąstatas vėlavo ir adv. Jonas J. Gri
gai us. Jis taip pat pietų 

užra- metu sveikino dalyvius.

šeštadienį, rugsėjo 27 d., Lietuvių Darbininkų ra-

kalbėti. Geriau vėliau ne-

ti. Prezidiumo 
jau buvo paskelbtas, 

i Seimo nutarimai

po pietų iki 2:15 vai. Pasukite savo radio rodyklę ant 
1230 kilocycles ir klausykitės gražių lietuviškų dainų, 
muzikos, kalbų, pranešimų ir sveikinimų per visą va
landą.

Kalbės kun. Antanas Baltrušiūnas, Šv. Petro lietu
vių par. vikaras ir Prelato Dr. K. Urbonavičiaus ban
kieto rengimo komiteto pirmininkas.

DARBININKAS RADIO
366 West Broadway, So; Boston 27, Mass.

Tel. SOUth Boston 2680 arba NORwood 1449
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LDS Garbes Nario,
TĖVO BRUŽIKO SIDABRINIS 

KUNIGYSTES JUBILIEJUS

rai sudoroję.
Tačiau ir ištrėmime Tė-

negalėjo

DARBININKAS
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šeštadienio naktį į sek
madienį baigiasi dienos 
šviesos taupymo laikas. 
Taigi eidami gultų šešta
dienio vakare atsukite sa
vo laikrodžių rodykles vie
ną valandą atgal. Sekma
dienio rytą turėsite progą 
pamiegoti vieną valandą 
daugiau.

Pavyzdžiui, šiandien 10 
valandą rytą, tai sekma
dienį bus tik 9 vai. rytą. 
Pamaldos bažnyčiose į- 
vyks pastoviu laiku 
T.).

Tai ženklas, kad 
prasidėjo.

Atsukite Laikrodžių 
Rodykles

(E. S.

ruduo

H’hist Party
šeštadienį, rugsėjo 27 

vai. vakare įvyks Dorchesterio 
Lietuvių Klubo “Whist Party” 

Dor-

d., 7:30

44'

savo namo salėje, 1810 
chester Avė.. Dorchester.

Kviečia visus dalyvauti.

Suomija Ir Nulipinai Gavo
10 Milijonų Dolerių 

Paskolos

Šio mėnesio 17 dieną su- buvo gan plačiai rašyta 
ėjo lygiai 25 metai nuo "žvaigždėje”. Pagaliau 
Tėvo Jono Bružiko įšven- raudonieji ‘laisvės’ nešėjai 
tinimo į kunigus. Kiekvie- ji nutildė — pasodino ka
nas lietuvis katalikas, ku- lėjiman. Bet ir tuos devv- 

’ riam teko kada nors susi- nis mėnesius kalėjime Ju- 
durti su Tėvu Jonu dėkos biliatas išnaudojo kiekvie- 
Dievui už jo išrinkimą to- ną progą kaliniams Dievo 
kiam kilniam darbui. žodį skelbti. O kai. karui 

Didelis, nenumaldomas kilus, tartum per stebuk- 
uolumas darbuotis Dievo lą. jis vėl išėjo iš kalėjimo, 
garbei ir sielų labui bene tai iki pat ar.tro bolševikų 
bus tai pats ryškiausias užėjimo pasinėrė misijose. 
Jubiliato bruožas. Vis Dabar jo vardas ir pamok- 
daugiau ir daugiau gero šiai dar labiau traukė mi- 
padaryti — štai jo nuola- nias. nes daug kas žiūrėjo 
tinė, neišgydoma liga. No- į jį kaip į kankinį, prisikė-

• rėdamas daugiau pasidar-lusį. iš numirusių. Dabar 
buot Dievo garbei ir Baž- į misijas suvažiuodavo de- 
nyčios labui jis, dar jau- šimtimis tūkstančių. Tą 
nas kunigas, įstoja į ką tik gražų darbą vėl nutraukei 
Lietuvoje besikuriantį Jė- antras bolševikų užplūdi-

* zuitų vienuolyną. Nuo pat mas. Viršininkas išsiuntė 
naujokyno baigimo iki jį iš Lietuvos, nes pasili- 
šios dienos dirbo be atvan- kusį komunistai būtų tik- 
gos.

Kauno Jėzuitų Gimnazi
joje buvo Jis ir mokytoju, vas .Įonas ilgai 
ir direktorių, ir sykiu baž- sėdėti be savo darbo. Vos 
nyčioje pamokslininku, tik karas pasibaigė, vos, 
Jam užkrauta redaguoti tik lietuviai tremtiniai ga- 
“žvaigždė” ir gana dažnai vo progos susimesti į savo( 
važinėtis su misijomis ir stovyklas, Jubiliatas, daug 
rekolekcijomis. Visur jam kieno draudžiamas, pasi- 
gerai klojosi, bet sakykla leido skersai išilgai vaka- 
tai tikrai jo geriausioji rų Vokietijos nešti trem- 
dirva ir arčiausiai prie jo tvje esantiems broliams 
širdies. Pajuto Lietuvos lietuviams tikėjimo pa- 
žmonės to jauno vienuolio guodos, stiprinti jų dva- 
dvasios dovanas ir rinkosi šią. palaikyti drąsą ir vil- 
aplinkui dešimtimis tūks- tį. Kad tas jo darbas trem- 
tančių. • tinių įvertinamas liudija

Kaip misionierius Tėvas daugybę jam atsiųstų pa- 
Bružikas 6 metus pasidar- dėkos laiškų ir g; 
bavo ir Amerikos lietuvių atsivertimų, 
katalikų tarpe. Ir čia žmo- r“ 
nės jį pamylėjo. Vargiai nimas, sunkios kelionės, 
kuris kitas misionierius šaltis ir karštis paveikei 
per tokį laiką yra vedęs Jubiliato sveikatą. Dabarį 
tokią daugybę misijų. Jis* jau trečias mėnuo pri- 
Kiek teko iš žmonių patir- verstas tylėti. Buvo suge- 
ti, tai iš visų iki šiol Ame- dę balso stygos. Padaryta 
rikoje buvusių misionierių labai pavojinga jų opera- 
geriausiai yra prisimena- cija, kuri, gydytojas sako, 
mi: pats pirmasis Tėvas gerai pavykusi, bet dar tu- 
Kapucinas Kazimieras ir ri ilsinti gyjančias balso 
tada Tėvas Jonas Bruži- stygas ir gal tik apie Ka- 
kas. Ir kaip neatsimins! ledas galės pradėti vėl sa- 
Jo pamokslai tokie su- vo mylimiausią darbą mi- 
prantami, paprasti, plau- sijas, 
kia iš pačių širdies gelmių.1 r“ 
Jie pilni gyvo tikėjimo, kako. Jis yra uolus rašyto- 
Dievo ir žmonių 
Tiesa jis mokėjo, kai rei- spaudos platintojas, 
kėjo, ir smarkiai 
bet ir tame barime buvo gų sunkių darbų misijose Bžk Bene už tai 
jaučiamas didelis sielų is-jis vis rado laiko parašyti LDS išrinko ” s~v'o garbės 
ganymu susirūpinimas, laikraščiams straipsnių. . “ J %

™ r.____ :____ _______ i URTIU

Kun. J. Br užikas, S. J., .
LDS Garbės Narys, gyvenąs tremtyje, mini savo Si
dabrinį Kunigystės Jubiliejų. Sveikiname!

i

LIETUVOS MINISTRAS GRĮŽO 
IŠ KELIONES EUROPON

liauskieuė, dr-jos pirmininke, ir 
jos padėjėjos yra nusistatę, ne- 

Baltimorėje visi lietuviai ruo-j žiūrint dabartinio brangumo, 
šiasi prie iškilmingo šventimo kad 
mūsų parapijos, kolonijos ir džiaugsmą ir dėkingumą tiems 
Maryland Valstijos karių GAR- jaunuoliams ir mergaitėms, ku- 
B£S SĄRAŠO. Iškilmės įvyks! rie pasišventusiai atliko savo 
sekmadienį, rugsėjo 28 d. Ryte, prievoles. Puota įvyks Lietuvių 
8:30 v. bus atnašaujamos iškil- Svetainėje, sekmadienį, spalių 
mingos mišios už žuvusių karių 5 d. Ne kariai yra prašomi įsi
vėlęs, 19 antrame pasauliniame:gyti bilietus anksti, 
kare ir visus žuvusius lietuvius.
kaip pirmam, taip antram kare, tuvių Atletų kambariuose įvy- 

Po pietų, 3 vai. įvyks šventi-'ko įvesdinimas naujų valdybų 
mo apeigos. J. M. Vyskupas, Vyrų Legijonierių ir moterų ir 
Laurynas Shehan ne tik ką pa- mergaičių padėjėjų grupių — 
šventins Garbės Sąrašą, bet pa- Lietuvių Amerikos Legiono 
sakys svarbiausią iškilmių kai- j Posto 154. Klebonas kun. dr. 
bą. Dalyvaus Maryland Valsti- Mendelis oficialiai įpareigotas 
jos Gubernatorius Preston į>osto kapelionu. Naujas ko- 
Lane. Pasauliečių vardu kalbą mandierius yra Jonas Bush, 
pasakys įžymus katalikas, Bal-' 
timorės miesto Mayoras Tho- 
mas D’Alesandro. Lietuviškai 
kalbėti yra pakviesti gerb. Juo
zas Kajeckas ir kun. Juozas Ge- 
dra. Pulkininkas kapelionas 
kun. Kazimieras Keidošius at
kalbės maldą prieš šventimo iš
kilmes.

I

Dienos Paradas
Dienos iškilmių pirmininkas, 

ir apeigų vedėjas yra adv. To- paties ramybėje, 
mas Marcinkevičius. Visi Balti-! Kalėdojimas, metinis mūsų 
morės lietuviai yra kviečiami; parapijiečių lankymas, prasidės 
dalyvauti paraaoje. Pulkininkas trečiadienį, spalių 1 d. Tą po- 
Ričardas O’Connell. gydytojų pietį ir vakarą mūsų kunigai, 
Bučnių švogeris, ir paulius Bur- jei ne lis, aplankys lietuvius gy- 
ke, abudu prityrę vyrai, rūpina- venančius Curtis Bay ir Belair 
si dienos parada. Prasidės nuo Road miesto dalyse.
Lietuvių svetainės. Hollins ir į Mokyklos vaikučiai dėkoja 
Parkin St. Dalyviai yra prašo- j mūsų klebonui už leidimą nau- 
mi susirinkti 1 vai. po pietų.įdoti naujai įrengtą žaidimų 
Pradės maršuoti 2 vai. po pietų, kambarį mokyklos kieme. Ten 
Dešimts benų yra pasamdytų,! galima pastebėti būsimus čam- 
ir. kaip girdėti, užims visą va- pienus Ping-pong ir kitų žino- 
landą paradui praeiti pro mūsų mų žaidimų, 
bažnyčią. Kaip parados. taip iš-! Pradedant 
kilmių bus traukiami judami 
paveikslai. Apeigos įvyks ant! 
gatvės prieš bažnyčią. Garsia
kalbiai bus įrengti, kad būtų 
galima visiems girdėti kalbas ir 
giesmes. Šventimo apeigos už
sibaigs palaiminimu švč. Sakra
mento bažnyčioje. Celebrantas 
bus patsai vyskupas. Iškilmių 
programa yra spausdinama. Ši 
bus pasiųstą visiems parapijie
čiams ir sekmadienį dalinama 
visiems svečiams. Galima tik 
pasakyti, kad daug darbo, daug 
rūpesčio ir daug pasišventimo 
buvo įdėto, kad šios iškilmės 
būtų atmintinos mūsų lietuvių 
gyvenime. Manoma, bus galima 
plačiau parašyti apie tai atei
nantį penktadienį. Susidomėję 
visi laukia garbingos dienos.

Laukiant SEKMADIENIO, 
rugsėjo 28 d.

puota išreikštų mūsų

šeštadienį, rugsėjo 20 d., Lie-

VVashington Blvd. Linkime nau
joms valdyboms geriausio pasi
sekimo.

Ketvirtadienį, rugsėjo 18 d. 
kun. Antanas Dubinskas atna
šavo gedulingas mišias už vėlę 
Jurgio Ulčinskio, per daugelį 
metų gyvenusio N. Caroline 
g-vės. Senukas turėjo arti 80 
metų amžiaus. Paliko žmoną ir 
suaugusią šeimą. Lai ilsisi Vies-

VVashington, D. C.—War 
Assets Administracija pa
skelbė, kad ji suteikė 10,- 
000,000 dolerių paskolos 
Suomijai ir Philipinams 
dėl pirkimo nuo karo atli
kusių prekių, paskolos tu
rės būti atmokėtos per 30 
metų su 3 nuošimčiais me
tinių palūkanų.

simpatijy sau ir lietuvių 
tautai. Grupė jaunų meni
ninkų, žinoma jau ir pla
čiam pasauliui Čiurlionies 
Ansamblio vardu., yra tik- 

, ra lietuvių dvasios ir kul
tūros rodyklė ir propaguo
toja; jei kas čiurlioniečių 

; choro ar šokių nematė —

Ine tik pačirTlietuvių bet ir 
I labai aukštų svetimtaučių 

reikšmingą ro.iPareigūnų. “Sietyno” me- 
® 'no grupe yra taipgi garsi.

j Tokiu būdu DP lietuviai, 
i ačiū savo įgimtam rimtu
mui, ačiū savo organizaci
niam genijui, per tautinį 

! meną, skina sau kelią į lai- 
Imingesnį rytojų ir tikisi 
j laimėti ne tik tą kovą dėl 
žmogaus teisių, bet ir pri-Į 
sidėti prie pagrindinės! 
tautinės kovos laimėjimo į 
— pavergtos tėvynės de
mokratinių laisvių grąži
nimo.

(Tęsinys)

(Bui daugiau;
Visi tremtiniai su ku

riais teko kalbėtis yra pil
ni padėkos Amerikiečiams 
ir Amerikos lietuviams, už!

ausybėl^ moralinę ir materialinę
paramą, ypatingai tą pa-

Tačiau vargingas gvve- ramą kuri juos pasiekė iš
-„.u.,... o >r kun ten a^na.1 ne^tė -sakomaI-'-— — — ~ --

ma Lietuvos
Kryžiaus priežiūroje. Lie-, 
tu vos Raudonasis Kryžius 

I lošia labai
lę tremtinių gyvenime; jis: 

į turi įsteigęs Schvvaebisch 
Gmuend Medicinos slau
gių mokyklą, kurios ap
tarnauja visas tremtinių 

(ligonines. Bendrai imant, 
■ lietuvių Komitetai turi su
darę rimtus ir draugingus; 
santykius su A.M.G. parei-į 

Tačiau misijų jam neoa- Senais, ii lietuvio patva-
- - ■ rūmas, sugebėjimas suktis

meilės, jas ir n'epailstąs geros'n>Dalankiose . 'apystovose, 
per;rimtas optimizmas, laimi; 

išbarti; metų metus, nepaisant ii-’ ... T , .,. .* ’ r mose, kiek Jubiliatas Te-
’lvas - ~

I

Stassen Pasmerkė Rusiją
Todėl Tėvo Bružiko misi- Daugiausiai gal tilpo jų. ‘ į. .. . drąsiai
jos atsižymi dideliu skai- “žvaigždėje”. Bet netrūko! Is1 Kr^ &SusU h I 
čiumi atsivertimu gerai jų nė kituose Lietuvos ir , /mziaisią w-ian ir * ii. imOr,lzne Tr> 2° ™dail Kunigas Jo-,jau užkietėjusių ir nuo ti
kėjimo nutolusių žmone
lių.

Grįžęs iš Amerikos Lie
tuvon gavo dar kiek mo
kytis, bet Hitlerio keliama 
audra išvedė jį vėl į misi
jų lauką. Keletą mėnesių 
net bolševikams užėmus 
Lietuvą jis dar vedė misi
jas sutraukdamas tūks
tantines minias. Apie tai

Amerikos laikraščiuose. Ir 
kai tremtyje esantieji lie
tuviai katalikai nustojo 
vienintelio savo laikraš- J
čio, Tėvas Bružikas tuoj u o , -j--

eme leisti savo labai papli- J &
tusius LAIŠKUS, kuriems 

■ nereikalinga gauti val
džios leidimo. Kažin ar y- 
ra kas kitas išplatinęs tiek 
daug katalikiškų laikraš- 

•čių Amerikos lietuvių šei-

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS SVC.
Pirmininkė — Eva Marksienė.

625 E. 8th St.. So. Boston. Ma.33. 
Tel. So. Boston 1298.

Vice-Pirminmkė — v. Gailiūnienė.
8 V/infield St.. So. Boston. Ma33.

Prot. Rašt. — Ona Ivaškienė,
440 E. 6th St.. So. Boston. Ma33. 

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

Tel. Parkway — 1864-7V
Iždininkė — Ona Staniuliūtė,

177 We3t 7th St.. So. Boston. Ma33. 
Tvarkdarė — Ona Krasauskas,

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

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

antrą antradieni mėnesio. 7:30 vai. 
vakare. Parapijos salėje. 492 E. 
Seventh SL. So. Boston. Mass

Visai* draugijos reikalais kreipkitės 
pa* protokolą raKlninkt

6V. JONO EV. BL. PATALPINES 
DRAUGIJOS VALDYBA

Mirė Kun. Žekas
Kansas City, Kansas — 

Staigiai mirė kun. Pranas 
Žekas, Šv. Kazimiero lietu
vių parapijos klebonas.

Palaidotas iškilmingai 
rugsėjo 22 d., Steubenville, 
Ohio, savo gimtinio mies
telio kapuose.

Redakcijos Atsakymai
Korespondentei A. E. S., Kea- 

ny, N. J. — Klišes kleb. kun. L. 
J. Voicekausko ir kun. D. Po
ciaus gavome tik trečiadienį, 
rugsėjo 24 d. š. m. Talpiname 
šiame numeryj.

p. Vyt. Ramanauskui, Lowell, 
i Mass. — Tamstos koresponden- 
' ei ja apie DLK Vytauto klubo 
I parengimą suvėluota. Netilpo.

Hampton Beach, N. H.— 
’Harold E. Stassen, kandi- 
Idatas į Jungtinių Valsty
bių prezidentus, užginčijo 
Višinskio pare i š k i m ą 
Jungtinių Tautų plenumo 
posėdyje, kad Jungtinės 
Valstybės ruošiasi karui 

nuskambėjo pavėjui nepa- su Sovietų Rusija. Jis pa- 
........ smerke rusų nusistatymą 

prieš pasaulinę taiką. Jis 
pareiškė, kad rusų pasi
naudojimas veto teise ir 
žygiai Balkanuose yra 
priežastis, dėl kurios pa
saulis negali įvesti pasto
vios taikos.

nas Bružikas nraleido uo- 
liausiai skelbdamas Dievo 
2„Jlį, gyvu ir rašytu žo-

Parsiduoda Didelis likis
40 akerių žemės su visais trio- 

besiais su mašinomis trakto
rium su gyvuliais. Iš pieno pa
jamos 600 dol. ant mėnesio. Že
mė tinkama tabakui, svogū
nams ar daržovėmis.

Prie gero kelio. Pardavimo 
priežastis — savininkas labai 
serga, viena moteris negali su
tvarkyti reikalus, 
lietuvių šeimai, 
žinoti

Pirmininkas — Juozas Svagždva,
601 6th Si., So. Bcaton, Mass.

Vice-Pirmininkas — Pranas Tuloikis, i 
702 E. 5th St., So. Boston, Mass.

Prot. Rašt. — Jonas Glineckis,
5 Thomas Pk., So. Boston, Ma33.

Fin. Rašt — Aleksandras Ivaška, 
440 E. Sixth SL, So. Boston, Mass.

Iždininkas—Stasys K. Griganavičius, 
699 E. Seventh St, S. Boston, Mass.

Maršalka — Jona3 Zaikis,
787 E. Broadvvay, So. Boston, Mas3 

i
i Draugija laiko susirinkimus kas tre

cia sekmadienį kiekvieno mėnesio 
2 vai. po pietų. Parapijos salėj, 
492 E. 7th SL, So. Boston, Mass.

siekę klausytojų širdžių. 
L~ Daug kas iš jo pasityčiojo. 
’ Bet daug, daug tą sėjamą 

sėklą priėmė, išdaigino ir 
išaugino į gražų medį, ku
riame Viešpats leido pri
nokti daug gražių vaisių. 
Išimtai ir tūkstančiai šir
džių dėkoja Dievui ir lai
mina .Jubiliatą, nes per jį 
atėjo jiems išganymas, 

i Meldžiame pjūties Vieš
patį, kad jis teiktųsi laiky
ki T. Bružiką dar ilgus il- 
igus metus savo 
Ino darbe ir visas „ _____ ____ ___
stangas apvainikuotų gra- baigti tarpusavius ginčus,

I 
I

Ragina Baigti Tarpusavius 
Ginais

Nevv York, N. Y. — Try- 
gve Lie, Jung. Tautų gene- 

pataria 
valstybėms

vynuogy-j ralis sekretorius, 
jo pa- didžiosioms

žiauriais r--2-2-1- -----
garbei ir sielų labui.

J. Vėtra.
Kas norėtų pasiųsti Tėvui 

Bružikui sveikinimo laiškutį te- 
adresuoja: Rev. J. Bružikas, S. 
J. Kaulbachstrasse 31-a. Muen- 
chen 22. Germany. U.S. Zone.

vaisiais — savo jeigu nori įgyvendinti tai
ką pasaulyje.

Mūsų mintys ir jausmai 
yra tik pradžia minčių ir 
jausmų, kurie kitame pa
sauly laukia atbaigimo.

Joubert.

Gera proga 
Kas norėtumėt 

daugiau, rašykite —
A. W. Dėdinas,
P. O. Box 123

Greenfield, Mass.

NUOTRUPOS
Kareivių Motinų Dr-ja rengia 

pagerbimo puotą visiems ka
riams. kurie buvo atleisti iš ka
ro tarnybos nuo pereitos pana
šios puotos. Ponia Anelė Mi-

naujus veikimo 
metus, kur., dr. Mendelis 
kvietė Misijonierius Tėvus Juo- 
zapiečius, kurie darbuojasi vien 
tarp juodžių čia Amerikoje, kad 
perstatytų savo reikalus lietu
viams sekmadienį, svetimtau- 

I čiams maldininkams pirmadienį 
: ir antradienį, rugsėjo 21-23 dd. 
Girdėjau, kad surinkta aukų 

: virš SI.000.00.
Mūsų kunigai užsakė bažny

čioje, kad nuo Naujų Metų pa
siųsta lietuviams kunigams ka
uro pabėgėliams Romoje dau- 
!giau negu $2,500 mišių intenci- 
jų. Lietuvių Kolegijos rektorius 

' kun. L. Tulaba labai dėkoja 
į mūsų kunigams ir visiems gai- 
: lestingiems žmonėms, kurie 
j siunčia jiems mišių aukas, nes 
tai yra jų vienintelis būdas pra
gyvenimo.

Jaunimo Klubo nariai turėjo 
gražų išvažiavimą ir pasilinks- 
sėjo 21 d. Diena buvo tikrai pa
minimą miške, sekmadienį, rug- 
rinkta, nė šilta nė šalta ir neli
jo.

pa-

Juozas Kasmskas 
Ine.

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

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

Limosinai dėl visokių reikalų. 
Patarnavimas Dienų ir Naktį.

Albert R.Bwker
Pirmiau — Pope Optical Co.

Kada Jums reikalingi akiniai leis
kite mums išegzaminuoti aki3 ir 
pritaikinti akinius. Mes padarome 

dirbtinas akis.
Room 206
Tel. 6-1944

207 PARK BCTLDING
VVorcester, Mass.

I
i
į 275 Main St., VVebster, Mass. į

l TIESIOGINIS MORTGYČIŲ
I SUMAŽINIMO PLANAS

Tai yra paprastas, sumažinta kaina namams 
mortgyčių — panaujinimo planas.

Jei jūs planuojate pirkti namą ar atnaujinti da
bar turimą mortgyčių, mes su malonumu ir be jo
kių Jums abligacijų išaiškinsime visas smulkme

nas. Pašaukite SOUth Boston 0379

i!
i!
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•AINT JOBEPH’S LITHUANIAN R. C. ASSOCIATION OF LABOR
Entered aa aecond-claaa matter Sept. 12, 1915 at the post office at Boetoo, 

Mass. under the Act of March 3,1870.

▲cceptance for mailing at special rate of postage provided for in Section 
1103, Act of October 8, 1917, authorized on July 12, 1918.

SUBSCRIPTION RATES:
Domestic yearly ____________  $5.00
Domestic once per weelt yearly $3.00
Foreign yearly ______ ,______  $5.50
Foreign once per week yearly $3.50

PRENUMERATOS KAINA:
Amerikoje metams __________  $5.00
Vieną kart savaitėje metama.... $3.00
Užsieny metams .......................  $5.50
Užsieny 1 kart sav-tėj metama $3.50

DARBININKAS
866 West Broadvvay, South Boston, Mass.

Telephone SOUth Boston 2680

Dėlko Rusija Širsta?

t

Pasaulio Moralinė Jėga?
— Niekšybės po idealų skraiste. — “Dangaus 

ir pragaro kova". — Šventojo Sosto moralinis ir 
politinis autoritetas. — Nekrikščioniški ir anti- 
krikščioniški atstovai. — Kų užmiršo Hitleris?* 

Švento Sosto Tautinės Lietuvių Delegatūros 
prasmė.

vo

Aštuonioliktasis sekmadienis po Sekminių (Rugsėjo 28)
EVANGELIJA: Mato 9, 1-8

Anuo metu: Jėzus, įsėdęs į laivelį, jis persiyrę ir atvyko į sa- 
miestą. Štai atnešta pas jį stabo ištiktas žmogus, paguldytas

! patale. Jėzus, matydamas jų tikėjimą, tarė stabo ištiktajam: Pa- ; 
sitikėk, sūnau, tavo nuodėmės tau atleistos. Bet štai kai kurie' 
Rašto žinovai kalbėjo sau vieni: Tas piktžodžiauja. Jėzus, maty-', 
damas jų mintis, tarė: Kam jūs manote pikta savo širdyje? Kas 
pigiau sakyti: Tavo nuodėmės tau atleistos, ar sakyti: Kelkis ir 
vaikščiok? Bet kad žinotumėte žmogaus Sūnų turint žemėje ga-

I

Ligi Šiol Maskvos valdovai šaipėsi: demokratija vaikščiok? Bet kad žinotumėte žmogaus Sūnų turint žemėje ga- 
tūpčioja ant vietos — dar blogiau: kaip Leninas paša- lios atleisti nuodėmes, — tuomet jis tarė stabo ištiktajam: Kei
kė: “vieną žingsnį pirmyn, du atgal” — o komunizmas kis, imk savo patalą ir eik į savo namus. Tas atsikėlė ir nuėjo į 
tik ryja riebius kąsnelius, ir nėra kas jį sustabdo. Yra savo namus. Matydamos tai minios, bijojo ir garbino Dievą, kurs 
ko iš demokratijos šaipytis. Tačiau ir demokratijoj at- Kuvn davpc 7mnn£m« tr»Vir»e era line •
sirado žmogus, kurs privertė Kremlių nebe šaipytis, o 
susirūpinti ir koliotis. Tas žmogus tai Jungtinių Vals
tybių Departamento Sekretorius bei Premijeras — 
George Marshall. Kad suprastume jo diplomatinį žyg
darbį, reikia geriau susipažinti su U. N. — Suvienytų 
Tautų organizacija.

Šiemet rugsėjo 27 d. su
eina lygiai 20 metų, kai bu
vo pasirašytas Lietuvos 
konkordatas su Šv. Sostu. 
Šia proga kreipiame skai
tytojų dėmesį į turiningą 
K. Veržiko straipsni. Red.

|nuolat rinktųsi į krūvą ir 
daugiau apie nieką nekal
bėtų, kaip tik apie taiką, 
apie laisvę, apie išlaisvini
mą, apie teisingą ir amži
ną taiką ir drauge tuo pa
čiu JaiUu dėtųsi tokie da
lykai, kaip ką tik minėjau.

Būtų galima tikrai kristi 
į juodžiausią pesimizmą ir 
Dranašauti pasauliui kata
strofą, jeigu nematytume, 
. kad yra dar daug pasauly
je jėgų, kurios lėtai, bet 
• nepalaužiamai rikiuojasi 
j kovoti teisybės ir moralės 
į pusėje. Šiandien, kaip

I
Du paskutinieji pasauli

niai karai ir po ju sekusie- 
buvo davęs žmonėms tokios galios. ! jj įr dabp r dar tebesiplečią

LEKCIJA: šv. Povilo Apaštalo laiško Korintiečiams įvykiai labai pakirto žmo-
(IKor. 1,4-8) .nių moralę ir pasitikėjimą

Broliai: Aš visuomet dėkoju mano Dievui dėl jūsų už Dievo vienų kitais. Tatai labai 
malonę, kuri jums suteikia Jėzuje Kristuje, kad jame jūs pasida- žymu ūkiškuose dalykuo- 
rėte turtingi visakuo, visokiu mokslu ir visokiu žinojimu, nes liu- se, O politikoje, ypačiai 
dijimas apie Kristų sustiprėjo jumyse, taip kad jums netrūksta tarptautinėje, tatai įgau- 

šlykščias 
Iškilmingai duo

btojo garbės žodžio nesilai
kymas, beatodairinis su
tarčių laužymas, begėdiš
kas žmonių apgaudinėji
mas įvairiomis deklaraci- 

Kas keliauja, tas ir griūva. Negriūva tik tas, kas nebejuda, jomis — pažadais, tautų 
j valios klastojimas, nekal-!

4... x-----taikos metu
ir žudymas

niekšybės daromos žmo
niškumo ir laisvės vardu.

Iš tikrųjų argi buvo kada vaizdžiai (nors ir visai ki- 
nors pasaulio istorijoje ki-jta proga) pasakė kan. F. 
tas toks laikotarpis, kada Kapočius, 
didžiausieji viso žemės ru
tulio diplomatai nuolat ir

IĮ
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“kovoja visas dangus ir 
visas pragaras”.

Žinoma, ne mano uždavi
nys ir ne mano kompeten- 

Jcija kalbėti čia apie tai, 
: kas yra dangus ir kas pra
garas, kas moralu ar ne
moralu. Du dalyku betgi 
norėčiau teigti. Dauguma 
žmonių, ypačiai politiku, 
tikina (ką jie iš tikrųjų 
'mano — tai kitas daly- 
ikas), kad viskas, ką jie 
daro, yra pagrįsta dangiš
kai skaisčia morale. Tai 
viena. Kita gi vertus, fizi- 
;nė ir moralinė jėga daž
niausia nesutampa tame 
pačiame (fiziniame ar val
stybiniame) kūne. Ir nere
tas atsitikimas istorijoje, 
kad moralinė jėga po ilgų 
kovų nugali daug už save 
stipresnę fizinę jėgą.

Viena labai didelių, o gal
Inet pati didžiausioji pa
saulio moralinė jėga šiuo 
laiku yra

U. N. organizacija dvilypė: 55-kių Tautų Sąjunga jokios malonės, ir jūs laukiate apsireiškimo mūsų Viešpaties Jė- na negirdėtai 
(General U. N. Assembly) ir 11-kos stambesnių vals- zaus Kristaus, kurs ir sutvirtins jus iki galui, taip kad jūs būsite formas, 
tybių Sąjunga (U. N. Security Council). Ši pastaroji be kaltės mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus atėjimo dieną, 
pastoviai pasėdžiauja, o General Assembly tik retkar
čiais susirenka. Suprantama, kad Assembly, dėl daug 
didesnio tautų sąstato, turi didesnį autoritetą. Securi
ty Council turėjo nelaimės įterpti į savo konstituciją 
tą nelemtą “veto”, kurs kadaise pražudė Lenkijos vals
tybę. Tą “veto” bei protesto teisę Rusija tiek išnaudo- kurio akys amžiams užmerktos...
ja, kad visuose taikos ir tvarkos sumanymuose savo žmogus yra didis keliauninkas. Vos pradėjo valdyti kojytes, tų žmonių 
protestu Gromyko suardo geriausius Vakarinių Są- jis pradeda savo kelionę aplink kėdę, stalą, vėliau išdrįsta leistis kankinimas 
jungininkų norus. Kas tik netarnauja Rusijos intere- kelionėn aplink kambarį, aplink namus... Ir kiekvienam naujam pasidarė tokiais dalykais, riam esant Apašt. Soste 
sams, tam Maskva stato “veto”. Gi Sovietijos intere- žygy jis atranda tiek daug naujo. Kiekvienas vabzdys jam toks kurie jau ir mažų vaikų buvo pasirašytas Lietuvos 
sai yra toki, kokių civilizuotas pasaulis negali priimti, įdomus, kiekviena gėlė tokia nauja, o automobilis — tikras ste- nebestebina. Ir visos tos konkordatas su Vatikanu, 
nes dabartnieji Rusijos valdovai siekia pavergti visą buklas. j------------------------------------------------------------------------------------
Europą, įvedant ten komunistinę tvarką. Kad tas įvyk-! Plėsdamas savo kelionės ratą, žmogus nekartą užkliūva ir. Nelengva betgi atsikelti suklupus, nes žaizdos kliudo ir drą- 
tų, bolševikai nori ko ilgiausiai palaikyti skurdą ir ne- parpuola, kartais net susižeidžia. Ir vis dėlto rytojaus dieną ke- sos stinga. Paprašyti atleidimo, prisipažinti klydus Dievui ii- žmo- 
tvarką, nes tik tokiose sąlygose komunizmas gali veis- liasi jis iš naujo ir leidžiasi kelionėn, atsimindamas žaizdą — at- nėms, reikia pirmiausia mokėt nuoširdžiai tarti: mea culpa Ima- 
tis. Tuo būdu, Security Council — Saugumo Taryba — sargumo mokytoją. i no kaltybė). O tam reikia drąsos! Reikia tapti mažu, tik mažu šventasis Sostas \ atikano
per tiek laiko negalėjo nieko nuveikti. O tUO tarpu Eu-! Keliauja žmogus paprastai ne vienas. Su juo eina eilės. Ženg- tapdamas žmogus darosi didelis. Niekad negali suklups atsikelti. Į valstybėje.
ropos padėtis kasdien eina blogyn. Reikia kas nors da- damas priekin, neiškenčia nepastūmęs ar nenuskriaudęs savo kai- neturėdamas drąsos prisipažinti bloga padaręs. Užsigindamas jis i Nėra abejonės, kad pa
ryti. Taigi Marshallas sugalvojo Šitokį planą: Kadangi myno. Taip įvyksta peštynių, nesusipratimų, barnių, bylų... Čia apgaudinėja ir save, ir kitus. Argi ne juokinga matyti parpuolusį [šaulyje yra dar daug kito- 
General Assembly neturi “veto”, tai reikia sudaryti iš ir suklumpa žmogus savo širdyje: jis suklumpa Dievo akivaiz- klane ir tvirtinantį, kad jis guli patale?
jos narių nuolatinę komisiją, kuri kontroliuotų Secu- doje, nes ar nepasakyta: "Mylėsi savo artimą...” Lygiai suklum-J 
rity Council’io darbus ir kiekvieną nereikalingą “veto” pa ir užgautasis, kuris atsisukęs atsilygina dvigubai skaudžiau. > 
didžiuma savo balsų panaikintų. Tuo būdu iš Rusijos Taip auga suklupimas iš abiejų pusių, kaip sniego gniužalas, ri- 
būtų atimta galimybė sabotažuoti visus naudingus su- tinamas čia vieno, čia kito.
manymus, kurie privestų Europą prie atsistatymo, tai
kos, tvarkos ir laisvės.

Tad suprantama, kodėl Maskvos diktatoriai taip suklupus atsikelti. Jei kas turėjo drąsos kitą užgauti, turi išdrįs- 
įniršo, ir jų atstovas Višinskij pasirodė, anot vieno ti jam atleisti ir jo atleidimo paprašyti. Jei kas turėjo nelaimės 
laikraščio, bačkiniu bolševikų kalbėtoju. Jis prikišo kitą nuskriausti, turi rasti progą skriaudą atitaisyti. Jei kas be- džiant ir klausia: 
vakariečiams, ypač Amerikai ir Anglijai, kaip tik tuos sikeldamas didybėn nusigrįžo nuo Dievo, tenebijo į Jį grįžti... 
pačius darbus, kokiais bolševikai pasižymi: ardymą!-------
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KELIASI DRĄSIEJI
KELIONĖJ

Šv. Tėvas Pijus XI, ku-

valstybėje.
Nėra abejonės,

j kių religinių ir antireligi-
Suklupusio atsitiesimas eina tik per nužemintą prisipažinimą.Į nio pobūdžio junginiu, ku- 

i moralinės reikšmės 
niekas negalėtų nei pa
neigti nei nuvertinti. Ro
mos katalikai savo skai
čiumi nėra taip pat kitų 
religijų pirmoje eilėje. Pir
moje eilėje yra Azijos re
ligijos žmonės (Budos, 
Konfucijaus pasekėjai, ta- 

joistai ir kt.). Jų priskaito- 
ma apie 400 milijonų. Tik 
po jų eina 350 milijonų ka
talikų. Toliau 260 milijonų 
mahometonų. Dar toliau 
200 milijonų hinduistų.

Tęsinys 4-tame pusi.

Hebbel’io “Nibelungų giesmėj” vaizduojamos žuvusio didvy-!rĮ^

I
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rio Zygfrido laidotuvės. Velionis iškilmingai nešamas į katedrą, 
, kurios durys dar tebėra uždaros. Pabeldus į duris, bažnyčioj esąs 

PRIE KATEDROS DURŲ kunigas klausia:
Suprantama ir žmogiška yra suklupti, bet dar žmogiškiau — Kas beldžiasi ?

' — Niderlandų karalius, turįs tiek karūnų, kiek pirštų.
— Tokio aš nepažįstu — atsako kunigas, kuris girdi vėl bel- 

“Kas beldžiasi ?”
— Žemės didvyris, turįs tiek pasižymėjimo ženklų, kiek dantų.
— Tokio aš nepažįstu — atsiliepia balsas bažnyčioj. — “Kas 

vienybės, imperializmą, nešvarią propagandą, palaiky- ris, bet čia Višinskio genijalumas meluoti jau perėjo beldžiasi?” Pagaliau pasigirsta atsakymas: 
mą kariuomenės kitose šalyse, kišimąsi j kitų tautų ribas ir — įžengė į beprotystę. I
vidaus reikalus, ruošimą dirvos naujajam karui ir tt. ir 
1.1.

Į — Tavo brolis Zygfridas, turįs tiek nuodėmių, kiek galvos plau- 
Višinskio išsišokimas atsiekė kaip tik priešingą kų.

tikslą. Jis stojo pasaulio teisman kaip bolševikų advo-! — Atidarykit duris!—Taip liko jis įleistas bažnyčion. 
Amerikiečiai skaito Višinskio kalbą ir neberanda katas, bet užuot laimėti, jis išvilko aikštėn jų dorovinį,! Suklupusiam svarbu ne karūnos ir ne pasižymėjimo ženklai.i 

žodžių savo nuostabai išreikšti. Hitleris buvo meiste-1 protinį ir diplomatinį bankrotą. K. ° prisipažinimas ir atleidimas: “Kelkis...” G.|

PARTIZANAI
KmMLK

Parašė

Jonas Kmitas

XXII.

Nepageidaujamas, Bet 
Lauktas Svečias

Komisaras įtartinai apsidairė. Atrodė ne
ramiai, net piktai susijaudinęs.

— Sveikos, ponios. Aš čia girdėjau vyrišką 
balsą.

Eugenija vos susivaldė nesudrebėjus. Pri
sivertė linksmai nusijuokti.
— Tovarišč komisaras tur būt smarkiai su

sijaudinęs, kad vaizduotė taip karštligingai 
dirba.

— Čia ne vaizduotė, poniute. Čia vyro bal
sas. Ar vėl tas detektyvas čia atsivilko?

— Ha! ha! ha! — jau nemelagingai nusi
kvatojo Eugenija. — Ar gi aš jį priimčiau ir 
dar nuo jūs paslėpčiau? Juk atsimenat, kiek 
pasibiaurėjimo jis mums tuomet įvarė. Paga
liau, galite pats pažiūrėti, ar miegamajam 
kambary kas yra pasislėpęs.

Eugenija tyčia padarė tą pasiūlymą ir pa
brėžė “miegamąjį” kambarį, manydama, kad

apsimetęs mandagumu čekistas neišdrįs ten 
įeiti. Ir vėl, Andriukas, išgirdęs jų kalbą, ži
nos kaip pasielgti. Eugenija atspėjo. Pocho
tinas lyg sudvejojo, bet, pažvelgęs į Aldoną, 
susivaldė ir — nėjo pažiūrėti.

— Tikiu tamstos žodžiams, bet ar gi mano 
ausys taip apgaudinėtų? Tai, rodos, buvo vy
ro balsas.

— A! — Eugenija lyg ką atsiminė. — Da
bar suprantu. Tai mudvi su Aldonuke kalbė
jome apie tą juokingą storžievį šnipą ir atėjo 
noras tą žmogutį pamėgdžioti. O ji, žinote, 
kartais gali storu balsu kalbėti. Ar ne, Aldo- • 
nuke?

— Taip, tetyte, — atsakė storu, beveik vy
rišku balsu Aldona.

— Taigi matote, tovarišč komisare.
Pochotinas pažvelgė į Aldoną ir visas su

tirpo. Koks jis asilas! Nugi jo ausyse per die
nas ir naktis skamba gilus, krūtininis Aldo
nos kontralto. Kaip gi jis nedasiprotėjo ir sa
vo kvailu įtarimu padarė tokią neskanią mu
žikišką sceną. Kiek sarmatos! Reikia tą kaip 
nors užglostyti, atsiprašyti.

— Šimtą kartų atsiprašau! Tur būt tie ner
vai. Tikras vargas, kai jie ima išdykauti.

— Aš gi sakiau, kad tovarišč komisaras la
bai susijaudinęs. Kas atsitiko? — susirūpino 
Eugenija.

Nežiūrint blaškaus susijaudinimo, Pocho
tinas pastebėjo, kad Eugenija primygtinai jį 
tovariščiu vadina. Tur būt nori kokios malo
nės. Ha! malonės... Ne Eugenija jam dabar 
rūpi. Kaip saugiai pasigriebti Aldoną — štai 
koks vienintelis jo uždavinys. Eugenija tesi
žino. Bet, dėl visa ko, reikia ir jai bent kalbo

je kiek malonumo daryti, tovariščiu pavadin-

— Taip, tovarišč perkalbėtoja, gyvenimas 
pilnas rūpesčių. Bet rūpestis rūpesčiui nely
gus. Kai tikrų vargų nėra, tai ir mažmožiai 
mus jaudina, bet kai gyvybės ar mirties klau
simas stoja prieš akis, ot tuomet tai yra kuo 
susirūpinti.

— Ar gi tovariščiui komisarui toks klausi
mas būtų iškilęs? Juk jūs esate gyvybės ir 
mirties valdovai. Tai gal ne jūs pačių, bet ki
tų žmonių gyvybės klausimas jums taip rūpi ?

— Ot, ot, poniute, taip ir yra. Jūs puikiai 
atspėjote. Jūs gal tik vienintelė mūsų padėtį 
atjaučiate. Visi kiti tiesiog budeliais mus 
skaito. Gi tikrenybėje mes turim jautrią šir- 
tį, bet nėra progos širdžiai pasireikšti. Mus 
varžo valstybės įstatymai. Jie teisingi, nes 
reikia gi revoliucijos laimėjimai apdrausti. 
Bet jie ir žiaurūs. Revoliucija tai tarsi ope
racija: ji skaudi, bet grąžina organizmui 
sveikatą. Mes esame lyg kokie chirurgai — 
turime votį išpjauti. Operacijos metu ligonis 
chirurgą keikia, bet paskui jam dėkoja.

— Taip, tai taip. Tačiau jeigu ligonis ope- 
rasijos nereikalingas? Jeigu chirurgas, nepa
daręs tikslios diagnozės, vien tik tam sveiką 
žmogų supjausto, kad išbandytų savo rankos 
tikrumą, ar peilio aštrumą? Ar — dar blo
giau — kad už operaciją gautų gausiai užmo
kėti? O gal ir esama tokių chirurgų, kurie 
operuoja visai be reikalo, kad paskui pasi
girtų, jog operacija puikiai pavyko, bet — 
pacijentas pasimirė? Ir — jeigu operacija da
roma ne vienam kuriam žmogui, bet visai 
tautai? Ir tautos liga glūdi vien chirurgų 
vaizduotėj?

— Perdrąsiai kalbate, tovarišč perkalbė
toja. Bet aš šiuo atveju nebūsiu kietas val
džios pareigūnas, kurs už tokius žodžius kaip 
tiktai turėtų padaryti tamstai operaciją. Aš 
noriu parodyti, kad Sovietų komisaro krūti
nėj plaka gera mylinti širdis.

— Aš nėkiek neabejoju, kad komisarai my
li taip vadinamą gražiąją lytį, ypač jei tos 
lyties atstovės yra tokios, į kurias malonu 
pažiūrėti.

Pasirodo, kad Eugenija ne malonės laukia, 
tik pati komisarą puola. Jos pastaba buvo la
bai taiki, nes Pochotinas kaip tik tuo mo
mentu buvo metęs į Aldoną karštą žvilgsnį. 
Aldona paraudo. Pochotinas sumišo ir mato
mai supyko, bet susiprato, kad bus geriau kol 
kas susivaldyti. Už drąsią kalbą Eugenija 
paskui atsakys — čeką tuo reikalu apsirū
pins. Jam reikia gaut Aldoną kiek galima tai
kingu būdu, be triukšmo, kad atrodytų, jog 
ji gera valia nori būti jo žmona. Tai sunkus 
užsimojimas, nes pavydūs draugai čekistai 
būtinai užsispirs iš jo rankų mergina išplėšti. 
Tad reikia įsigyti jos palankumą. Gi geriau
sias tam būdas — pasirodyti Aldonos akyse 
tikru džentelmenu. Jis ne toks kaip kiti stor
žieviai komisarai: pamato moterį ir tuojau 
ją gyvuliškai puola. Mužikai! Galvijai! Jis 
gąli būt širdyje žiaurus, bet išoriniai kultū
ringas. Pagaliau, jos tarsi peliukės, vis vien 
jo rankose. Net katinas, peliukę pagavęs, pir
miau pažaidžia, paskui suėda. Kuomi jis už 
katiną prastesnis? Nuo tos minties Pochoti- 
no pyktis visai atslūgo. Jis plačiai nusišypso
jo.

(Bus daugiau)
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Kur Šiandien Didžiausioji 
Pasaulio Moralinė Jėga?

šių dienų galiūnai negali 
atsisakyti minties, jog le- 

imiamą vaidmenį gali vai
dinti ne tik ginklų, bet ir 

i moralinė pajėga. O kai ka
da ji gal net daugiau kaip

Pradžia 3-čiame pusi. 'nekovoti. Yra žinoma 
Pagaliau eina kitos tiky-'mareko ciniškas posakis 
bos — protestantai, pra
voslavai ir kt. Tačiau nė 
viena iš kitų tikybų neturi 
tokios centralizuotos ir 
drausmingos organizaci
jos. kaip Romos katalikai. 
Tai ir yra viena priežasčių 
(kitų priežasčių neliečiu— 
tai nepriklauso šio straips
nio rėmams).

Prancūzu Laikraštis įžvalgą, birželio l d. prane- 
a • ■ • . 'šima anie i Sihira išvež-Ape Lietuvę Šimą apie į Sibirą išvež- raštis rašo, 

{tuosius lietuvius, tarp jų Kanados 
liudijimą apie buvusio Lie

Dusyk per mėnesį išei-^uvos prezidento Aleksan- 
nantis Henri de Chambon jro Stulginskio mirtį ir 
rpda cninia c nmnrfiTii •_ _ __ __ r- 

Tas pats prancūzų laik- 
jog pavasarį 

prancūziškame 
laikraštyje ‘Le Droit’ gar
sus Kanados teisininkas, 
Ottawos katalikų univer-j 
siteto profesorius T. 
Greenwood apeliuoja į pa- Žalia Girele

•ankioti ir išvežti. Jie ta
riamai buvo repatrijuoti, 
bet ligi šiol iš jų nėra gau
ta jokių žinių, kurios tai 
patvirtintų”.

St. Devenis.
redaguojamas prancūzų mirties aplinkybes. Liepos 

“Revue parla- j j. “Revue parlamentai-, ____ __ situacijos aki- žurnalas\ _________  r________  ____ __________ ___________ _____ _
{aSj vaizdoje yra aišku, kad mentare” kiekvie n a m e re” persispausdino Ameri-šaulio sąžinę, opiniją ir di- -----------
»Ufi7r imm ' ^°s^° tautinio lietuvių numeryje skelbia išsamią j-os Lietuvių Tarybos raš- plomatiją, ragindamas su- žalia girelė jau geltonuoja,
* rr 17am®r delegato vaidmuo ir atsa--lietuviškosios bylos doku- anuometiniam Jungti- sirūpinti Baltijos valsty- Mano širdelė jau markatnuoja, 

1 ^Balandžio lo o įgi-yIi imii ę^-^****^*-****^. zv« nuo
cibulį ir šventąjį dįdeja jy svari. .Žino- nr- j>® įsidėjo VLIKo pir- rjuj Dean?Acheson, o rug-’baigoje prof.
a reikia calutmai į. šiog institucijos gal. mininko raštą JTO gen. se-......................... ’• * ■ -- -

vos darbas negali reikštis Įkretoriui dėl DP, 
. . kuriais pigiais efektais ar 1 d- — plačią, be

’ - Patanmą ir kokiais propagandinio po-fdidelių puslapių --------- uuu juosvu* aivų* »«-iHaisiriajuuuuu£aij5iiaiais>n - , -a.-dėl h—savo menas v................................ _ . . 1^ Lietuvos padžties ap. ..^O asmergetengor tek^

. • T . - T. *• X. *«*»^C** MUiUlU- UIIVCUU XAXX.Ol4.VrVA J U AAX1.AXI.XCX

ne jų nelankė. Jj pazįs a mas tokiais žodžiais: “Pri-lplačiuose tarptautinio tei- 
dauguma lietuviškos yt-pažinus Etiopijos prijun.IF 
suomenes iš laisvosios te-,^.;rv.o 
vynės laikų, 
nuoširdžiai 
Prakilnybei Šv. Sosto tau- 
tintam lietuvių delegatui daug 6e‘

! mareko
;“Knoblauch i 
rauch soll man fur immer 
in Ruhe lassen” 
kai: “<...........
smilkalą reikia galutinai 
palikti ramybėje”). Adol-{vog 
fas užmiršo senio Otto

nių Valstybių pasekreto-bių likimu. Straipsnio pa-Oi hlia lilia, oi lilia lilia
Greenvvood Mano širdelė jau markatnuo ja. 

Kadaise pasaulis Žada tėvelis mane išduoti, 
Už seno našlio mane išleisti, 
Oi lilia lilia ir tt.

todėl baigė savo dienas vi
sai kitaip, negu Bismar
ckas. Nors Šventasis Sos- 

Iš istorijos žinome, kad tas svarbiausia rūpinasi 
moralinis 
autoritetas 
vo vienodoje aukštumoje. 
Savaime suprantama, to
kio klausimo įvertinimas 
daug priklauso nuo vertin
tojo religinio nusistatymo 
arba, apskritai, vienokio 
ar kitokio nusiteikimo.
Faktas gi lieka faktu, kad vienaip ar kitaip paliečiai^*lankė“baSvčilsTr’ ku- 
nekatalikiškos, net gi —-------- ■

nekrikščioniškos ir anti- 
krikščioniškos valstybės 
skiria savo atstovus prie 

Vatikano.
Štai karo pradžioje dau

guma valstybių, išskyrus 
Sovietų Sąjungą ir Šiaurės 
Amerikos Jungtines Vals
tybes. turėjo prie Vatika
no savo atstovus. Čia buvo 
atstovas protestantiškos 
Anglijos, nekrikščioniškos 
Japonijos ir antikrikščio- 
niškojo Trečiojo Reicho. 
Kad Sovietų Sąjungos ne
buvo. tai suprantama. Bet ji avanpostai 
gi visai suprantama 1 
pat tai, kad ir prezidentas pavergiamos tai antikrikš- 
Rooseveltas pasiuntė savo čioniškų nacių, tai di- 
asmenišką ; 
Vatikano, kurio 
kė ir prezidentas 
nas. nepaisant kai kurių 
net ir griežtų prieštaravi
mų iš kai kurių Amerikos 
politikų pusės. Čia klausi
mą nulemia tas argumen
tas. kad šiuo laiku Šventa- naši neigiamumai, 
sis Tėvas didžiausia mora- ryšys su naciais kenkia ir 
line galybė visame pašau- Bažnyčios orumui, 
lyje ir artimas kontaktas Ir antrasis karas pasi- 
su Vatikanu yra būtinas, baigė, bet gi bažnyčios 
kad ir stipriausiai pašau- Galvos rūpesčiai nesibai- 
lio valstybei, jei ji nori ak- gė. Jie padidėjo, ir kova 
tyriai ir sėkmingai daly- pasunkėjo. Lenkijos ir 
vauti tarptautinėje politi- Lietuvos katalikai ne tik 
koje. dvasiniai, bet ir fiziniai

Vatikanas, kaip ir kitos pašėlusiu tempu naikina- 
suverenės valstybės, palai- mi. Komunistai ir kituose 
ko diplomatinius ryšius su kraštuose tebereizgia savo 
kitomis valstybėmis, siųs- antireliginį tinklą, 
damas savo ir priimdamas 
kitų kraštų atstovus. Šiuo 
laiku prie Vatikano yra a- 
pie 35 atstovai. Su musui- čiuosius lietuvius tatai tie-į 
monų kraštais Vatikanas sioginiai liečia, kaip tų i 
ryšių nepalaiko. kovų dalyvius. Visą gi ki-{

Svarbi Vatikano institu- tą lietuvių tautą tatai lie-i 
čia taip pat labai opiai iri 
aktualiai. Juk negali būti

■r,

būdžio mostais. Bet jau 
atliktas darbas duoda pa
grindo tikėti, kad iš pat 
pradžių jo įžiebtos viltys

• v

šventojo sosto ukmčiujų stelų išganymu.^ebuvo^< fuščios nei Jr. 
ne visada bu- bet tatai neišvengiamai dėtos T pasitikėjimą dar 

reikalauja ir gan dideles, labiau sustiprina faktas, 
iabai sudėtingos diplomą- kad ,o delegato vaidmeny- 
tines akcijos. \ pačiai aki-iję matOme kan. F. Kapo- 
vaizdoje kurių nors poll-.či jį kaip tikrą lietUvį, 
tunų sukrėtimų ar kitokių laužiamos dvasios ir 
persitvarkymų kitose pa-:energijos žmogų. pažįsta 
šaulio valstybėse, kai tarvjgį kaunįečiai: ir tie, ku-
tikinčiųjų interesus.

Po Pijaus XI mirties,: 
Šventojo Sosto valdovu ta-į 
po kardinolas Pacelli pasi
rinkęs vardą:

Pijus XII.
Jo laikotarpis sutapo su, 
didžiausiomis pasaulio po-; 
litinėmis ir karo audro- ' 
mis. Katalikų Bažnyčiai ■ 
krito smūgis po smūgio. 
Pirmasis smūgis, žinoma,, 
buvo antikrikščioniškas1 
Vokietijos Reichas. To
liau, katalikybės toliausie- 

1 rytų Euro- 
taip poje. Lietuva ir Lenkija,

• 4 • X’l— •!

i nacių, 
atstovą prie džiausiųjų bet kokios reli- 

neatšau- gijos naikintojų komunis- 
Truma- tų. Daugelis kitų Europos 

katalikiškų kraštų, jų tar
pe ir Prancūzija, nacių pa
minti. Tiesa. Petain baž
nyčios autoritetą Prancū
zijoje pakelia, bet vėl gau- 

Petain

Šitos kovos mus, lietu
vius. be abejonės, labai ar
timai liečia. Visus tikin-į

ei ja yra vadinamieji 
konkordatai,

t. y., sutartys su kitų kraš- abejonės, ką Šv. Sostas re-' 
tų vyriausybėmis. Kon- mia, žinoma, jam galimo- 
kordatų tikslas oalengvin-{mis ir tinkamomis priemo-’ 
ti tos valstybės piliečiams nėmis. Tos priemonės gi J 
katalikams sutvarkyti sa-'kaip jau minėjau, yra ir 
vo santykius 
riausybe. Tai 
svarus įrankis 
takai 
visos 
juos 
greit 
rašo.
nomi 
stybiu vyriausybės ne tik tūros įsteigimas yra pir-J 
nepasirašo konkordatų, maeilės reikšmės įvykis 
bet paskelbia katalikų įta- pokariniame lietuvių tau-, 
kai griežtą kovą. Tuo yra tos gyvenime, o svarbiau-Į 
pagarsėjusi Vokietija.’šia — kovoje dėl laisvės ir 
Vieną kartą

kovojo Bismarckas, 
antrąjį — Hitleris.

Abu žiauriai pralaimėjo. 
Pralaimėjęs kovą (istori
joje žinomą “Kulturkam- 
pf’o” vardu) Bismarckas.--- ------------ --------------
buvo įspėjęs savo paiikuo- šio kontakto su Vatikanu, 
nis su katalikais ir žydais;Tatai rodo taip pat, kad ir

yra ir
su savo vy-'gali būti tik labai nemato- 

yra labai mos. Jos gali būti tik tiek 
katalikų i- viešai matomos, kiek tatai 

Todėl ne neišeina iš tikinčiųjų lie- 
vienodai į tuvių globojimo ribų, 
nevienodai Taip tuos reikalus su- 

tokias sutartis pasi- prantant, tad ir norisi da- 
Istorijoje jau yra ži- ryti, išvadą, kad Šv. Sosto 
atsitikimai, kad vai-'tau tinęs Lietuvių delega-s

padidinti, 
valstybės 
žiūri ir

ateities. To įvykio svarbą 
dar labiau išryškina tas 
faktas, kad šiandien net 
nepriklausomos ir labai 
didelės bei galingos vals
tybės (kaip US) ne religi- 

‘niais. bet politiniais sume
timais siekia kuo didžiau-

piūčio 1 d. persispausdino įrašo: “'
’ gegužes iš britų “Times” eilės bri-į Baltijos kraštų nepriklau- 

— plačią, beveik trijų politikų bei parlamen-Įsomybę pripažino oficia- 
dabartį-įar.ų pasirašytą atvirą lai-įliais ir iškilmingais aktais.

v • bių. Tasai laiškas baigia- privalo fiksuoti jų likimą

T»d ’trrime'ŠimJl Prie Italijos ‘šiame 
palinkėti jolkrašte <Didžicj°j Britam- palinkėti Jo joj) buvo kilę daug ajs_ 

įtros. Baltijos tautos gi 
kan. Kapočiui sėkmės• 
likti tai, ko iš jo šiandien . . .. ,.
tikisi išvargusi mūsų tau-.cia- ^ejaug1 šiandien pn- 
ta. pažinsim tai, ką pasmer-

Kazys Veržikas'kėm prieš 10 metų”.

singumo rėmuose”.
Tame pačiame numeryje 

“Revue parlementaire” pa
duoda vieno ką tik iš tėvy
nės atbėgusio lenko pasa
kojimą, kuriame sakoma, 
kad “rusų galia Lenkijoj 
įeribota. Jie daro ką nori. 
Visi Baltijos valstybių pi- 
iečiai, buvę Lenkijoj, su

Lūkėk nelukėjus, tu jo nelūkėsi,
Nebent tik vardą jo atminėsi..

Tavo bernelis aukštam kalnely, 
Guli už laisvę tėvų šalelės...

Mes patys galime pasi
rinkti altorių, ant kurio 
aukosimės — ant savimy
los ar ant Dievo ir artimo 
meilės altoriaus.

Fr. Ozanam.

VIENA EKSTRA VALANDA MIEGO!

ii-

Lempos, kurios gavo pripažinimą 
ir dovaną CLM tag. Šios lempos 
yra padarytos iš geriausio mate- 
rijolo ir pritaikintos jūsų akims.

Kada jūs suksite savo laikrodį 
nuo Daylight Saving Time i East- 
ern Standard Time, jūs gausite vie
ną valandą ekstra miego.

UZDYKA JUMS

Kalbant apie miegą, ateina min
tis apie akis, kad jos pasilsi tik ta
da, kada miega! Reikia pasakyti, 
kad akių musulai, išėmus širdies, 
jie dirba sunkiausia iš viso kūno 
muskulų.

Užtai apdraus k brangias akis 
su gera šviesa, dabar!

Šį rudenį mes vėl pradedame 
gas, tamsias ir nobodžias dienas. 
Boston Edison Shops siūlo didelį ir 
platų geriausių lempų pasirinki
mą. specialiai padarytų, kad ap- 
draudus jūsų akis... lempos pada
rytos, kurios turi Certified Lamp 
Makers užkabą.

Pamatę jas jūs išsirinksite šias 
CLM lempas be jokio dvejojimo. 
Reikia pasakyti, kad šios lempos 
yra vienos iš geriausių išdirbyščių. 
Dabar jų galima gauti visokio dy
džio ir rūšių. Jos padarytos, kad 
tiktų kiekvieniems namams. Jų y- 
ra pastatomų ant grindų ir stalo. 
Taipgi yra specialiai padarytų, ku
rios galima prikabinti prie sienos.

Malonėkite atsiminti, kad Jūs e- 
sate arti Edison Shop. Taigi pra
šome užeiti ir pamatyti didelį nau
jų CLM lempų eksplanatą. Taipgi, 
neoamirškite nusipirkti visokio X X

dydžio bulbų!

BOSTON EDISON COMPANY

k r
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Havanos Įdomybės Ir Įvairybės
— Ispanijos markyzų kaulai. — Bažnyčia, ku

rioj slėpėsi Kubos prezidentas. — Baskų kunigo 
simpatijos Lietuvai. — Didžiausia pasauly pri
ėmimų salė su 57 pėdų stovyla. — Cigarų fabri
ke ir romo pilstytuvėj. — Baisioji ispanų pilis.— 
Tortūrų ir egzekucijų kambarys.

DIDŽIAUSIS KUBOS 
DIENRAŠTIS

bos Katalikų Akcijos ge- 
neralis patarėjas jaunimo 

Džiaugėsi au-Su vienu Kubos laikraš- sekcijoje.
tininku pasileidome lanky- gančiu skaičiumi organi- 
ti žymesnes Havanos vie- zuoto jaunimo.
tas. Užeiname į “Diario de — O kaip baskai nusista- 
la Marinos” pastatą, ūži-,t? Franko atžvilgiu? 
mantį visą bloką. Šimtą — Visaip, vieni jo šali- 
metų gyvuojąs dienraštis, ninkai, kiti — priešai. Aš, 
katalikų redaguojamas, — kalbėjo tasai baskų ku- 
didžiausias Kuboje. Prie nigas, — giliai užjaučiu o- 
jo nuolat dirba 811 žmo- ’ 
nių.
VYSKUPO SUDŪLĖJĘS 

KŪNAS
Didelio įspūdžio daro Šv. 

Dvasios bažnyčia. Senelis 
jos sargas atveda mus prie 
tokios mūrinio “šulinio”, 
bažnyčios kampe. Čionai,' 
ant žemės guli sudūlėjusio 
vieno iš pirmųjų jų vysku
pų palaikai, su drabužių 
liekanom, kaip buvo palai
dotas. Po stiklu taip aiš-

O kaip baskai nusista-
pastatą, uži-tę Franko atžvilgiu? 
loką. Šimtą' — Visaip, vieni j.

kupuotą Lietuvą. Visi bas- 
Ikai užjaučia, nes ir baskai, 
!ir lietuviai norime laisvės.

Vėliau tasai mano pažin- 
tasai laikraštininkas pasa
kojo, kad tas baskų kuni
gas Franco nemėgsta.

AUTOMOBILIU PO 
HAVANĄ

i Su grupe turistų, vado
vo globoje lankome Hava
nos miesto įdomybes. Au
tomobiliu pravažiuojame j 
apirusias liekanas 
senos sienos

Ncpaprastas paukštis — Šį nepaprastą paukštį sugavo viename kie
me Chicagoje. Jis turi 5-colių kaklą, šviesiai ir tamsiai rudai taškuotas 
plunksnas ir sparnus raudonomis ir mėlynomis dėmėmis. Pažymėtina, 
kad jis turi pagal savo didumo nepaprastai ilgus nagus. Nežino kokios 
jis yra rūšies.

II 1
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Socializmas iki pirmojo kyti ir nuo antireliginio 
pasaulinio karo su savo veikimo, nes dabar, saky- 
kovos šūkiais ir pažadais davo jis, tik tokiu veikimu 
buvo daugely kraštų pasi- pūstumėm į bolševikų dū- 
daręs gana populiarus. Ta-'dą. Tačiau išskyrus nedi- 
čiau kai iš jo išsirito ko-dėlę saujalę inteligentų ir 
munizmas ir praktiškame senųjų vadų, šiaip visi Lie- 

i gyvenime parodė savo tik- tuvos socialistai nuriedėjo 
Irąjį veidą, buvo pirmasis į komunistų balas.
didysis socialistų partijos 
susikompromitavimas.

Esmėje tos dvi partijos traukti naujų žmonių ir 
turi tuos pačius pasaulė- organizuoja naujais pava- 
žiūros pagrindus: abi re- dinimais politinius sąjū-

To pasėkoje kai kurie 
“išlikusieji” jų bando pri-

z

pačiomis džius, nes socializmas, ma- 
teorijo- tyt, ir jiems patiems jau

GRAŽIAUSIA KUBOS 
BAŽNYČIA

Būdami Havanoje nepa
mirškite aplankyti Pasi
gailėjimo (de Merced) 

senos, bažnyčios. Tai gražiausia
aplink mies- Kuboje, vietinių dailinin- 

į iš- 
• puošta. Vien lubos pieštos 

septynerius metus. Liurdo 
koplyčioje uolos sudarytos 
______________. Šv. Pa
nelė Stulpinė (Our Lady

kiai matosi. Veda mus į r „ Kuboje, vietinių daili
rūsį po altoriumi.- Ant len- Ilgiau sust?Ja™e seimo kų ir italų ispanų 
tynos sudėta kaukuolių ™mu°se ... kaPltohume- puošta. Vien lubos pie 
gabalai, kaulų. Mums aiš-Į 17 nūlt metus’ Lil

— Tai liekanos buvusių ?oleri1*- SaJesę lubosliš koralo akmens. _ , . “ išpuoštos rozetėmis suIspanijos markyzų, kum- r 
gaikštienių.UR8uCUlų. milžiniško dydžio lapais, of the Piilar) _ si.

Kokios tos liekanos skur- * a^° liedi- dabro ir aukso. Altoriuje,
Iš garsiųjų vardų ? K b 1 p . 60 kur yra pirmųjų amžių 

S ų šių marmuro ir visos jos kankinės šv. Floros relik-
panaudotos _ šio pastato vjjos> kaip gyva iš vaško

džios!
tik saujelė pelenų belikę.

— Ši bažnyčia iki pasku
tinių dienų turėjo prieg
laudos (asilium) teisę: jei 
į ją įbėgo nusikaltėlis, ne-

panaudotos _ šio pastato vjjos> kaip gyva iš vaško 
statybai. Priėmimų salė e-į padaryta šventoji, su te
santi didžiausia visame |kįa baisiai kraujuojančia 
pasaulyje, turi 400 pėdų il-:žaizda kakle.

galėjo jo išimti persekio- ^dnrvie*nT' Senutė jau Havanos ka-
i—i ’aika buvo lulx)mis. Jos vidupyje pa-;tedra joje apje šimtmetį 

dabartinis K.ub{* 7aiz^uo3antl, gulėjo Kolumbo palaikai,
statula, turinti 57 pėdas, v£ijau perkelti į Ispaniją, 

o _a. i • aukščio ir sverianti 49 to-i
nūs. Vidury salės po stik-: 
lu buvo spindįs deimantas,! 
nuo kurio matuojamos vi-’

4500 galionų talpos. Turi valstybės prezidentui savo 
fabrikas net 68 metų senu- paskyrimo raštus ir jį lydi 
mo romo. Kadangi Kuba 
turi daug bananų, tai pra
dėjo gaminti romą iš jų. 
Toks skaidrus, kaip van
duo. Tame “Trokadero”i, . . _ ,
fabrike, įskaitant ir jo -eseruose, kopra-
komas cukrinių nendrių aukštyn j piliesį murus, 
plantacijas, dirba apie S.len°s ~ nezm°nisko st°- 
7,000 žmonių. (no. Antai gelęzies grotų

Turistus susodino už durlm!s įdarytas urvas, 
stalų ir pradėjo pilstyti iš elnU® žemyn.
įvairių butelių Aš nuėjaul ~ Per *3* ??Pa.nal
sau vienas fabriko apžiū-!ve?daY? Kub°a Patnjotus, 
riHėti j sukilėlius rykliams suėsti,
— Kodėl jūs negeriate, ar

Jūsų tikyba draudžia? — 
paklausė vadovas pama-j 
tęs vieną išsiskyrusį. I

garbės sargyba.
KUR PATRIOTUS 

RYKLIAI DRASKĖ
Saulei kepinant, slapsty-

tojai. Čia kurį laiką buvo 
pasislėpęs ir i________
prezidentas: Ramon Grau

jančios jį priešingų pažiū
rų valdovo rankos besi- 
slėpdamas jisai kurį laiką s'oS“ a^tancijjs Rūtoje“ Tąl
išgyveno... bokšte!

SUSITINKU BASKŲ 
KUNIGĄ

Mano bičiulis — Kubos deimantas, jo negalėjo nei 
žurnalistas Friguls, kilęs viso parduoti, nei supiaus-

deimantą kažkas prisitai
kęs pavogė. Kadangi tai 
visame krašte žinomas

iš mišrios šeimos: motina tyti savęs neišduodamas; 
kūbietė, tėvas ispanas, vagis jį nesenai grąžino' 
Taip, kad jisai nejučiomis prezidentui.
nutraukė į ispanų pasiun- — Kodėl čia, mieste visi: 
tinybę. Čia kaip tik buvo langai geležinėmis groto-' 
priėmimas kokio tai gene- mis išpinti? — klausia 
rolo ir mes patekome prie pitsburgietė vadovo, 
skanaus vaišių stalo. Tarp — Karštas klimatas, ir 
svečių sutikau ir baskų nakčia laikoma langus at- 
kilmės kunigą Pablo de virus, taigi grotos — kad 
Lete. Dabar jisai yra Kū- vagys neįlįstų.

Los Angeles, Cal., lėktuvuose patarnautojos 
maitina bananomis devynes beždžiones, vežamas 
iš Šiam j Cincinnati, Ohio, Zoologijos muziejų.

miasi tomis 
marksistinėmis 
mis, tos pačios pažiūros į atrodo susibankrutavusiu. 
materialistinę žmonijos is- Žinoma, šiek tiek atsiran- 
torijos raidą, abi skelbia da sekėjų, tačiau tie žmo- 
klasių kovą, abi stengiasi nės, arčiau į juos pažvel- 
pašalinti religiją iš gyve- gus, dažniausiai šliejasi 
nimo ir tt. Tik metodo prie tokių sąjūdžių ne dėl 
klausimai jas išskyrė. Ta- pasaulėžiūros patrauklu- 
čiau gyvenime visvien jos m° .kurios jie aiškiai ir ne- 
jaučiasi esančios dvi se- skelbia, o tik dažniausiai 
sės, tik viena jų laiko save pateisinti psichologiškai 
praktiškesne, o antrąją savo nuotaikas ir tokiu 
laiko kvailesniais, labiau tūpčiojimu vis tik turėti 
teoretikais. Kai reikia, jos visuomeninę atramą. A- 
moka ir susijungti, ar bent naiptol nepastebėsi jų tar- 
savo veikimą derinti. Pa- pe nuotaikų kovoti dėl ma- 
vyzdžiui, Vokietijos rusų žojo žmogaus teisių, dėl vi- 
zonoje atsirado bendra iš suotino socialinio teisin- 
komunistų ir socialistų gurno, kaip turėtum laukti 
Vienybės Partija, o gi iš tokių. Tačiau jų vertini- 
Prancūzijoje po šio karo mas savo ateities ir jų tei- 
socialistų partijos šuva- siu atkurtoje Lietuvoje 
žiavime buvo nutarta eiti rodo juokingai plačius už- 
į sudaromą Prancūzijos simojimus.
vyriausybę ir ją remti tik Antrojo internaciona- 

. . . .v. , ) bankrotas
munistai. Panašiai daro ir stipriai jaučiamas visuose 

. ... _______  Žmonės paste-
liau, pati Prancūzijos ko- bį kad su kįtais politiniais 
munistų partija išaugo sąjūdžiais yra tikresni ke- 
daugiausiai is socialistų liai kovai dėl sociaiinio tei- 
partijos žmonių. Uz tat si sjngUmo jr demokratinių 
labai sumažėjo. Ir visur laisvių> GriUVus hitleriz- 
kitur matome, kaip komu- mui kai kas manė kad da. 
nistų partija sau narįus bar Vokietijoje, tame pra- 
dažniausiai gauna iš so- monės krašte, turės pir- 

į pasisekimą so- 
- . ______ Kur tau! Viso-
dzios mokykla, iš kurios šiuose rinkimuose pasiro-

.tokią, kurioje dirbs ir ko- jo (socialistų)

pasakoja vadovas.
EGZEKUCIJŲ 

RŪSYJE
_ -• j Drėgnais koridoriais įei-

— Ne tas, aš tik esu pasi- name į storomis sienomis 
ryžęs būti abstinentu. {apverstą, mūro lubomis 

Bet man krito į mintį va- apgaubtą egzekucijų kanri- 
dovo suminėjimas tiky- barį. Čia ispanai nusikal
tos. Jis jau*'daug metų tūlius žudė. 1

Italijos socialistai. Paga- įsuose?

Dabar katedra valstybės 
lėšomis remontuojama.
NUOSTABAUS GROŽIO 

KAPINES
Havanos kapinės — savo 

garsumu bus bene antros 
pasaulyje (taip mums va
dovas aiškino, pirmąją 
vietą užleisdamas Italijos 
Genuai). Marmuras, iš už
sienio importuotas. Meniš
kos stovylos, gausiai iš
klota marmuro plytomis. 

'Jau toks vidutiniškos iš- 
1 vaizdos antkapis kaštuo
jąs apie 12,000 dolerių, o 
yra vienas kaštuojąs 150,- 
000, kitas — 75,000 dole
rių, o pažiūrėjus — rodos, 
nieko ypatingo. Brangu 
net ir mirti Kuboje.

CIGARŲ FABRIKE
Kuba garsi savo ciga

rais. Aplankome vieną ta
bako fabriką — garsųjį 
‘Corona”. Prie durų, kaip 
Carmen operoj, būrys link
smų darbininkių. Viduje— 
ištisas muziejus: kaip ta- 

Įbaką vartojo indėnai (prie 
nosies pridėję dvišaką ta
bako stiebą per jį traukda
mi dūmus), — kaip dabar 
auginamas. Darbininkės 
dėsto plonyčius kaip šil
kas, gelsvus tabako lapus, 
vikriu rankos mostu iš- 
plėšdamos lapo gyslas, o 
vyrai darbininkai paėmę 
pluoštą lapų suspaudžia ir 
atsargiai vienu, geriausiu, 
apvynioja, galus lygiai nu
plaudami ir padarydami 
cigarą. Jie taip įgudę, kad 
cigarai išeina lygūs, kaip 
tik išlysti per skylutę, len
telėje jiems paliktą.

ROMO FABRIKE
Pasukame ir į romo fa

briką — pilstytuvę. Patal
pos užstatytos milžiniš
kais bosais, kiti net po

—. _____ ___„ —Statula pa-ciaLi?t'} Jiems, socialistų maujantį
praleidžia kasdien su tu- vaizduoja ekzekucijos ak- PartlJa bana ’yS. lr Pra_ cialistai.
•_i— ___j___________i___• . _ _ _ u mnktrizla iq burine i •ristais ir žino, kad gal vie-tą: prie kėdės pririštos

nintele jėga, I---- ----- -r.-,. » • — —r-------- — •—--------
padeda save sukontroliuo- tu diržu pritvirtintas visas P611.0 P35511*110 viešumoje pasitikėjimą įgyjanti 
liuoti net ir tada, kai nie- žmogus, gerklė apjuosia- i Y18 lal)iau pradedama sias Krikščioniškoji Socialinė 
kas iš pažįstamų nematys, ma virve (ar diržu), kurį;

iš užpakalio pagaliu —|
.TJZ sraigtu — I __________c____
motorinis ?reit ir kietaį susuka> kadįvikams, socialistai "pasida- ”et savo organizacijos

yra tikyba.
ISPANŲ PILYJE

Tratėdamas i_______
laivas perkėlė per siaurą 
jūros ruožą į salą priešais

kuri žmogui kojos, per krūtinę apjuos- istiPriausia ir vis labiau 

žmogus, gerklė apjuosia- ™. ,ablau pradedama sias 
dvi partijas gretinti. Unija.

. „ ' i —| Gyvenimas parodė, kad , S«clallstal gelbėdamiesi 
budelis taip, užėmus kurį kraštą bolše- ban<^° keisti savo progra-

žudomasis ūmai netekęs, ro ištikimiausi jų talkinin- pobūdį, štai, šių metų rug- 
sąmonės uždusęs, o gal ir kai. Pavyzdžiui 

Havanos miestą. Čia, ant “ nutrauktais kak o rais- kiems bolševikams 
aukštų kalvų, dvi didžiu- claIS* miršta. Budeliai bu-,mus Lietuvą, i 
lės akmens pilys sumūry- vo savanoriai is pačių pa
los. Viena - ištiso kilo- smerktųjų. Uz kiekvieną 
metro (5 B mylios) iigio.jegsekuciją jiems nuimda- 
Antra - ties pat įėjimu įl™ P° trejetą kalėjimo me- 
uostą, garsioji Morro pilis,}r numesdavo 17 aukso 
1630 metais ispanų baigta Pries . egzekuciją
statyti, prieš piratus. Ji iš?budelis atsiprašydavo au- 
kilusi net 120 pėdų virš, os*.,, ... v > i 
jūros paviršiaus. Statyto-' Atleiski, ne as, o įsta- sįus 
jui ispanai davė 500 vergų,; tymas Šyvy* Jums atlma- 
be specialių įrankių, ir jieĮ MIRTININKŲ
išmūrijo šį amžiais išlik-Į KAMBARYS
siantį pastatą, sukilodami' čia pat laukdavo padėtas 
sunkiausias uolas. Tik bol-, lentų karstas. Egzekuci- 
ševikų Rusija dabar to-(jos metu paskutinei pa- 
kius statybos metodus te-įguodai prie mirštančio bu- 
praktikuoja ~ vergų dar-[vo leidžiama stovėti kuni- 
bą. Artėjant prie pilies vargui. Paliai sienas egzeku

cijų kambaryje — buvo 
aukštai įmūrytos geležies 
štangos, ant kurių paka
bindavo už rankų tardo
muosius, o už kojų temp
davo. šalvmais — aukš-v 
čiau — mirtininkų kam-- 
barys, kurs buvo paver
čiamas lyg koplyčia, nes 
prieš pasmerktojo mirtį j į" ” 
jo dvasiniam suraminimui; ’ 
kunigas ateidavo Mišių 
kasdieną laikyti.

VIENUTES IR ISPANŲ 
VYNO RŪSYS

Koridoriais paliai pilies 
mūrus eidami matome vie
nutes, kur ispanai prie sie
nos prirakindavo tuos, ku
riuos laikė pavojingiau
siais. Čia vėl vienutė, me
džio durimis, su menka

v •

dovas parodo “nubaustą 
patranką” —r įkastą iki 
pusės į žemes, tik laibasis 
galas su ugnį spjaudžiu
siomis žiotimis kyšo. Esą, 
ispanai turėjo paprotį: jei 
patranka bešaudant kaip 
nors užmušdavo savą ka
reivį, būdavo sudaromas 
tribunolas, kurs arba ją 
“išteisindavo”, arba “nu
bausdavo” — įkasti.

KARO ORKESTRAS 
TIES PREZIDENTO 

RŪMAIS
Mes stovime pakiliai to

je pilyje ir matome kitoje 
sąsiaurio pusėje stilinguo
sius prezidento rūmus. 
Girdisi karinio orkestro 
garsai: šiandieną naujasis 
popiežiaus atstovas įteikia

Pavyzdžiui rusiš- Piečio mėn. 23 d. suvažia- 
. v? v*81! vakarinių Vokieti-

____ lietuviai so- zon^ socialistų vadai 
cialistai beveik visi metėsi ąįškiai pasisakė, kad rei- 
jų tarnybon, ir tik jaiskia Pasenusias marksizmo 
bolševikai pasitikėjo — teorijas peržiūrėti ir pa- 
bent pradžioje. Prisimena- ke.ls^1 matenjalistmį įsto- 
me, kaip tais metais Jonas ?JOS supratimą, nes tas 
Šliupas jaudinosi, kad jo ^aro Par^J4 atsilikusią 
“pažangieji” taip susiteršė nu° &yvemmo • 
tautos akyse, ir “savuo- ^ai. kunos . tautos nusi- 

j” tramdydavo sušilai- vytosios socializmu ir is 
. ■ ■ baimes komunizmo mėtėsi 

ventiliacija, kur kalinys Į k^tą kraštutinumą — fa- 
troškuly ir karšty beveik šizmą. Tačiau po visų klai- 
iki mirties prakaituoda- dų ir tragiškų lūžių, šiuo 
mas išsekdavo. O čia vėl ii- metu visur pastebimas ieš- 

igas, lyg rūsys, su didžiu- kojimas kelių su krikščio
niais molio indais, kur is- n’ško teisingumo pagrin- 
panai vyną laikė. Visiems ^ais ar bent jam artimų 
įgulos nariams jis buvo formų. Jeronimas Ž.
prieinamas: gerk kada no-' ----------------
ri ir kiek nori. i Meilė pridengia nuodė-

Dr. J. Prauskis. mių daugybę. Šv. Paulius.

I

Kai kurios tautos nusi-

baimės komunizmo metėsi

BALF METINIS SEIMAS
BALF Direktorių Tarybos nutarimu, Bendrojo A- 

merikos Lietuvių Šalpos Fondo metinis seimas įvyks 
1947 m. lapkričio - November 5-6 d.d., Hotel New Yor-

Visi BALF skyriai yra prašomi ruoštis metiniam 
seimui. Geriausias pasiruošimas būtų pravedimas 
{BALF vajaus visu pajėgumu ir išrinkimas savo atsto
vų seiman.

Seimo darbotvarkė bus pranešta vėliau. Viešbu
tyje yra rezervuotas ribotas kambarių kiekis. Norin
tieji turėti viešbutyje kambarius, prašomi iš anksto 
pranešti BALF raštinėn, 105 Grand St., Brooklyn 11,
N. Y.

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

Nora Gugiene, BALF Sekretorė.

<... J



4GZRDE17 LIETUVIU 
KOLONIJOSE

Lietuvos Pranciškonai Persikėlė Į 
Savo Naująjį Vienuolyną, 

Kennebunkport, Maine
Pittsburghe, 

Pranciškonus, 
pačioje pra- 

Kelet, džioje prieš 6 metus Pittsbur- 
vienuo- ghe. Jis nufilmavo visas ingreso

DARBININKAS
seminarijoje. Juozas Augys grį-Į 
žo iš Armijos, užbaigęs savo 
tarnybą. Jis sieksiąs mokslo? 
Jonas Girdzijauskas po atosto
gų išvyko į kolegiją. Jonas Ur
bonas rašo iš tarnybos, kad pa
tenkintos. Jis dabar randasi 
Japonijoje.

Mūsų parapijos, taip vadina
mas, Švilpukų benas, prie kurio 
priklauso berniukai ir mergai
tės, beveik visur laimi pirmą 
prizą. Jų vadas yra kun. Vincas 
Ražaitis.

Rugsėjo 21 d. Mount St.’rapijos klebonas. 
Francis. Greene. vienuolyne priėmė Tėvus 
kažkoks kraustymasis, atsisvei- kaip kad priėmė 
kinimas ir išvažiavimas. T” ' 
metų kartu gyvenusių vienuo- 5" 
lių. staiga didesnė jų dalis atsi- apeigas. Buvo taipgi atvažiavę 
skiria ir išvyksta. Kažkaip liūd- ir Lewistono. Me., lietuviai pasi-j 
na ir gaila skirtis, bet vienuolis tikti Pranciškonų. Gražiai ir į-' 
seka Dievo 
Važiuojame pora valandų gra- iki busimojo vienuolyno durų, 
žiais Maine keliais ir džiaugia- Čionai Campbell 
mes nepaprastu rudens gražu- Tėv. Provincijolui Justinui Vaš- 
mu. nes jis čia iš tikrųjų poetiš- kiui. O.F.M. namų raktus. Atsi
kąs. Sustojome pas kleboną pa- 
siskolinti kryžiaus procesijai, 
nes esame naujakuriai ir visko 
stokuojame. Užvažiavome pas 
Pranciškonus prancūzus, kurie 
15 mylių tolume gyvena nuo 
mūsų vienuolyno. Jų studentų 
choras su keletą 
giedoti.

11:30 vai. jau 
mūsų vienuolyno 
vietinių žmonių susirinko pasi- labai gražiai išpildė 
tikti naujų gyventojų: 
pamaldumo, kiti iš žingeidumo, i vargonais, 
nes daugumoje protestantai, o rengtais, pritariant, 
be to. pakol gyveno ponas, nie
kas negalėjo įeiti vidun, o da-' 
bar atsivėrė durys. Sensacija I 
Jau iš ankščiau atvažiavęs kun. 
M. Kazėnas, šv. Kazimiero pa-

valią ir ją vykdo, spūdingai atėjome procesijoje

sūnus įteikė

T
I 
I

W.J.Chisholm
GRABORIUS

“Asmeniškas Patarnavimas”

331 Smith St., 
PROVIDENCE, R. I.

Telephone;
Ofiso: Dester 1952

Namu: PI. 6286

vėrus durims, visi suėjome į 
koplyčią ir tuojau prasidėjo iš
kilmingos šv. Mišios. Tai buvo 
pirmoji šv. mišių auka tame 
name, kurią atnašavo Provinci
jolas kun. Justinas Vaškys, a- 
sistuočjant kun. Juvenaliui 

tėvų atvažiavo Liaubai. O.F.M. ir kun. Modes- 
. tui Stepaičiui, O. F. M. Ceremo- 

buvome prie nijų Magistras kun. Bernardi- 
vartų. Minios nas Grauslys, O. F. M. Choras 

šv. Bazili- 
vieni iš jaus mišias, modemiškiausiais 

ten savininko jau į- 
Celebran- 

tas Prov. kun. Justinas Vaškys 
pasakė jausmingą pamokslą 
lietuvių ir anglų kalbomis.

Tyliai, be jokių iškilmių, Tėvai 
Pranciškonai pradėjo gyventi 
naujame vienuolyne. Visos iš
kilmės ir namo šventinimas į- 
vyks sekančiais metais vasarą, 
kada bus įrengta koplyčia ir 
milijonieriaus puikus namas į

Kun. L. J. Voicekauskas, 
Dievo Motinos Sopulingos lie
tuvių parapijos klebonas, Kear
ny, N. J., mini savo 30 metų 
kunigavimo sukaktį. Kleb. kun. 
L. J. Voicekauskas yra LDS ir 
“Darbininko” rėmėjas. Šių žo
džių rašėjui teko kalbėti jo va
dovaujamo j parapijoj ir joje 
dar yra LDS kuopa, kuri labai 
gražiai gyvavo. Tik pastarai
siais laikais yra susilpnėjusi. Ti
kimės, kad ji atsigaivins ir 
veiks, kaip praeityj, kad veikė. 
Sveikiname kleb. kun. L J. Voi- 
cekauską ir linkime sveikam su
laukti auksinio jubiliejaus.

Šiuo metu mūsų kolonijoje y- 
ra daug sergančių žmonių, jau
nesnių ir senesnių. Priežastis:— 
ormo permaina.

Korespondentas.

i
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Susirinkimas “Tag Day” 
Reikalu

APREIŠKIMO 
PARAPIJOJ

Įvykstančiai rinkliavai spalių 
2, 3 ir 4 d.d. pasiruošimas varo
mas visu smarkumu. Komisija 
turi posėdžius kiekvieną trečia
dienį Apreiškimo par. salėje, 
8:00 vai. vak.

kys, Tėv. Benvenutas Rama
nauskas (dabar kelionėje iš I- 
talijos), 
Grauslys, 
nas, Tėv.

' Barnabas
Pranciškus Laurynas.

Tėv. Bernardinas 
Tėv. Viktoras Gidžiū- 
Petras Baniūnas, Tėv. 
Mikalauskas ir brolis

LEIISTON, ME.

Kun. Domininkas Pocius, 
Dievo Motinos Sopulingos lietu
vių par., Kearny, N, J., vikaras, 
paskirtas birželio 14, 1947 m.
Jis buvo įšventintas kunigu ge
gužės 5 d., 1945 m.

Sekmadienį, rugsėjo 28 d., 8 
vai. rytą, parapijos bažnyčioje 
bus atnašaujamos šv. mišios a- 

Ona biejų kunigų intencija. 5:30 vai. 
Pazniokaitė, Ieva Tvaskienė, A. vakare, L.A.P.C. salėje, Kear- 
Venskus ir V. J. Kudirka. Taip- ny, N. J., visos parapijos drau
gi dalyvavo ir mūsų varg. V. gijos ruošia šaunią vakarienę 

“Darbininko” kleb. kun. L J. Voicekauską ir 
jo asistentą* kun. D. Pocių pa- 

__  gerbti.
Vakarienės rengimo pirmi

ninke yra p. Alena Jankauskie
nė. Visi parapijiečiai sveikina 
savo vadus ir linki Dievo palai
mos.

NORWOOO, MASS.
šios kolonijos LDS i 

LDS 3 kuopą atstovavo 
kun. F. Norbutas, A. F. 
žys, Jurgis Versiackas,

Iš

Šereika, buvęs 
administratorius.

I 
«
I 
I

seime 
kleb. 

Knei-
I

Norwoodiečiai ruošiasi daly
vauti Prelato Dr. K. Urbonavi
čiaus bankiete, rugsėjo 28 d., 
Bostone.

Iš Faulkner ligoninės grįžo po 
operacijos p. Ona Červokienė. 
Taipgi šią savaitę pasidavė ope
racijai p. Petronėlė Mickunie- 
nė, gyv. Winslow Avei. Lnkime 

(ligonėms atgauti stipriausią 
sveikatą.

silankiusiems į pikniką parapi
jos klebonas kun. Kinto taria 
nuoširdų ačiū.

BALFo Veikimas

Kad darbas eitų sklandžiai, iš
rinktos generalis vedėjas J. P. 
Mačiulis, žinomas visuomeni
ninkas ir nuosavybių pardavė
jas, kuris tik rinkliavos reika
lais ir rūpinasi, kad ją kuo ge
riausiai pravedus. Visais reika
lais pas jį galima kreiptis: 105 Borus. 
Grand St., Brooklyn 11, N. Y. 
Tel. EV. 8-6203.

Visi lietuviai atjaučią sunkią klausė chorui,
* _ C* V A T

Gražioji Apreiškimo par. baž
nyčia atnaujinama iš vidaus. 
Taigi, neužilgo ši bažnyčia bus 
dar jaukesnė, nes pasižymėję 
bažnyčių dekoratoriai dirba, o 
kleb. kun. N. Pakalnio didelis 
meno pamėgimas ir žinojimas 
tai užtikrina.

Apsivedė
Praeitą sekmadienį, rugsėjo 

21 d. apsivedė mūsų bažnyčioje 
Eleonora Jecevičiūtė su William

Jaunoji buvo veikli parapijos 
jaunimo organizacijoje. Pri- 
.........................., sodalietėms ir 
C.Y.A. Leidžiamojo jaunimo 
laikraščio “Annunciator” buvo 
nuolatinė bendradarbė.

Jaunasis yra veiklus Aušros 
batų ir be pakenčiamo valgio, Vart9 Par- narVs, priklausąs 
tikrai turėtų sujaudinti kiekvie- Pr*e L. Vyčių 12 kp. ir kitų or- 
no širdį ir jie tikrai užsiregis- ganizacijų. K.
truos rinkėjais šiai didžiajai 
New Yorko Lietuvių “Tag Day” į 
— Rinkliavai.

tremtinių padėtį, kuri diena iš 
dienos blogėja, o prisiminus 
kaip arti žiaurioji žiema Euro^ 
pos žmonėms, kurie be rūbų, be'

Registruotis galima BALF 
centre, visose klebonijose, klu
buose ir pas daugelį biznierių 
bei asmenų. .

ANGELŲ KARALIE 
NES PARAPIJOJ

II-ji L. Vyčių kuopa rengia■ 
pikniką, kuris įvyks šio 
šio 28 d., Tėvų Pranciškonų 
miške, Greene, Maine.

Kviečiama atsilankyti ir iš to
limesnių lietuvių kolonijų ir 
praleisti linksmai paskutinį rug-

mėne-

bus paverstas kukliu vienuoly- [ sekmadienį. Laukiame švė
nų su paprastomis vienuoliško-| &U- Vyčiai.

imis celėmis pagal šv. Pranciš
kaus neturto mylėtojo dvasią.

I Naująją šeimyną sudaro: 
Provincijolas Tėv. Justinas Vaš-

VATERBURY, CONN.
Susirinkimas

MES
TURIM
JUMS

KĄ

a

Bronius P. Bartkevičius

Didžiausi pasirinkimą visokių kailinių 
Vėliausios mados kailinius 
Geriausius kailinius už žemiausias 
kainas
Geriausius kailinių rinkinius visoje 
Naujoje Anglijoje
18 metų patyrimų kailinių iždirbystės 
Patyrusius Expertus kailinių taisyme 
Gvarantuotg darbų už pigiausių kai
nų 
Senus kailinius išmainome j naujus 
Nuoširdų Lietuviškų Patarnavimų.

FURRIIRS
735 No. Main Street 

(Netoli Ames Street), Montello, Mass.
Tel. Brockton 8-1246

►j* LDS 5 kp. susirinkimas įvyks 
28 d. rūgs, m., 1 vai. po pietų, 
Šv. Juozapo parap. senos mo- 

*♦* kyklos patalpose. Prašome na- 
| rius skaitlingai atsilankyti. At- 
$ stovės pp. S. Sapranienė ir A- 

nelė Meškunienė išduos raportą 
A iš LDS Seimo, įvykusio rugsėjo 
A 21 ir 22 dd., Providence, R. I.
A Valdyba.

♦’«,M^*yv\”»H»M»**?vvvvvvvvvvvvvvvv

Praeitą sekmadienį per visas 
mišias buvo prašoma parapijie
čių paremti įvyksiančią New 
Yorko lietuvių “Tag Day”.

Kurie norėtų ir galėtų šiame 
kilniame darbe pasidarbuoti, 
prašome užsiregistruoti klebo-Mūsų Balfo skyrius išsiunti

nėjo laiškus įvairioms miesto

Antradienį, rugsėjo 23 d. 
kleb. kun. F. Norbutas atnašavo 
šv. mišias už a. a. kun. Stepono 
P. Kneižio vėlę. Tai buvo pp. B. 
Chubet’ų auka.

Pereitą šeštadienį, Šv. Jurgio 
lietuvių par. prasidėjo kateki- 
zacijos pamokos vaikučiams. 
Daug vaikučių susirinko. Moky
tojauja Nukryžiuotojo Jėzaus 
Vienuolyno Seselės.

L Vyčių Suvažiavimas

L Vyčių N. Y. ir N. J. apskri
ties suvažiavimas įvyko sekma- nijoje ar pas veikėjus. 

I formoms ir įtakingesniems pa- dienį, rugsėjo 21 d., American
vieniams asmenims, kviesdamas j Common, New Yorke. 
aukoti. Prie laiškų išsiuntimo 
darbavosi: kun. J. Klumbis, J. 
Jokubavičius, Motiejus Belch ir 
Jurgis Linka. Šiuo metu taip 
pat talpinami Patersono laik
raščiuose straipsniai apie Balfą 
ir apie lietuvių tremtinius. 
Straipsnius parūpina J. Jokuba-

, vičius.

Vyčiai
Patersono Vyčiai rugsėjo 27

d. turės šokius Washington tas pasakyti keletą žodžių, nuo i 
Ballroom, 74 Godwin St. Kalė-; širdžiai padėkojo apkričiui už 
doms Vyčiai yra numatę suvai- paramą Centrui praeityje, kvie- 
dinti lietuvišką komediją “Biz- tė atstovus ir ateityje sutorti- 

Į Moterų Sąjungos apkrities nieriai”, parašytą kun. J. Klum- nai dirbti savo organizacijai, 
suvažiavimą, kuris įvyks sek- bio. 
madienį, spalių 12 d. vyks pp. 
Ieva Tvaskienė, A. V. Kneižie- 
nė, A. Lyons, E. Novikienė.

Šv. Jurgio lietuvių par. baž
nyčioje prasidės 40 Valandų at
laidai spalių 3 d.

Rugsėjo 21 d. įvyko Amerikos 
Lietuvių šalpos Fondo 2 sky
riaus piknikas, kuris nebuvo 
taip sėkmingas, kaip tikėtasi. 
Tačiau pelno vistiek liko. Dainų 
programą išpildė šv. Juozapo 
par. chore grupė, vad. komp. A. 
J. Aleksiui. Taipgi buvo ir pra
kalbų. Turiu pasakyti, kad da
lyvavusieji buvo patenkinti pro
grama.

Rugsėjo 25 d., po atostogų 
grįžo Šv. Jono Seminarijon 
klierikas Antanas P. Kneižys.

PATERSON, NJ.

AJS.

Teko kalbėtis su p. D. Morke- 
vįčiūte, kuri studijuoja slaugės 
mokslus Šv. Rapolo ligoninėje, 
New Haven, Conn. Ji yra gera 
daininkė ir turi gerą balsą. 
Taipgi moka gerai groti vargo
nais, ir daug kartų teko girdėti 
ją grojant vargonais ir jos ma
lonų balselį. Dieve, padėk, Dolo
resai pasiekti tikslą. Jos tėve
liai yra LDS 5 kuopos nariai.

Sekmadienį, rugsėjo 28 d. mū
sų parapijos bažnyčioje prasi
dės 40 Valandų atlaidai.

Teko kalbėtis su kun. A. 
Gurkliu. Jis sakė, kad atosto
gas praleido pas savo tėvelius ir 
po atostogų tęs mokslą. Jonas 
Gurklys taip pat turėjo atosto
gas pas savo tėvelius. Jis yra 
baigęs chemijos inžinieriaus 
mokslus, ir yra pasiryžęs tęsti 
mokslus universitete. Taipgi 
praleido atostogas pas savo tė
velius Edmundas Šambarys, 
kuris mokinasi TT. Marijonų

Pavykęs Piknikas
Rugsėjo 14 d. visų katalikiškų 

parapijos organizacijų iniciaty
va turėjom Lindenbergh parke 
puikų pikniką, kurio pelnas ski
riamas naujosios parapijos sa
lės statybos fondui. Gryno pel
no gauta net $1120. Šią stambią 
sumą pavyko realizuoti, nes 
tiek parapijos organizacijos, 
tiek pavieniai asmenys nepa
šykštėjo stambių aukų ir nepa
gailėjo savo triūso.

Prie pikniko savo darbu prisi
dėjo ypatingai šie asmenys: — 
Vincas Chernelis, Antanas Juš
kaitis, Jurgis Jesulaitis, Wilius 
Clemis, Harry Hammond, Ka
zys Jobška, Narinkevičius, Le
kavičius, Misiūnas, Macejak, Fr. 
Mueller, A. Palukaitis, Fr. An- 
dreičikas, Fr. Aleksa, Von Gen- 
niken, Norken, V. Yustas, Ce- 
lencevičius, A. Lapinskas, Gla- 
niauskas, J. Baublis, Marčins- 
kas, B. Baublis, Obelevičienė, 
Navickienė, Žilienė, Bušniaus- 
kienė, Yvoškienė, Glaniauskie- 
nė, Stonkienė, Norenkevičienė, 
Ūsienė, Marcinkevičienė, Mato- 
nienė,a Obolevičiūtė, Vaičaitytė, 
Andreičikienė, Justienė ir k.

Visiems aukavusiems ir dir
busiems, taip pat ir visiems at-

Choro Praktikos
. . . Orui atvėsus, susirenka be-Dalyvavo daug atstovų repre- . . . . x , .. , .'. _. ... , :veik visi choristai giedoti baz-zentuojancių įvairias kuopas. I , ...„ .... . . ™ nycioje, tad praeito sekmadie-Susinnkimui vadovavo Ch. . J \ , .._ , nio sumos metu giedojimas tik-Bason — pirm., raštininkavo — . , .„ « .A. L , , irai buvo gražus.H. Pečiuraite. Padaryta apzval-i _ ...... _, .A. ; Parapijos kunigai ir muz. Pr.ga apskrities veiklos, įsklausy-' „. . . , . ,T , Dulke ragina ir prašo visų, kutas L. Vyčių seimo raportas, . , S . • • , . •, . ne gali priklausyti chorui, kad ikun išdavė Ann Klem. Raportai .. . * . ~ J ,_x.1 . .ijj Įstoti. Choro praktikos įvyks- 

pnim i. ta kas penktadienį, 8 vai. vaka-
Dalyvavo L. Vyčių Centro .., „ , . , . re, parapijos saleje. Visi kvie-prnn. Juozas Boley n- pakvies- atsilankyti „

HARTFORD, CONN.
Sekmadienį, rugsėjo 28 

Lietuvių šalpos komitetas 
(BALF) ruošia pikniką. Kvie
čia visus dalyvauti Lietuvių 
Draugijų Sąryšio parke. Taipgi 
neužmirškite, kad Lietuvių šal
pos Komisija pardavinėja tikie- 
tus dėl $50,00 vertės. Paremki
te ir nusipirkite tikietus.

Lietuvių Piliečių nepriklauso
mas klūbas auga nariais. Daug 
jaunų vyrų rašosi į jį. Dabar j 
savo nariams pakėlė ligos pašai- j 
pą nuo $6.00 iki $8.00. Klūbas į 
pradėjo žiemos sezoną, būtent, i 
šokius nuo rugsėjo 6 d., kurie 
įvyksta kiekvieną šeštadienį.

A. Sabeika.

d.

i 
i

Pakvietus suvažiavimo na
rius padėti New Yorko lietuvių 
“Tag Day”, užsirašė nemažai 
rinkėjų, nors daugelis jų gyve
na New Jersey valstijoje.

Svarstyto kaip galima padėti 
BALFui, nutarto, kad apskri-1 
tys suruoštų parengimą jo nau-' 
dai. Išrinkta komisija iš: H. Pe-I 
čiuraitė, EI. Banunaitė, K. Kaz
lauskas, Al. Mikolaitis ir D. J. 
Averka. I.

4

A. Gumauskas
Generalis Kontraktorius

694 Chalkstone Avė., 

PROVIDENCE, R. L 

Tel. Plantations 0753

I

Parūpinu planus ir statome 
naujo stiliaus namus su mo
derniškais įrengimais. Atlie
kame visokius darbus namų

taisymo.

!

OCTOBER 4-5,1947
Hartford, Conn. įvyksta

Naujosios Anglijos L. Vyčių

YAKAVONIS
Funeral Home

741 No. Main St.
Brockton, Mass.

V. YAKAVONIS
Laidotuvių Direktorius ir 

BalMmuotojM 
Patarnavimas Dieną ir N ak t j 

Koplyčia Šermenims Dykai
• Tel. Brockton S-1M0

L V. WARABOW
Fanerai Service

24 Fldd 8L, Brockton, Mass.
Tel. Brockton 2005 

1156 Washington St, 
Norvood, Mass.

Tel. Nonrood 1503

SUVAŽIAVIMAS
DIENOTVARKE:

October 4 — Saturday

Registration at Knights of Lithuania Club 
Rooms 339 Capitol Avenue, Hartford 

8:00 P. M. — Dance at Holy Trinity School Hali 
Refreshments

October 5 — Sunday
10:00 A. M. — Mass at Holy Trinity Church for 

the intention of the Knights of Lithuania.

1:30 P. M. — Sessions at Knights of Litlraania 
Chib Rooms

6:30 P. M. — Supper at Holy Trinity School Hali



D AfiB.lNINKAS

n T T T np Fj C MIC., pasakys iškilmių pamok- 
U A , gją Visuomenė padėkos Die-

tame susirinkime buvo varto ja-

DAKTARAI

vui už įžymų Prelatą Dr. Kazi
mierą Urbonavičių ir paprašys 
daugiau Dievo malonių Prela
tui, sau ir visuomenei.

6 v. v., Bradford Hotel, Tre- 
mont St., Bostone, įvyksta pa
garbos, džiaugsmo ir padėkos 
bankietas. Visi kviečiami, kurie 

i turės bilietą įeiti.

Garbinga diena. Rūgs. 28 d. 
yra didžios garbės diena kun. 
Dr. K. Urbonavičiui ir mūsų 
lietuviškai visuomenei.

10 v. r., kun. K. Urbonavičius 
celebruos su asista iškilmingas 
padėkos šv. mišias, kaipo Mon- 
signoras. Kun. Dr. Jagminas,

7
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Dr. Joseph F. Antanėlis
OPTOMETRISTAS
515 E. Broadway

So. Boston, Mass.

Ofiso Valandos išskyrus 
Trečiadieniais ir Penktadieniais.

Vakarais Nuo 7 iki 9-tai 
Šeštadieniais nuo 2 iki 8-tai.

4-----------------------------------------------■A

TeL ŠOU 2805

Dr. J. L Pasakantis
DR. AMELIA E. RODD

OPTOMETRISTAI
447 Broadway
So. Boston, Mass.

OFISO VALANDOS: —
Nuo 9 ryto iki 12 vai. dieną. 

Seredomis: —
Nuo 9 ryto iki 7 vaL vakare.

5-ta diena. Spalių mėhesio 
penktadiena labai svarbi diena 
Šv. Petro lietuvių parapijos baž
nyčioje, W. 5th St., So. Bostone. 
Tą dieną, 7 v. v. prasidės mote
rims ir merginoms šv. Misijos. 
Kviečiamos visos lietuvės mote
rys ir mokančios lietuviškai 
merginos atsiminti tą penktą 
dieną ir įsiūlyti visoms kitoms 
tą dieną atsiminti.

i
I Sekamą savaitę misijos bus 
vedamos vyrams; po tam bus 
misijų savaitė jaunuomenei ne
suprantančiai lietuviškai.

Tokių Misijų Dar Nebuvo!

ŠOU 2712 Res. BIG 9013
Aa> I i C/MfmAitf* Iri• ve vvJ^lUvUl 

LANDŽIUS
Lietuvis gydytojas ir 

chirurgas. Naudoja vėliausią 
X-Ray aparatą 

Pritaiko akinius.
534 E. Broadway, 
So. Boston, Mass.

Valandos4 2 iki 4 ir 7 iki 8.

Tel. TROwbridge 6330

J.Repshk,M.D.
(REPŠYS)

Lietuvis Gydytojas
278 Harvard Street

Kampas Inman arti Centrai Sq. 
CAMBRIDGE, MASS.

Ofiso Valandos 2—4 ir 6—8.

Tel. KENmore 4433

Dr. Albert P. Kiburis
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.

ĮVAIROS SKELBIMAIkai — Veronika A. Šimkienė, 
adv. Juozas Cunys, J. Arlaus
kas ir Arthur Booth. Publikaci
jos pirmininkas — Antanas F. 
Kneižys. Jo pagelbininkai — A. 

i Peldžius, K. Čibiras, Aleksan- 
jdras Ivaška, Regina Glineckai- 
i tė ir inž. Jonas Vasys. Kapito
nai — Dr. F. Galinis, J. J. Ro
man. Sr., Frances Zaletskienė, 

iD. A. Zaletskas, Juozas Mata- 
činskas, S. Kontautas, Ona I- 
vaškienė, Juozas Casper, M. 

įVenis ir Feliksas A. Zaleskas. 
i* Z’ ;Leitenantai — S. Griganavičius,
Ijonas J._ Gngalus, J. Sngimas. Marjjona K GajUenė> K. Sid.l 

lauskas, V. Valatka, V. Staku-!
itis, F. Tuleikis, Al. Kleponis, K. 
Rusteika, B. Korites, S. Micke
vičius, L. Švelnis, J. Lekys, V. 
Balukonis, Ona Siaurienė, An
tanina Grabian, B. Kasmaus- 
kienė, Eleonora Glineckytė, 
Mrs. Arthur Booth, Nellie Pe
čiulis.

Brighton, Mass. — Ketvirta- toriais? Todėl, kad pirmą kartą 
dienį, rugsėjo 18 d. š. m., J. E. įvyko arkidiecezijos rūmuose ir . 
Arkivyskupo Richard J. Cu
shing, D. D., kvietimu laiškais ma lietuvių ir anglų kalba, 
ir kun. Prano M. Juro pasidar-; Susirinkime dalyvavo šie lie- 
bavimu, Arkivyskupo rezidenci-, tuviai: kun. Pranas M. Juras, 
joje dalyvavo būrys lietuvių A. F. Kneižys, K. Čibiras, A. 
veikėjų Carney ligoninės staty-.Peldžius, S. Griganavičius, adv.: 
mo reikalu.

J. E. Arkivyskupas Richard i 
J. Cushing, D. D., plačiai išaiš
kino susirinkimo tikslą, būtent, 
|kad yra būtinas reikalas sukelti 

c i $3,000,000.00 naujų Carney li- 
Art. A. Dičiūtė-Trečiokienė įgoninės namų pastatymui So.

i Bostone. Jis sakė, kad senieji 
opera į namai negali ilgiau tarnauti, 
kaipo!kaip 5 metus. Ligoninė So. Bos- 
Euro-,tone yra būtinai reikalinga.

Reikalinga Batų Dirbėjai 
kurie yra patyrę vartoti dvigu
bą adatą—Vampers, reikia pa
tyrusių prie dvigubos adatos 
prie visokių darbų, 
Under Trimmers,
Stitcherių ir Russet taisytojų. 
Darbas pastovus, geras atlygi
nimas. French Shriner & Urner 
Shoe Mfg., 443 Albany St., Bos
ton, LIB. 2483. (16-to-3)

Stitchers, 
Viršutinių

...................-------------------- --- -----p]

A, J. NAMAKSY
REAL ESTATE A 

INSURANCE 

409 W. Broadway 
SO. BOSTON, MASS.

Office Tel. So. Boston 0948

Res. 37 Oriole Street
We*t Roxbury, Mas*.
Tel. Parkway 1233-W

B 
įDr. A. L. Kapochy, J. Lekys, 

adv. K. J. Kalinauskas, M. Ve- 
nis, Jonas J. Roman. Sr., B. J. 
Koraitis, A. J. Namaksy, F. A. 
Zaletskienė, B. Cunienė, Stasys 
Mockus. L. Švelnis, K. Rustei
ka, inž. J. Vasys, Dr. Pranas E. 
Galinis, A. P. Kleponis, P. 2i- 
butytė, A. G. Grabijpliūtė, A. 
Marksaitė, F. Grendelytė, V. A. T c * i ■ .x.. , • . ’ J. E. ArkivyskupasŠimkiene, O. Siaunene, M. K. , ~ ...
Gailienė, Ona Ivaėkienė. A. I- Cushmg-

’ r ,T , , kimui, visus dalyviusvaska ir V. Valatka. nojo dovanele su savo parašu.
Lietuvių Komitetą “Save The Kaikurie iš

1 arkivyskupu
E. fuoti “Boston
. i . . . .

I 
i

i

Lietuvos Valstybinė 
prieš karą buvo žinoma 
viena iš geriausių operų 
poje. Jos artistai solistai, buvo J Ligoninės vadovybė — Seselės 
kviečiami su koncertais į kitas vienuolės gali duoti naujų namų 
šalis. Toje žymioje Lietuvos o-! pastatymui milijoną dolerių,
peroje artistė A. Dičiūtė - Tre- Trūksta dviejų milijonų, ku- 
čiokienė dainavo keturiolika riuos turi sukelti So. Bostonie- Carney” sudaro šie: 
metų, būtent, nuo 1930 iki 1944 čiai ir apylinkė, kuriems Carney Garbės pirmininkas — J. 
metų. Pradėdama i ’
tesnių iki pirmaeilių vadovau- niai pradėtas. Jį vedė susidaręs shing, D. D. Generalis pirminin- 
jančių rolių. Ši garsi Europoje komitetas, bet jam nepavyko kas — kun. Pranas M. Juras; 
artistė yra dainavusi 49 įvai-' sukelti nei dvidešimtos dalies, generalio pirm, asistentai — 
rias operų roles - partijas. Nuo Taigi jis, nors ir nenorėdamas, adv. Jonas J. Grigalus ir p. Bro- 
1944 m. būdama tremtyje dai-; turėjęs paimti fondo vajų į sa- nė Cunienė. Sekretorės — Feli- 
_  • z i - •  : r»i "i o A vrzhlS

Iždiningai — Dr. A. L.
kad jis pakvietė Kapochy, A. J. Namaksy ir.sėjo 25 d.

James Strigunas. Paminklo Do-. -----------------------
Remkite tuo* profesi joną lūs Ir biz- 

Inierius, kurie savo skelbimai* remia 
“Darbininką'’.

i
!

Kam man beeiti į misijas?
Juk visuomet tą patį girdU
Nuodėmė, išpažintis, pragaras, lio mėnesį atvyko Amerikon ir rinkusiems, 
dangus... Aš visa tai jau žinau, pirmą šioje šaly dainavimo de- Nukryžiuotojo Jėzaus Seseles į>' 
Tik veltui laiko gaišinimas. biutą ■ J---- "—'■ ‘ • i

BET ŠĮMET MISIJOS BUSį6051006’ mus. ucvuiujv uz.ucn.uum pi-,
KITOKIOS! šiemet išgirsi ką,me Koncerte, spalių - Oct. 19 nigų už tuos namus užmokėti.! 
nors, ko ar visai nebuvai girdė-1947, Gavin mokyklos audi- Jis pridėjęs, kiek truko, bet lie- 

įjęs, ar tik retai kada ir labai jtoriPTai bus Pirraa ir nepa-tuviai buvo taip dosnūs, kad į 
Į mažai. Misionierius žada kalbė- Prasta ProSa Amerikos lietu- trumpą laiką sudėjo reikalingą 
jti apie tai kas labai labai liečia viams’ dainos mėgėjams išgirs- sumą ir jam grąžino. Taipgi pri-, 
i ------ pa_!ti šią Lietuvos dainų karalaitę minė, kad ir kun. Dr. K. Urbo-

bus labai praktiški, dainuoJan- aPie gražiai žydėju- navičiaus paaukštinimas Prela- 
|sią, su garsia senove, o dabar tu yra visų lietuvių garbei, 
okupanto teriojamą kovojančių Kvietė visus lietuvius prisidėti.

” prie. Carney ligoninės naujų na
mų statybos. Jis sakė: “Jūs 
man dabar pagelbckite, o aš,

I

f
f

Richard 
susirin- 
apdova-

t

dalyvių kartu su 
buvo nufotogra- 
Globe” korespon- 

nuo papras-ligoninė tarnauja. Vajus jau se- Arkivyskupas Richard J. Cu- dento ir jų vaizdas tilpo tame 
laikraštyj. Taipgi tilps arkidie
cezijos laikraštyj “Pilot”

: “Darbininke”.
Lietuvių komiteto pirmas 

sirinkimas savo patalpose, 
tent, Lietuvos Vyčių kamba
riuose įvyko ketvirtadienį, rug-

navo alijantų kariams ir pabė- vo rankas. •c*ja Grendelytė ir Anelė Mark-
gėlių stovyklose. Praeitą birže-j Jo Ekscelencija priminė susi-,^1®-

biutą — bei pasirodymą turės Brocktoną ir nupirko joms na-ivani? Komiteto pirmininkas — 
~ įe, “Darbininko” metinia- mus. Jos neturėjo užtektinai pi-Į Stasys Mockus. Jo pagelbinin-

i Jūsų kasdienį gyvenimą.
! mokslai 1 
naudingi ir įdomūs.

NEAPLEISK ŠIŲ METŲ MI-I
SIJŲ!

Tokių dar nebuvo ir gal greit 
nebebus!I

PICKWICK 
Turės Viri Pusės Mili
jonų Galionų Įtalpos
Didžiausia alaus darykla Pick- 

wick įtaisė aštuonias labai dide
les tankas išklotas stiklu po 
31,000 galionų. Šias tankas at
gabenti iš Milwaukee 
wick Ale 
Plain ėmė 
Kiekviena 
tuoniolika
šių tankų sudarė daug neparan
kumų, nes jos reikėjo pervešti 
per tiltus ir patiltes. Vežant 
tankas New Haven gelžkeliu vi
są laiką prižiūrėjo šeši eksper-

į Pick- 
Broveries, Jamaica 

virš mėnesio laiko, 
tanka sveria virš aš- 
tonų. Atgabenimas

■ partizanų Lietuvą. Todėl broli’I iir sese, ruoškis į šią meno puo
tą — “Darbininko” metinį kon
certą, spalių 19 d.

Be A. Dičiūtės - Trečiokienės, 
bus ir kitų žymių dainininkių -Į l<alinga 
muzikių. Atvyksta ir garsus 

iLawrence Šv. Pranciškaus pa
rapijos vyrų choras vadovauja
mas jauno muziko Algio Šim-i 
kaus, kurs yra sūnus garsiojo; 
Lietuvos kompozitoriaus Stasio 
Šimkaus. Turėsime progos jį 
pamatyti ir 
chorą išgirsti.

Todėl nieko nelaukę įsigykite ko^itĮį Tik ĮX) kiek laikOt

XKKXJ0WHSX!

ir

su- 
bū-

MUZIKA
THREE ARTS STUDIO
Balso - Iškalbo* - Piano

P-lė Amelia Tataronaitė. turinti 
i Master of Arts in music laipsnį 
duoda dainavimo ir piano lekci- 

I jas. Josios mokykla yra pripažin
ta veteranų mokinimui. Dėl infor
macijų telefonuokite ar rašykite:

480 BOYLSTON ST.. BOSTON 
KENmore 3571 

40 CONCORD AVĖ., 
Cambridge 38. Ma**.

Tel. Eliot 8222.
.1

I
Res. Šou. 3729 Šou 4618

Uthuanian Fumiture Co.

Geriausias Pasirinkimas
Įvairių degtinių, likerių alaus ir vyno.

Pristatome alų ir degtinę į namus.

Patarnavimas greitas ir mandagus.

| T. SULLIVAN, INC.

I Petras Jakubėnas, savininkas
323 W. Broadway, So, Boston, Mass.

Tel. ŠOU 9772

!

Užsisakykite Toniko Pas Mus 
Pristotam geriausį toniką 
Piknikams, Vestuvėms, 

Krikštynoms ir visokiems 
Parengimams. 

Kainos prieinamos.

Myopia Club Beverage Co.
Ave» Islington. Mas*.

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

Sutvarkymai Mirusių Asmeny Turto \
Parsiduoda South Bostono geriausioj gatvėj, Į 

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

Adv. F. J. Bagočius, ;
302 W. Broadway, So. Boston, Mass.

I

I

MOVERS — 
Insured and 

Bonded 
Local A Long 

Distance 
Moving

326 - 328 W. Broadway 
SO. BOSTON, MASS.

Jums pagelbėsiu ateityje, kada ( “ 
tik Jums mano pagalba bus rei- Į 

o . Klausė, ar susirinku- L 
šieji negalėtų duoti pasižadėji- j L 

i , , . . ... ; i Mes turime 11-kos rūšių alaus ir įvairių tonikų. Mes alų ir ,mą kokią nors sumą sukelti. j Tvrnof
Dalyvaujantieji lietuviai vie

nas į kitą pasižiūrėjo, bet nei 
vienas nenorėjo išsišokti, p. 
Bernardas Koraitis pareiškė, 

!kad jis turįs p. Lilienthal, I. J.
jo vadovaujamą Fox firmos Prezidento, čekį

.$100 sumoje, kaipo auką Car-, 
ney ligoninės fondui per lietuvių

L AVllUlVUį, z in. .amv,

tuoj Koncerto bilietus. a(jv jonas j. Grigalus, pasidrą-
K\iesljs. sjnes sakė, kad lietuviai gali 

sukelti $25,000. J. E. arkivys- 
tai, kad ji būtų tinkamai i vietą kupag Cushing iabai nudžiugo 
pristatyta. ir pareį§kė, kad tai bus geriau-

F. W. Haffenreffer praneši- sias pavyzdys kitoms tautinėms 
mu, ši įstaiga turėjo padidinti grupėms, 
tankų kiekį, nes pasidarė dide-( Beje, J. E. Arkivyskupas Ri
lis Pickwick Ale pareikalavi- chard J. Cushing pareiškė, kad 
mas. Taigi, dabar ši įmonė turi lietuviai, kaipo tautinė grujiė, 
modemiškiausius alaus pramo- pirmieji yra pakviesti, 
nės įrengimus. SkL1 Kodėl šis susirinkimas yra is-

Pristatome Alų ir Toniką
i toniką pristatome vestuvėms, į namus, krikštynoms, parems ]
> ir piknikams. Patarnavimas skubus ir mandagus, šaukite:

BORIS BEVERAGE CO.
į J. ARLAUSKAS — J. SKENDELIS, Savininkai.
i 220 E St., Tel. ŠOU 3141, So. Boston, Mass. ;

Kas norite įsigyti Saulėtoje 
Californijoje Namus ar kitas 

nuosavybes 
kreipkitės pas:

CHAS. LUKSIS
Realstatininkas

710 N. Van Ness Avė.,
Hollywood 38, Calif.

Geriausia Užeiga Vyram* ir Moterims yra
SOUTH BOSTON CAFE

Vincas Balukonis, Savininkas.

So. Boston Fumiture Co.
Matrosai naujai perdirbami.
Kaino3 pranešama iš anksto.

Jūsų kreditas geras. 
Pristatymas skubus.

380'j West Broadway,
TeL ŠOU 2758

258 West Broadvray,

Pagamina gerus lietuviškus pietus, $ 
užlaiko geriausį alų, vyną ir degti- a 
nę, ir visiems draugiškai ir mauda- ų 

giai patarnauja.

South Boston, Mass. |

GRABORIAI

Kailinius Geriausia Pirkti
DABAR! I

I. J. FOX didžiausia moteriškų kailinių firma Amerikoje, pataria 
Naujosios Anglijos Ponioms ir Panelėms nelaukti žiemos, bet kailinius įsi- W 
gyti dabar. Dabar pirkdamos turėsite dvigubą naudą: viena, kad pigiau W 
pirksite, o antra, tai rasite labai platų elegantiškų kailinių pasirinkimą, 
1948 metų madų. Mūsų krautuvėje yra pasirinkimas nuo mažiausio iki di- & 
džiausio saizo. Kainos labai prieinamos, išlygos nepaprastai geros. Kailinius gs 
galite įsigyti su labai mažu depozitu, o likusį balansą mokėti sulik Jums pa- || 
čioms leidžiamų sąlygų. Į&

SENUS KAILINIUS IŠMAINOME į NAUJUS, arba permodeliuojame. 
Kam vilkėti senus ir nudėvėtus kailinius, kada galite gauti už senus gerą 
nuolaidą, o už naujus pigiai mokėti? Atei- z—> _
kitę į mūsų krautuvę įsitikinti. Atėjusios 
visuomet reikalaukite, kad Jums patarnau
tų šios krautuvės lietuvis atstovas Bernar

das Koraitis, kuris yra kailinių ekspertas ir žinovas. Per jį kailinius 
pirkdamos sutaupysite extra 10 nuošimčių.

Bernardas Koraitis
• *

a:

1

į

*<”T

S. Barasevičius ir Sūnus
MOTERIS PAGELBININK* 

Lietuvių Graborius-Balsamuotojas 
Turi Notaro Teises

254 W. Broadway
SO. BOSTON, MASS. 

Tel. SOUth Boston 2590
Sūnaus gyvenamoji vieta —

838 Dorchester Avė.
TeL COLumbia 2537

C A S P E R
FUNERAL HOME

187 Dorchester Street 
South Boston, Mase. 

Joseph V.Casper 
(KASPERAS) 

Laidotuvių Direktorių* Ir 
Balsamuotojas 

NOTARY PJTBLIC 
Patarnavimas Dieną ir Naktį 

Koplyčia Šermenims Dykai 
Tel. ŠOU Boston 1437 

ŠOU Boston 3960

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 EastBroadway
SOUTH BOSTON, MASS.

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

Patarnavimas dieną ir naktj. 
Koplyčia šermenims Oykal.

NOTARY PUBLIC
Tel. ŠOU Boston 0815

80 U Boston 2609
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Bernardas Brazdžionis

Be Motinos Tėvynės
Malda

O Dieve Tėve mūsų, mes skurdūs kaip našlaičiai. 
Et- motinos tėvynės, be žemės, be namų, 
Easa savo malonės raus krūtines palaistyk. 
Suspaustas juodo vargo, nelaimių ir skausmų.

Pavargo mūsų kojos, pavargo mūsų širdys 
Be Nemuno pakrančių, be tėviškės kelių. 
Kaip paukščius be pastogės Tu glauski mus ir šildyk 
Ir širdžiai negailėki ramybės spindulių.

Juodam varge paskendus ir mūsų žemė rauda 
lr mūsų brolių dienos ir mūs tėvų kapai — 
Už Tavo vardą tremia, už Tavo maldą šaudo, 
Nutilo jau vargonai, nebeskamba varpai...

O Dieve Tėve mūsų, globoki mūs tėvynę 
lr naują laisvės rytą uždek jos danguje. 
Tėvų gimtojon žemėn tegrįžta vėl tremtiniai. 
Kur teka amžių kraujas, kur šaukia Baltija.

Už Jūrių Marių
< Skiriu mielajam Pr. Gudui i

Už jūrių marių, už mėlynųjų, 
kur didis kraštas kaip varis tviska, 
kur kyla rūmai, nei aleliuja, 
kur biznis zuja, 
ir aukso ūkas užtvino viską: 

ant kranto stovi tu. mano Drauge, 
aušros pašvaistėj, kaip sapno vaidas, 
siunti man šypsnį, nei brangią naugę, 
per gelmę baugią, 
ir aušta sieloj man balso aidas.

Tai Tavo balsas širdyj vibruoja — 
šviesios jaunystės jautri dainužė: 
ir sklinda džiaugsmo banga su juoju — 
aušra rytojui.
ir kelia galvas žiedai palūžę.

O. kaip norėčiau ištiesti ranką 
ir Tavo delną paliest, kaip šventą' 
Bet okeanas — jis neišsenka 
ir viltį menką — 
atgal tą norą išmes į krantą...

Ir, gal būt. niekad nebteks mum. Broli, 
šioj Dievo žemėj arti sueiti, 
nes pavydieji mus vergia toliai, 
sargai baisuoliai. 
pilyj besergstą užkeiktą kraitį...

M. Vaitkus.
Kelheim. 1947-VI-28.

Bulviakasis Suvalkijoje

Įtenkinti negali. Nors yra! 
[daug rašytojų, bet nei; 
jiems rašyti nei ynač kny-; 
gom leisti nėra būtiniau-!

Lietuviai rašytojai prieš šia Lietuvos universitetų sįų sąlygų. yra kelios kny- Lietuvių Darbininku Sąjungos Seimui 
karą jau buvo beveik pri-; (Kauno ir Vilniaus) auk- leidyklos. Veikliausia Providence, R. I., USA 
siviję kitų tautų literatu- lėtiniai. Kai kurie jų reiš- ju patria, tačiau jos nepa- Mielieji mūsų užjūrio Broliai Darbininkai!
rą. Ypačiai poezijoje. 1940 kiasi savaimingai ir su pa- jėgia jai siūlomų veikalų' Viename Kauno priemiesty, fabrikų rajone, prieš 
metų okupacija vienu ran- sisekimu ieško naujų for- įš’eisti. Trūksta popierio, pat karą buvo baigiama statyti parapijos bažnyčią. Ją 
kos mostu rašytojus nutil-imų ir naujos minties (VIa- trūksta leidimų spausdin- statė beveik vieni darbininkai savo pinigais ir savo 
dė. Ką jie buvo dirbę, ką da Proščiūnaitė, Kazys ti. O nuolatinis tremtinių rankomis. Buvo nutarta didžiajame altoriuje įrengti 
buvo rašę, kol laisvi ir gy- Bradūnas, Henrikas Na- kilnojimas suardo visus įspūdingą paveikslą, vaizduojantį lietuvio darbininko 
veno nepriklausomoje val-igys, Nyka Niliūnas, Pau-'vargais negalais sumegz- gyvenimą: neapmatomos traukinių eilės, medžiagų 
stybėje, — tai buvo nieki- lius Jurkus). * -• —x:.. *—.i~.. *----- —jau
nama ir draudžiama. Buvo gretas jie ir pagausino ir 
įsakyta rašyti pagal so-sustiprino, 
vietinį 
garbinti 
Lietuvių 
lietuvių

Lietuvių Rašytojai Vokietijoje

•J *■ *■ * oe - J ’ * vvevatAt*

rą. Ypačiai poezijoje. 1940,kiasi savaimingai ir su pa- jėtgia jai siūlomų veikalų'

-K

Rašytojų tus ryšius. kalnai tamsiame rūkstančių dūmtraukių fone; prieky
Lietuvių dailiosios lite- didžiuliai darbininkų būriai, o viduryje ties darbo sta- 

ratūros knygų iki 1947 m. klėmis — Kristus darbininko drabužiuose, abejose ran- 
ypačiai Minėtas rašytojų pirma- gausio 1 d. pasirodė 33. koše laikydamas darbo įrankius. Jis niekuo nesiskiria 
vadus, sis susitikimas suorgani- Daugiausia tai poezijos iš kitų. Tik iš io krūtinės trykšta nežemiškos šviesos 

zavo Lietuvių Rašytojų rinkiniai ir tai jaunųjų spinduliai į darbininkų veidus, į mašinas, į tamsiuosius 
Tremtinių Draugiją, išlei-f bandymai. Tačiau atkuti- fabrikus.
do atsišaukimą į demokra- mo ženklų rodo ir proza.' Modernusis pasaulis skelbė darbo žmonėms lai- 
tinio pasaulio rašytojus,(Yra spausdinami keli no- mingą gyvenimą: žadėjo pristeigti nauju mokyklų, į- 

savo vadovybę, veliu rinkiniai ir pora ro- rengti nuostabias mašinas, sukurti didžiulius fabri-

pavyzdi, 
bolševikų 
tautos garbei — 
rašytoju šeima 

tokių persimetėlių ir pa
taikūnų nedavė net pilnos 
dešimties savo narių. Su išsirinko savo vadovybę.! veliu rinkiniai L __ ______ o__________ _______ ,_____  ____________
jais nuėjo tik L. Gira, P.' Pirmininkas—Stasys San- manų. Yra parašyta ir ei- kus ir tada būsiąs žemės rojus. Tai visa jie padarė, bet 
Cvirka ir Salomėja Nėris tvaras, rašytojas kartos lė dramų, tik sunkiau jas be darbininko Kristaus: jie nusigręžė nuo Jo, pašalino 
— visi trys šiandien jau po pirmojo pasaulinio ka-: atspausdinti. Neatsilieka Jo kryžių iš mokyklų, išvarė Jį iš fabrikų ir dirbtuvių,

•J 9 J , VA

šiandien jau po pirmojo pasaulinio ka-: atspausdinti. Neatsilieka Jo kryžių iš mokyklų, išvarė Jį iš fabrikų ir dirbtuvių, 
mirę. Paskutinioji suspėjo.ro, daugiausia pasireiškęs ir jaunimui skirta litera- užgesino Jo šviesą žmonių širdyse. Ir jų mokyklose iš- 

:--------- .—;i— x—m.. —------ parašęs ir tūra (Vytė Nemunėlis, Do- augęs žmogus pasidarė baisus ir beširdis. Vieton lauk-ir savo atgailos ženklu pa-; poezijoje, 1
likti. Beliko bolševikam kelias dramas, kurių dvi vydėnas* V. Šimaitis). Ta- tojo rojaus pasaulis virto tikruoju darbo žmonių pra- 
pataikauti tik menkesnės ilgą laiką ėjo Valstybės čiau jaunimas 
eilės rašytojai — Vencio- teatre Kaune, o taip pat stokoja knygos.
va, Marcinkevičius, Čiur-estų teatre Taline, o da- 
lionienė, Jonas Šimkus. Į bar eina lietuvių tremti-

Vokiečiam lietuvių lite-;nių teatre; jis pats buvo ir ,ulIiaa
ratūra taip pat nebuvo pa-teatro direktorius. KitijieTuviškų*knygų°ra^apie vintl Kristų, iš kurio Širdies trykštanti šviesa spindi 
geidaujama. Pirmaisiais į vadovybės nariai- uc,
okupacijos metais Lietu-'nardas Brazdžionis, trupu- s; 'skųsdamies skurdžia 
voje buvo tikra lietuviškos tį jaunesnis lyrikas ux ’.........
knygos draudimo gadynė. Santvarą. Lietuvos valsty- yratremtinių ~pagrin-' 
Daugumas prašymų kny-binės premijos laureatas, dinio ir svarbiausio pergy-Jai- 
gom leisti buvo atmesta, vienas iš pačių pajėgiau- venimo reiškėjai. Dėl to!

labiausiai garu!
Mieli darbininkai lietuviai! Jūs esate kaip tik tie, 

i kurių širdyse dega meilės ugnis visų pirma Kristui. 
KĄ RAŠO IR KĄ DARO Jūs einate po Jo vėliava ir šį Seimą su Juo pradedate. 

Daugumas pasirodančių i platųjį Atlanto vandenyną matau jūsų tarpe sto-
dietuviBiių ruiyjįų i -•

Ber-; įėyynę išreikšdamos ilge-: Jūsų akyse. . . •••
'----- skųsdamies skurdžiai Štai kodėl jus esate naujojo žmonijos atgimimo

už tremtinio dalia. Rašytojai. pranašai. .. w ......L" Jus esate tikrieji žmonijos laimes ir geroves nese-

Neleido net populiariausio šių lietuvių poezijos kūrė- tarp rašytojo ir visuome- 
lietuvių poeto Maironio, jų ir tremtyje laimėjęs už nės jokio skilimo nėra Pa-

įsigyk Angliškai-Lietuviškg Žodyng 
English-Lithuanian Dictionary

Žodynas turėti savo knygyne yra be galo naudingas dalykas, 
nes jis yra geras kalbos mokytojas ir stiprus patarėjas.

Mes siūlome Jums Angliškai-Lietuvišką Žodyną, kuris yra 
kiekvienam reikalingas. Jo formatas-dydis: 6 coliai per 4".
409 puslapių; kietais, stipriais audeklo apdarais. Parduodavo po 
$4.00; dabar mes Jums siūlome bargeną — atiduodame už S3.00. 
Mes jų nedidelį skaičių turime. Prašome skubiai užsisakyti.

Užsisakant žodyną, mums laišką rašyti nereikia, tik įdėk į 
konventą kuponą su S3.00, ir tuo jaus gausite puikų Angliškai-Lie
tuvišką Žodyną.

Užsakvmus siuskite:
DARBININKAS

366 W. Broadvvay, So. Boston 27, Mass.

Rašytojų Draugijos veikla poeziją pirmąją premiją; triotine lyrika pirmoje vie

Jūs esate mūsų, lietuvių tautos garbė ir pasidi
džiavimas.

i
i

Šiuomi siunčiame S ........... ir prašome atsiųsti mums Angliš
kai - Lietuvišką Žodyną.

Vardas .... . , ...............................................................................

Adresas.......................................................................................... _

KIČE IOR THE STARVING

R re dorated b\ the Philippine Relief and Rehabilitation AdministratloB 
h delivered by tuo American Red CroM representativea to aome almo«t- 
r,rgo I-n heroe< of the re'istance, a tribe of starving Nefrito* In the billa 
*5 mile* north of Manila. Head man “Major” Kudaro Laaamana (in aun 
bemeti attained the rank of Honorary Lieatenant Colonel, U. S. Arnay, 

duru g the tur. lie belped save the Uves of U Americaa refegeeo.

uždrausta ir sugrūsta į po-įprof. Vaclovas Biržiška, 
grindį. Su kitais kultūros’žinomas lietuviškos kny- 
ir mokslo vyrais eilė ir lie- gos istorikas ir bibliogra- 
tuvių rašytojų atsidūrė; fas, Stepas Zobarskas, tos 
kacetuose (Sruoga, Stasys pačios kartos kaip Braz- 
Yla, Balys Gaidžiūnas,;džionis, beletristas, laimė- 
Henrikas Blazas). Ta ne- Į jęs premijas daugiausia už 
normali padėtis truko visą skaitymus jaunimui, da

bar jau išsikėlęs į Ameri
ką; Pulgis Andriušis, ži
nomiausias dabartinių lai
kų lietuvių humoristas. 
Balys Gražulis dar jaunas 
pasakotojas.

Lietuvių Rašytojų Trem
tinių Draugija, turėdama 
savo narių tarpe daugumą 
lietuvių rašytojų ir net 
daugumą paskutiniosios 
rašytojų vadovybės Lietu- 

|voje narių, turi moralinį 
pagrindą atstovauti Lietu
vos rašytojam ir lietuvių 

Vakarų &r°žiniam žodžiui. Pilnes-

vokiečių okupacijos laiką. 
Kai lietuvių rašytojų di
džiajai daliai teko pasi
traukti nuo antros bolševi
kų invazijos ir atsidurti 
Vokietijoj, daugeliui jų 
teko apkasus prievarta 
kasti, dirbti eiliniais dar
bininkais fabrikuose, ge
ležinkelio stočių nešikais, 
prekių krovėjais būti. Ne 
tik nuotaikos, bet ir laiko 
nebuvo kūrybai.

KIEK RAŠYTOJŲ 
TREMTYJE?

Atodūsį atnešė '------ . ...
demokratijų pergalė. 19461niam sum[n®ti
m. pradžioje rašytojai ga-lnors kcl1’ kune V™ uz Lie’ 
vo daugiau laisvės susi
siekti vienas su kitu ir su- 
Isirinkti viename pietų va
karų Vokietijos mieste. 
Net patys nustebo: paaiš
kėjo, kad lietuvių rašyto
jų tremtyje esama per; 
60 G visų buvusių rašyto- Į 
jų draugijos nariu. Dalis 
jų jau atsidūrę JV, dalis 
Brazilijoj, Italijoj, Pran
cūzijoj, Švedijoj, Anglijoj, 
bet daugiausia Vokietijos 
lageriuose. Turimom ži
niom jau yra lietuvių ra
šytojų ir Sibire.

Vokietijoje atsidūrė ša
lia senosios kartos rašyto
jų, beveik visi jaunieji, lie
tuvių literatūros karo me
to prieauglis. Tai daugiau-

toje atsistojo Brazdžionis,' 
Santvaras ir Bradūnas.
Kiti jaunesnieji rašytojai. 
nuėjo dar toliau. Šiose vi-' 
suotinio sunaikinimo sąly-j 
gose jie pajuto, kiek žmo-j 
gus yra vienišas, visų ap-' 
leistas, visų niekinamas, i 
Toks jis yra iš pačios pri-! 
gimties ir aukštesniosios; 
tvarkos leistas. Šita žmo-; 
gaus vienišumą ir jo didy
bę labiausiai reiškia savo

Jūsų darbas ir malda neša mūsų kenčiančiai tau*- 
tai laukiamąjį Prisikėlimą!

Su dideliu džiaugsmu sveikinu jus, susirinkusius į 
savo garbingąjį Seimą.

Telaimina Jus jūsų Vadas Kristus!
Kan. F. Kapočius,
Popiežiaus Misija, 

Tautinis Delegatas Lietuviams 
Vokietijoje ir Austrijoje.
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, gimtąją kalba literatūra, 
! kurioje raginama grįžti į 

______________ ____ Pavasariui išaušus, kai- tėvynę. Kol kas dar neteko 
poezijoj du tremties pre-;kurie gyventojai, o ypač girdėti, kad kas būtų svsi- 
mijas laimėjusieji: Nyka kurie yra su šeimomis pa- žavėjęs tais pažadais. Visi 
Niliūnas ir Nagys._______sistengė įsiruošti daržo gerai prisimena iš pirmo-

Tremties rašytojuose su- vieną kitą lisvelę. Dabar sios okupacijos laikų.
sitelkė tiek stiprių pergy-'jau turi šviežių daržovių I — Prieš kurį laiką šioje 
venimų ir gyvo jausmo, ir gali bent kiek maisto stovykloje rodė filmą kaip 
kad jie pamiršo kai kada kiekį ir kokybę pagerinti, latvių tauta “laiminga 
net reikalavimus meninio Pastebėta, kad kaikurių prie dabartinės santvar- 
apdirbimo, gražios for- daržovės gana gražiai a‘t- kos”; Keista; kad visus 
mos, prie kurios jie buvo rodo, žinoma, tų, kurie darbus dirba tie patys 
pripratę Lietuvoje. Litera- daugiau įdėjo darbo. žmonės ir dar gi išeigi- 
tūros kritika betgi nesuti- — Paskutiniuoju laiku niais rūbais pasipuošė, 
ko daryti nuolaidų ir pri- kaikurios šeimos pradėjo barzdoti. Iz. Valančius, 
pažinti literatūrai teisę auginti kralikus. Auginto- 
bent žingsniui nusileisti iš jai užsiaugins gardžios 
tų aukštumų, kurias buvo mėsos, o be to, turi malo- 
pasiekusi tėvynėje. Kilo naus užsiėmimo ir naudin- 
aštraus dėl to susikirtimo, gai praleidžia laisvąjį lai- 
ar knygą įsileisti bent kiek ką, kuris sutrumpina ir 
ir silpnesnę ar silpnesnės paįvairina tą pilkąjį trem- 
visai viešumai nerodyti. ties gyvenimą.

Rašytojai tremtyje atli- — Paskutiniuoju laiku 
ko ir pareigą senovės vai- visų tautybių gyventojai 
dilų, kurie 
pilies į pilį, 
dainuodami, 
Trūkstant 
knygų, rašytojai keliavo iš virstų nenaudėliais, tuš- 
stovyklos į stovyklą ir čiadarbiais. Tada juos len- 
skaitė savo poeziją, rengė gviau sukompromituoti ir 
tremtiniam dvasinę pra- parodyti, kad jie tikrai nu- 
mogą, atitraukdami nuo sikaltėliai, kriminalistai,
pigios kortų ar panašios Rašytojai saugojo

klausa yra didelė. Jos pa- pramogos. O tremtinių ir,tremtinių garbę.

tuvos sienos Vakaruose. 
Vincas Krėvė - Mickevi
čius (dabar jau JV), Vy
dūnas (Vokietijoj), Vilku- 
taitis, lietuviškos komedi
jos pradininkas, Mykolas 
Vaitkus, Faustas Kirša, J. 
Kuosa Aleksandriškis (J. 
V.), J. Savickis (Prancū
zijoj), Ignas Šeinius (Šve
dijoje), Antanas Vaičiu
laitis (JV), Jurgis Jankus, 
Vytautas Alantas. Litera-' 
tūros kritikai ir istorikai 
nrof. J. Grinius, prof. V. 
Maceina, prof. M. Biržiš
ka, prof. V. Maciūnas.

VIS TIEK KNYGOS 
BADAS

Lietuviškos knygos pa-

Vokietija

keliaudavo iš stovyklose yra aprūpinti 
kankliuodami, -------------------------------- -

sekdami, lietuvių priešai būtų labai 
tremt i n i a m norėję, kad tremtiniai pa-
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