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Šiapus ir anapus Atlanto 
prasidėjo milžinų žodinės kau
tynės. Čionai kaujasi kandida
tai į Baltuosius Rūmus — Tru
manas ir Dewey, o tenai, Pa
ryžiuje, eina žodinės kautynės 
tarp rytų ir vakarų.

Paryžiuje Jungtinių Tautų 
Organizacijos posėdžiuose A- 
meriką atstovauja valstybės 
sekretorius gen. Marshall, An
gliją atstovauja užsienio reika
lų ministeris Bevin, Prancūziją 
— užsienio reikalų ministeris 
Schuman. Taigi Stalinas turėjo 
atsiųsti savo Molotovą. Bet iš 
Stalino karalystės atvyko ne 
Molotovas, o Višinskis, “staršij 
pomoščnik mladšavo pisaria”. 
Taigi tos žodinės kautynės nė
ra lygių su lygiais. Abiejų pu
sių diplomatai, atmetę į šalį 
diplomatinį mandagumą, vieni 
kitiems prikaišioja imperializ
mą, vieni kitus kaltina karo 
kurstyme, sutarčių laužyme ir 
tt. Vienu žodžiu ten katilas 
puodą vanoja.

Amerkiečiai lėktuvais pristatė 
200,000 tonų i Berlyną

Berlynas, rūgs. 27 — 
Jung. Valstybių Oro Jė
gos praneša, kad vien 
Jung. Valstybių transpor
to • lėktuvais pristatė į 
Berlyną daugiau kaip 
200,000 tonų maisto, ku
ro ir vaistų į Berlyną nuo 
to laiko, kada Rusija už
darė visus kelius žeme.

Geras ar blogas oras 
nesulaikė. Amerikos lėk
tuvų, ir jie padarė dau
giau kaip 15,000,000 my
lių I

menys — komunistai ' ar 
jų pakeleiviai.

Visi suimtieji yra dabar 
tardomi ir jie gali būti 
deportuoti.

Jungtinių Tartą Magniai 
Dalyvavo Pamaldose

Paryžius — Sekmadienį, 
rugsėjo 26 d. Notre Dame 
Katedroje buvo atnašau
jamos iškilmingos šv. mi
šios, kuriose dalyvavo Į

i
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Rusija negali uždaryti'Jungtinių Tautų atstovai,
oro kelio be karo. Rusai tarP korių buvo ir Rusi- 
bandė įvairiais būdais X? am'-asadonus Praneu-įvairiais budais J _ . * **——**— * .
trukdyti prekių pristaty- zlJai» Aleksandras Bogo- 
m«a lijlrhivoio Vusf ' HlOlOV. (mą lėktuvais, bet veltui. j J. E. Kardinolas Suhard

DmIa. I i pasakė pamokslą. Jis at-
DOSTOn l>ra*eS LmRiejO įsišaukė į Jungtinių Tautų

Cž-npijonat;

Prasidėjus Paryžiuje Jungti
nių Tautų Organizacijos susi
rinkimui, prisimintina Bogotos 
istorija. Praėjusį pavasarį Ko
lumbijos sostinėje Bogotoj įvy
ko Pan - Amerikoniška konfe
rencija. Tai konferencijai nei 
neįpusėjus, ištiko baisi tragedi
ja, kuri vos nepakrikdė tą di
dingą konferenciją. Aiškiai bu-

Bostono profesionalis 
Base-ball jauktas Boston 
Braves laimėjo National 
League čampionatą. Vė
liau jie žais su tokiu pat 
čiampioniniu jauktu iš A- 
merican League už pasau
linį čampionatą.

American League čam-
Dionatą gali laimėti kitas ----------------
Bostono jauktas Red Sox. PrMCŪZiįOS MMMtK 
Tuomet “World Series”, -- ----
žaidimai įvyktų Bostone. I

į atstovus, kad jie darbuo
tųsi grąžinti taiką pasau
liui meilę vieno kitam. 
Kardinolas Suhard palietė 
ir Palestinos konfliktą. 
Jis tvirtino, kad “700,- 
000,000 krikščionių nie
kad negali pamiršti šven
tų vietų šventumo; jos 
turi būti laikomos aukš
čiau nacionalizmo”.

Prasidedant Jungtinių Tautų pilnumos po
sėdžiams Paryžiuje, Prancūzijos Prezidentas Vin- 
cent Auriol pasako atidarymo posėdžių proga 
kalbą.

AMERIKOS LIETUVIŲ KATA- 
LIKŲ KONGRESO BULETENIS

(Kongresas (vyksta Spalių 1718 d.d., Chicagoje)

Rusija viena bus afsakominga 
jeigu 3-sis karas prasidės

Bevin kaltina Rusiją už nenuoširdu
mą, neteisingu ną ir išsisukinėjimą

kontroliuotų atominę e- 
nergiją ir uždraustų var
toti atominius ginklus.

Britanijos sekretorius 
Bevinas atsakydamas į 
tai pareiškė: “Kaip mes 
galime priimti p. Višins
kio pasiūlymus ? Mums 

i turi dovanoti, jeigu mes 
j nepasitikime. Kaip jūs ži
note jo kraštas yra tai už
daryta knyga”.

Taigi Vakarų valstybės 
drąsiai sako teisybės žodį 
rusams. Tik ar savo žo
džius parems darbais. Ru
sai žodžių nesupranta. Jie 
tik tada apsiramina, kaip 
pamato kumštį.

dija tai Maskvos rankos dar
bas.

Jungtinių Tautų susirinkimą 
Paryžiuje planuojama tęsti a- 
pie tris mėnesius. Yra prilei
džiama, kad gal ten pasikartos 
Bogotos istorija pirm negu vie
nas mėnuo praeis. Prancūzijos 
komunistai yra tam ruošiami. 
Paryžiaus padangėse debesiai 
tirštėja, žaibai žaibuoja, per
kūnėlis dunda. Jei tik ten Ru
sija ypatingai bus spiriama 
prie sienos, tai audra ir galės 
kilti.

Laikraščiai ir radio kalbėto
jai be slapstymo pripažino, kad 
grafą Bemadotte nužudė žydų 
teroristai. Bet pasipiktinimas 
dėl tos baisios piktadarybės 
ėmė atslūgti nei iškilti negavęs.

Prileiskime, kad tą piktada
rybę būtų papildę arabų tero
ristai. Tada kas kita būtų bu
vę. Baisus ‘gvoltas’ būt kilęs. 
To, žinoma, nebūt užtekę. Bū
tų buvę varomasi prismaugti 
visus arabus, panašiai kaip vo
kiečius ir japonus. Dabar iš 
Palestinos pranešama, būk žy
dų teroristų gengės pažadėju
sios išeiti iš biznio. Dėl tos ži
nios reiškiama pasitenkinimas. 
Girdi, taip ir reikia. To ir ga
na. Neliko kalbos apie kaltinin- 

Tęsinys 2-rame pusi.

Nutraukė Posėdžius
Areštavo 5 Konuhistus Iparlamentas" nutraukė sa- 

----------- vo posėdžius ir nutarė vėl 
New York— šiomis die- susirinkti lapkričio 19 d. 

nomis Imigracijos depar-j Premieras Queuille val- 
tamento pareigūnai areš- dys kraštą be parlamento, 
tavo Michael Salerno, bu- Krizė ir nesusipratimai 
vusį italų komunistų laik-! valdžioje privertė parla- 
raščio redaktorių; Char-mentą nutraukti posė- 
les Bidien, Dora Lips- j džius. Kaikurie mano, kad 
chitz, Sol Taffler ir jo-valdant kraštą dekretais 
žmoną Anna. Jie visi yra’gal galės prašalinti nesu- 
nepiliečiai ir įtartini as- sipratimus.

Visi Chicagos Lietuvių Valandą, Spalių 17 d., po-
_____ • * - -• — -r-—tbFMlįllJ&l __--_ DI-.-*. TA1OT

gia atlikti giedojimus Šv. Visi Mstrinkmieji kun»- 
Vardo Katedroje, Chica- gai Šv. Vardo Katedroje, 
goję per Amerikos Lietu- Kongreso Šv. Valandoje, 
vių Kongreso Šv. Valan- giedos vieną uosmą gies- 
dą. Spalių 17 d., popiet. T^‘

Sasnausko VyryjChoras!?^koan'^osKunigas Antanas
mės “Šventas Dieve” ir 

susirinkusieji
iš Chicagos prisidės prie Zaka^skas, vikaras Pa-

RUSIJA PRARADO JUNGTINIŲ 
TAUTŲ PASITIKĖJIMĄ

Paryžius — Pažymėti- cijos Komisionie r i a u s 
na, kad Jungtinių Tautų Watson, B. Miller, Wa- 
susirinkimas atmetė visus shingtone, kad 29 latviai 
Rusijos atstovų siūlymus, pilgrimai, pabėgę mažu 
neišrinko nei į vieną ko- laiveliu nuo bolševikų te- 
misiją Rusijos ar jos do- roro, būtų paleisti, 
minuojamų valstybių at-| Minimi latviai Bostoną 
stovų pirmininkais. __ pasiekė liepos 23 d. Nuo

Rusijos atstovai siūlė, iaįk0 jje tebelaikomi 
kad Jungtinių Tautų susi- East Bostono Imigracijos 
rinkimas nesvarstytų Ar- stoty vienas iš delegatų 
gentinos pasiūlymo priim- pareiškė, kad mes tiems 
ti į Jungtines Tautas latviams turime būti nors 
Ii ją, Austriją, Suomiją, svetingi, kiek svetin- 
Airiją, Portugaliją irgi buvo Amerikos indijo- 
Transjordaną; nes varsty-naį pirmiesiems pilgri- 
ti Jungtinių Tautų seime- mams pasiekusiems Ply-

mišriojo choro, kuris gie
dos senas 
giesmes 
nausko chorui teks solo 
giedoti laike iškilmingo 
Kardinolo Stritch, 
gos Arkivyskupo, 
mo į Katedrą.

Prof. Antanas 
vargonininkas Šv. Jurgio 
parapijos choro, Chicago-' 
je, vadovauja Sasnausko_____
ir mišriojo choro vedime kams išvykti 
ir organizavime, kad pa-'jos 
vyktų muzikalinė 
šio milžiniško 
Lietuvių Kongreso, Chi
cagos Katedroje ir Morri-i 
son Hotel, Chicagoje.

Ona Piežienė ir Leoną r-1 
das šimutis, Jr., vado vau- J 
ja sutvarkyme progra- Į 
mos, kuri įvyksta antrą 
dieną (Spalių 18 d.) kon
grese, Šv. Kazimiero Aka-' 
demijos salėje.

lietuviškas 
Katedroje. Sas-

Chica- 
įžengi-

neles Švenčiausios para
pijoje, vadovaus kunigų 
giedojimui.

Paryžius, Prancūzija — 
Britų užsienio sekreto
rius Ernest Bevin griež
tai pasmerkė Rusijos po
litiką ir sakė, kad jeigu 
prasidėtų trečiasis pasau
linis karas, tai Rusija bū
tų viena už jį atsakomin- 
ga.

Bevin smulkmeniškai 
išaiškino Berlyno padėtį 
ir ginčą su Rusija ir pa
sakė, kad su rusais nega
lėjo jokiu būdu susitarti 
ir dabar visą ginčą su ru
sais pavedė Saugumo Ta
rybai.

Jungtinių Tautų atsto
vai aplodismentais sveiki
no Beviną už jo atvirumą.
Tik Rusijos ir jos domi- 

! nuojamų kraštų atstovai 
sėdėjo, kaip “klemsai” ir 
raukėsi.

Bevinas, kalbėdamas į 
Rusijos atstovą Andrei Y. 
Višinskį, įspėjo Rusiją, 
sakydamas, kad Britanija 
apgins save nuo Rusijos 
puolimų.

Višinskis pasižymėjo 
Bevino kaikuriuos pareiš
kimus. Bevinui užbaigus 
kalbėti, Višinskis išėjo iš 
salės nosį nuleidęs.

Pereitą šeštadienį Vi
šinskis kalbėdamas atsi
šaukė į “Penkius Didžiuo
sius” (Britaniją, Kiniją, 
Rusiją, Prancūziją ir 
Jung. Valstybes), kad. jos 
sumažintų savo ginkluo
tas jėgas vienu trečdaliu 
ir kad Saugumo Taryba 
sudarytų komisiją, kuri

Surado Nukritusi Orlaivį

Išgelbėjo Juo Skridusius
Winipeg, Manitoba —Po 

12 dienų ieškojimo paga
liau pavyko surasti nusi
leidusį Amerikos Laivyno 
orlaiv. C-45 plačiuose, ne
prieinamuose Kana d o 3 
miškuose, Sapkatchewa i 
dykumuose. Surasta ir 5 
orlaiviu skridę žymūs A- 
merflros ir Anglijos parei
gūnai, kurie išli’re gv\ i 
buvo parudę ir anžėlę. Ji? 
uoliai buvo ieškomi, i; 
orlaivių, nes jie su savin 
gabenosi svarbių doku
mentų ir žinių.

Jie tapo išpfelbeti orlai
viu, kurs nusileido ant e- 
žero, netoli kurio krant’i 
jie buvo pastebėti.

Rusija ruošiasi išeiti iš Jungtinių 
Tautų Susirinkimo

Vengrai Išvaro Du 
Amerikiečius

Budapeštas, Vengrija — 
Vengrijos valdžia įsakė 
dviem Amerik i e č i a m, 

' Standard Oil kompanijos 
j iš New Jersey viršinin- 

i iš Vengri- 

dalisj Vengrai kaltina Ameri- 
Amerikos kiečius aliejaus produkci

jos sabotažavimu.

Pocius,

Berlynas — Visa komu
nistų spauda kelia klausi
mą ar Rusija, svarstant 
Berlyno padėtį, išeis iš 
Jungtinių Tautų susirin
kimo, o gal Rusija visai 
išsitrauks iš Jungtinių 
Tautų.

to greitu laiku bus pridė
ta dar 500 transportiniu 
treniruotės orlaivių.

lio pasiūlymo susiaurinti 
veto teisę; atmesti seime
lį ; nesvarstyti komisijos 
raporto apie Korėją; ne
svarstyti Balkanų komisi
jos raporto, kuriame kai
tina Albaniją, Bulgariją 
ir Jugoslaviją ir tt. Jung
tinių Tautų susirinkimas 
visus tuos Rusijos pasiū
lymus atmetė.

Baptistai Prašo {leisti 
Latvius

H’inchester, Mass. — 
Bostono Baptistų Draugi
jų delegatai savo suvažia
vime, priėmė rezoliuciją, 
kurioje prašoma Imigra-

mouthą.

Rusai Praktikavosi Saudy 
me AHiantų Oro 

Koridoriuje

Rusi jai Wasbiwgtone
Washington, D. C. — A- 

merikos ambasado r i u s 
Rusijai Walter Bedell 

demiios salėie iSmith Parskrido P** Ber"aemijos saieje. ‘lyną, paryžių į Washing-
Algirdas Brazys, Chica-toną.

gos operos solistas, bus į Dabar konferuoja su 
specialusis giedotojas Šv. į Valstybės Departamento 
Vardo Katedroje, per Šv.1 aukštaisiais pareigūnais.

AmAfflrnc Ambasadorius I Vokiečių ko m u n i s t ų

PASMERKĖ BULGARIJĄ

spauda sako, kad yra žen
klų čia, kad Rusija ruo
šiasi visiškai išeiti iš 
Jungtinių Tautų.

Tūkstančiai Dalyvavo Ber- 
nadette Laidotuvėse

Mažiausias Atlyginimas 
Turėtų Būti 75c.

Į Valandą

N. J. —

Berlynas — Rusai prak
tikavo šaudyme į taikyk- 
lius priešlėktuviniais pa
būklais koridoriuje, ku
riuo skrenda Anglijos ir 
Amerikos orlaiviai prista
tydami reikmenis Berly
nui.

Po pusantros valandos 
tokių pratybų rusai ofi
cialiai pranešė anglams ir 
amerikiečiams, kad jie to
kias pratybas turės.

, VVashington, D. C. — 
Jung. Valstybių Valstybės 
Departamentas pasmerkė 
komunistų valdomą Bul
gariją kaipo sutarčių lau
žytoją. Ji sulaužė sutartį 
teikdama paramą Graiki
jos komunistų goriloms, 
jų kovoje prieš Graikijos 
teisėtą vyriausybę. Taip 
pat ji kalina, kankina ir 
žudo savo gyventojus, 
tremia juos į koncentra-

cijos stovyklas, vien ūži 
tai, kad jie tiki į žmogaus i 
teises. Už tai Bulgarija 
esanti netinkama būti 
Jungtinių Tautų nare.

Čia reiktų pridurti, kad* 
Bulgarija yra tik Rusijos 
satelitas. Rusijos valdovai 
išvardintus prasižengi
mus papildo šimteriopai 
daugiau ir didesnius, o vis 
tiek ji yra nariu Jungti
nių Tautų.

Stockholm, Švedija — 
Rugsėjo 26 d. palaidotas 
grafas Bemadotte, kurį 
nušovė žydai teroristai 
Palestinoje. Tūkstančiai 
žmonių dalyvavo jo laido
tuvėse.

Atlantic City,
Naujasai Darbo Sekreto
rius, Maurice J. Tobin, 
kalbėdamas United Heb- 
rew Trades konferencijai, 
pareiškė, kad dėlei pragy
venimo brangumo ma
žiausias (minimum ) at
lyginimas turėtų būti nu
statytas po 75c į valandą 
vietoje dabar galiojančio 
40c. į valandą.

Piliečiai Registruokitės

Pasauks 10,000 Reservistu
Artinasi rinkimai. Visų 

piliečių pareiga užsiregis
truoti ir balsuoti. Jeigu 
dar yra piliečių neužsire
gistravusių balsavimui, 
tai dabar tuojau tai pada
rykite, nes dabar neužsi
registravę negalėsite bal
suoti lapkričio 2 d.

Registracijos vietas su-

Washington, D. C. — A- 
merikos Oro Jėgų vado
vybė pranešė, kad bėgy 
sekančių 10 mėnesių ji 
pašauks 10,000 lakūnų re
zervistų tarnybon.

Tuo pačiu kartu paskel
bė, kad oro jėgos yra pa- žinokite savo miestuose ir 
didintos 1000 orlaivių. Be miesteliuose.

I
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Gelbėkime Tremtinių Jaunimų
15,000 Vaikų Gresia Badas!

tar-

dar 
ski-

papildyti 
kad jis 

nenutrau- 
Europoje 

tremtinius, 
vaikučius ir ligo-

BALF šių metų rugsėjo 
1 d. pradėjo piniginį vajų. 
BALF gerai žino mūsų A- 
merikos lietuvių kasdieni
nius rūpesčius ir sunku
mus. Bet vis tik drįsta ir 
ryžtasi kreiptis į Ameri
kos lietuvių visuomenę, 
kviesdamas jos visus na
rius ir šiais metais iš
tiesti savo dosnią visuo
menišką ranką 
BALF išteklius, 
galėtų ir toliau 
kiamai šelpti 
vargstančius 
ypač 
nius.

Tremtinių Europoje, o 
ypač Vokietijoje ir Aus
trijoje, vargas yra didelis 
ir vis dar didėjantis! A- 
merikos lietuvių pagalba 
jiems būtina. Tremtiniai 
gyvena tarp svetimųjų, 
karo sunaikintuose kraš
tuose. Be mūs, Amerikos 
lietuvių ir geros širdies a- 
merikiečių, niekas kitas 
jų neatjaus, nesušelps ir 
neparems. Tik mes, Ame
rikos gyventojai, kurie 
šiandien geriau gyvename 
už visus kitus bet kur ki
tur esančius žmones — 
galime vargstančius gel
bėti. Tremtiniai nekalti, 
kad ketvirtais po karo 
metais dauguma jų dar 
turi gyventi skurdžiose 
stovyklose. Dalis stipres
nių darbingų tremtinių 
turėjo laimės iš Vokieti
jos ir Austrijos pasprukti 
ir įsikurti Belgijoje, Ka
nadoje, Australijoje, An
glijoje ir jau pačiose 
Jungtinėse Amerikos Val
stybėse. Tačiau tokių lai
mingų lietuvių ligi šiol te
turime vos apie 6000. A- 
pie 55,000 lietuvių dar te
bevargsta stovyklose. Pri
ėmus DP įstatymą, suži
bo nauja viltis, kad 2 me
tų laikotarpyje žymi dalis 
tremtinių atvyks ’į Ame
riką. Tačiau dar ilgą lai
ką dauguma tremtinių tu
rės likti DP stovyklose.

Stovyklose gyvenimo 
sąlygos baisios! Patalpos 
blogos: be langų, be durų, 
nėra ventiliacijos. Daug 
tremtinių gyvena pusrū
siuose, garažuose, per
dirbtose 
pėse ar tiesiog 
Pay.. Dillingeno stovykla 
yra buvusiose 
Ten kur taikos 
vėjo vienas 
metu 
šeima.
taip vargsta virš 1000 lie
tuvių. Žiema tose patal
pose šalta, nes nėra kuo 
kūrenti. Praeitą žiemą 
Miuncheno 6000 tremtinių 
stovykla, nuo sausio mė
nesio nebuvo šildoma. 
Tremtiniai jose labai su
kimšti. Daugelyje stovyk
lų tremtiniui atitenka tik 
20 kvadratinių pėdų plo
to. Lovos yra 2 aukštų. 
Viename kambaryje gy
vena kelios šeimos.

— P. Jonynienės “Moters 
pareigos tremtyje ir emi
gracijoje”. Šios trys pa
skaitos numatyta, kaip 
programinio pobūdžio, at
skirai išleisti. Gana įdo
mus buvo VLIKO pirm, 
kun. prof. M. Krupavi
čiaus (šiuo metu sveikata 
yra kiek susilpnėjus ir 
gydosi) sveikinimas -pra
nešimas, paskaitos for
moj, apie moterų nuveik
tus darbus visuomeni
niam ir valstybiniam gy
venime ir darbai ateityje. 
Pabaigoje ėjo meninė da
lis, kurią išpildė. Lietu
vos operos solistai Izabelė 
Blauzdžiūnaitė - Motie
kaitienė ir Antanas Sprin- 
dys, smuikininkas prof. 
Vladas Motiekaitis, pia
nistas Zenonas Nomeika 
ir savo kūrybos paskaitė 
rašytoja Nelė Mazalaitė - 
Krūminienė. Vakare, už
baigiant suvažiavimą įvy
ko jaukus pobūvis su gar
bingais svečiais. Kalbas 
pasakė minėti garbės pre
zidiumo nariai ir dar da-i 
lyvavę: Lietuvių Žurnalis
tų Sąjungos pirmininkas, 
buv. “Lietuvos Aido” vyr. 
redaktorius ir Lietuvos 
Valstybės Prezidento An
tano Smetonos asmenis 
sekretorius Aleksandras 
Merkelis, Hanau lietuvių 
stovyklos kultūrinio sky
riaus vadovas advokatas 
Jonas Jasiukevičius, Stu
dijų Centro Moterų Sekci
jos pirmininkė dr. En- 
dziulaitytė - Gylienė, 
skaučių atstovė Bogutie- 
nę, latvių laikraščio re
daktorius prof. E. Blese, 
raštu — Katalikškos Ak
cijos pirmininkas dipl. 
mšk. A. Vasiliauskas ir 
kiti. Be to, pasiųsti sveiki
nimai: Šv. Tėvui, J. E. ar
kivyskupui J. Skvireckui, 
J. E. vysk. dr. V. Briz- 
giui, Amerikos vysku
pams, IlI-sios Misijos še-i 
fui vysk. Muench, - -
FUI, Amerikos Lietuvių Ar ^b-

būtų neatsiekusi tikslo. 
Todėl BALF centras nu
rodė savo įgaliotiniams. 
Europoje, kad tos pašai-i 
pos pirmoje eilėje būtų: 
skiriamos vaikams, ligo- i 
niams, seniems, našlėms i 
ir į vargą patekusiems; 
asmenims. Dėl didelio A-į 
merikos lietuvių pasišven
timo šios tremtinių kate-į 
gori jos ligi šiol tam tik-; 
rais laikotarpiais buvo 
šelpiamos.

Šiandien BALF ištekliai 
baigias. Piniginės para
mos, tokio dydžio kaip 
buvo numatyta sąmatoj, 
iš American Overseas Aid 
organizacijos, nepavykus 
jų vajui, BALF negavo.

15,000 vaikų ir jaunuo
lių ir šimtai ligonių su 
baime žvelgia į artėjan
čią žiemą ir jų žvilgsnis 
vėi nukrypo į Amerikos 
lietuvius. Negi juos aplei
sime, kada daugeliui jų 
taip arti galimybė apleis-

Štai tokiose sąlygose 
jau ketvirtus metus skur
sta 55,000 lietuvių, jų 
pe 15,000 vaikučių!

Maitinimo padėtis 
blogesnė. Tremtiniui
riama po ketvirtadalį 
svaro mėsos per mėnesį. 
Maitinantis iš bendro ka
tilo, nė vienas tremtinys 
jam numatyto davinio ne
gauna. Maistas neįvairus, 
blogų ir menkų produktų. 
Tipiškas stovyklos meniu 
yra pusryčių — juoda ka
va ir juoda duona, pietų— 
sriuba, vakarienės — vėl 
juoda kava ir juoda duo
na. Riebalų ir sūrio veik 
visai neturi. Savaitės nor
mos nepakanka vieną kar
tą pavalgyti.

Laimingesni, kurie gau- ti Vokietiją?
* Reįįįa žiemai skubiai

pirkti riebalų, pieno, cuk
raus, žuvies taukų. Jei 
vienam vaikui kas savaitę 
BALF skirtų tik po vieną 
dėžutę kondensuoto pieno, 
tai turėtų pirkti 780,000 
dėž. pieno per metus, o

— 1

garažuose, 
arklidėse, palė- 

urvuose.

arklidėse, 
metu sto- 

arklys, šiuo 
gyvena 6 asmenų 

Vien Dillingene

Pradžia 1-me posL

kų suradimą, apie bausmę už 
prie teroristų gengių priklau
symą. Tai kokie vikrūs ir gi- 
liukingi yra tie žydai.

I

Pastaruoju laiku iš Tolimųjų 
Rytų buvo pradėjusios ateiti 
žinios apie ten daromą ypatin
gą Komunistų progresą. Indo
nezijoj, kurią valdo Olandija, 
jau vienoj vietoj esanti pa
skelbta komunistinė respubli
ka. Siame, Malajoj, Indokini
joj komunistinis judėjimas jau 
aiškiai išėjo į paviršių. Tas ten 
komunistų progresas surūpino 
ne vien Olandiją, Prancūziją ir 
Angliją. Tas labai surūpino ir 
Washingtoną. Ant vietos daly
kams ištirti ten pasiųstas gen. 
Bradley.

Dėl tokių Anglijos, Olandijos 
ir Prancūzijos bėdų mums vi
sai nereikia liūdėti. Nepriseina 
liūdėti, kad tai sudaro rūpes
čio ir susikrimtimo Washing- 
tonui. Tegu gen. Bradley ten 
randa baisesnę padėtį, negu 
tikėjosi rasti. Tada gal atsi
vers akys, pamatys, ką atsie
kė, pataikaudami raudonajam 
Maskvos Erodui.

Kad Azijos puslaukinės tau
tos pakliūva ant Maskvos meš
kerės, tai Washingtonui nege
rai, o vidurio Europos krikš
čioniškas tautas tam Erodui 
patys atidavė.

• 
Gub.

kandidatas 
kampaniją 
kė, kokia 
laikysena,
Girdi, rišant 
mą, žiūrėsiąs to, 
naudinga Amerikai?

Tai tamsus ir neaiškus pasa
kymas. Juk dabar matosi, kad 
Amerika rokuoja, jog Azijos 
puslaukines tautas telkia gel
bėti nuo komunizmo ir nuo Ru
sijos, o apie gelbėjimą iš Sta
lino vergijos krikščioniškų tau- 

BAL- tU Europoj nei neužsimenama. 
~ , kandidatas į

i prezidentus, panašiai supranta 
Amerikos naudą?

Jung. Valstybių valstybės Sekretorius George 
C. Marshall (dešinėj), pareiškia užuojautą Mme. 
Serot, našlei žuvusio pulkininko Andre Serot, ku
ris buvo palydovu Count Folke Bernadotte, Pa
lestinoj ir kuriuos žydų teroristai kartu kulko
svaidžių kulkų lietumi automobilyje nužudė. Mar- 
shallas tai padarė pirm Jungtinių Tautų Genera- 
lio posėdžio sesijos, Paryžiuje.

na iš Amerikos siuntinė
lius. Tačiau tokių tėra 
keli tūkstančiai, o apie 
50,000 tremtinių naudoja
si vien BALF šalpa.

Ypatingo susirūpinimo 
BALFui kelia vaikučiai, 
priauganti jaunuomenė, 
ligoniai ir seneliai. Jiemsjvįen tam, neskaitant per- 
skurdas ir vargas gali tu- j siuntimo išlaidų, reiktų 
rėti ateičiai nebepataiso- §150,000! 
mų pasėkų. Nedamaitinti, 
suvargę, ir pasikeitus są- tinio šalpai BALF skirtų 
lygoms, dažnai gali likti j per dieną tik po 10 centų, 
žmonėmis be ateities, be kas būtų labai kukli para- 
sveikatos._ Jma, BALF turėtų išleisti

Jų būklė yra ypatingai: per metus arti dviejų mi- 
grėsminga. Štai Kleininjonų dolerių.
Wittensee stovyklos gy-į juk suprantama, kad 
dytojo pastabos apie ten ■ būtų neperdaug skirti per 
gyvenančius moksleivius: metus vieno tremtinio 

šalpai po $100, bet tuo at
veju turėtume surinkti 
bent $5,500,000. Žydų šal
pos organizacijos ligi šiol 
kiekvienam savo tremti
niui skyrė šalpos virš 
$150 per metus, BALF gi 
šalpos vertė, kaip minėjo
me, tesudarė kiekvienam 
asmeniui po $5. į metus.

Ne vien šalpai šiandien 
BALF skubiai reikalingas 
lėšų. Šiomis dienomis pra
sidės masinė DP imigraci
ja į J. A. Valstybes. Ame
rikos kongresui priėmus 
DP įstatymą įsileisti per 
2 metus 205,000 tremti
nių, tikimasi, kad galės 
atvykti apie 20,000 lietu
vių. BALF susitarė su A- 
merikos Valdžios atatin
kamomis įstaigomis tuos 
planus vykdyti. BALF 
centro raštinės darbas la
bai padidėjo, teikiant in
formacijas, pildant blan
kas, ruošiantis priimti 
naujai atvykstančius lie
tuvius, kuriuos reikės pa
sitikti ir pagelbėti pasiek
ti numatytas apsigyventi 
vietas.

Vykdant imigracijos į- 
statymą, atsiras įvairių 
nesklandumų ir neaišku
mų, kuriuos BALF parei
gūnai, Amerikos piliečiai, 
galėtų padėt vietoj, trem
tyje, išsiaiškinti ir padėti 
ko didžiausiam lietuvių 
skaičiui patekti į Ameri
ką. Todėl labai svarbu nu
siųsti į Europą dar bent 
kelis atstovus.

Tremtinių šalpai ir imi
gracijai reikia lėšų. Juo 
gausiau šiandien sušelpsi
me tremtinius, tuo labiau 
palaikysime jų sveikatin
gumą, tuo greičiau jie ga
lės išvykti iš Vokietijos, 
Austrijos, Italijos ir pa
stoviai kur kitur įsikurti. 
Mažiau liks šalpos reika
lingų tremtinių, lengvės 
visuomenei ši našta.

Prašome BALF skyrius, 
draugijas ir prietelius pa

LIETUVIŲ KATALIKIŲ 
MOTERŲ SUVAŽIAVIMAS

Jei vieno lietuvio trem-

“Mokiniai išblyškę, su
liesėję, liguisti, nusiminu
siais veidais. Atrodo, kad 
jie jauni būdami jau yra 
visa patyrę, be laiko pase
nę. Kai kuriems vieninte
lis maistas pasidarė kas
dieninė duona. Bet ir jos 
neužtenka visai savaitei: 
per 3—4 dienas jie suval
go visą savaitės davinį“.

Iš 15,000 lietuvių vaikų 
ir jaunuolių dėl blogos 
mitybos ir blogų patalpų, 
apie 30serga įvairiomis 
ligomis, iki 8% serga 
džiova, anemija, asthenia, 
rachitu. Svorio trūkumas 
konstatuotas da u g i a u 
kaip pusėje vaikų.

Amerikos lietuviai 
prato mūsų tremtinių 
bai vargingą būklę 
gausiomis aukomis: 
bais, maistu ir pinigais 
žymiai palengvino ir su
švelnino jų vargą. Tūks
tančiai sergančių, nuply
šusių, o ypač jaunimo, bu
vo Amerikos lietuvių au
komis paremta.

BALF per 4 metus iš
siuntė tremtiniams Euro
poje 1,680,983 svarų rūbų, 
maisto, medikam e n t ų, 
knygų ir kitokių daiktų, 
viso už 1,303.067.

Skaičiai impozantiški! 
Žinoma, jei tas gerybes 
proporcingai padai i n t i 
tarp visų tremtinių, kiek
vienam tektų pašalpos po 
5 dolerius per metus. Tai 
labai nedaug ir pati šalpa

su- 
la- 
ir 

rū-

•

Lietuvių katalikių mo-'Sekcijai vadovauja: mo
terų gyvenime šie metaijkytoja Genovaitė Setikie- 
gana reikšmingi, kada jos nė, mokyt. Kazė Juozapa- 
mini savo organizuoto gy- Į vičienė ir Vanda Mačiu- 
vęnimo keturiasdešimt'lienė. Suvažiavimas pra- 
mętų sukaktį, žinoma,'dėtas iškilmingomis pa- 
trėmtyje, o ne tėvynėje,' maldomis, kurias atlaikė 
kai ji pavergta yra bude--J. E. vysk. dr. Vincas Pa
lių žydų vadovaujama' dolskis, kartu, pasakyda-
bolševikų. Ši garbinga-mas ir tai progai pamoks- 
Lietuvos Katalikių Mote- ’ 
rų Draugija, kuri Lietu
vos nepriklausomybės is
torijoj užims žymią vietą, 
taip kultūriniam, taip so- 
ei alini am, taip tautiniam 
ir religiniam gyvenime, o 
ryškiai pabrėžiant ir po
litiniam, suvaidino ir te
bevaidina žymų vaidmenį. 
Gal ji šiandien negali, 
kaip ir visi tremtiniai, 
veikti, kada jos narių, pa
čių vadų, tik maža dalelė 
tremtyje, o kitos, dar a- 
noj okupacijoj — Ona 
Gailaitė - Beleckienė, La- 
dygienė, ir kitos buvo iš
vežtos į Sibirą, o nežino
mas likimas Nezabitaus- 
kaitės- Galaunienės, Gvil- 
dienės ir kitų ir turime 
garbingąją tremtyje Mo
niką Galdikienę, kada pa
keliui į Pietų Ameriką ir 
ji, tad ir minėjimas praė
jo kiek daugiau vietiniam 
pobūdy. Gal ryškiausiai ir 
įamžinančiai buvo suskri- 
dusios, nors ir valiutos 
reformų smarkiai palies
tos, bet darbu ir ištverme 
pasiryžusios, tai surengu
sios lietuvių katalikių mo
terų suvažiavimą šių me
tų rugpiūčio mėn. 1 ir 2 
d.d. Hanau lietuvių stovy
kloje. Žinoma, iniciatyva 
yra Lietuvių Tautinio Ka
talikiškos Akcijos Centro 
Moterų Sekcijos, kuri yra 
Tautinio Delegato kan. 
Felikso Kapočiaus žinioje.

J Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims yra 
| SOUTH BOSTON CAFE i

Vincas Batukams, Savininkas.

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

giai patarnauja.

| 258 lest Broedwij, South Beston, Mass.

dėt sukelti ko daugiausia 
reikalingų lėšų. Nesusto
kime pusiaukelyje, nepali
kime tremtinių likimui f— 
rinkite aukas, raginkite 
kitus tai daryt, organi
zuokite vajaus komitetus. 
Aukas siųskite ir visais 
šalpos bei imigracijos rei
kalais kreipkitės:
United Lithuanian Relief Fund 

of America, Ine.
105 Grand Street 

Brooklyn 11, N. Y. 
Telefonai — 

EVergreen 7-1422 ir 
EVergreen 7-1423

lą. Pamaldos buvo paįvai
rintos muz. Broniaus Jo
nušo vadovaujamu “Dai
navos“ ansambliu. Suva
žiavimo garbės prezidiu
mą sudarė: J..E. vysk. dr. 
V. Padolskis, Tautinis De
legatas kan. F. Kapočius, 
VLIKO pirmininkas kun. 
prof. Mykolas Krupavi
čius, buv. vyr. Lietuvos 
kariuomenės kapelionas 
kan. prof. Juozas Meš
kauskas, Lietuvių Tauti
nės Bendruomenės Centro 
Komiteto pirmini n k a s 
buv. konsulas Povilas 
Gaučys, dekanas kun.* Z. 
Gelažius, Hanau vokiečių 
parapijos klebonas kun. 
Diel, Hanau lietuvių sto
vyklos vadovas prof. dr. 
Antanas Gylys, žymi vei
kėja Lukoševičiūtė - La- 
bedinskienė ir Memėnienė. 
Darbo prezidiumas: Mo
nika Krasnickaitė - Liūle- 
vičienė, Šetikienė ir Ger- 
vaitė - Dumbrienė ir se
kretoriatas : Kregždienė 
ir Dėdienė. Suvažiavimą 
atidarė mokyt. Kliorytė - 
Sužiedėlienė, plačiai 
šviesdama 
reikšmę ir 
iškeldama nuveiktus mo
terų darbus tėvynėje ir 
tremtyje ir kas laukia dar 
prieš akis— emigracijoje.

Buvo pranešimai iš vie
tų ir paaiškėjo, kad ne 
visur skyriai veikia ir 
jaučiamas kiek ir kunigų 
sutingimas padėti, išju
dinti. Po pranešimų sekė 
įdomi kun. prof. Stasio Y- 
los paskaita — “Katali
kiškoji Akcija ir mote
ris“, iškėlęs moters vaid
menį kaip žmogiškąjį, ka
talikiškąjį, apaštališkąjį 
ir moteriškąjį, ypač šiuo 
metu, vykstant Katalikiš- 
kąjai Akcijai, kuri turi 
suvaidinti žymų vaidme
nį. Antroji paskaita buvo 
P. Petrušauskienės, nu
šviečiant moterų nuveik
tus darbus minimam ke
turiasdešimtyje, gana iš
samiai, vaizdžiai. Trečioji

nu-
suvažiavimo 
svarbiausia,

Dewey, respublikonų 
j prezidentus, savo 
pradėdamas, pasa- 

bus jo pagrindinė 
jai bus išrinktas, 

bet kokį klausi- 
ar tai bus

Romos Katalikių Sąjun
gai, žinomai veikėjai M. 
Galdikenei, Tarptautinei 
moterų lygai, Mergaičių 
lygos pirmininkei ir kit. 
Atsisveikinimo žodį tarė 
LTKAC Moterų Sekcijos 
pirmininkė G. Šetikienė ir 
Tautinis Delegtas kan. F. 
Kapočius. Išnešta visa ei
lė rezoliucijų. Tenka tik 
nusidžiaugti tokiu -gražiu 
moterų suvažiavimu, ku
ris tremtyje nors ir pir
mas, bet liko pasididžiavi
mu mūsų moterų veikla ir 
pasiryžmu dirbti ir toliau

P. G.

įtemptai pavergtos tėvy
nės atvadavimui ir Lietu
vos ateičiai. Lietuvės mo
teris ir motina buvo pra
eityje, dabartyje ir atei
tyje lieka pavyzdžiu vi
siems, viskam ištverti ir 
būti kelrodžiu ir žibintu 
tautos, valstybės ir šei
mos gyvenime.

A. Jankūnas.

Malonu Yra Melstis iš 
Lietuviškos Maldaknvoės!

ar-----------• ■»PaTOfflinKO Knygyne uiNTC fSigyTi
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LIETUVIAI KLIERIKAI IR JU .£fį.^8,irNE>nenomusafnų
. atsakyU UNRR^ OS gl°‘ Ne, nenoriu sapnų,

APRŪPINIMAS VOKIETIJOJE 1£ ?ada Muktas! papai.
** J į bos f J. Amen tos Valsty

bių lietuvius. Susirašinėta 
su BALF’o 
kun. Dr. j.

1
yra atskirai paremiami 
Amerikos geraširdžių lie
tuvių maistu ir rūbais. 
Visiems savo mieliesiems 
Geradariams Amerikoje, 
kurie savo medžiagine pa
rama įgalina liet, klieri
kus ruoštis kunigo pašau
kimui, šia proga nepapra
stai dėkojame, savo mal
dose, prašome kad Gera
sis Dievas mūsų Gerada
riams už medžiaginę pa
ramą atlygintų savo gė
rybėmis iš dangaus.

I
' Reikia pripažinti, kad 
be paramos iš Amerikos 
mūsų klierikai negalėtų 
tęsti savo studijų, ir būtų 
turėję jas senai nutrauk
ti. Bet taip pat reikia pri
pažinti, kad ir esant gero
kai paramai iš Amerikos, 
lietuvių klierikų aprūpini
mas Vokietijoje yra var
gingas; jaučiami dideli 
trūkumai ir rūbais, ir 
maistu ir kitais daiktais.

Kun. Dr. Pr. Manelis 
Priesterseminar 

(13a) Eichstaett (Bayern), 
Germany, U. S. Zone.

PRIERAŠAS: Aukas, skiria
mas lietuvių klierikų reikalams 
Vokietijoje, prašome siųsti L. 
R.K.F. iždininkui šiuo adresu: 

Monsignor J. Balkūnas, 
64-14 Clinton Avė., 

Maspeth, L. I., N. Y.

Vien tiesos ir dai-bų; 
Be atilsio noriu kariauti, 
Ir tada vien tiktai, 
Kad sušvilpia žaibai, 
Galiu pilną dvasią atgauti!

O vienok kai-kada
Nuliudimo našta
Lyg spaudžia, lyg širdį graudi- 
Vakarinė žvaigždė,
Ar užgirsta giesmė 
Į tolimą šalį vadina!..
Kur lakioja mintis?
Ko taip žiba akis?
Kam ašaros veržias ir byra? 
Aš patsai nežinau,
Tik Aukščiausio prašau. 
Kad stiprint u silpstantį vyrą:

Kad nekartą sunku, 
Skųsčiaus lūpų kraštu,
Kam širdį Aukščiausia man da- 
O vienok ar be jos |vė?..
Ant šios žemes šaltos
Poetos bėgimą nesapnavę?

Maironis.

Lietuviai klierikai, karo Eichstaette mokėsi 37 
aplinkybių atblokšti į Vo- lietuviai klierikai. 7 ___ __
kieti ją, jau ketvirti metai m. rugpiūčio mėn. 15 die- Amerikos 

gų Vienybės 
kun. Pr. M. 
pačios 
sekretoriumi Prel. J. Bal- 
kūhu. Suminėti Garbin
gieji veikėjai šiltai at
jautė lietuvių klierikų 
vargingą būklę ir oažadė- 
jo pastoviai medžiaginiai 
paremti Vokietijoje studi
juojančius busimuosius 
kunigus. Toji šalna štai 
kain konkrečiai reiškėsi ir 
reiškiasi: Iš BALF’o per 
Kun. Dr. J. B. Končių 
1947 metais gauti 22 
CARE pakietai; per Prel. 
J. Balkūną gauta iš Kuni
gų Vienybės 1947 m. spa
lių mėnesį geroką para
mą pinigais, už 
džiausią 
kun. E. Paukštai, 
Garszvai ir Kunigų Vie
nybės nariams. Prel. J. 
Balkūno parapija globoja 
▼ieną klieriką džiovinin
ką, kas mėnesis siusdama 
10 dolerių vertės maisto

tame suvargusiame kraš- ną du yra gavę kunigys
te ruošiasi būsimiems ku- tės šventimus: Laurynas 
nigo darbams. Beveik tik Kemėšis (Vilniaus) ir 
iš Amerikos geraširdžių Juozas Kluosnius (Vilka- 
lietuvių malonės, tik iš viškio).
Amerikos gaunamos ma- 1947 - 48 mokslo metu 
terialinės paramos dėka iš žiemos semestro metų 
yra įmanomos tremtinių Eichstaette mokėsi 37 lie- 
studijos Vokietijoje.

! Lietuvos Vyskupai (JJ. 
EE. Arkivysk. J. Skvirec-

Prezidentas Trumanas supažindino Amerikos vi- kas, Vysk. V. Brizgys ir 
suomenę su raudona silke. Visi jo posakį kartoja, ne- Vysk. V. Padolskis), dėl 
žinodami, kaip jis tinka tardymui, kurį Kongresas karo aplinkybių patekę į 
daro ryšiumi su bolševikų slaptais užsimojimais įgy- Vokietiją, laiko pirmuoju 
vendinti Amerikoj komunistų diktatūrą. Kai kurie savo uždaviniu surasti 
laikraštininkai girdėjo, kad tas posakis atėjo pas tinkamą vietą, kur mūsų 
mus iš Maskvos, nes Stalinas ją kartais pavartoja, klierikai galėtų ramiai 
Taip, tas posakis Maskvoj prigijo, bet jis atneštas iš ruoštis būsimam kunigo 
Kaukazo. darbui.

Caro laikais į Durną buvo išrinkta ir keletas kau- Tįk suradus Vokietijoje 
kaziečių - gruzinų. Jie užduodavo tokias supainiotas lietuviams klierikams stu- 
mįsles, kad nieks negalėjo atspėti. Viena iš tų mįslių dijų ir auklėjimosi vietą, 
šitaip skambėjo: "mažas, raudonas, paplokščias, van- 1944 metu sDaliu mėnesio 
deny gyvenąs, labai sūrus, visų mėgiamas gyvūne- pirmoje pusėje, jie pradė- 
lis. Atspėkite, kas tai būtų ?” Spėliotojui siūlosi atsa- jo rinktis Eichstaetto se

minarijoje. Lapkričio mė
nesio pradžioje lietuvių

PRENUMERATOS KAINA
Amerikoje metams .................... >5.00
Vieną kart savaitėje metams_  $3.00
Užsieny metams ......................  $5.50
Užsieny 1 kart sav-tėj metams $3.50

pirmininku 
B. Končium, 
Liet. Kuni- 

pirmininku 
Juru ir tos

Kunigų Vienybės
; na!

DARBININKAS
366 West Broadvay, South Boston, Mass.

I Raudonoji Silkė tuviai klierikai. 1948 me
tų vasaros semestre Eich- 
staette studijavo 29 lietu
viai klierikai. Trys klieri
kai . dėl ligos yra pertrau
kę savo teologines studi
jas. Taigi 1948 m. vasaros 
semestre Eichstaetto Ku
nigų Seminarijoje buvo į- 
rašyti 32 lietuviai klieri
kai. Vokiečių klierikų toje 
pačioje seminarijoje 1948 
m. vasaros semestro metu 
buvo 54, kurie priklauso 
Eichstaetto Diecezijai ir 
kiti 94 priklauso 15-kai 
Vokietijos ir kitų Rusų o- 
kupuotų kraštų diecezi
joms bei 8-iems Ordenams 
ar vienuolynams.

i metu sten-
— 14. 1944-45 mokslo giamasi keletas lietuvių ir kitų daiktų pakietą; iš 

metais į Eichstaetto se- klierikų išsiųsti studijoms p. Pr. Gudo (Chicago) 
minariją įstojo 100 lietu- į kitus kraštus (Italiją, gauti 1947 metais du mai- 

.............. ~ ~ -......................... - įr

kymas: vėžys? Ne: jis ne sūrus ir ne paplokščias. Tai 
aišku, kad silkė, bet ji ne raudona. Spėliotojas pasi
sako negalįs atspėti. Gruzinas jam paaiškina, kad tai klierikų buvo 85, o vokie-l Dabartiniu 
silkė. — Bet niekur nėra raudonų silkių. — Galima čių — 14. 1944-45 mokslo giamasi kelel

ka di- 
padėka tenka 

Juozui

jas raudonai nudažyti, kad būtų sunkiau atspėti, — 
atsako šypsodamasis gruzinas.

Ir taip mįslė apie raudonąją silkę virto patarle, vių klierikų: 3 — Kaišia- Romą, Belgiją, Angliją), sto siuntiniai ir nuolat 
kurią Rusijoj vartojama apibūdinimui kokios neįma- dorių diecezijos, 16—Kau- Taigi, kiek dabar galima gaunama Amerikos lietu- 
nomai keistos nesąmonės. Matomai ir Prezidentas no, 6 — Panevėžio, 28 — pramatyti, 
Trumanas posakį apie raudonąją silkę taip suprato, Telšių, 18 — Vilkaviškio, seminarijoje 
norėdamas juokais Kongreso tardymą tų asmenų, 21 — Vilniaus, 6 Marijo- mokslo metais žiemos se- Kazimiero 
kurie yra įtariami šnipinėjime Rusijos naudai. Jis nai ir 2 Saleziečiai. 1945 mestre lietuvių klierikų terų draugija 
manė pašiepimu sumažybinsiąs įspūdį, kurs susidarė metais penki yra gavę ku- skaičius šiek tiek suma- 1948 metais 
Amerikos visuomenėj dėl rimto šnipinėjimų pavojaus, nigystės šventimus: Čes- žės. pakietu;
Tas pavojus esąs taip pat išsvajotas, kaip ir raudono- lovas Auglys, MIC., 
ji silkė. i -

Tačiau Amerikos visuomenė nebe juokais į “rau- kio), Petras Gedvilą juo ja du lietuviai klieri- pakietus; iš Tėvo J. Kidy- 
donąją silkę” reaguoja. Ji mato, kad Kongreso skir- (Kauno), Juozas Kungys kai, kurie 1946 metų ru- ko, S. J. gautas 1948 me
to ji komisija, betardydama įtariamus šnipinėjime ko- (Telšių) ir Teofilius Palu- denį dėl vietos stokos ne-.tais rūbų ir baltinių siun-
munistus jau išvilko aikštėn tokių faktų, kurie įrodo, kaitis (Vilkaviškio). Tų galėjo įstoti į Eichstaetto.tinį, jis siunčia dar dau-
kart Amerikoj yra įsikūrę dauk komunistinių lizdų- pačių lfM5 metų rudenį iš seminariją. ” [giau rūbų; iš I----
jačeikų, kuriuose perisi ruošiami revoliucijai būriai Eichstaetto 26 klierikai .. ..............
sąmokslininkų, nusistačiusių nuversti čia esamą vai- išvyko studijoms į Romą, minarijoje ir Bambergo
dią ir demokratinę tvarką ir įsteigti komunizmą. Net 1945-46 mokslo metais seminarijoje gyvenančių
valstybės tarnyboje esą Rusijos agentų. Tokį dalyką Eichstaetto seminarijoje lietuvių klierikų medžią-j
juokais apversti — labai nevykusi taktika Amerikos mokėsi 34 lietuviai klieri- ginis aprūpinimas buvo ir'
Prezidentui, kurs nori būt išrinktas antrajai tamy- kai. Iš tų 34 klierikų 1946 yra su nemažais trūku-
bai. Tos klaidos pasėkos jau ryškėja. Oponentai pasi- m. liepos mėn. 21 dieną mais bei sunkumais. Mai-
griebė tą “raudoną” iš Maskvos atgabentą žodelį ir aštuoni yra gavę kunigys- tinimas, kuris 1945 me-
čaižo juomi Prezidento reputaciją. Rodos, tai mažmo- tės šventimus: Juozas tais buvo nepakankamas
žis — tik du žodžiai — bet jie gali virsti šūkiu — į- Budzeika (Vilkaviškio), ir nepakenčiamas, 1946
rankiu oponentų rankose Trumano kandidatūrai su- Antanas Bukauskas (Vii- metais buvo pagerėjęs. Iš
pliekti. “Perdaug jau raudonų silkių plaukioja Poto- kaviškio), Viktoras Ka- UNRRA’os jie gavo tuo-
mako upėje”, — pasakė viens Respublikonų lyderis, leckis (Vilniaus), Jonas met reikalingiausių rūbų
Tokie žodžiai toli siekia ir taikyte pataiko į ameri- Klimas (Vilkaviškio), St. bei baltinių. Tik, deja, to-
kiečių vaizduotę. K. Lisauskas (Telšių), VIa- jo UNRRA’os parama

das Šaleviejus (Vilniaus), maistu ir rūbais nuo 1946
Sekime pavyzdžiu Amerikos graikų ir žydų, kurie Vaclovas Šarka (Vii- metų liepos mėnesio pa-

visu nuoširdumu dosniai ir gausiai aukoja saviesiems niaus) ir Kazimieras Jus- laipsniui mažėjo ir paga-
tinas Vaišvilas (Vii-liau pabaigoje tų pačių 
niaus). (metų visiškai nutrūko. 25

1946-47 mokslo metais.lietuviams klierikams ne-

Eichstaetto vių laikraščių; per kun. J. 
1948 - 49 Kučinską Los Angeles šv. 

parapijos mo- 
atsiuntė 

du maisto 
Čes- žės. pakietu; ponia Veronika
Pet-j Bambergo Kunigų Se- Shimkus (Newton, Mass.)

sušelpti.
United Lithuanian Relief Fund of America, Ine.

105 Grand St., Brooklyn 11, N. Y.

Parašė Jonas Kmitas

PARTIZANAI
Antroji dalis

34.
Atkaklus Laiškas

— Savikritika taip pat turėtų įeiti į bol
ševizmo liniją. Bent tuomi esame papratę 
visur reklamuotis, — sausai atsakė politru- 
kas.

— Bet savikritika leistina tik jačeikose, 
ne generalinėj bolševikų partijos linijoj.

— Labai gaila partijos, kuri užsimerkia į 
gyvenimo reikalavimus ir tiki vien kumščio 
galiai. Tik užsikirtę atbukėliai - trumpare
giai skelbiasi neklaidingais.

Balaganovas sustulbo. Juk tai tiesioginė 
išdavystė!

— Aš kaipo Sovietų pareigūnas negaliu to 
abejingai klausyti. Būsiu priverstas...

— Jau antru kartu grasini man areštu?— 
primerkė akį politrukas.

Balaganovas delsė atsakyti. Dar nesiry
žo tarti lemiančio žodžio. Bet tą nemalonų 
ginčą nutraukė atvykimas dviejų čekistų, 
atnešusių rastą gatvėje dėžutę. Ją nešė Gu
žutis, kits čekistas buvo tik palydovas. Gu
žutis atkišo dėžutę Balaganovui. Tas neju
čiomis žengė atgal.

kad per kun. A. Martišiū- 
ną išsiųsta Šv. Pranciš
kaus parapijos lietuviu 
(Indiana Harbor at East 
Chicago, Indiana) 9 mais
to pakietai; kiek paremia 
Eichstaetto lietuvius klie
rikus taip pat T.T. Pran
ciškonai, kun. P. ČesnaJ 
kun. L. Voicekauskas ir, 
kiti. Kai kurie klierikai

LIETUVA VĖL BUS LAISVA

komen tarus vių sukišo į koncentraci- 
svečiais Sovietų jos stovyklas už tai, kad 

lietuviai neparodė užtek
tinai entuziazmo nau
jiems “išvaduotojams”.

Taipgi p. Budrys papa
sakojo, kad Jungt. Amer. 
Valstybėse gyvena vienas 
lietuvių tautos ketvirta
dalis. Amerikoje gyve
nantys lietuviai nežiūrint 
į politinių pažiūrų skirtu
mus, Lietuvos nepriklau
somybės klausimu yra 
vieningi ir smerkia bolše- 

poka- vikų a8resiJ4 Prieš Lietu- 
ivą. Amerikos vyriausybė, 
, vadovaudamasi teisybės

mū“ir" taikant “boFfevikų pr*n«pu bolševikų oku- 
bazių įvedimu Lietuvoje, PaaPos lkl šiandien nepn- 
ko pasekmėje Lietuva bu- Pa2ista-

Užbaigdamas p. Budrys 
kai okupuota. Pirmoji pasakė, kad lietuviai ne- 
bolševikų okupacija lietu- pameta vilties atgauti ne
viu tautai brangiai kaina- priklausomybę: 
vo — apie šešiasdešimts 
penki tūkstančiai lietuvių Mussolini, bet kur jie da- 
buvo bolševikų žiauriai bar — “Aš įsitikinęs, kad 
nukankinti arba išvežti į.Lietuva vėl bus laisva”.—

Žinomasis radijo ko- Sibirą. Užėmę Lietuvą 
mentatorius Meade Da- 1941 metais vokiečiai vėl 
vidson į savo radijo pus- daugelį tūkstančių lietu- 
valandžių 
kviečia
Rusijos pavergtų ar do

ras Babinskas (Vilkaviš- minarijoje taip pat studi- atsiuntė 4 maisto ir rūbų minuojančių šalių įžymes
nius asmenis, kuriems 
duoda progą prabilti į 
klausytojus ir papasakoti 
savo tautu nelaimes.

Rugpiūčio 26 d. tokiu 
svečiu buvo Lietuvos Ge
neralinis Konsulas New 
Yorke, p. J. Budrys, ku
ris per WWRL stotį New 
Yorke dešimtą ’ valandą 
vakaro kalbėjo apie Lie
tuvą. Jis trumpai supažin
dino klausytojus su į 
rine Lietuvos istorija pra
dedant Klaipėdos atgavi-!

kun. J. Ce- 
(Brooklyn) 
maisto pa- 
S. Ališaus- 

Wis.) at- 
pakie-

Eichstaetto Kunigų Se- kavičiaus
gautas vienas 
kietas; ponia 
kas (Kenosha, 
siuntė du maisto 

įtus, ponia Martiną Varka- 
lis (Los Angeles) — vie
ną, ponia S. Shagamogas 
(Chicago) vieną, kun. Dr. 
L. Mendelis (Baltimore, 
Md.) — tris, vertingus 
maisto pakietus; per kun. 
V. Katarskį iš Mrs. J. 
Brinck (Dayton, Ohio) 
gauti trys rūbų, baltinių 
ir kitų d. siuntiniai; iš 
kun. Dr. J. B. Končiaus 
pastaruoju laiku gauti du 
rūbų ir batų siuntinukai; 
1948 metų liepos mėnesio 
pabaigoje gauta žinia,

v •

I

I

I

jvo bolševikų greitai visiš-l 
kai oknnimta

buvo ca
ras, buvo Hitleris ir buvo

I 
I
I1

— Nebijokit, tovarišč komandarm, čia tik 
laiškas, — šypsojosi Gužutis.

Ir atkišo lakraštį su aiškiai matomu ant- 
galviu “Į Laisvę”.

— Bet čia laikraštis, ne laiškas, — tarė 
Balaganovas, kuriam gerai buvo pažįstamas 
pogrindinio partizanų laikraščio vardas.

— Laikraštyje įvyniotas laiškas, — paaiš
kino Gužutis, ir išvyniojęs laišką, padavė 
Balaganovui, kurs kiek drebančia ranka jį 
paėmė.

Laiškas buvo rusiškai adresuotas: “Į pa
ties komandarmo rankas”.

— Kaip išdrįsai dėžutę atidaryti? Juk čia 
galėjo būt bomba, — dėl visa ko paklausė 
Balaganovas.

— Geras karys bombų nebijo! — drąsiai

“Ypač jeigu jis pats tą “bombą” įdėjo” — 
mintyje pridūrė politrukas.

— Na, molodec! — pagyrė Balaganovas. 
— Galite abudu sau eiti.

Atidavę viršininkams pagarbą, čekistai iš
ėjo. Balaganovas mintyje rišo klausimą: 
kas daryt su laišku? Skaityt jį prie politru- 
ko? Jis tik su pasigėrėjimu šaipysis, nes 
laiške be abejo bus riebių pasikoliojimų. Ta
čiau tegu tas kietagalvis politrukas pasi
klauso tų banditų kalbos. Juk tai čia jų 
darbas. Pridėtas jų laikraščio numeris ko 
aiškiausiai tai pasako.

Galop Balaganovas pasiryžo garsiai skai
tyt laišką, kad ir politrukas girdėtų. Tačiau

komandarmui teko kiek nusivilti. Pradžioje 
vieton pasikoliojimų — padėkonė. Paskui — 
Balaganovo akys pradėjo mirksėti, bet laiš
ką vis vien skaitė.

“...Dėkojame tau, garbingas okupantų 
vade, už sovietišką kultūrą, kurią mums, 
Stalino liepiamas, kardu ir ugnimi skiepini. 
Bet paklausyk, kaip bolševikų kultūra ant 
mūsų merdinčios tautos atsiliepia.

“Klaiki nelaimė pasaulį ištiko... Yra bu
vę pasaulinių kataklizmų. Ledų kalnai už
griūdavo ištisas tautas; į vandenynus nu
slinkdavo žemynai, milijonais žmonių neši
ni. Tačiau nė aklieji gamtos gaivalai neatne
šė žmonijai tiek kančių, kiek piktos valios 
žmonės, užsimanę pavergti pasaulį.

“Jei surinktume į krūvą visas bolševikų 
atgabentas nelaimes, visus šimtais kalbų 
pareikštus nusiskundimus, visas ašaras, 
kančias ir tylius beprotiškai pastirusius 
žvilgsnius, visus trumpus priešmirtinius a- 
todūsius, visas gyvybės praradimo kartybes, 
visas baisenybes amžino su mylimais žmo
nėmis atsiskyrimo; visas bolševikų suardy
tas svajones — nuo mokslinčiaus užsimoji
mų iki paprasto darbininko pageidavimų; 
visus sunaikintus darbo vaisius, raudonar
miečio batu sumindžiotus; brutalius ištrė
mimus iš gimtųjų vietų — namų, kaimų, 
miestų, dirbtuvių; išgėdintus mergelių lavo
nus, sutriuškintas kūdikėlių galvas, krauju 
nudažytus baltus senelių plaukus — ir visa 
tai parodytume tiems, kurie užtraukė ant

žemės tą baisingą kruviną miglą... Bet ką 
tai jums reiškia? Žvėris — ir tas nuo tokio 
vaizdo pasiustų. Gi jūs ir taip esate pasiu
tę. Pas jus nėra nė žmogaus proto, nė žmo
giškos širdies. Išėjusi iš tvarkos mašina toli 
gražu jums neprilygsta. Mašina tiesiog žu
dytų, be sadistinio pasigerėjimo. O jūs...

“Sutriuškinimas sovietinių armijų — tai 
palengvėjimo atodūsis žmonijai. Tai milijo
nai išgelbėtų gyvybių; tai galas klaikaus 
baisingo sapno, kuris jau ilgus metus kanki
na pasaulį. Nugalėjimas priešo — tai susi- 
vienyjimas šeimų, tai vaikų šypsena, laisvas 
darbymetis, grąžinimas išplėštos nuosavy
bės. Tai šviesa, oras, vanduo, laisvė, laimė— 
tai gyvenimas!

“Nebegalim grąžinti gyvybės mūsų žu- 
vusiems broliams, seserims, tėvams ir vai
kams. Tačiau viena dar belieka jiems pa
guoda, kad baisus priešas bus nugalėtas. 
Karstuose gulėdami jie nudžiugs, kad ne be- 
reikalo žuvo, nes jų kraujas padėjo atgauti 
žmonijai laisvę. Mes žinome, kad jūs žudy
site kaip žudę, bet mes taip pat žinome ir 
jums tą žinią suteikiame, jog būsite nušluo
ti nuo žemės paviršiaus, kaip kokia dvokian
ti nešvarybė, ir jūsų vardas paliks istorijoj 
kaip klaiki pabaisa, kuria motinos gasdys 
savo vaikus”.

Balaganovas pabaigė skaityt ir teirau- 
jančiai į šalopajevą pažvelgė.

— Ar jau viskas? — paklausė politrukas. 
i Bus daugiau^
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bARMNlNtAS
NAUJAS KRISTAUS 

MISIJONIERIUS

1

BROCKTON, MASS. visus metus ir, kad jos dvasią 
įneštų į kiekvieną savo skyrių 
bei parapiją".

ŠEIMYNINĖ SUEIGA
Po Šv. Valandos Motina 

guori pakvietė 
visas dalyves 
droms vaišėms,
visas dienas buvo 
tyla, tad ši proga suteikta vi-

SODALIEČIŲ METINĖS 
REKOLEKCIJOS

Rugsėjo 17, 18 ir 19 dieno
mis Naujos Anglijos Sodalietės 
atliko savo metines rekolekci
jas Nukryžiuoto Jėzaus Seserų 
Vienuolyne.

Rekolekcijos prasidėjo penk
tadienio vakare palaiminimu ir soms geriau viens kitą pažinti 
įžangine konferencija. Rekolek-ir pasidalinti įgytais įspūdžiais.

Li- 
irdvasiškius 

sodalietės ben- 
Kadangi per 

užlaikoma
Kongregacijos kilnaus

cijų programa susidėjo iš: Mi-įšioj sueigoj kun. A. Abračins- 
šių. konferencijų 
maldų, kurioms 
čios sodalietės 
galba.

Šiais metais i 
penkiosdešimts 
rios pašventė tris dienas savo 
sielos labui. Pažymėtina, kad 
šis veikimas prasidėjo pereitą 
metą, dalyvaujant trisdešimts 
keturioms sodalietėms. vado
vaujant Pasionistui Tėvui Ge-j išreikšdamas savo nepaprastą 
raldui. Norima šį veikimą kuo-Į nusistebėjimą ir džiaugsmą pa- 
plačiausiai išvystyti, nes uždą- sisekusiomis rekolekcijomis, 
rų rekolekcijų nauda katalikiš-! 
kame gyvenime vis daugiau; Jėzaus Seserims, 
aiškėja.
PRELATAS URBONAVIČIUS 

DALYVAUJA
Rekolekcijoms sėkmingai 

šiais metais vadovavo Tėvų 
Marijonų Misijonierius kun. 
Antanas V. Mažukna. Jam; 
gražiai padėjo Seselių kapelio-' 
nas kun. J. Švagždys ir v__
nes Seselės.

Užbaigtuvės įvyko sekmadie- tais 
nį po piet Šventa Valanda, 
kurioj taip gi teikėsi aktyviai 
dalyvauti Prelatas Dr. Kazi
mieras Urbonavičius, kuriam 
patarnavo kun. J. švagšdys ir 
kun. A. Abračinskas. Šventos 
Valandos intencija buvo pasi
melsti išprašymui gyvenimo 
pašaukimo. atlyginimui už 
žmonių ir tautų įžeidimus Die
vui ir išprašyti taikos visam 
pasauliui.

Rekolekcijų vedėjas baigė sa
vo rekolekcijas žodžiais: “kad 
toji graži Marijos Sodaliečių 
dvasia, kuri taip gražiai matė
si per šias tris dienas apgaub
tų tas pačias Sodalietės per

ir bendrųjų;kas teikėsi viešai pareikšti sa- 
vadovavo pa-’vo nepaprastą pasididžiavimą 

su Seselių pa-i ir pasitenkinimą, kad toks di- 
! delis skaičius Sodaliečių pasi- 

daiyvavo virš Raudojo šia nepaprasta proga, 
sodaliečių. ku-; Sodaliečių dvasios vadas taipgi 

viešai padėkojo kun. Mažuknai. 
MIC.. kuris pasišventusiai at
vyko ir vykusiai pravedė šių 
metų rekolekcijas. Taipgi kun. 
J. Švagždys tarė viešą žodį.

i

Viešai padėkota Nukryžiuoto 
kurios taip 

gražiai visas priėmė ir rūpino
si. kad visos galėtų patogiai 
atlikti šį svarbųjį dvasios 
bą.

Dalyvės išsiskirdamos į 
namus pasižadėjo netik 
čios vėl kitais metais

dar-

savo 
pa- 

atnau- 
’~‘ijinti rekolekcijas, bet taipgi ir 
•ieti -augės atsikviesti. Taipgi pa

sižadėjo netik pačios džiaugtis 
įspūdžiais, bet ir su

kitoms jais pasidalinti bei ak
tyviau 
čiausios garbei per Sodaliciją.

Dalyvė.

dirbti Panelės Šven-

BRfDGETORT, CONN.
Praeitą savaitę mūsų bažny

čioje užsibaigė 40 Valandų at
laidai labai iškilmingai. Kleb. 
kun. J. V. Kazlauskas buvo pa
kvietęs daug kunigų 
apylinkės. Klebonai 
dalyvavo atlaidų
Choras, vad. A. Stanišausko. 
ir choro solistai gražiai sugie
dojo mišparus. Pamokslus sa
kė vienuolis pranciškonas kun. 
V. Grauslys. Procesijai vado
vavo kun. V. Pranskietis.

iš visos 
ir vikarai 
užbaigoje.

PAIEŠKOJIMAS
Aš, Antanas Ramanauskas, 

gyv. (16) Kassel - Oberzweh- 
ren. DP Camp Mattenberg. 
Forty Second 5. US-Zone Ger
many, paieškau šių artimųjų:

1. Leono Ramanausko,
2. Benedikto Ramanausko,

3. Bronislavo Ramanausko.
4. Jeronimo Ramanausko.
Visi šie lietuviai kilę iš Lie

pojos miesto. Latvijoj.

Į

I

Kun. Steponas Dambrauskas, 
MIC., gimė rugsėjo 4 d., 1922 
m., Brooklyn. N. Y. Baigęs 
pradžios mokyklą ir High 
School savo gimtajame mieste; 
jis 1940 metais įstojo į Tėvų 
Marijonų vedamą. Marianapo- 
lis Kolegiją. Thompson, Conn., 
su troškimu tapti kunigu.

Jausdamas savyje patrauki
mą į vienuolišką gyvenimą ir 
norėdamas prisidėti prie Mari
jonų
darbo. 1941 metais įstojo į Ma
rijonų naujokyną.
III., ir čia <>at, 1942 metais, su
dėdamas savo laikinuosius Įža
dus. pradėjo seminarijos kur
są.

Per ilgus mokslo metus, kun. 
Steponas atsidėjo gilioms stu
dijoms ir aukštai ištobulino 
Dievo duotus gabumus. Gra
žiai pasižymė jęs Bažnytinių 
Teisių. Liturgijos ir Teologijos 
moksluose, jis rado laisvo lai
ko dirbti Misijų Kuopos komi
tete. dramos sekcijose, studen
tų organizacijose ir kitose vei
klos srityse. Savo švelnu būdif, 
kun. Steponas laimėjo daug 
draugų.

Kunigo Stepono tėveliai, An
tanina ir Antanas Dambraus
kai. yra kilę iš Pagirių parapi
jos. Lietuvoje. Atvykę į Ame
riką prieš Pirmąjį Didįjį Karą, 
sukūrė pavyzdingą katalikišką, 
lietuvišką šeimą.

Hinsdale,

parapijos vikarą kun. V. Pran- 
skietį ir A. Stanišauskį, kurie 
visiems pagelbės.

Praeitą savaitę palaidota a.a. 
Carolina Vogielienė su bažnyti
nėmis pamaldomis iš lietuvių 
bažnyčios. Dalyvavo daug 
žmonių.

Choro metinis parengimas - 
koncertas ir vaidinimas įvyks 
lapkričio 21. parapijos svetai
nėj. Visi atminkite tą vakarą 
ir nieko nerenkite, bet dalyvau
kite choro koncerte.

Blankos labai sėkmingai pil
domos dėl D. P. atvykimo iš j 
Vokietijos. Visi išpildykite dėl 
savo pažįstamų ir giminių. Vi
sais reikalais kreipkitės pas

Nebūk be įdomiausio laikraščio 
“DARBININKO”

Dabar geriausias laikas užsirašyti darbo žmonių 
laikraštį “DARBININKĄ”.

Tik per “DARBININKĄ” sužinosime apie savo 
draugus, gyvenančius Amerikoje ir visame 
pasaulyje.

Tik per “DARBININKĄ” mes sužinosime, kas 
dedasi pavergtoje Lietuvoje.

“DARBININKAS” buvo, yra ir bus geriausias 
Amerikos lietuvių išeivijoje laikraštis.

“DARBININKAS” yra pripažintas kaipo rimčiau
sias katalikiškoje dvasioje vedamas laikraš
tis.

“DARBININKAS” išeina du sykiu į savaitę ir 
metams kainuoja $5.00; pusei metų $2.50.

“DARBININKAS” imant tik sykį į savaitę, me
tams kainuoja $3.00; pusei metų — $1.50.

“DARBININKAS”
366 West Broaduay, So. Boston 27, Masa.

ALKOHOLIKŲ PATRONAS
(Tęsinys)

NEGALĖJO EITI
DARBAN

1884 m., būdamas dvi
dešimt astuonių metų, į- 
vykis pagrindinai pakeitė 
visą jo gyvenimą. Pirmų 
kartų, iš priežasties gėri
mo, negalėjo eiti darban. 
Po to, labiau įnirtęs ištisų 
savaitę, dienų ir naktį, 
praleido gerdamas, šešta
dieniui atėjus, kadangi 
per savaitę nedirbo, jo
kios algos negavo, pinigų 

.neturėjo. O troškulis ne- 
Kun, St Dambrauskas, MIC.,! paliauja. Savo dienose jis 

---------------------------------- tiek ir tiek savo draugams 
Kun. Steponas kunigystės “užfundijęs”, mano sau, 

sakramentą priėmė rugsėjo 15 kad tikrai tie jo draugai 
d., 1948 metais, šv. Andriejaus jo pasigailės, pasikvies jį 
bažnyčioje, Chicago, III. Šven- kartu SU jais gerti. Atsi- 
timo apeigas atliko Jo E. vys- stoja tarp darbo vietos ir 
kūpąs Bernard Sheil. Šioje iš
kilmingoje progoje sykiu su 
kun. Steponu, džiaugiasi jo tė
veliai, sesutė Florencija, trys 
broliai Vladas, Stanislovas ir 
Vilimas, visos giminės, drau
gai, pažįstami ir taip pat visa 
Tėvų Marijonų Kongregacija.

Kun. Steponas Dambraus
kas, MIC. atnašavo pirmąsias 
iškilmingas šv. mišias rugsėjo 
26 dieną, 11 vai. ryte. Apreiš
kimo parapijoje, Brooklyn, N. 
Y., kur klebonauja kun. Nor
bertas Pakalnis. Iškilmių pro
ga pamokslą pasakė kun. 
Pranas Bulovas, MIC.

Linkime kunigui Steponui il
gų ir laimingų metų ir darbuo
tis Kristaus vynyne. Sveikina
me jį taip pat išvykstantį į Ro
mą aukštesnėms studijoms.

M-s.

mėgiamosios karčiamos, 
kad praeinanti iš darbo jo 
draugai jį matytų. Viens, 
kitas jį pasveikina, bet ne
vienas nepakviečia, nepa
klausia ar nenorėtų kartu 
išsigerti.

To ir užteko. Vėliau Ma- 
dažnai pareikšdavo, 

taip širdyje pa- 
nuo to buvusių 
nepaisymo, kad 

valandėlės jis am-

tas 
kad jis 
kirstas 
draugų 
nuo tos 
žinai atsivertė. Pats savy
je mąstydamas, sakė, juk 
jisai netaip pasielgtų jo 
draugams įpuolus jo pa- 
dėtin. Vargšas Matas tuo
met nesuprato, kad maža 
tokių didžiaširdžių, kaip 
jis pats, pasirengusių 
draugiškumo dėlei net pa
siaukoti. Matydamas, kad

jo draugai tik tokie, kai 
jis turi pinigų 
pirkti gėrimo, 
neturi pinigų, 
visai nepaiso, 
širdies gelmių 
atsižada tokių 
draugų, pasiryžta susiras* 
ti tikrų Draugų. Gal tie 
buvusieji draugai, jei jis 
jų būtų prašęs, ir būtų su
tikę jam “užfundyti”, bet 
jie jam nepasiūlė, jis jų 
neprašė, jų išsižada. Kaip 
tas kitas sūnus palaidū
nas, sau sako: “Eisiu na
mon”. Čia lyg Dievo Ap
vaizdos taip surėdyta, 
Matui reikėjo pažinti 
skausmų netikrų žemiškų 
draugų, kad atradus tik
rąjį Draugų. Sugrįžus na
mon, jo motina nusistebė
jo: “Taip anksti namie, 
Matai. Ir tu blaivus!” At
sakė švelniai: ‘“Taip, Mo
tina”. Tai pirmų kartų per 
daugelį metų, kad grįžo 
namon blaivus. Bet per 
keturiasdešimta vienus 
metus po to, iki mirties, 
jis jau daugiau nebepasi- 
gėrė.

jiems nu- 
o kai jis 

tai jie jo 
Matas, iki 
pakirstas, 

netikrų

“EISIU, VARDAN 
DIEVO”

Papietavęs, Matas pra
bilo motinai: “Padarysiu 
priesaikų daugiau nebe
gerti”. Netikėdama, moti
na nusišypsojo ir sako: 
"Eik, su Dievo pagalba, 
tiktai jeigu neturi noro iš
laikyti, tai neprisiek”. Jis 
atsakė: “Eisiu, vardan
Dievo”.

Jau trys metai kaip Ma-

tas nebuvo išpažinties; tų 
vakarų, atlikęs išpažintį, 
padarė priesaikų. Padarė 
trims mėnesiams, nes 
pats sau nepasitikėjo ga
lėsiąs ilgiau ištęsėti. Se
kantį rytų keliasi, eina 
penktų valandų išklausy
ti Mišių, priima Šv. Ko
munijų. Tai buvo pradžia 
ilgo gyvenimo, glaudaus 
susiartinimo tarp Viešpa
ties ir Mato Švenčiausia- 
me Sakramente.

Kad išlaikius savo pri
žadų, reikia kovai prieš 
nelemtų silpnybę tinkamą 
planų sudaryti. Didelė 
kliūtis, kad išvengus tos 
karčamos ir tų draugų. 
Matas nutarė, vieton išė
jus iš darbo pasisukti de
šinėn kaip visuomet, eiti 
kairėn. Bet kur eiti? Lai
kas reikia kaip nors pra
leisti, kad pagunda nepa
kiltų neįveikiama. Kur tas 
valandas praleisti, kurias 
pirmiau taip smagiai pra
leisdavo su draugais? Kur 
eiti? Nutarė atsitolinti 
nuo karčiamos, todėl pa
sirinko bažnyčių net kito
je miesto dalyje, ir ten, 
klūpodamas prie Viešpa
ties švenčiausiame Sakra- 
-mente maldavo ištvermės 
bei stiprybės. Taip pat sa
vęs sutvirtinimui, nutarė 
kasdien mišių išklausyti, 
o tai reikdavo penktų va
landų kas rytų, kad nuė
jus darban šeštų valandų. 
Nuo tokios nustatytos sau 
darbotvarkės (aplanky
mo švenčiausio Sakra
mento kas vakar, ir Mišių 
su Šv. Komunija kas ryt)

Tęsinys 5-tame pust

i

Vaitainelių

gimęs A- 
Sauginių

Jonas.
Pran- 

iš Pliuškaičių, Kelmės

PAIEŠKOJIMAI
ABRAITYTĖ - Kulbokienė, 

Petronėlė.
ALBERTAV1ČIUS, Leopol

das. gyv. Buenos Aires.
ALENSKAS, Antanas. Juo

zas ir Vincas, iš Budnikų km.. 
Suvalkų ap.

ALIŠAUSKIŪTĖ, Julė, iš Sa- 
laperaugių km., Suvalkų ap.

ANDRIUKAITIENĖ - Arlau
skaitė, Mary. gyv. 1524 Wood 
St., Scranton, Pa.

ANUŽIS, Jonas, iš Platelių 
vai.

ARLAUSKAITĖ - Andriu
kaitienė, Mary. gyv. 1524 
Wood St.. Scranton, Pa.

ARLAUSKIENĖ - Butvilai- 
tė, Marijona, iš Notiniškių km., 
Šiaulėnų vi., Šiaulių ap.

BACEVIČIENE, Bronislava, 
iš Ručenų dv., Pasvalio vi.

BACEVIČIUS, iš Pavasijų 
km., Naumiesčio parap., Šakių 
apskr.

BAGDONAVIČIUS, 
BAGDONAVIČIUS,

ciškus, 
vi., Raseinių ap.

BARONAS - Radzvečius, 
Motiejus, iš Kiršų km., Alvito 
vi., Vilkaviškio ap.

BARTAŠIENĖ - Žymantai- ’ 
tė, Jadvyga, iš Vejų k., Kra- 

'žių vi., Raseinių ap., gyv. Chi
cagoje.

BIČKUS, Petras, 
merikoje, gyvenęs 

j km., Šiaulių ap. 
į BILŽIENĖ, iš 
km., Radviliškio vi., Šiaulių a.

BOBNIS, Anthony, Mrs. gyv. 
1516 Wood St., Scranton, Pa.

BUBLAITIS, Jurgis, gyv. 
Brooklyne.

BUDRYTĖ - Žebrauskienė, 
Viktorija, iš Paberžės km., Pa- 
šušvės vi., Kėdainių ap.

Ieškomieji ar apie juos žinan
tieji maloniai prašomi atsiliepti: 
Consulate General of Lft hunais 

41 Wes* 82nd Street 
New York 24, N. Y.
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Klusniosios Kremliaus tarnaitės
- Moterys kominformo tarnyboje. 

Ispanijos, Prancūrijos, Kinijos, USA, 
vadovaujančios komunistės. - Anna 
Pauker - raudonoji diktatorė Rumu
nijoje. — Ji gyvena trijuose namuose ir 
teatrus verčia kalėjimais. - Komin
formo centras iš Jugoslavijos perkel
tas į Rumuniją,

Visą Pasaulinės Revo
liucijos mašiną suka Mas
kvoje esantysis Politbiu- 
ras. Tačiau Kremlius turi 
visą eilę savo "davatkų” 
įvairiausiuose kraštuose. 
Prisiminkime Čia tik jų 
svarbesniąsias (kaip apie 
jas mus painformuoja 
“Time”):

1. PASIONARIJA
Nuo pat Ispanijos civili

nio karo gerokai pagarsė
jo ispanų komunistų va
dovė Dotores Ibarruri. Ji! 
taip aistringai tarnauja 
Maskvos marksizmui, kad 
gavo Pasijonarijos pra
vardę. Ji yra kilusi iš an
gliakasių šeimos, jos ir 
vyras angliakasis. Ji nuo 
pat jaunystės išaugo 
streikuose, sąmyšiuose, 
bedarbėje. Ji turi du vai
ku. Ispanijos civilinio ka
ro metu ji ragino vyrus 
siųsti į frontą:
— Geriau būti didvyrio 

našle, nekaip niekšo žmo
na.

Raudoniesiems pralai
mėjus ji pasitraukė į Ru
siją, o dabar vėl atsikėlė 
arčiau Ispanijos—į Pran
cūziją.

2. PRANC ŪZE 
VERMEERSCH

Prancūzija neturi tokios 
garsios raudonosios* apaš- 
talės, kaip Ispanija. Vis 
dėl to čia garsėja Jeanet- 
te Vermeetsch. Ilgą laiką 
ji buvo Prancūzijos rau
donojo boso Maurice Tho- 
rezo ypatinga draugė, vė
liau jis ją vedė. Ji esanti 
inteligentiška partijos 
darbininkė, griežta, ir 
partijoje ją vertina.

3. SUOMIJOS HERTTA 
KUUSINEN

Šiandien ji yra Suomi
jos ministerių kabineto 
narys — ministeris be 
portfelio, po to, kai jos 
vyrą komunistą Yrjo Lei- 
no atstatė iš Vidaus Rei
kalų ministerio pareigų

v •

pastebėję kaip labai jisai 
rengiasi policiją panaudo
ti komunistų tikslams. 
Herttos tėvas yra senas 
komunistas Otto Kuusi-, 
nen, prezidentas Korelų 
respublikos, kuri yra ša
lia Suomijos, ir iš kurios, 
drauge su Suomija buvo 
planuojama padaryti dar 
vieną sovietų respubliką. 
Visi patrijotai jaučia, kad 
Hertta išdavikė, bet ją 
remia galingoji kaimynė 
— Rusija.

4. KINUOS TING LING
"Romantiška, bet ner

vinga” šitaip apibudina 
Kinijos vadovaujančią ko
munistę Ting Ling. Jos 
senelis buvo aukštas pa
reigūnas Kinijos imperi
joje. Jos tėvas buvo leng
vabūdis, kuris išleido vi
sus pinigus, nieko vai
kams nepalikdamas. Jos 
motina buvo mokytoja, 
bet jai gyvenimas apkar
to ir, nusivylusi, ji įstojo 
į partiją. Dėl ko jos duk
tė pasidarė viena iš vado
vaujančių Kinijos komu
nisčių? Ji pati sakosi:
— Aš norėjau likti hero

jė, garsi visame pasauly
je-

✓

Atrodo, kad bonkutė su pienu, kurią mažytė Janet taip skaniai ge
ria suinteresavo ir mažą ožkutę. Bet priežodis sako: kas pirmesnis tas 
geresnis. Taigi ir mažytė Janet turi laimę savo rankose.

6. RUMUNIJOS DIKTA
TORE ANA PAUKER

TREMTINIŲ KELIU

5
ALKOHOLIKŲ PATRONAS
Pradžia 4-tame pusi.

Matas nė kartą per ketu
riasdešimt vienus metus 
nejutoto.
paskutines karia

mos Aplankymas 
Tik vieną kartą po savo 

atsivertimo įžengė į kar- 
Člamą. Atsitiko, kad vie
ną dieną, kai visi gavo at

5. JUNGTINIŲ AMERI
KOS VALSTYBIŲ ELLA 

REEVE BLOOR
Jos protėviai buvo gar

bingi kolonistai, bet Ella, 
teturėdama tik 14 metų 
išstojo iš presbiterionų 
bažnyčios, ypač dėlto, kad 
tiesa apie pragarą jai pa
sirodė nepriimtina. Dabar 
ji blaškosi. į visas puses: 
tai ji priklausė prie etinės 
kultūros sąjūdžio, tai bu
vo bendradarbė su Upton 
Sinclair ir kitais jam pa
našiais, o kai atėjo Rusi
jos revoliucija, Maskva 
jai pasidarė dvasinis iš
minties šaltinis, kurio ji1 
taip ilgai ieškojo. Sena 
jau ji, ir vadinama 
munistų bobutė”.

“ko-

įSIGYK ANGLIŠKAI - LIETUVIŠKĄ

mon vakarienei, o po to 
visą laiką namie praleis
davo maldoje ir dvasinia
me skaityme iki puse po 
dešimtos valandos. Sek
madienį išbūdavo bažny
čioje nuo puse po penktos 
valandai rytą iki Palai
minimo — apie antrą va
landą po piet. Išpasnin
kaudavo nuo puse po šeš

ias, jis atsirado savo bū-! tos valandos šeštadienio 
vusių draugų draugystėje- ! vakare iki antros valan- 
Nedrąsus, baugus, nuo- ^os po piet sekmadie^j. 
ankus Matas negalėjo at- ^štuonias valandas baž- 
sisakyti jų kvietimų, kad nyči°je sekmadieniais iš
kartu su jais užeitų kar- ’ ’ 
čiamon, taip pat nemokėjo 
savo pasiryžimo - nusista
tymo jiems išaiškinti. To
dėl kartu nuvyko, tačiau 
jiems begeriant alų arba 
degtinę, Matas gėrė ne-

klūpodavo.
Savo gyvenime veik vi

są savo turtą pavesdavo 
misijonieriams ir į kuni
gus ruošiantiems klieri
kams. Turėdavo nemažą 
rinkinį net labai gilių 

svaiginantį vandenį. Tai i dvasinio turinio knygų, 
buvo jo paskutinis karčia-:Kai ne visai suprasdavo 
mos aplankymas. Po to ' 
nebuvo jokių “išimčių”,' 
jokių bandymų sužinoti 
ar gali, negali įveikti savo 
buvusį priešą. Nuo to lai
ko jis ir pergalėjo savo 
nedrąsą, tvirtai atsisakė 
priimti tolimesnius kvieti
mus.

Kova ne taip lengvai ga
lima, net su Dievo pagal
ba, kurios nuoširdžiai 
meldė. Nemažą reikėjo va
lios tvirtumo, nes reikėjo 
ne vien nugalėti tą troš
kimą prie gėrimo, bet taip 
pat naujai pertvarkyti vi
są savo dvasinį gyvenimą, 
šešiolikos metų įpratimas 
čia iš minties neišdyla, čia 
nervai, daugiau nebepa- 
tenkinti priprasto numal
šinimo, irgi neduoda ra
mybės. Tiek metų atpra
tęs nuo maldos, nelengva 
pradėti. Bet kai sunku______
melstis, tai prašė malonės j čios Palaimintas, _ ___
maldą pamylėti. Tat ir {vėliau kanonizuotas Šven- 
ginklas prieš nesiliaujantį 
troškulį, buvo nuolatinė 
malda, ir dar daugiau 
malda. Meldė, kad tiek pa
mylėtų maldą, kiek pir
miau mylėdavo gėrimą.

Kas vakarą, kiekvieną 
šeštadienio popietį, ir visą 
sekmadienio dieną, išsky
rus valgių metą, praleis
davo bažnyčioje. Tos išti
sos valandos bažnyčioj 
buvo nuobodžios. Vien 
klūpavo, nuvargęs, be 
dvasinio karščio, kartais 
nusiminęs, bet nepasiduo
damas. Beveik netekęs 
vilties, pareidavo namon 
ir sakydavo motinai: “Bi
jau, kad nėra vilties. Po, 
trijų mėnesių, iŠ naujo 
pradėsiu gerti*’. Motiną, 
kiek galėdama, ramindavo 
savo Būnu* ypač dėkoda
ma ui padarytą palangę.

MALDOJ programa
Pradėjęs maldos gyveni

mą dienoje kai padarė 
priesaiką* nepertraukė per 
visą gyvenimą, tiktai 
karščiau ir uoliau tęsda
vo. štai jo kasdienė per 
keturiasdėfemt vienus me
tus maldos programa: at
siguldavo puse po dešim
tos v. rak., keldavosi ant
rą valandą rytą; nuo ant
ros iki pusę po ketvirtos 

‘ ve savo 
ktą valan- 

ioje ir prie 
ios. užkandęs

ras pasidarė trockistu. 
Sakoma, kad pati Ana 
patiekė įrodymų apie jo 
nukrypimą nuo linijos, ir 
jisai buvo sušaudytas. 
Dėlto ji nesisielojo. Liko 
kominterno nariu ir at
kreipė Višinskio dėmesį, 
kurs ją nuvedė pas Stali
ną. Karo metu ji organi
zavo raudonąją rumunų 

į armiją, tam daugiausiai 
panaudodama rumunus 

i belaisvius. Ji pasirašė ir 
■ kominterno panaikinimo 
aktą, tam... kad vėliau 
dirbtų kominforme. Var
das kitas, dalykas tas 
pats.

ną skaitė, — nes mažą
■ mokslo teturėjo — prašė 
Dievo jam įkvėpti kas 
reikalinga jam suprasti.

Tiktai jam kritus negy
vam Dubiin miesto gatve
lėje ir nugabenus į ligoni
nę, surasta, kad jis ant 
savo kūno nešiojo aštrius, 
geležinius retežius, pana
šius} dedamus ant auto- 
mobiliaus ratų. Taip pat 
ištyrus po jo mirties, bir
želio 7, 1925, visą jo šven
tą, pilną atgailos, savęs 
apsimarinimo gyvenimą, 
ir tam gyvenimui pirmą 
kartą parašyta 1926 me- 

1 tuose ir išversta i įvai-
■ riausias kalbas (kasžin ar 

ir lietuvių kalbą), taip pa
garsėjo tas naujų laikų 
šventas darbininkas, kad 
tikimasi neužilgo susi
laukti, kad jis bus pa
skelbtas Katalikų Bainy-

, o kiek

Daug dienų gražiųjų 
Tarp laukų žalių 
Liko, — mus išgujo 
Tremtinių keliu.
Tik svetainės viešos 
Ir keliai vieši 
Godžiai apiplėšę 
Klausia: “šą neši?”
Gal kadais turėjom 
Ko — neklauski nūn, 
Tik priglausk nuo vėjo, 
Nuo lietaus vidun.
Mūsų kraujas dega 
Nuovargio ugnia, 
Tu nebūk neregis 
širdžia medine.
Turčiai vargšais tampa 
Be savų namų — 
Tu neteksi kampo 
Žaidęs likimu.
Kaip legendos žydą 
Pro namų duris 
Naktį už pavydą 
Ir tave varys.
Daug dienų gražiųjų 
Tarp laukų žalių 
Liko, — mus išgujo 
Tremtinių keliu.

Vincas Jonikas, j

Tačiau nei viena iš auk
ščiau komunizmo prana
šių ir Maskvos tarnaičių 
nepasiekė tokios įtakos, 
kaip Rumunijos Ana Pau
ker. Ji yra kilusi iš žydų 
šeimos. Jos tėvai, kaip ir 
kiti šeimos nariai, ištiki
mi Mozės išpažintojai, bet 
Ana pasuko į komunistų 
liogerį. Dabar ji yra Ru
munijos diktatorė ir nuo 
jos priklauso milijonų 
žmonių gyvybė. Ji šalta ir 
žiauri. Kitados gi rodėsi 
idealiste, prispaustųjų 
globėja. Gyvenimą dau
giausiai ji praleido men
kose pastogėse, net šešetą 
metų jai teko išsėdėti ka
lėjimuose. Dabar ji gyve
na net trijuose ištaigin
guose namuose, vis keis
dama savo nakvynės vie
tą, nes bijosi, kad jos kas 
nenudobtų. Vienas iš da
bar jos valdomų namų - 
priklausė rumunų princui,: 
kitas — pramonininkui, o, 
trečiasai Magdai Lupescu, 
buvusio karaliaus... paly
dovei. Dabar princų, pra
monininkų ir karaliaus 
dvariškių valdžia yra jos; 
rankose, nors oficialiai ji, 55 metus amžiaus. Jos tė- 
yra Užsienio Reikalų mi
nisteris. Savo darbo kabi
nete ji turi septynis tele
fonus, ir sakoma, kad ji 
turinti tiesioginį laidą su 
Stalinu. Stalino akyse — 
ji aukštai stovi. Per trys- 
dešimts metų ji išbuvo 
komuniste, ji visada pri
tarė kiekvienam Maskvos 
posūkiui, visus "valymus” 
išgyveno sekdama parti
jos liniją, neišskiriant nė 
jos pačios vyro likvidavi
mo.

f

Drauge su raudonąja 
armija ji atėjo į Rumuni
ją. Vadovavosi tik politi
niais sumetimais, ir net 
kaikuriuos žmones, kurie, 
kaip Maniu, ją gelbėjo, 

ikai ji buvo kalėjime, da
bar ji pati uždarė į kalė
jimą.

RAUDONŲJŲ VIEŠPA
TAVIMAS RUMUNIJOJ

Dabar Rumunijoje yra 
apie 50,000 raudonarmie- 

jčių, centriniuose punktuo
se, ir apie 20,000 atkeltų 

"RIEZNIKO” DUKTĖ rusl* kolonistų šeimų ties 
Ana Pauker dabar turi garbiu Kon-

Įsteigtos sovietų - ru
munų bendrovės, kurios į 

■ rusų kontrolę pervedė 
' transportą, žibalą, miškų 

__o___7 _____ ______'ūkį, bankus. Kaimiečiai
mos. Paaugusi mokino si-'apkrauti dideliais mokes

čiais — pyliavomis; ne- 
I paisoma, ar jiems javų 
liks pakankamai maistui. 

įKaikur ūkininkai, protes
tuodami, ant lauko ėmė 
■deginti javus. Tik raudo
niesiems — rojus. Komu

ANA KOMINFORME
Jau nuo seniau Ana 

Pauker buvo kominterno 
ir kominformo narė. Da
bar — Ždanovas mirė, Ti
to — nustojo pasitikėji
mo. Kominformo centras 

[iš Jugoslavijos, iš Belgra- 
Mes siūlome Jums Angliškai-Lietuvišką žodyną, do perkeltas į Rumunijos 

kuris yra kiekvienam reikalingas. Jo formatas-dydis: sostinę Bukareštą, tėn 
6 coliai per 4”. 400 puslapių; kietais, stipriais audeklo kur Ana viešpatauja. Be 
apdarais. Parduodavo po $4.00; dabar mes Jums siū- Ždanovo bendrininkas 
lome bargeną — atiduodame už $3.00. Mes jų nedidelį Lenkijos Gomulka turėjo 
A«------ , neaiškumų su Maskva ir

dabar jo markė krintanti. 
Albanija atkirsta atkritus 
Titui. Čekoslovakijoje ko
munistų jėgos dar ne į vi
sas viršūnes iškilusios. 
Taip, kad kominterne A- 
nos įtaka kylanti, ir net 
kaikuriuose posėdžiuose 
Maskvos pasiuntinys Vi
šinskis, aplenkęs rusUB 
patarėjus, ieško informa
cijų iš Anos Pauker. Taip 
buvo Dunojaus konferen
cijoje.

ŽODYNĄ
English - Lithuanian Dictionary

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

skaičių turime. Prašome skubiai užsisakyti.
Užsisakant žodyną, mums laišką rašyti nereikia, 

tik įdėk į konvertą kuponą su $3.00, ir tuo jaus gausite 
puikų Angliškai-Lietuvišką Žodyną.

, Užsakymus siųskite:
DARBININKAS

3SG Wast Broadw<ry Boston 27, Mass.

vas buvo žydų ritualinis 
skerdikas, kaip Lietuvoj 
vadindavo, “riezninkas”. 
Gana greit ji, savo laisvu 
elgesiu, atskilo nuo šei- 
l__________ o__________ — . .
nagogos mokykloje. To-Įči 
liau, ji studijavo mediciną 
Rumunijoje ir Šveicarijo
je. Čia ji susipažino su 
Marcei Pauker* ir už jo iš
tekėjo. Pradėjo jam nešti 
marksistų propagandinę 
literatūrą ir jį patraukė nistų iš 2,000 dabar susi- 
prie raudonųjų. Pati gi rašė 
metė mediciną ir atsida- dabar yra 
vė komunistiniam 
mui. Į komunistų partiją 
įstojo jau 1921 m. Tada 
Rumunijoje prie komu
nistų tepriklausė apie 100 
žmonių. Ana Pauker greit 
iškilo į centrinį komitetą. 
Ji pradėjo važinėti po į- 
vairių kraštų komunistų 
suvažiavimus. Iš m o k o 
kalbų, pradėjo ir savame 
krašte organizuoti strei
kus, kurie privesdavo iki 
kruvinų kovų su policija.

KALĖJIME IR
VALDŽIOJE

I

tasis. Pageidaujama, kad 
jo gyvenimas būtų pilnai 
aprašytas lietuvių kalba, 
po to, kad lietuviai, susi
pažinę su Mato gyvenimu, 
pradėtų melstis prie Ma
to ir prašytų Dievo ma’o- 
nės nevienam mūsų tau
tiečiui atsikra yti girtuo
kliavimo vergijos.

Sužavėtas

Šiuomi siunčiame $................ ir prašome atsiųsti
mums Angliškai-Lietuvišką Žodyną.

Vardas.......... ............................................................
Adresas..................................... _.................... ........

pusė milijono. Jie 
aristokratai.

kurių aukštesnieji pomė
gių ir gembliavimo vieto
vėse švaisto milijonus. Į- 
tariamuosius gi Ana nesi
gaili kimšti į kalėjimus ir 
net du teatru pavertė a- 
rešto namais. Net Visa ei
lė aukštų komunistų, bu
vusių jos patikėtinių, pri
sibijodami pabėgo į Jugo
slaviją.

ANOS PRIVATUS 
GYVENIMAS

Ana Pauker prie savęs 
tebeturi abi dukras. Jos 

•sūnus yra leitenantu Ru
ją suareštuodavo, ji pa- munijos armijoje. Kartais 

bėgdavo, ir vėl ją uždary- po vėlyvo susirinkimo 
davot Kalėjime ji išmoko’’ partijos draugai sukrinta 
siųti ir net savo rankomis į Anos namus ir ji mėgs- 
paruošė apnertą šalkutę ta pavaišinti juos kiauši- 
Pasionarijai, kai ši pergy- niene. 
veno civilinio karo dienas į 
Ispanijoje. 1940 metais
Ana Pauker buvo iškeista jo duktė, kaip jis ją vadi- 
į rumunų politinius kali
nius ir išvyko į Maskvą. 
Čia ji patyrė, kad jos vy-j

veiki-

Bet Anos tėvas nenori 
gyventi krašte, kurį valdo

na, pagonė, taigi jisai iš
sikėlė į Palestiną.

Dr. J. Prauskis.

Ine.
I.AfDOTUVR 
niREKTonns

valanėM klūpoda1 
kambaryje, penki 
dą jau -
šv. Komunijos, užkandęs 
kiek, greit eidavo darban, 
kurį pradėdavo šeštą va
landą. Pietų metu, neida
vo namon, bet šmotelį 
duonos suvalgydavo, o li
kusį laisvą laiką praleis
davo nuošaliai maldose. 
Užbaigęs dienos darbą, 
pusę po penktos valandos, dabar siunčia vvrui-tėvui 
aplankydavo Švenčiausiąjį mažytę dukrelę, kuris gv- 
Sakramentą, grįždavo na- vena Middleboro, Mass.

Atvežta iš Anglijos ma
žytė Collette Vickery, 18- 
kos mėnesių paimta nuo 
laivo New Yorko uoste, 
nepažindama jokių saviš
kių sukrito verkti. Jos 
motina Anglijoj apsivedė 
su amerikiečiu kariu ir
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ŠEŠIOLIKTASIS TĖVŲ MARI 
JONŲ RĖMĖJŲ SEIMAS

Šiemet seimas buvo šaukia-’nučių po pietų. Seimo atidary 
mas truputį anksčiau negu ki
tais metais. Mat praeitame sei
me buvo nutarta šaukti seimą 
artimiausį 8 rugsė jo sekma
dienį. Tasai artimiausias sek
madienis ir buvo rugsėjo dvy
liktą dieną.

Šešioliktasis TT. Marijonų 
Rėmėjų seimas prasidėjo iškil
mingomis šventomis mišiomis 
lygiai vienuoliktą valandą Ma- 
rianapolio Kolegijos koplyčioje.
Iškihn ngas šventas mišias at--rngsAŽ* dvyliktoji diena seimui 
našavo pats Marianapolio vy
resnysis ir Kolegijos rektorius, 
kun. Dr. A_ Jagminas, jam a- 
sistavo kun. Jonas Skrodenis 
ir kun. Jonas Petrauskas. Pa
mokslą pasakė kun. Pranciš
kus Bulovas.

Tuojau po šv. mišių buvo pa
šventinta paminklinė Tėvų Ma
rijonų Rėmėjų - Geradarių 
garbės lenta su bronzoje lieto
mis geradarių pavardėmis. Ta 
lenta bus įmūryta sienoje.

Apie dvylįktą valandą seimo 
dalyviai ir svečiai 
narni pietumis 
gomajame.

Pats seimo
Mariana polio 
P”asid5x> antrą

mo maldą sukalbėjo Tėvų Ma
rijonų Rėmėjų Centro Valdy
bos pirmininkas. Providence 
lietuvių parapijos klebonas, 
kun. J. Vaitekūnas. Sukalbėjęs 
maldą, centro valdybos pirmi
ninkas kreipėsi į atstovus. Ta-

buvo vaiši- 
Kolegiies val-

posedis v -ko 
sporto sa.15 je. 
valandą 40 mi

,5d

Dambrausko, kun. P. Bulovo ir jis dar atvežęs šių Hartfordo 
brolio J. Banio.

Seimo prezidiumo pirminin-
l kas. p. adv. A. Mileris, jautria Capitol Avė., Hfd. Ct.—$10.00;' 
įkalba kreipėsi į seimo atstovus L.A.C.C., 227 Lawrence St.,
( ir svečius išdėstydamas gyvą Hfd, Ct., — $10.00.
į visų Amerikos lietuvių reikalą Vienu metu buvo truputį nu-, 
remti ir palaikyti vienintelę krypta nuo temos: p. adv. A. Į 
lietuvišką mokyklą. Mileris įsiterpė prašydamas!

x . . remti lietuvius tremtinius pa-Po to, pagal dienotvarkę se- . - . , Ų an, _ .x . . , , rašant jiems pastoges ir darbo 1ke pereitojo seimo protokolo , „ ,, r. .. x i i - pažymėjimus. Tuo klausimu'skaitymas. Protokolas prnm- f .kalbėjo ir Kolegijos rektorius.
sakydamas, 1 
yra išrašęs per 35 afidavitus J 
kvietimus ir kad priglaudęs, tazijos. gimęs JAV. 
lietuvius našlaičius, jų ir kitų! 
studentų išlaikymas kolegijoje į KriI’*S’ ^damas, kad Ma- 
vien per pereitus metus KašU-l™“P»110 studentą!
vęs apie dvidešimt tris tūks-!turtt’ vafin€ti P° Naujosios 
tanėius dolerių. įsiterpia ponia'An«“j°s lietuviM kol™'3as su 
Mažuknienė ir prašo grįžti prie'vaidinimu- Visos tos ^Uuoi- 
temos j°S se’mo buvo užgirtos.

Tuo būdu prieinamas naujas Po rezoliucijų kalbėjo Maria- 
dienotvarkės punktas: Rezoliu- napolio aukštesniosios mokyk- 
cijų Komisijos paruoštos rezo- los principalas, 
liucijas paskaito kun. St. Bū- brauskas. Jis ypatingai pabrė- 
davas. Jų buvo šešios: s.

1) Prašymas, kad Tėvų Ma- stengtis pastatyti 
rijonų Rėmėjai surastų gera- kolegijos klases, kurios jau ku- 
darių, kurie užsidėtų vienos ris metas nebeveikiančios.I 
dienos uždarbio metine auka. I Po to buvo pertrauka ir jos

2) Kolegijos statybai organi- į metu buvo bilietų traukimas ir
zuoti rinkliavas lietuviškose Į rinkliava salėje. Salėje surink- 
parapijose. j ta apie 367 dolerius.

3) Atgaivinti Tėvų Marijonų! Pirmasis, po pertraukos die-
Rėmėjų skyrius. , notvarkės punktas buvęs nau-

4) Sekantį Seimą šaukti apie; jos valdybos rinkimas. Nutar-
spalių mėnesio vidurį. ; ta perrinkti senoji Centro Val-

5) Raginti lietuvius tėvus, dyba. Jos sąstatas esąs toks:
kad prenumeruotų Tėvų Mari-I pirm. kun. J. Vaitekūnas, pirm, 
jonų anglų kalba leidžiamą į ponia Kadienė, vice pirm, po- 
mėnraštį The Marian. ’nia Karinauskienė ir p. Volun-

6) Rūpintis lietuviais trem- , gis.
tiniais siunčiant jiems darbo iri Seimui plojimu užgyrus se- 
pastogės pažymėjimus ir mais-! nąją valdybą, Kolegijos rėkto- nistų persekiojama, atsidūrė tremtyje. Jų skurdui pa
to siuntinius. ; rius dar kartą padėkojo seimo lengvinti, ypač vaikučius nuo bado ir ligų gelbėti, yra

Paskaičius rezoliucijas, buvo Į dalyviams ir paprašė kun. J. ne tik svarbu, bet ir yra mūsų būtina pareiga. Todėl 
pasikeista nuomonėmis. Dėl: Vaitekūno sukalbėti seimo už- BALF Valdybos ir tų nelaimingųjų tremtinių vardu, 
pirmosios rezoliucijos kalbėjo į darymo maldą. Tuo seimas po- nuoširdžiai prašau viską daryti ir kitų pagalbos pra- 
kun. Vaitekūnas nurodydamas, sėdžių salėje ir pasibaigė apie šyti, kad BALF vajus geriausiai pasisektų. Jeigu mes 
kokiu būdu reikėtų ieškoti ge-;5 valandą po pietų. Iš salės patys lietuviai savųjų nesušelpsime ir jiems nesi- 
radarių. Jo manymu reikėtų' seimo dalyviai ėjo tiesiai į ko- stengsime pagelbėti, tai kiti į pagalbą neateis, 
padaryti brošiūrėlę (lietuviš-................................. ~ .
kai ir angliškai) ir atspausdi
nus 100,000 egzempliorių pa
skleisti Amerikos lietuvių tar
pe. Kun. Petraitis ragino ma
žiau rezoliucijų redaguoti, o, Sakramentu. Po to, seimo da- mieste Ir apylinkėje pravesti, malonėkite pranešti, 
pasistengti suredaguotąsias ir lyviai buvo pavaišinti vakarie- būsime labai dėkingi.
jau priimtas vykinti. Dėl tos!ne Kolegijos valgomajame. ~ -
pačios rezoliucijos kalbėjo dar j Seimo atstovų buvo apie 40.

draugijų aukas:
Holy Trinity Men’s Club, 339

Lietuvos Generalinio Konsulato New 
Yorke Paieškomi Asmenys: Ka- 

Uk-

l 
j 

me savo žodyje jis nusiskundė. tas- 
kad šių metų seimas esąs labai ^8 eilės sekė sveikinimai. Pir- 
neskaitlingas. To priežastys e- mas^8 seimą pasveikino ir pa
šančios dvi: viena tai pats lai- darė pranešimą Marianpolio 
kas nėra tinkamas, tai yra, vyresnysis ir Kolegijos rekto- 

j rius, kun. Dr. A. Jagminas, Jis 
nes dar nušvietė pereitų metų veiklą ir 
ir išva- dėkodamas Tėvų Marijonų Rė-

PRANAITIS, Juozas, sūnus RACINSKIENfi - Juana, gi- 
Juozo, gimęs Amerikoje, gyve- muši Kėdainių vi., gyv. Chica- 
nęs Vilkaviškio ap. goję.

PREMENECKAITE - Jako-, R0KSTELIENĖi Ona 
nsc. Java, kil. .s Alytaus vi. ir Gyrtenų

' SABALIAUSKAS,
vas, ir Vincentas, kil. iš Šiluvos Anicetą, 
vi., Raseinių ap., rodos

PUTRICTfi - Bruklienė, Tek
lė, iš Akmenės vi., Mažeikių a. 

kad“ Marianapolis Brooklyne.
RAINYS, Antanas, s. Anas- Chicagoje.

, ŠALNA, Kazimieras, s. ___
miero, iš Daugėliškio vi., Šven- 
čionių ap.

Sa-

kienė, Marijona, iš Salantų vi., 
Kretingos ap.

SKOMINAS, Juozas, s.
zio, kil. iš Pabaisko vi., 
mergės ap.

SKIRBUTAS, Juozas, iš 
lantų vi., Kretingos ap.

SONGAILA, Jonas, s. Jono, 
iš gim. Šiaulių ap.

| STANKEVIČIUS, Kazimie- 
Stanislo- ras’ J° 8681,0 Stankevičiūtė, 

gyv. Chicagoje ir 
New Yorke.

j STANKŪNAITE, Elzbieta, iš 
■Kazį. Mikališkio vi., Marijampolės a.,

čionių ap. 1 STANKUS, Kazys, s. Tado,
SAVICKAS, Jurgis ir Petras, ,ka- “ Kalneli'l k“-. Raseinių 

kil. iš Žaliosios vi., Vilkaviškio aP’» Pra8° atsiliepti savo tėvo 
apSjęr brolius ir seseris, gim. Sko-

ŠEROLIŪTfi - Neverienė, mant\ k™’’ Švėkšnos vl„ ir 
Kazė, d. Adomo, iš Ukmergės 
ap., gyvenusi Kaune. i

ŠIDLAUSKAS, Adomas, s.
Krisiaus, iš Daugų parap., Aly
taus ap.

ŠILINSKAS,
Naumiesčio vi.,

ŠILINSKIS,
Naumiesčio vi.,

i 1

esanti perankstyva. 
nepasibaigęs piknikų 
žiavimų sezonas, o kita prie-! m6jy skyriams, prisidėjusiems 
žastis yra daug liūdnesnė: mū- P^e 8^ metų Lietuvių Dienos- 

, nors 
tą dieną popiete užėjęs lietus 
daug pakenkė, reikia laikyti 
pavykusių. Iš pikniko pelno 
buvę truputį per keturius tūks
tančius dolerių. Prie didesnių į- 
vykių reikėtų pažymėti per 
pikniką įvykusį Vokiečių Flos- 
senburgo koncentracijos stovy
kloje nukankintųjų lietuvių pe
lenų įteikimą Marianapolio Ko
legijai ir paminklinės Rėmėjų- 
Geradarių bronzinės lentos pa
šventinimą.

Po vienuolyno vyresniojo, 
seimą sveikino Worcesterio Šv. 
Kazimiero parapijos klebonas, 
kun. A. Petraitis. Jis ragino 
palikti čia savo turtus, nes čia 
palikti jie gali likti “ilgesniam 

i laikui”. Ypač pabrėžė reikalą 
. energingiau veikti ir įvykdyti 
; ankstyvesnių seimų priimtąsias 
: rezoliucijas.

Toliau sveikino savo ir Ne- 
' kalto Prasidėjimo Seselių var- 
; du kun. Stasius Būdavas, lin- 
jkėdamas, kad Marianapolyje ir 
toliau būtų palaikoma lietuvy- 

į bė ir katalikybė. Marianapolio 
; studentų vardu sveikino trem
tinys- našlaitis 

I brauskas.
Negalėdamas 

kai pasveikinti, 
: Urbonavičius seimą pasveikino 
laišku su 25 dolerių auka.

Pagal dienotvarkę toliau se
kė Tėvų Marijonų Rėmėjų Cen
tro Valdybos ir skyrių rapor- 

į tai. Pirmasis raportą išdavė 
(Centro Valdybos pirmininkas, 
‘ kun. 
|mas, 
ryti, 
lerių 
natiės 25 dolerių aukas.

Iš skyrių tesveikino tik p. 
Ridikienė su šimtą dolerių au
ka ir ponas Kripas su savo ir 
ponios 10 dolerių auka, be to,

sų parapijų veikėjų eiles kas- pikniko darbo. Piknikas, 
met tolydžio retėja, o jaunoji,' 
karta retėjančių eilių nepapil- " 
do. Toji tuštuma tolydžio vis 
skaudžiau ir skaudžiau prade-;
da jaustis.

Po įžangos žodžio centro vai-; 
dybos pirmininkas pakvietė ir i 
perstatė seimui prezidiumą se
kančiu sąstatu: pirm. p. advo
katas A. Mileris; vicepirminin
kai p. Kripas ir p. Kazlauskas, 
ir sekretorius J. Aleksandravi
čius. Be to. pristatė ir rezoliu-i 
cijų komisiją. susidedančią iš 
kun. Stasiaus Būdavo, kun. J.

<
7i

Šiomis dienomis plačiai žinios skelbia apie 
kč .ą asmenybę ii’ garbirgą pareigose Count 

j- :' Ler.adoŲe, Švedijos pasiuntinį Jungtinėms 
,u+oms. kurį žydai teroristai einanti taikos pa- 
ikytoio parūgas. Palestinoje, nužudė. Šis jo y- 
t valiausias paveikslas. Tai momentas, kada jis

i Įdavęs ič savo pareigų raportą Jungtinių Tautų 
sekretoriatui New Yorke ir vėl grįžo su savo 
žmonele į tą šalį, kuriai jis nešė taikos mintį, bet 
deja, jam už tai atmokėjo mirtimi.

1
i

kun. J. Dam-

i šė reikalą didinti mokyklą ir 
ir atidaryti

l 
gim. 
ap. 
gim. 
ap.

Vytautas Dam-

seimo asmeniš- 
prel. Dr. K.

J. Vaitekūnas, sakyda- 
kad teko šį bei tą pada- 
Jis įteikė savo šimto do- 
ir panelės Juzės Vaitkų*

STAŠAITIS, Antanas ir Vin
cas, .iš Šėtos vi., Kėdainių ap., 
broliai Elenos.

STAŠAITYTE, Kazimiera, iš 
Šėtos vi., Kėdainių ap., sesuo 
Elenos.

STIKLIUVIENfi - Valaitytė, 
Ona, d. Petro, iš Žaliosios vi.,

Juozas, 
Tauragės 
Vincas,

, Tauragės x
SKUCICTfiS, Ievos ir Vaičai- Vilkaviškio ap. 

čio, Antano, kilusių iš Bilevi- 
čių km., Veiverių vi., Marijam- tieji maloniai prašomi atsiliepti: 
polės ap., sūnus Pijus prašo at- Consulate General of Lithuania 
siliepti gimines ir pažįstamus. 41 West 82nd Street

SKIRBUTAITE - Bakavets-’ New York 24, N. Y.

I

Ieškomieji ar apie juos žinan-

Visiems BALF Skyriams
Mieli Bendradarbiai: —

Svarbus lietuvių šalpos darbas ir jo pasisekimas 
visiškai priklauso nuo jūsų visų ir kiekvieno bendra
darbiavimo. Žymi lietuvių tautos dalis, priešų komu-

legijos koplyčią, kur Centro Prie šio jungiame paaiškinimą dėl ko šis vajus 
Valdybos pirmininkas, kun. J. skelbiamas, o vėliau pranešime ir patarsime, kaip 
Vaitekūnas, asistuojamas kun. sėkmingai vajų pravesti ir prisiusime kitos reikalin- 
Marčiulionio ir kun. J. Petrau- gos literatūros anglų ir lietuvių kalbomis, 
sko, palaimino švenčiausiuoju Jeigu turite kokių patarimų sėkminga vajų jūsų

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



Antradienis, Rugsėjo - 28, 1848

VIETINES ŽINIOŠ!
4 4 4 8 4 ŠAŠ*

ZINUTĖS das', tampa pasaulio, piktosios 
dvasios ir kūno sumindžioti, 
paveikti. Betekime per Marijos 
Nekaltą Širdį į Saldžiausią Jė
zaus Širdį gailestingumo ir 
malonės sau ir kitiems, per šį 
mėnesį, kalbėdami tą dangiškai 
kvepantį rožių vainikėlį, baž
nyčiose, ir namuose.

Už kalbėjimą Rožančiaus yra 
gaunami dideli atlaidai. Dar di
desni atlaidai yra gaunami kal
bant Rožančių prie Švenčiausio 
Sakramento. Spalių 3 d. ir spa
lių 7 d., galima gauti visuoti
nius toties ąuoties atlaidus.

............... ........_; 

riai laikė trumpą susirinkM&į, 
rūgs. 24 d. Kun. Virmanskie 
padėkojo ir pagyrė komisiją, 
kad taip uoliai darbuojasi Jau
nimo Paradui.

Pasitarime paaiškėjo 
sklandžiai parado dalykai 
kosi. Vežimas taisomas, 
žius padirbtas. Dažomas, 
gistracija sėkmingai
Paradas reklamuojamas.

Patarta nuimti paveikslą į- 
spūdingo Kryžiaus ir jį talpinti 
spaudoje.

kaip 
tvar- 
Kry- 

Re-
varoma.

L.-

sekti savo 
Šv. Kazimierą,

Jaunimas. Londonan suvažia
vo 32 krikščioniškų tautų tar
tis dėl kovos prieš bedievybę.

Romoje, dalyvavo 200,000 or
ganizuoto jaunimo demonstra
cijoje prieš komunistus.

Bostone spalių 3 d., jauni
mas išeis į gatves didingame 
parade.

Spalių 1 d., vakare, savo pa
rapijose, jaunimas turės Šv. 
Valandą.

Spalių 3 d., ryte, jis išklau
sys šv. mišių ir in corpore pri
ims sv. Komuniją.

Jaunimas, kreipdamas save 
prie Dievo, gali 
pirmtakūnus:
šv. Gabrielį, šv. Aloyzą, šv. Te
resėlę, ir kitus šventus jau
nuolius.

Telaimina jų gerus žygius 
Dievas.

Senieji tesimeldžia, kad jau
nimo pirmas paradas, Bostone, 
sėkmingai praeitų. Jis yra da
romas Dievo garbei!

Kalbėsime Rožančių. Bažny
čia nuo senai įsako visuose pa
rapijų maldnamiuose kalbėti 
šv. Rožančių. Yra tai brangus 
maldų retežis vienijąs žmoniją 
su Marija Dievo motina ir 
Dangaus Karaliene. Jis yra 
galingas Marijos ir tikinčiųjų 
rankose ištraukti žmogų iš 
nuodėmės bei klaidos.

Rožančiaus Draugijos Cent
ras prašo visų katalikų — y- 
pač Romantinių Draugijų, kal
bėti per šį mėnesį šv. Rožan
čių atsivertimui komunistų. 
Marijai visi žmonės yra Dievo 
vaikai ir Jėzaus broliai. Vieni 
tik ištveria. Kiti, lyg tas grū- 

t . r 

Spalių 1 d., sykiu su Rožan
čiaus mėnesio pradžia, yra pir
mas mėnesio penktadienis. Ir iš 
šios priežasties atsiveria nauji 
šaltiniai Dievo malonių ir Baž
nyčios atlaidų. Naudokimės vi
si.

Ir dar proga. Spalių 4 d., 
7:30 v. v., prasidės moterų mi
sijų savaitė. Spalių 11 d., 7:30 
v. v. prasidės vyrų misijos. 
Spalių 18 d., bus vedamos šv. 
misijos jaunimui. Per misijas 
misionieriai ir vietiniai kunigai 
tur ypatingus leidimus. Žmonės 
ir toli nuo Dievo nuklydę per 
misijas gali be jokių trukdymų 
sugrįsti. Viešpats Jėzus yra 
gailestingas kiekvienam. Visi 
galime pasinaudoti virš minė
tomis Dievo duotomis mums 
progomis. Visi eikite ir visus 
veskite į misijas.

DAKTARAI

Tai. TROwbrldge 8330

J. Repshis, M. D.
(REPŠYS)

Lietuvis Gydytojas
278 Harvard Street

Kampas Imnan arti Centrai Sq. 
CAMBRIDGE, MASS.

Ofiso Valandos 3—4 ir •—8.

Neužsiregistravę Amerikos 
piliečiai turi svarbią pareigą 
per šią savaitę užsiregistruoti 
balsavimui. Kitaip, kad ir pilie
tis esi negalėsi, šį rudenį, bal
suoti. O šių metų rinkimuose 
yra būtinas reikalas visiems pi
liečiams balsuoti. Prisiverski- 
me atlikti šią didelę piliečio 
pareigą.

Reikėtų paraginti draugijų 
susirinkimuose.

{VAROS SKELBIMAI

Jubiliejaus dovana. Rūgs. 22 
d., Juozas ir Marijona Petraus
kai minėjo 30 metų vedybinio 
gyvenimo sukaktį. Jie tą dieną 
pasimeldė, ir paaukojo šimtinę 
šv. Petro parapijos bažnyčios 
taisai. Ačiū. Teatlygina jiems 
Dievas šimteriopai už šią didelę 
Dievo garbei auką.

z 
z 
z 
z 
z 
z

z 
z

✓

A. J. NAMAKSY 
REAL ESTATE 8 

IN8URANCE 
409 W. Broadvray 
SO. BOSTON, MASS.

Offlco TeL So. Boston 0948

Bes. 87 Oriole Street 
Wcst Roxbury, Man. 
ToL Parkway 1233-W

Rūgs. 25 d., Amelija Marci- 
nauskaitė ištekėjo už Juozo 
Ridge, gyv. 8 Winfield St.

■

Tą dieną tapo pakrikštytas 
Richardas D., Richardo ir Ale
nos (Grimaitės) Dicharry, gyv. 
15 Hinckley St, Dorchester.

*• I

Toliai darbuojasi. Jaunimo
Parado Komisijos kaikurie na-

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

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

220 E St, TeL ŠOU 3141, So. Boston, Mass.j A/OV SU S

MCKKKKK90C!

Užsisakykite Tonika Pas Mas
Pristatom geriausį tonikų 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir visokiems 

Parengimams. 
Kuities prieinamos.

Myopia Club Beverage Co.
GraftmAee* IslingtoiuMass.

TeL Dedham 1304-W *
PRANAS GKRUUOOS, Namų TeL Dedham 1304-R

Pasidarbavo. Pereitą savaitę 
daug pasidarbavo bažnyčioje ir 
salėje šie geradariai: Vincas 
Valatka, Vladas Brazauskas, 
Pranas Lingis, ir kiti. Kunigai 
ir parapijiečiai yra gerada
riams dėkingi už darbą lygiai 
kaip ir už pinigines aukas. Pa
rapijoje, kuri turi tiek daug 
pastatų, darbo yra begalės.

Galima suminėti kaipo auka 
ir kitus žygius: vedimą vaikų 
iš toli į savo bažnyčią, mokyk
lą, draugijėles, paradą ir tt.

aukrvo |12, ir Sald. širdies V. 
J. Romos Kai. Draugijai, kuri 
suteikė H0 dovaną.

Penktadienį, spalių 1 d. 7 v,v. 
įvyks visos parapijos jaunimo 
susi rinkimas prie bažnyčios, 
kur bus paaiškinta apie parado 
tvarką. Lygiai 7:30 v.v. prasi
dės Jaunimo šventoji Valanda. 
Kad jaunimas geriau suprastų 
pamaldas, pamokslėlis bus ang
liškai pasakytas. Tikime, kad 
visa jaunuomenė naudosis pro
ga’ dalyvauti gavo specialėse 
pamaldose. Priėmę šv. Komu
niją sekmadienį, 9:00 v. r. savo 
Mišiose, jaunimas sueis prie 
bažnyčios 3:00 v. po pietų ir 
sykiu nuvažiuos gatvekariais į 
Bostoną martuoti parade su 
Arkivyskupu Cushing ir visu 
diecezijos jaunimu.

Mirė kunigo tėvas. Rūgs. 25 
d., mirė porą dienų pasirgęs 
Antanas Vengras, 69 metų am
žiaus, savo namuose, 267 Silver 
St. Paėjo Kuršėnų parapijos. 
Amerikoje pragyveno 45 me
tus. Paliko nuliūdime žmoną 
Oną (Petrauskaitę) tris sūnus 
— kun. Kazimierą, MIC., Ar
gentinos lietuvių kleboną, An
taną ir Juozą; tris dukteris— 
Oną, Anelę ir Marijoną. Lai
dojamas iškilmingai iš šv. Pet
ro parapijos bažnyčios, rūgs. 
28 d., 9 v. r., Šv. Benedikto 
kapuose. Pašarvotas savo na
muose.

A. a. Antanas buvo ramaus 
būdo žmogus. Prieš mirtį jis 
pasišaukė kunigą, priėmė Sa
kramentus ir taip tinkamai 
prisirengė amžinybėn.

Į laidojimą renkasi daug lan
kytojų. Dalyvaus daug dvasiš- 
kijos. Visi melskimės jo gero
vei.

Nepaprasta žinia skelbiama 
laikraščio “Darbininko” pusla
piuose: lapkričio - November 6, 
š. m., Municipal Building salė
je, So. Bostone, įvyks Muzika
lia pasirodymas— Koncertas ir 
šokiai. Tą nepaprastą parengi
mą organizuoja ir rengia ‘Dar
bininkas’. Kas įdomiausia, kad 
tą muzikos spektaklį praves 
Šv. Pranciškaus par., Law- 
rence, Mass., vargonininkas Al
gis Šimkus. Tai garsaus kom
pozitoriaus Šimkaus sūnus. Jei
gu kam teko laimė buvoti į jo 
surengtus muzikos spektaklius 
tai tam jau nereikia aiškinti 
tos lietuviškos dainos išsilieji
mo į platybes ir įsiveržimo į 
klausytojų širdis. Stačiai žavi 
toji lietuviška daina. Rodos, 
plauki ir per jūrą ir Nemunėlį.. 
Nutolsti minutei į Lietuvos 
miškus ir ten su kompozito
rium St Šimkum trauki —

Santa CIans Ateina
Šv. Petro parapijos klapčiu

kai pradeda naują vajų, kad 
galėtų sutanas nusipirkti. Jie 
pradeda parduoti Kalėdų linkė
jimų korteles (Christmas 
Cards) ir mano, kad tokiu bū
du galės sau užsidirbti naujas 
sutanas vietoj prašyti aukų 
tam reikalui. Kortelių rinkinys 
yra labai gražus ir įvairus ir 
pigiai parsiduoda. Tikime, kad 
visi lauks ateinančių altaristų 
ir jiems padės jų gražiame 
tiksle.

Tai ne miškas šlama ūžia, 
Blaškomas audrų. 
Nevaitoja tai giružė 
Nuo vilkų žiaurių;
Ne, ne, tai ne miškas. 
Tai ne miškas šlama, ūžia. 
Ne, ne, ne giružė
Tai vaitoja, ne giųųžė, ne, ne...

Ir taip valandėlei pritilsta vi
sa audiencija, kad, rodos, kaip: 
Tykiai, tykiai Nemunėlis teka, 
O dar tykiau mūs sesutė ver
kia.

Įsigykime iš anksto bilietus, 
kad galėtume pasigerėti tuomi 
muzikaliu vakaru.

Sugrįžo Iš Ligoninės

Jaunimas Laukia

Šią savaitę prasideda jauni
mo iškilmės. Ilgai lauktas jau
nimo paradas artėja ir jau di
delis būrys parapijos jaunimo 
organizuojasi viešai pareikšti 
savo tikėjimą ir patriotizmą 
Bostono gatvėse. Parapijos 
Floatas padarys gilų įspūdį, 
kurie matys tą milžinišką de
monstraciją. Komitetas širdin
gai dėkoja 
riams,

Šiomis dienomis Dr. J. L. Pa
sakantis po sunkios ligos grįžo 
praktikuoti ir vėl savo moder
niškoje įstaigoje. Jis yra dak
taras optometristas ir turi sa
vo įstaigą 447 W. Broadvay, S. 
Bostone.

Vyks Į Worcesterį
« —

Katalikų Veteranų Postas, 
Aušros Vartų par., Worcestery 
pakvietė 
Tautinių 
vauti jų 

visiems gerada-[ gramo je,

Bostono Lietuvių 
Šokių Grupę daly- 

ruošiamo vakaro pro- 
kuris įvyks lapkričio 

riams, kurie prisideda prie to'14, Aušros Vartų parap. salė- 
Float’o statymo, ypatingai Lie-’je. Bostoniečiai kvietimą prė- 
tuvos Dukterų Draugijai, kuri'mė. Rap.

Draugijų Valdybų Adresai
•V. JONO EV. BU FA4ALFINt8 

DRAUGIJOS VALDYBA

Pirmininkas — Juozas tvaftdys,
901«th St, So. Boston, Mass. 

Vice-Plrmininkas — Pranas TuleOds,
703 E. 5th St, So. Boston, Mass. 

Prat Rast — Jonas GUaseHs,
5 Thomas Pk., So. Boston, Maaa 

Pln. Ralt — Aleksandras Iralka,
440 E. Siath St, So. Boston, Maaa 

Itdtoinkss Stasys K. Grtganavifilua,
899 E. Baventh St, 8. Boston, Mara 

MarSalka — O. Krasauskas,
11 Springer St., So. Boston, Mass.

Draugija laiko susirinkimus kas tra
čią sekmadieni kiekvieno mSneslo 
t vaL po pietų. Parapijos saE).

493 Z. 7th St, 80. Boston, Kasa

J. E7ARKIVYSKUPO LAIŠKAS, 
skaitytinas Sekmadienį, rugsėjo 26 d. ir primintinas 

Sekmadienį, spalių 3 d.

MYLIMIEJI KRISTUJE:
Sekmadienį, spalių 3 d., atsitiks Bostone labai 

svarbus ir vienintelis įvykis. Katalikų Jaunimo Orga
nizacijos vadovybėje maršuos daugiau kaip 60,000 
katalikiško jaunimo parodyti savo ištikimybę Dievui 
ir tėvynei. Tai vienintelis įvykis, nes mūsų Arkivys
kupijoj nieko panašaus nebuvo mėginta. Tas įvykis 
taip pat yra svarbus, nes iškelia prakilnius idealus ir 
turi praktišką vertę, pabrėždamas religijos ir pilie
tybės vieningumą šiais laikais, kuomet tas vieningu
mas daugiausiai yra reikalingas. Koks tai bus gra
žus reginys Dievo ir žmonių akyse! Desėtkai tūkstan
čių abiejų lyčių jaunimo, sutvirtinto, man prašant, 
Atgailos ir Šv. Eucharistijos Sakramentais, neš Die
vą savo širdyse, tvarkioj religingoj eisenoj Bostono 
gatvėmis.

Aš nuoširdžiai kviečiu visus katalikus atvykti tą 
dieną į Bostoną pamatyti tų moderniškų kryžeivių 
eiseną dėl Dievo ir savo tėvynės. Per tą karštą, entu
ziastingą viešą pasirodymą, mes mėginsime atnau
jinti šventą pasižadėjimą pasiaukoti kilniausiam gy
venimo tikslui — būti ištikimais Dievo vaikais ir ge
rais Amerikos piliečiais.

Štai kokiam tikslui, mes siūsime savo vaikus da
ryti eiseną Bostono gatvėmis sekamąjį Sekmadienį. 
Telaimina juos Dievas ir teatlygina jiems už uolias 
jų pastangas viešai parodyti savo religiją ir patrio
tizmą. Aš rimtai prašau, kad visa Vyskupija eitų tos 
eisenos, pažiūrėti ir tuomi duotų aiškų paliudymą, jog 
mums visiems rūpi Dievo garbė ir tėvynės laisvė bei 
gerovė,

BOSTON, MASS. — Du bu-; 
vusieji Armijos transportiniai 
lakūnai įšmugeliavo nacių iš
vogtus ir vėliau juodoje rinko-1 
je Paryžiuje parduotus amen-- 
kiečių bonus. Jie tuos bonus 
kelių šimtų tūkstančių dol.- 
vertės su pagalba vieno broke
rio pardavė šioje šalyje. Už^ 
tai jie dabar Federalės vyriau
sybės traukiami atsakomybėn.

Šią gana garsią ir įdomią; 
bylą vyriausybės vardu veda- 
Jung. Valstybių prokuroro asi-; 
stentas, adv. K. J. Kalina us-; 
kas. L

{VAIRUS SKHBIMAI
REIKALINGA

RUBER M1LLMAN
Patyrimas svarbus. 

3-11 Shiftai. 
Atsišaukite

DAVID8ON RUBBER CO.
50 Brighton St., 

Chariestowii.

M
 » 

I H
 ll 

H
 M

 < t l 
I »

> H
 ii 

I >
 H

 I I
 t 

t

►

Atsidavęs jums Kristuje 
t RICHARD J. CLSHING, 

Bostono Arkivyskupas.

Kas ascite Įsigyti 8auMto> 
CalHornljoJa Namus ar kitas 

nuosavybes 
kreipiaus pas: 

CHAŠ. LUKSIS 
Realstatininkas 

710 N. Vaa Neas Avė., 
Hollyvood 38, Calif.

Catholic Youth Parade
Let’s march with our spiritual leader

RICHARD J.
WHY: as a public demonstration of our faith in God, 

oju* loyalty to Church and Country.
Sunday Aftemoon, Oct. 3,1948 

YOUTH OF ST. PETER’S PARISH, SO. BOSTON 
will kindly note the following:

1. ) REGISTRATION: Ali young men and women
between the ages of 12-25) are urged to register 
now and march as a parish unit.

2. ) MEETING: At St. Peter’s Church, Friday, Oct. 1,
1948 at 7:00 P. M.

3. ) PRAYER: a) YOUTH HOLY HOUR in St. Peter’s
Friday, Oct. 1, 1948 at 7:30 P. M.

b) CONFESSION Saturday.
c) COMMUNION Sunday, Oct. 3, at the 9:00 Mass.

4. ) DRESS: a) BOYS: dark pants and white shirts.
b)
c)
d)

5)

GIRLS: dark skirts and white blouses. 
PARISH SASHES will be provided. 
WARNING in case of cold weather wear sweater 
under shirt or blouse. For extra comfort wear 
good stockings and avoid new shoes.

PARADE: a) Meet at St. Peter’s Church at 3:00 
P. M. for parade instructions.
b) Group will proceed together by street car to 
So. Boston Assembly Area on Arlington St. near 
Beacon St. and be in marching position at 
4:30 P. M.

REGISTRATION BLANK
NAME ........................ ......................................................
ADDRESS .....................................................................
SCHOOL (or occupation) ................... ........................

Kindly retum to Collectors or Rectory

AGE

Nuteisė UŽ Apiplėšimą I Visus nuoširdžius ir labdarin- 
_________ [gus lietuvius kviečia dalyvauti

Edward H. Shortell, gyv.'šiame bankiete ir tuomi parem- 
Atlantic St, So. Bostone, auk-(ti tremtinių reikalus, kurie die- 
štesniame teisme tapo 
tas nuo 3 iki 5 metų 
mo. Jo bendradarbis 
Shea, gyv. Fifth St, S. 
teistas nenuskirtam laikui į 
pataisos namus Concorde.

Jie nubausti už apiplėšimą 
“Taxi” operatoriaus prie M 
6th St., S. Bostone.

i

nuteis-Į na iš dienos vis prašyte prašo
kate ji-[si duosnių širdžių gailestingos 

John (rankos.
B. nu- ■

f
I

Reikia 500 Vardų

r •«

L* t

ir

BALF Vakarienė
South Bostono BALF skyrius 

rūpestingai ruošiasi prie šau
nios vakarienės, kuri įvyks 
spalių 3 d., š. m., 6 vai. vakare, 
Piliečių klubo svetainėje. E St., 
So. Bostone. Su šia didinga va
kariene BALF vietinis skyrius 
pradeda ir didžiulį vajų, kurio 
metu bus renkamos piniginės 
aukos, drabužiai ir maistas.

Iš New Yorko atvyksta 
BALF’o įgaliotinis p. Petras 
Minkūnas, nesenai atvykęs iš 
tremties, dalyvaus ir kalbės 
vakarienėje.

Bostono miesto registracijos 
departamentui reikia sužinoti 
500 kūdikių vardų, gimusių per 
pereitus 5 mėnesius.

Naujagimius paprastai užre
gistruoja ligoninės bei gydyto
jai. Tėvai vėliau turi prisiųsti 
savo kūdikio vardą. Apie 500 
tėvų nepranešė miestui savo 
kūdikių vardų.

ZALETSKAS
FUNERAL KOME

5M EsatBr—dwsy 
south Boarosr. mut

D. A. ZatetakM, F. E. Junatakaa 
Oratoriai Ir Salaamuotajal.

Patarnavimas dieną ir naktį 
Kaplydia Sermenlme Dykai.

NOTARY PUBLIC
TeL 8OU Sostai, 0818

1D LielaVuje
Kunigų

Parašė Juozas Prunskis. Iš
leista 1942 m. Tai dokumentali- 
nis bolševikų žvėriškumo įrody
mas. Kaina — 15c.

“Darbininkas”
366 W. Broadway, 

So. Boston 27, Maaa.
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— Žymusis Mažosios Lie- žiaus 35 metus, išleidžia 
tuvos rašytojas filosofas pirmuosius savo eilėraš- 
Vilius Storasta - Vydū- čius. 
nas parašė knygą apie lie-Į — Poetas, pažįstamas iš 
tuvių gyvenimą Prūsų ankstyvesnės kury bos. 
Lietuvoje, kaip jį vaizda- Balys Augustinavičius - 
vo rašytojas Kristijonas Auginąs išleidžia eilėraš- 
Donelaitis, 
“Gyvenimas Prūsų Lie- ir vaikams eiliuotą pasa- 
tuvoje apie 1770 metus”, ką — 
Ši knyga išeis ir vokiečių kas”. Ruošia ir naują eilė 
kalba. Be to, paties auto- raščių rinkinį, 
riaus išeina vokiečių kal
ba “Ein Nachlass schlich- 
ter litauischer Menschen”. 
Mažosios Lietuvos Tary
ba išleidžia iliustruotą 
leidinį “Krivūlė”, kurioj 
Mažosios ir Didžiosios 
Lietuvos rašytojai ir kul
tūrininkai pasisako dėl 
Mažosios Lietuvos praei
ties problemų.
— Klaipėdietis žurnalis- bet įsikopęs ir ]

tas Jonas Grigolaitis pa- teigiamai įvertintas. — Gana jaunas, šiemet renciją atidarė Moksleivių lauiama. 
rašė savo atsiminimus. Tremtyje išėjo net trys švenčiąs savo kūrvbinio Ateitininkų 
išgyventus vokiečių kon- rinkiniai. Ir šiuo metu ra-darbo tik dešimtmetį, po- 
centracijos stovyklose, šo poemą. etas Vincas Kazokas ir
Knygą išleidžia laikraštis — Novelistas Balys Gra-jturi paruošęs spaudai ei- 
“Mūsų Kelias”. Be to. sa- žulis paruošė spaudai no-įlėraščių rinkinį. Užsiima 
vo atsiminimus parašė ir vėlių rinkinį. Turi para- ir vertimais.
žurnalistas Henrikas Bla- šęs apysakų, scenos vaidi- A. Jankūnas,
zas, taip pat, kaip politi- nimų. ----------------
nis kalinys.
— Iš spaudos išeina jau

no rašytojo Albino Ma
riaus Vaitkaus - Katiliš
kio novelės “Prasilenkimo 
valanda”... Dar turi pa
ruošęs spaudai apysakų 
rinkinį, pavadinęs “Seno 
kareivio grįžimas”.
— Valstybinės premijos dramaturgas, 

laureato, žymiausiojo mū- dai kelis dalykus 
sų beletristo Liudo Dovy- šęs, bet neskubus išleisti, 
dėno išeina novelės — 
“Mes ieškome pavasario”. 
Yra spaudai dar paruošta 
romanų, apysakų, nove
lių, dramų ir, net eilėraš
čių rinkiniai. Dalis veika
lų verčiami į anglų kalbą.
— Žinomas beletristas

“Lokiukas kvailiu Dar vienas vaizdas iš keturių didžiųjų atstovų įvykusios konferen
cijos Paryžiuje. Buvo diskusuota Italijos kolonijų reikalu, bet sulig vė
liausių pranešimų tuo klausimu priesusitarimo neprieita.

— Pietų Amerikoje gy 
venąs poetas Petras Ba 
bickas i 
savo naujausius eilėraš- sukakti, 
čius ir atskiroje knygoje; 
savo įspūdžius po sveti-j 
mus kraštus. Poetas ]

, “Pamišėlių laive”. 1 
jtojas šiemet mini ir savo;

ir ruošia spaudai kūrybinio darbo 25 metui
Rs?vo! MOKSLEIVIŲ ateitininkų

KONFERENCIJA TREMTYJE
— Paulius Jurkus jau- Katalikiškas jaunimas čioji karta įsijungia į a- 

__________ _____ pjnas, gabus rašytojas, bet' mokslus einąs gimnazijo- teitininkų eiles ir tenka 
Babickas šiemet peršven- if neskubus išeiti į pašau-į se - moksleiviai ateitinin- tik džiaugtis, kad ir vie- 
tė savo amžiaus 45 metus. U, ° tenkinasi periodiko-| kai liepos mėn. 29-30 dd. nur kitur trukdymų iš 
— Poetas Kazys Bradū- turį eilėraščių rin-! Alpių kalnų papėdėje —'mokytojų ir net tėvų pu-

nas vienas iš jaunesniųjų, i kini — “Namu ugnis” ir Garmiše turėjo savo me-sės yra, bet neįveikiama 
kritikos legendų rinkinį parengęs. ' tinę konferenciją. Konfe- ir ateitininkų idėja nepa- 

*-----»---=----------------------------------- po pirmininko
Sąjungos kalbos ir plataus praneši- 

Valdybos pirmi- mo ėjo prezidiumo suda- 
stud. Vytautas rymas iš pačių mokslei- 

nušviesdamas vių, sekretoriato ir įvai- 
darbus tremty- rių komisijų rinkimai. Be 
laukia ateityje, to, buvo įdomūs praneši- 
po truputį ima mai iš kuopų, kur džiugi- 
po pasaulį. Bet 

neteko Kris- paėmus šiaip mokslaivių 
eilės moki
nes augan-

— Senai pažįstama poe-i 
tė Kotryna
Graudušienė - M. Svyriu-i 
tė paruošė spaudai eilė
raščių rinkinį. Turi ir no
velių paruošus.Net ir vai
kams.

— Antanas Gustaitis ir 
poetas ir humoristas iri

turi spau- 
paruo-

Centro 
ninkas 
Žvirgždys, 
nuveiktus 
je ir kas 
kada eilės 
blaškytis

Vakarai
Grigaitytė - taus, nuo to jie furi žūti, ateitininku 

Dostojevskis niais, didėja,

Laiškas Draugijoms
Šiuomi kviečiame Tamstų garbingąją Draugiją 

dalyvauti Amerikos Lietuvių R. K. Federacijos šau
kiamame Amerikos Lietuvių Katalikų Kongrese, ku
ris bus 1948 m. spalių mėn. (October) 17 ir 18 dieno
mis, Hotel Morrison, Chicago, III.

Pirmoji Kongreso diena — spalių 17 d. prasidės 
šventąja Valanda 3 vai. po pietų Švento Vardo Kate
droj. Šventojoj Valandoj dalyvaus ir pamokslą pasa
kys Jo Em. Kardinolas Samuel A. Stritch, Chicagos 
Arkivyskupas. Po pamaldų pirmasis iškilmingas Kon
greso posėdis bus Katedros Auditorijoj. Jame galės 
dalyvauti neribotas atstovų ir svečių skaičius.

Antroji diena — spalių 18 d. yra skiriama išim
tinai A. L. R. K. Federacijos reikalams. Posėdžiai bus 
Morrison viešbutyje. Dalyvauti su sprendžiamu bal
su galės tik tų organizacijų ir draugijų atstovai, ku
rios yra A.L.R.K. Federacijos narėmis. Taigi, jei 
Tamstų Draugija dar nėra Federaciojs nare, kviečia
me užsimokėti vieną dolerį metams ir tada per abi 
Kongreso dienas Tamstų atstovai teisėtai Draugiją 
(kuopą ar klubą) atstovaus.

ALRKF kongresan atstovų gali siųsti: draugijos 
ar organizacijos, turinčios iki 50 narių, vieną atstovą, 
virš 50 narių du atstovus. ALRKF apskritys siunčia 
po 5 atstovus, skyriai po 2. Centrinių organizacijų 
centrui, turį iki 1,000 narių — 1 ir po vieną atstovą 
nuo kiekvieno sekančio 1,000 narių ar jo dalies, nema
žesnės, kaip 100.

Kongreso tikslas: aptarti mūsų tautos religinius 
! ir tautinius klausimus ir stipriai susiorganizuoti Ka
talikų Akcijos ir Lietuvos laisvinimo darbams.

ALRKF Centro Valdyba: 
Kun. Ignas Albavičius, Dvasios Vadas 
Antanas F. Kneižys, Pirmininkas, 
A. J. Aleksis, Vice-pirmininkas, 
Matas Zujus, Vice-pirmininkas, 
Prelatas Jonas Balkūnas, Iždininkas, 
Leonardas šimutis, Sekretorius. 
Kun. Pranciškus Juras, Juozas Laučka 
ir prof. A. Vaičiulaitis — nariai.

Prašome paremti ir Kongresinį Koncertą, kuris

t

Iš Tolimos Keliones

jei kas nutvers, tai neti
kėtai išeis.

— Stasys Yla ir eilėraš
čius rašo ir neblogus, net 
turi ir apysakų, novelių,! 
bet pavydus išleisti ir ne
nori prasimušti, sako —į 
tegul guli, sau rašau, vis-

Vytautas Jakševičius - A- tiek aš poetas nebūsiu, o 
lantas paruošė novelių' rašyti man nieks neuž- 
rinkinį ir rašo romaną iš draus. Jis. kaip žinom y-įt•

ra kunigas ir gabus mok
slininkas, bet ir dailinin
kas, tik viską slepiąs.
— Žinomas beletristas

šių dienų gyvenimo.
— Išeivijoje gvvenąs po

etas slapyvardžiu rašąs— 
Venancijus Ališas, pagar
sėjęs savo pirmuoju eilė- Jurgis Jankus, nors ir ap- 
raščiu rinkiniu dar 1939 krautas darbu gimnazijo- 
m. išleistu — “Sao Bento je, bet randa laiko ir kū- 
varpai”, paruošė spaudai rybai ir turi novelių ir a- 
naują eilėraščiu rinkinį—Apysakų paruošęs spaudai. 
“AnaDus marių” ir ruošia, 
sonetų rinkinį.
— Jauna poetė Ona Bal

čiūnienė - Audronė, šie-! 
met peršventus savo am-

Be to, ir scenos veikalų. 
Šiuo metu rašo romaną iš 
Lietuvos ūkininkų gyveni
mo, pavadinęs 
ir žmonės”

“Žemė
ir dramą —

Nelaimės vietoj matome tik geležies laužą. 
Tai iš nukritusio TF-C, Šioje nelaimėje buvo su
žeistas lakūnas James Fitzgerald, kuris darė ban
dymus XS-1 raketiniu orlaiviu skrendančiu grei
čiaus negu eina garsas. Nelaimės vieta prie Met
ropolitan Airport, Van Nuys, Cal.

Margą laišką, brangioji tėvyne. 
Tau rašau iš toliausios pasvietės. 
O atleiski, jei taip susipynė 
Čia godelės, būriais susispietę.
Neseniai skrido gervės ir mojo, 
Krito žemėn virpėdamas lapas. 
Gaudė griausmas mirtim tolumoje 
Visa liko, paliko anapus.
Mus tolyn, į nežinomą buitį, 
Siaubo žirgas nerimdamas vežė, 
Tave likom vergijai užguiti 
Už krauju tebelaistomos ežės.
Pakeleivio lazda trynė delnus 
Kelyje iš liepsnojančios gūžtos, 
Ir aidai praeities dužo švelnūs, 
Kaip išslydę stikleliai sudūžta.
Tavyje, o sukaustyta žeme, 
Noko viltys ir tvenkėsi galios: 
Be tavęs — mes klajūnai benamiai, 
Nuo likimo priklausom sauvalės.
Ilgesyje dainelę nuaudę,
Kaip čigonai, susėdę prie laužo, 
Mes dainuojam išliedami griaudį, 
Kai gyvenimas kumštimis daužo.
Bara sąžinę priekaištai balsūs, 
Kad brangint, kad mylėt nemokėjom, 
Ką paliko, turėdami skalsą,

__ Vakarykščių dienų pranokėjai.
Gal Praamžiaus pajuntame pirštą, 
Kur suglebėlius moko ir baudžia: 
Vieni žemėj svečioj benumiršta, 
Kiti pančiuose dūsauja griaudžiai.
Vai, kelelis prailgo prailgo. 
Pečius laužia apsunkusios naštos, 
Pakelės’ kojas dilgėlės dilgo, 
Jėgos prakaitu laša ir mąžta.
Saldūs monai kuždėdami gundo 
Greičiau grįžti į prarastą žemę, 
Ilgesys beržynų tų atbunda, 
Kur padangę viršūnėmis remia.
O, kaip gera po jais pasilsėti 
Būtų, tėviškėn vėliai sugrįžus. 
Ten lietutis barbentų į klėtį 
Ir girdėtus, kaip išplaukia ižas.
Tiek benamio buities prisikentę 
Nebejausim, kaip valandos slenka — 
Vyturiai šauks mus dirvos purenti 
Ar šienauti į žydinčią lanką.
Ir sugrįšim, tikėki tėvynė, 
Palaidūnų keliais prisibastę, 
Svečioj žemėj takų tiek sumynę, 
Tavo smėly nors kaulų pakasti.

Vincas Jonikas.

nančiai nuteikė ir ateiti
ninkus sendraugius. Buvo 
kelios ir paskaitos. Pir
mąją laikė prof. Juozas 
Brazaitis — “Jaunimo įsi
pareigojimai kovojančiam 
kraštui”, iškeliant jauni
mo ateities kelius ir pa- 

j reigas. Antroji paskaita 
; buvo tik moksleiviams, 
■ nes posėdžiai vyko atski
rai ir skaitė žinomas pe
dagogas prof. Ignas Mali
nauskas — “Vvriškumo•/

esmė”, o mergaitėms — 
poetė Vlada Prosčiūnaitė- 
Brazaitienė — “7" “* ________
prieš naujas šeimos prob-^įyta visa eilė žymių* Vo- 
lemas”. .........................................
Centro Valdybos

j'bus spalių 18 d., 7:30 vakare, šv. Kazimiero Akadem1- 
> jos Auditorijoj.

Amerikos Lietuvių Katalikų Kongreso Rengimo 
Komitetas: Kun. Ig. Albavičius, ALRKF Dvasios Va
das; Kun. B. Urba, Kunigų Vienybės Chicagos Pro
vincijos Pirmininkas; Stasys Pieša, Komiteto Pirmi
ninkas; dr. V. Balanda, Vice-Pirmininkas; Leonardas 

i šimutis ir E. Samienė, Sekretoriai; B. Nenartonis, Iž
dininkas. -l'Į-

P. S. Visais Kongreso reikalais prašome kreiptis 
į Leonardą Šimutį, ALRKF ir Kongreso Rengimo Ko
miteto Sekretorių — 2334 South Oakley Avenue, Chi
cago 8, Illinois.I 

j
_ J vykia, užsitęsusi iki rug- 

Mergaitė į piūįįo mėn. 6 d. ir aplan-

Po paskaitų ėjo, kieti jos istorinių vietovių, 
rinki- pilių, kalnų viršukalnės ir 

mai, kurion daugumas pa- net Kristaus kančių vaidi- 
teko tie patys ir pirmi- nimo vieta, vienuolynai ir 
ninku liko jau net trečiu bažnyčios ir kit.
kartu^ išrinktas stud. Vyt. Mūsų mokyklinis jauni- 
žvirgždys. Be to, ta pačią mas, kuris daugumoje y- 

: proga buvo konferencija' ra tremtin papuolęs be tė- 
pasveikinta * Ateitininkų^ ir> net be giminių, bet 
Federacijos Vyr. Tarybos neištižo, o paliko pavyz- 

prof. dr. džiu įr suaugusiems, nes 
Ateiti- atėj° iš lietuviškos mo-

Mūsų mokyklinis jauni*

nario istoriko 
’ Zenono Ivinskio, 
ninku Sendraugių Sąjun-' —------------
gos Centro Valdybos pir- VfiJELis KYL’ 
mininko geografo dr. Vla
do Viliamo, Ateitininkų 
Federacijos generalinio 

I sekretoriaus Natkevi- 
t čiaus, Garmišo lietuvių 

gimnazijos direktoriaus 
dr. Januškevičiaus ir Lie-; 
tuvos Skautų Sąjungos 

i vyr. dvasios vado marijo-j Tentauk'“^ 
n° »ni.dr- J°n.° Va?n° Sparneliais lėMau Lietuvon 
ros. Raštu sveikino J. E. Per gias 
vysk. dr. Vincas Bnzgys, _
j' 1E;-Vy^' PRAŠOM, PRAŠOM

; dolskis, Tautinis Delega
tas kan. Feliksas Kapo- 
jčius, VLIKO pirmininkas 
t kun. prof. Mykolas Kru-i 
jpavičius, Ateitininkų Fe-| 
jderacijos Vyr. Tarybos į 
;pirminlinkas dr. Antanas Gražus miškas, miško būdas, 
’Maceina, Ateitininkų Šen-[Visi groja savo dūdas, 
draugių S-gos dvasios va- Dobile, dobile, dobilėli, žaliasis, 

idas kan. prof. Juozas Tetervinas ūžia, mala, 
(Meškauskas ir kiti. Tenka’ 
į paminėti, kad buvo ir me
ninė dalis, pačių mokslei
vių išpildyta: šokiais, 
dainomis, deklamacija, ži
noma, savo kūrinių skai
tymas, sulaukiąs malo
naus atsiliepimo ir sve
čiuose. Konferencijos me
tu buvo suruošta ir sto-

f
• Vėjelis kyl’, bangelės ūž’, 
Kilk Lietuvon, laiveli:

Ten mylimoji tėviškė. 
Ten lauk manęs tėveliai.

O jūron, mergužėle, žvelk, 
Ar nematyt laivelio?

i Tik bėk, laivei’, plauk Lietuvon

Prašom, prašom paklausyti, 
Ką mes norim pasakyti, 

|Arba giesmę pagiedoti,
Ar dainelę padainuoti.

kyklos, nors ir žemesnių 
klasių. Žinoma, jie dau
gumoje ir kolonijų komi
tetų buvo stumdomi ir 
varomi į visokius darbus 
ir nedavė jokių lengvatų. 
Skaudu buvo į juos ir pa
žvelgti. Didelė garbė ten
ka kolonijos gyventojui, 
tai Jonui Valaičiui, buv. 
Seimo nariui, federantui 
ir jo žmonai, kurie turė
dami tris vaikus ir uba
gais atvažiavo, nes ne ko
kie ūkininkai buvo Vilka
višky, o tik darbininkai ir 
tremtyje atjautė visus 
vargšus, net duodami 
kampelį ansigyventi. mai
stą, drabužius, o kiek yra 
veltui pasiuvę baltinių, 
kelnių iš savo medžiagos 
ar pinigais sušelpia. Kur 
kur, bet pas Valaičius vi
si rado prieglaudą, net ir 
suaugę. Tai reti istorijos 
žmonės! Vaikai ateitinin
kai, jie ir geri, pavyzdinei 
katalikai. Garbė, kad mū
sų ateitininkijos žiedai 
klesti ir auga, bujoja jau
nimas, kaip tokių brangių 
Valaičių prieglobsty, ku
rie tebūna pavyzdžiu ir iš
eivijoje!

Genys stuobry gūžtą kala; 
Ten bitelė ta pilkoji 
Apie gėles sau ulioja.

Gražus ir tt.
Ten, netoli nuo upelio, 
Siaudžia griaudžia su rageliu: 
Piemenėlis karves gano 
Ir žaislelius prasimano.

Gražus... *
Kun. Aleknavičius
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