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Nuolaidos Hitleriui ir
Staliau!

Visgi pradeda praregėti 
Amerika ir Baltijos tautos 
Jei Lietuva būtų Sachaline

Laikraščiai ir radio kalbėto
jai minėjo, kad rugsėjo 29 die
ną suėję lygiai 10 metų nuo 
garsiosios Muenicho sutarties, 
kurios dėka tada Hitleris gavo 
Anglijos, Prancūzijos ir Italijos 
sutikimą atimti iš Čekoslovaki
jos Sudetų kraštą, vokiečių ap
gyventą.

Nesuskaitomus sykius buvo 
kartota ir dabar iš naujo pa
kartota, kad tas Hitleriui nusi
leidimas vedęs ne vien prie vi
siško Čekoslovakijos pasmaugi
mo, o ir prie antrojo pasaulinio 
karo. Girdi, dabar, praeities 
pamokyti, alijantai, susirinkę 
Paryžiuje, nepakartosią Mueni
cho, nenusileisią Stalinui Berly
no klausime. Taip, girdi, karo 
būsiąs išvengta.

Iš to išeina, kad atidavimas; 
Stalinui Europos vidurio su 
200 milijonų žmonių ir pavedi
mas jam neribotų žemių Azijoj, 
tai nebuvo nusileidimas. Toliau 
išeina, kad jei tik Stalinas ali- 
jantus Berlyne paliktų ramybė
je šalę savęs, tai viskas jau ir 
būtų tvarkoje.

Be galo pigiai Stalinas gali a- 
lijantų malonę atgauti.
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Lietuviu Tremtiny 
GyvenasSpalių 19 d. š. m., Chi

cago, UI., įvyks Lietuvių 
Kunigų vienybės seimas, 
kuris prasidės iškilmingo- 
mis pamaldomis Šv. Ka- jUngrinink zonose su 
zimiero Seserų Vienuoly- Dp teisėmis'ir IR0 loba 
no koplyčioje. ’

Seimo posėdžiai įvyks 
minėto vienuolyno audito
rijoje.

Kunigų Vienybės Centro 
Valdyba tikisi, kad visi 
lietuviai kunigai dalyvaus 
seime.

gyveno 46,797 lietuvių 
tremtiniu. Amerikiečių ir 
anglų zonose, neskaitant 
'mažų išimčių, visi tremti
niai gvveno ir tebegyvena 
stovyklose. Prancūzų zo
noj tokiu stovyklų kaip a-

• merikiečiu ir anglų, nebu- 
,vo. Iki valiutos reformos
• beveik visi prancūzų zo- 
nos lietuviai gvveno pri- 

i vačiai. Po valiutos refor
mos ir prancūzų zonos 
tremtiniai. nepajėgdami 
mokėti už butus, vienur 
kitur susispietė į nedide
les stovyklas, kuriose gy
venimas v’s tiek geresnis 
kaip amerikiečių ar anglų

Jungtinių Tautų Organizaci
jos susirinkime Paryžiuje A- 
merikos valstybės sekretorius 
Marshallas, kalbėdamas apie 
santykių įtempimą tarp Rusi
jos ir Amerikos, pasakė: — 

visos širdies nori jį sumažinti.” 
Dabar aišku, kodėl Amerika 

tyli apie išlaisvinimą Europos 
vidurio tautų iš Stalino vergi
jos. Amerika žino, kad vien 
užsiminimas apie tai labai pa
didintų įtempimą. O tą įtem
pimą Amerika iš visos širdies 
nori sumažinti.

Berlynas — Sovietų Ru
sijos policija ne tik kon
fiskuoja visus laikraščius, 
visą spaudą spausdinamą 
laisvųjų demokratinių ša
lių zonose, bet ją atima ir 
iš privačių žmonių. Į - ,, - -

Vakarų valstybės ture- stovyklose —- stovy- 
jo panaudoti net policiją, '^os nedideles, daugiau 
kad tokio konfiskavimo erdves> maziau suvaržys 
išvengus tose įstaigose, ne
kurtose jos turi teisę' Privačiai be DP teisiu iri 
veikti rusų zonoje. IRO globos trijose vaka-!

Rusai matyt, labiausiai rinių sąjungininku zonose; 
bijo teisybės žodžio. Jie tebegvver.a 3657 lietuviai 

teisės ir 
buvo at- 

screningų, 
išserenin- 
amerikie-

80,000 Maršavo Bostono Arki 
diecezijos Jaunimo Paradoje

Buvo daugiau milijono žiūrovų
Paradas tęsėsi apie 8 valandas

bijo teisybės žodžio. <
bijo, kad toks žodis nepa- tremtiniai. DP 
siektų jų valdomų žmo- IRO globa jiem 
nių.

Nuo spalių 1 iki 8 d. yra taip vadinama Tau
tinė - Laikraščių - Vaikų pardavinėtojų savaitė. 
Tam atžymėti ir buvo pagamintas šis charakte
ringas vaiko - laikraščių - pardavėjo tipas. Jam 
panašūs skelbia: “Darbininkas”, 366 West Broad- 
way, So. Boston 27, Mass. Metams $5.00. Kviečia
mi visi užsisakyti ir kitiems užsakyti metinėms 
dovanoms.

Kinijos Raudonieji 
Žygiuoja Tolyn

Anglijos užsienio reikalų mi- 
nisteris Bevin, Jungtinių Tau
tų Organizacijos susirinkime I 
Paryžiuje, pasakė, kad Rusija 
viena bus atsakinga, jei kils 
trečiasis pasaulinis karas.

Tai nėra pilna tiesa. Tos at
sakomybės žymią dalį turės 
pasiimti tie, kurie Rusijai už
augino ragus.

Belgijos premieras Spaak, 
Jungtinių Tautų Organizacijos 
susirinkime, pareiškė, kad Hit
lerio kvizlingai, palyginus su 
Stalino penktąja kolona, buvo 
tik skautai.

Toks pripažinimas yra pra
regėjimo ženklas. Reiškia, kaž
kurie alijantų 
devintos savo 
ir it katyčiai 
jantų vadams 
kad Hitleris, 
kvislingai kitose šalyse buvo 
baisiausi nevidonai, o Stalinas, 
jo komunistai ir jo penktakojai 
kitose tautose tai geri demo
kratai, ištikimi talkininkai. To
dėl po karo nacius Vokietijoj 
korė, korė ir į kalėjimus grūdo

Tęsinys 2-rame pnslap.
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Sekmadienį, spalių 3 d., tiumai sudarė nepaprastai 
Bostone, įvyko milžiniš- gražų vaizdą.
kas Arkidiecezijos katali-l Visas paradas buvo fo
kų jaunimo (CYO) para- tografuojamas ir filmuo- 

1 das. Dalyvavo 80,000 ka-1 jamas. Visi Bostono dien- 
talikų jaunuolių paradoje. raščiai pirmadienio rytą 
Apskaičiuojama, kad pa- buvo užpildyti parados į- 
rados žiūrėti buvo dau
giau kaip milijonas žmo
nių.

Šios parados sumanyto
ju ir globėju buvo J. E. 
Arkivyskupas Richard J. 
Cushing, D. D. Jis pats 
dalyvavo paradoje ir vi
sur buvo sulaikomas jau
nuolių kurių kiekvienas. 
puolėsi pabučiuoti vysku-, desnei Dievo garbei ir tė- 
pišką žiedą. Jo Ekscelen-j vynės meilei. Tai buvo 
ei ja yra vaikų prelatas, ir viešas tikėjimo išpažini- 
jaunuoliai jam atidavė di- mas. 
džiausią pagarbą. Žiūro- j 
vai taip pat triukšmingai 
sveikino Garbingąjį Ga- > 
nytoją.

Pažymėtina, kad šioje 
paradoje dalyvavo ir lie
tuvių parapijų jaunimas 
su savo Dvasios Vadais. 
Tačiau iš Bostono arkidie- . žydus, 
cezijos lietuvių parapijųį ’ 
tik Šv. Petro lietuvių pa
rapija, So. Boston, turėjo 
gražiai JuagŪKįįngai pa
puoštą “float’ą”, kuris 
vaizdavo pavergtą, bolše
vikų terorizuojamą Lietu-Į 
vą. Ant to “float’o” buvo; 
meniškai pastatytas lietu
viškas kryžius.

Parados žiūrėjo nuo pa- 
statytų platformų ne tik deninis orlaivis su 45 
Įžymus Katalikų Bazny- žmonėmis nukriti į Trand- 
cios vadai bet taip pat „eim Fiord ivertė ir 
valstijos Gub. Bradford. nuskendo Tojo „e aimėjo 
miesto mayoras Curley ir .vo 17 žmoniu, daugiau. 
kiti valstijos ir miesto' 
aukštieji viršininkai.

- -- - - -
vos religiniai paveikslai ir Bertrand Russoll, kurs 
šūkiai, benai ir paraduo-. vyko į Norvegiją su pa- 
jančių įvairiaspalviai kos- skaitomis.

vairiais paveikslais. Už 
gražiausius ir reikšmin- 

igiausius “float’us” ir gra
žiausi pasirodymą gavo 
dovanas ir pažymėjimus. 

•Šv. Petro lietuvių parapi
ją, So. Boston, Mass., taip 
pat gavo pažymėjimą.

Šis nepaprastai didingas 
paradas buvo daromas di-

Graikai Sulaikė Du Žydų 
Lakūnus

Athenai, Graikija — 
Graikijos vyriausybė su
laikė du orlaivius ir du

kuomet jie nusileido ant 
jos teritorijos pakeliui į 
Palestiną.

Jie skrido iš Čekoslova
kijos ir’ naudojo Angliji 
“Spitfire” typo lėktuvus.

IZRAELIO ŽYDAI PROTES
TUOJA PRIEŠ BERNADOTTE 

PLANĄ
--——Į. '
Maine, 
Vermont ir 
valstijas.

Lietuvos 
konsulatas 
veikia nuo 
Kanada tik dabar atidaro.

Paryžius— Izraelio (žy
dų valstybės) valdžia įtei- 

,kė Jungt. Tautų susirin-
Sugavo Rusijos Šnipę .kimui protestą prieš gra-

Rio De Janiro, Brazilija

imta garsiųjų 
metu. Faktiškai 
'guotieji gyveno 
čių ir anglų zonų stovyk
lose. Prancūzų zonoje lie-

-____ tuviai screningų metu ne-
retping, Kinija — Knu-.^^v.

t 
raudonųjų jėgos apsupo u 
svarbų Mandžiūrijoj mie
stą Chinksien, kuriame y- 
ra svarbus geležinkelių 
susijungimas ir aerodro-
mas.Dabar netik tuo aero- — Brazilijos jūrų policija 
dromu negalima naudotis, susekė ir suėmė Rusijos 
nes raudonųjų artilerija slaptosios policijos šnipą 
jį apšaudo. Jurio Golovackiow.

Reiškia, Kinijoj raudo- Jis su atvykstančiais 
nieji vis žygiuoja tolyn, pabėgėliais bandė įsigauti 

I Jiems matyt ten geriau į Braziliją. Tuos pabėgė- 
sekasi, kur liaudis tam- liūs gabeno IRO organi- 
sesnė primityviškesnė. zacija.

RAU
PRASTI”, KAD IR JIE TURI 

ATOMINĘ BOMBĄ

I

fo Bernadotte, kuris buvo 
teroristų nužudytas Pales
tinoje, įteiktą planą Pa
lestinos reikalu.

Žydai priešinasi dėl Ber
nadotte pasiūlymų pada
linti Palestiną.

New Hampshire, 
Rhode Island

Respublikos 
Bostone jau 
1939 metų, o

Orlaivio Nelaimėje
Žuvo 17

Oslo, Norvegija — Var-

Paryžius — Sovietų Ru- į paslaptis. Bet to dar ne- 
ios atstovas Andrei Y. užtenka.

Laivams Susidūrus Nusken
do Laivas Ir 9 Žmonės

vadai sulaukė 
gyvenimo dienos 
praregėjo. Ali- 
iki šiol išrodė, 

jo naciai ir jo

sijos atstovas Andrei Y. 
Vishinski, kalbėdamas 
Jung. Tautų posėdy Ato
minės Jėgos kontrolės 
klausimu, pareiškė, kad 
Jungtinės Valstybės nebe
turinčios atominės bom
bos monopolio. Tuomi 
“duodamos suprasti”, kad 
ir Rusija turinti atominę 
bombą.

Daugelis tos srities eks
pertų, mano, kad Rusija 
dar negali turėti atominės 
bombos, nors gali žinoti, 
maž-daug jos gaminimo

Lietuviai Tremtiniai Remia 
Berlyno Gyventojus

New York — šio did
miesčio priepl aukoje, 
7,200 tonų laivas įvažiavo 
į velkamąjį laivą (tug 
boat) Annie Mary Tracy 
ir jį nuskandino. Su juo 
nuskendo 9 žmonės tuo 

s to laivelio 
su pabėgėlių reikalam ko- kajutose. Kiti šeši tapo iš- 
misaru vokiečių ir pabal- gelbėti. Laivas nuskendo į 
tiečių tremtinių vaikam kėlės minutes, 
suorganizavo gražią išky- i ___________

Naujas Lietuviu Laikraštis 
labdaros organizacijų pri
siųstu maistu ir apdalinti 
dovanėlėm. Tai pirmas 
vokiečių ir tremtinių vai- Australijoj pasirodė pir- 
kų bendradarbiavimas.

Pabaltiečių DP Vaikai 
Svečiuojasi Pas 

Vokiečius

Vokiečių labdaros orga-____ ___
nizacijos Bayreuthe kartu laiku miegoję

v •

Australijoj

Rugsėjo 12 d. š.
r

m.,

HAVERHIU, MASS.

Schw. Gmund stovyklo
je gyvenantieji lietuviai 
tremtiniai, paremdami vo
kiečių akciją “Gelbėkim 
Berlyną”, piniginėmis au
komis prisidėjo prie šiam 
reikalui pravestos rink
liavos.

Lietuvos Raudonasis 
Kryžius Ludwigshafeno 
aukoms gelbėti paaukojo m™m «>"*• Tai esantl tlkra >n-bems,

Sovietų Šnipai Plūsta j 
Jung. Vaisi. Zonų

I

! 
mas lietuviškas laikraštis; 
vardu “Australijos Lietu-; 
vis”.

Frankfort — Dr. Hans 
i Ekard, Vokiečių Bavari
jos prezidentas, paskelbė, 
kad daugybė Rusijos šni-

Rusija Grasina Vakarų 
Valstybėms

šiai Norvegijos piliečių. 
Išgelbėtoju, tarne yra 

Float’ai”, įvairios spal- žymus Anglijos filosofas 
• • • • • •« « • • 1 T-\ » 1 ■»

Šiomis dienomis kun. 
Ignas Albavičius, ALRK 
Federacijos Dvasios Va
das, gavo Jo Eminencijos 
Kardinolo Stritch, D. D., 
Chicagos Arkivyskupo 
laišką, kuriame Jo Emi-

i nencija džiaugiasi, kad 
Amerikos lietuviai katali
kai ruošiasi dalyvauti 
kongrese, kuris įvyks sek-; 
madienį ir pirmadienį,

t palaiminimą. Tai bus spa
lio 17 d., 3 vai. po pietų.

Tuo po Šv. Valandos ka
tedroje vyksta pirmasis 
posėdis katedros salėje, 
kur bus pasakyta daug 
svarbių kalbų.

Gali Atnaujinti "lend- 
lease"

Berlynas, spalių 4 Ru- spaliy 17 ir 18 dd., Chica-

SKURITY
BONDSj

LDS 112 kuopos susirinkimas 
įvyks sekmadienį, spalių - Oct. 
10 d. š. m., 2:30 valandą po 
pietų, Haverhillio Lietuvių Ka* 
talikų Veikimo Centro kamba
ryj, 58 River St Prašom visus 
narius ateiti. Išgirsite raportą 
iš įvykusio Lietuvių Darbinin
kų Sąjungos seimo. Raportą iš
duos buvęs kuopos delegatas.

Kviečia Valdyba.

10 milijonų vienetų peni
cilino. Vokiečiai už auką 
padėkojo raštu ir 
spaudą.

per

Padėtis Europoje 
GrasT "

sijos pareigūnai Berlyne g0 jų 
pų plūsta į amerikiečių' grasina Vakarų valsty- 

, kad jos už nesilai-
vazija miniatūroj.

Kanada Atidaro Konsulai? 
Bostone

Jo Eminencijos didžiau- 
kymą oro trafiko taisyk- Į sias troškimas, kad šiame 
lių gali susilaukti “pavo
jingų išdavų”.

Kanada atidaro 
savo konsulatą

Falkirk, Škotija — Bu- Jo raštinė bus Little Buil- 
vęs Anglijos karo metu ding. Pirmuoju konsulu 
premieras, Winston Chur- paskirtas Theodore F. M. 
chill pareiškė, kad dabar- Nevton. 
tinė Europos padėtis išsi
vystė į labai grasinančią, naus ne tik Mass., bet ir

i II pirmą 
Bostone.

Šis konsulatas aptar-

Banditai išnešt $5,000
Brighton, Mass. — Į 

Coca - eolą pilstymo įstai
gos ofisus įsilaužė bandi
tai, išsprogdino spintą ir 
iš jos išsinešė $5,000. 
Piktadarybė patirta, tik 
kuomet keli darbininkai 
atėjo į darbą.

I Amerikos Lietuvių Kata-1 
likų Kongrese dalyvautų ‘ 
iš visų lietuvių parapijų, 
iš visų lietuvių kolonijų 
atstovai. Jis, kaipo garbės 
šeimininkas, kviečia visus 
lietuvius katalikus gau
siai dalyvauti Kongrese.

J. E. Kardinolas Stritch, 
D. D. laike Šv. Valandos, 
atidarant Kongresą Šv. 
Vardo Katedroje, pasa
kys pamokslą ir suteiks

Paryžius — Europos ša
lys tikisi, kad Jung. Vals
tybės atnaujins praeito 
;karo metu veikusi “lend- 
į lease”. Nes pasirodo, kad 
‘be “Marshallo plano” tei
kiant pagalba šalims eko
nominiai atsikurti, prisi
eis jas ir apginkluoti. To

I negalima bus atsiekti be 
“lend - lease”. (“Lend - 
lease”, tai maždaug pasi
dalinimas bei apsimainy- 
mas ištekliais. Žinoma tos 

į šalys kurios* neturi kuo 
Į apsimainyti, tai jos tik 
gauna).

i
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ĮVAIRIOS žinios
AMERIKOS LIETUVIŲ KATA- 
LIKŲ KONGRESO BULETENIS

(Kongresas Įvyksta Spalių 17-18 d.d., Chicagoje)
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Darbo Tarnybos Pakai tie
du Atstovu Suvažiavimas

DABARTIES PASTABOSsąrašas mano parapijie
čių. “Čia mažmožis”, pa
aiškino, “mes prašysime 
kunigo tik surašyti cha
rakteristikas šių asmenų, 
daugiau nieko”... “Savo 
sutikimu atlikti šį menką 
uždavinėlį kunigas paro
dysi savo

tas bus labai nau- 
pačiam
kai kam iš įtaria- 
nes savo atestacija 

galėsi jiems padėti pasi
teisinti, jei jie klaidingai, 
be pagrindo, kaltinami”...

Patylėjome...
TOKIE DARBAI YRA 
PRIEŠINGI SĄŽINEI
“Ne, — pasakiau, — ne

galiu nei pasirašyti pasi
žadėjimo, nei atlikti pave
damo man uždavinio, nes 
tokie darbai yra priešingi 
ne tik kunigo, bet ir kiek
vieno padoraus žmogaus 
sąžinei. Jeigu jums reika
lingos mano parapijiečių 
charakteristikos, tai aš 
čia pat galiu jus užtikrin
ti, kad visi išvardinti jū
sų sąraše asmenys, kiek 
man žinoma, yra žmonės 
ramūs, politikos klausi
mais nesidomina, tvarkin
gai dirba savo darbą ir 
besirūpiną savo šeimų rei
kalais. Įsiveržti į jų priva
tų gyvenimą, eiti slapuko 
pareigas ir pranešdinėti 
organams GPU, ką jie 
dirba, kalba, net galvoja, 
jokiu būdu nesiderina ne 
tik su kunigo orumu, bet 
ir su elementariniu eilinio 
žmogaus padorumu. Ko
kiomis akimis aš turėčiau 
žiūrėti į žmones, kurie 
man patiki paslaptingiau
sius savo sielos pergyve
nimus, . — aš išdavikas! 
Nėra žodžių paniekinti to
kį baisų nusikaltimą. Ma
nau, kad ir pats mano 
gimdytojas su pasišlykš
tėjimu turėtų nuo manęs 
atsisukti, jei pritarčiau jo 
pasiūlymams. Todėl dar 
kartą griežtai ir galutinai 
atsakau — Ne”.

PASIRUOŠIMAS 
PUOLIMUI

Agentas trumpą valan
dėlę tylėjo... Naiviai net 
pagalvojau, kad jis yra 
paveiktas mano atsaky
mo, — juk ir sužvėrėju- 
siame bolševike ne visi gi 
žmogaus jausmai bus mi
rę... Klydau — tai buvo 
tik tyla prieš audrą, pasi
ruošimas puolimui pagal 
tradicinę bolševikų meto- 
dę: pradžioje įkalbinėji
mai, pasiūlymai, pažadai, 
o jei tas nepadeda — tero
ras, kuris šį kartą išsilie
jo pavidale ištiso fontano 
biauriausių keiksmų, ku
rių turtingumu ir įvairu
mu rusų kalba gali tikrai 
didžiuotis... 
pliūpo; bet 
kė. Slaptas 
turėjo likti 
jis bijojo, kad kas nors jo 
neišgirstų: jis nerėkė, — 
jis šnypštė, kaip pikta, 
nuodinga gyvatė.

“Tai kunigas atsisako! 
Mes nuo šios dienos jus 
pažįstame, žinome visas 
jūsų slaptas mintis ir pla
nus, nukreiptus prieš liau
dį ir prieš sovietų valdžią. 
Norėjome duoti jums pro
gos savo darbais atpirkti 
jūsų nusikaltimus, — jūs 
nuo to atsisakėte; už 
kontrevoliuciją jūs būsite 
nubaustas visu sovietų 
kriminalinio kodekso grie
žtumu. Duodame jums dvi 
savaites laiko apsigalvoti; 
jei per tą laiką jūs nepa
keisite savo nusistatymo, 
neišvengsite baisios ran
kos, baudžiančio proleta- 
riško teisingumo”.

Pradžia 1-me pusi.

jų kvislingus Prancūzijoj, Nor
vegijoj, Belgijoj. Bet kas tik 
nebuvo užsimerkęs, matė, kad 
dalykai alijantams kitaip pasi
rodys, pamatys savo apsivyli
mą su Stalinu ir jo penktako- 
jais. Gal jau nebetoli tas lai
kas, kada alijantai pamatys, 
kad Hitleris su savo “triksais” 
buvo tik vaikas, palyginus su 
Stalinu. •

•

Skelbiama, kad prez. Truman 
Amerikos Lietuvių Tarybos na
riams pasakęs, kad Amerika 
rems Lietuvos, Latvijos ir Es
tijos laisvės atsteigimą.

Teisingai pasakyta. Rems, 
bet kada? Pasaulis žino, kad 
Amerika remia Korėjos laisvę. 
Tą žino ir Maskva. Pasaulis ir 
Maskva žino, kad Amerika re
mia Kinijos laisvę ir rūpinasi 
apginti ją nuo komunizmo. A- 
merika lygiai rūpinasi apgyni
mu Indokinijos, Siamo, Indone
zijos. Amerika rūpinasi apgy
nimu Turkijos. Tiems kraš
tams apginti Amerika išleidžia 
bilijonus dolerių. Apie Baltijos 
tautų laisvę Amerikos vadai 
tik pašnibždomis tepakalba ir 
tai tik prieš rinkimus. Nei pa
saulis, nei Maskva apie tai ne
girdi. Todėl gaila, kad Lietuva 
ne Sachaline ar Kamčatkoj. Jei 
ji būtų bet kurioj iš minėtų 
vietų, tai Amerika ją gintų nuo 
Rusijos lygiai, kaip gina Korė
ją ir kitas Azijos pusiau civili
zuotas tautas. P.G.

lojalumą val-
džiai; 
dingą 
gal ir 
mųjų,

Prieš pusantrų metų a- 
merikiečiai ir iš pabaltie- 
čių tremtinių pradėjo or
ganizuoti darbo kuopas. 
Pabaltiečiai stojo su no
ru. Nustatytas kontingen
tas greit buvo užpildytas, 
ir ne visi norintieji į dar
bo kuopas galėjo patekti. 
Susidarė kelios lietuvių 
darbo kuopos, atliekan
čios įvairius statybos dar
bus visoj amerikiečių zo
noj.

Liepos gale amerikiečių 
karinė vadovybė Vokieti
joj sušaukė pirmąjį pa- 
baltiečių darbo kuopų at
stovų suvažiavimą. Buvo 
pakviesti visi ryšio kari

ninkai ir dalinių vadai. A- 
merikiečių kariuomenės 
atstovai suvažiavimui da
vė reikiamus patarimus ir 
nurodymus. Jie pabrėžė, 
kad pabaltiečių daliniai 
pasižymi reikiama draus
me ir geru profesiniu pa
siruošimu. Šitos geros pa-

gresą, kuris bus vienas 
svarbiausių įvykių Ame
rikos Lietuvių Katalikų 
gyvenime. Nei viena drau
gija negali užmiršti 
svarbaus susirinkimo.

Refigmis Gyvenimas 
Anglį) Zonoj

šio

Tautinis delegatas 1947 
m. balandžio 4 d. anglų 
zonai paskyrė savo įgalio
tinį. Delegato potvarkiu 
'visa anglų zona suskirsty-j 
ta į 3 dekanatus, kuriuose į 
yra 28 parapijos. 1948 m. 
pradžioje pastoracinį dar
bą dirbo 39 lietuviai kuni
gai. Kiekvienam kunigui 
teko aptarnauti 275 tikin
čiuosius. Iš 51 stovyklos 
tik 32 turi savo kunigus, 

į gi 19 stovyklų yra atski-

Argentinos prezidentas Juan Peron, kalba į 
minią iš valdžios namų balkono po to, kai buvo 
susektas sąmokslas prieš jį. Dešinėje matosi ka
ro ministeris gen. Sosa Molina. Iš pasikėsintojų 
buvo penki suimti. Kaltinamas ir Dėdės Šamo bu
vęs kultūrinis attache, kuris šiuo laiku pasišali
nęs Uruguay’jui. Iš suimtųjų sąmoksle vėlesnės 
žinios skelbia esąs apie du šimtai žmonių. Ameri
kietis Griffiths, kurį pats prez? Peron kaltinąs su
manytoju to sąmokslo, gyvendamas Urugvajui 
tik juokias iš tų apkaltinimų.

kunigui, o

Lietuvių Katalikų Kon
gresas vyksta pirmą die
ną Šv. Vardo Katedroj 
prie Superior ir Statė gat
vių, Chicagoje, 3 vai. po
piet. Tuo laiku bus Šv. 
Valanda, su naujomis lie
tuviškomis giesmėmis ir 
ypatingu palaiminimu vi
som šeimų galvom.

Dievas Telaimina Lietu
viškas Katalikiškas ..Šei
mas — toks bus Lietuvių 
Katalikų Kongreso šūkis. 
Tą šūkį pats Kardinolas 
Samuel Stritch, D.D., Chi- 
cagos Arkivyskupas, yra
nustatęs. Jo Eminencija! 
ta pačia tema kalbės per! 
savo pamokslą Šv. Valan 
dos laike.

Visas lietuviškos poros, I 
kurios yra moterystės ■ 
luome suvirš 25 metus/ 
malonėkite užsiregistruo-! 
ti klebonijose ir joms bus 
laikytos ypatingos vietos 
Katedroje, kad Jo Emi
nencija Kardinolas galėtų 
duoti savo specialų palai
minimą Šv. Valandos lai
ke. Per tas susirinkusias 
šeimas Katedroje Kardi- 
nolas suteiks ypatingą 
palaiminimą visom kitom 
lietuviškom šeimom Ame
rikoje.

Dr. Jonas Simonaitis, 
Chicagoje, žymus gydyto-i 
jas, ruošia paskaitą, kuri 
bus duodamaf Katedros 
salėje tuojau po Šv. Va
landos Sekmadienį, Spalių 
17 d. Daktaras Simonai
tis ypatingai pasižymi 
veiklumu katalikiškose 
draugijose ir yra didelės 
šeimos tėvas.

Kun. J. Jutkevičius, vi
karas Aušros Vartų para-1 
pi joje. VVorcester, Mass., Į 
ir Lietuvos Vyčių dvasios! 
vadas, referuos jaunimo 
klausimu Kongreso metu.; 
Kun. Jonas ypatingai yra Demokratų Partijos Kon- 
pasižymėjęs savo veikla ferencija tremtyje sveiki- 
Rytuose jaunimo tarpe, na Amerikos Lietuvių Ta-

Visi šeši Amerikos Lie- rybą ir linki sėkmės Lie
tuvių Prelatai ruošiasi tuvos laisvinimo darbe, 
dalyvauti A.L.K. Kongre-! pas. P. Vainauskas, 
se Spalių 17-18 dd., Chi-j Lietuvių Krikščionių Demokra- 
cagoje. į tų Partijos Generalinis

Draugijos išrinkite savo, Sekretorius,
atstovus į Am. L. K. Kon-'Reutlingen. 1948. VIII. 25.

rai tų pačių kunigų aptar- b aItiečiu bus V
nomomnc I Lri 7 _

• v i i vai nauuiii&vo įiuuiaiuiuv'is anglu i • ®.. . . TįJUllJe emigracijoje > Jung.

naujamos. Iki šio meto 7 
lietuviai kunigai fx----
zonos išvyko į kitus kraš
tus. Britų karinė valdžia 

; kunigus laiko stovyklų 
kapelionais, jų darbą ver
tina ir juos užskaito dir
bančiais.

Anglų zonos 
katalikai turėjo 

| reikšmingesnių 
vimų. Stovyklas 
E. vyskupai V. 
V. Padolskis ir 
Delegatas kan. 
čius.

Beveik visose anglų zo
nos stovyklose kartu gy
vena ir evangelikai— Ma
žosios Lietuvos lietuviai. 
Sugyvenimas geras.

bai naudingos numatomo-

IEŠKO JUDOSIAUS

(Iš Solovkų kacetininko atsiminimo.
* Vieno kunigo pasakojimas).

lietuviai 
keletą 

suvažia- 
lankė J. 
Brizgys, 
Tautinis 
F. Kapo-

Lietimy Tarybai
Lietuvių Krikščionių

Valstybes.
Suvažiavimo nutarimai 

ir pageidavimai per Baltų 
sekciją prie HQ EUCOM 
įteikti amerikiečių ka
riuomenės Vokietijoj auk- 
štąjai vadovybei.

Amerikiečių armijos ge
nerolas Magrųder pabal- 
tiečių darbo tarnybos at
stovų suvažiavimo užbai
gos pobūvyje - pareiškė: 
“Mes buvo stipriai-parem
ti jūsų darbo tarnybos 
kuopų, vykdant okupaci
nius uždavinius. Be jų 
mes nebūtume galėję į- 
vykdyti savo statybinės 
programos, kuri mus ap
rūpino barakais ir remon
to dirbtuvėmis. Mums bu
vo ypatingai didelis įspū
dis matyti, su kokia dva
sine stiprybe laikėsi jūsiš
kiai išvietintų asmenų 
stovyklose, niekad nesi- 
skųsdami ir visuomet pa
siruošę atlikti visa, kas 
tik įmanoma, kad page
rintų savo pačių ir kaimy
nų likimą. Aš tikiu, kad 
galėsiu daugelį jūsų pa
sveikinti ateityje Ameri
koje”.

I Suėmė 5 Nemoraliame 
□peKraKiy

Malonu Yra Melstis iš 
Lietuviškos Maldaknygės!

"Darbininko" Knygyne blite įsigyti Puikiausių 
Lietuviškų Sekančių Maldaknygių:

DIDYSIS RAMYBES ŠALTINIS, antroji laida. Su
rinko ir išleido kun. P. M. Juras. “Darbininko" spau
da. 788 puls.............................................................. $3.75
RAMYBES ŠALTINIS, antroji laida. Surinko ir iš
leido kun. Pr. M. Juras. “Darbininko" spauda. 544 
puslapių ................................................................... $3.00
MALDŲ RINKINĖLIS, surinko ir išleido kun. J. 
Koncevičius, baltais celeloido ajvdarais, 336 pusi.
Kaina ..................................................................... . $1.50
ANIOLAS SARGAS, išleido “Garsas". 288 pusi.....  $1.50

Užsakymus siųskite:
DARBININKAS

366 Broaduay, So. Boston 27, Mass.

&
1.

2.

3.

4.

Šiuomi siunčiu $ . ir prašau prisiųsti maldaknygę

Vardas ....

Adresas_

5
6

Policija įsibriovė į vie
no neva viešbučio, ant 
Mass. avė., salę, kur vyko 
nemoralis spektaklis — 
(stag party) ir suėmė 5.

Dvi perdaug apsinuogi
nusias moteris ir 3 muzi
kantus.

$33,000 Ui Mergaitės AM
Horcester — Teismas 

priteisė užmokėti 5 metų 
mergaitei, Judith A. 
Wood $33,000 už jos vieną 

j akį.
Prieš metus minėta mer- 

: gaitė gatvėje automobi- 
j liaus buvo sužeista dėl ko 
ji neteko regėjimo vienoje 
aky.

Už tai jai dabar teismas 
ir pripažino minėtą sumą.

Niekad neabejojau, kad 
aš pats, lygiai, kaip ir ki
ti dvasiškiai, o taip pat ir 
visi tikintieji, esame ob
jektu nuolatinio sekimo 
GPU viešų ir slaptų agen
tų - seksotų (sekretnyj 
sotrudnik — slaptas ben
dradarbis), tačiau tuomet 
dar - negalėjau daleisti, 
kad 
šioje srityje neturi jokių 
ribų.

19.. metais, mieste N. 
man teko vadovauti vie
nai katalikų parapijai, 
ja -ugesokai. praretintai 
nuolatiniais tikinčiųjų a- 
reštais ir deportacijomis. 
Kartą atėjo pas mane į 
butą jaunas, gana inteli
gentiškos išvaizdos, nepa
žįstamas man tipelis. Įtar
tinai apsižvalgęs kamba
ryje, paklausė, ar bute nė
ra daugiau žmonių, nes 
turi pasikalbėti su mani
mi labai slaptu reikalu ir 
bijo, kad kas nors to pa
sikalbėjimo neišgirstų. 
Kai aš jį užtikrinau, kad 
visame bute esame vieni, 
pasisakė esąs GPU agen
tas ir parodė savo tarny
binį pažymėjimą. Kalbėjo 
lenkiškai, taisyklinga kal
ba, Varšuvos akcentu... 
Manau, jis buvo vienas iš 
tų savo tautos išdavikų, 
kurių tuomet nemažai 
slaptai bėgo iš tėvynės į 
sovietišką “rojų” ieškoda
mi ten laimės ir karjeros 
ir pateko, norėdami ar ne,

SOVIETŲ SĄJUNGA ‘ 
PAVOJINGOJ PADĖTYJ
į GPU prieglobstį.

Pasijutęs laisvai, mano 
svečias patogiai įsitaisė 
minkštakėdyje ir pradėjo 
ilgus išvedžiojimus apie 
pavojingą padėtį, kurioje 
randasi Sovietų Sąjunga, 
nes jai gręsia priešai išo
riniai ir, kas dar rimčiau, 
— vidiniai... “Pasaulio 
buržuazija, kalbėjo jis, o 
savoji ypatingai, išsijuosę 
dirba prieš vienintelę pa
saulyje proletarų valsty
bę, norėdamos ją paverg
ti ir sunaikinti”... Aš gi 
dvasiškis, atsižvelgiant į 
savo pašaukimą, turėčiau 
stoti proletarų pusėje ir 
ginti jų reikalus, atseit 
turėčiau remti valdžią at
stovaujančią pasaulio pro- 
letarijatą ir jam vado
vaujančią... Kunigai turi 

1 nuolatinius ryšius su liau- • J • • A J * _ • J •

jų akiplėšiškumas

sudarytų ypatingų sunku
mų dešifruoti darbo žmo
nių priešus ir tuo būdu 
suardyti jų kenksmingą 
veiklą valstybei...

...Pats jis gerai žino, 
kad mano parapijiečių 
tarpe netrūksta destruk- 
tyvinio elemento, kuri rei
kia padaryti nekenksmin
gu ir, tuo būdu, padėti So
vietų valdžiai, jos kūrybi
niame darbe...

Kalbėjo ilgai; atrodė, 
kad tai yra paruošimas 
dirvos prieš iš anksto su
planuotą puolimą. Pra
džioje kantriai klausiau, 
paskui mėginau šį tą už
ginčyti... veltui. Visos ma
no pastangos pertraukti 
mano svečio “filipiką”, 
buvo bergždžios. Kaip iš 
pratrukusio vandentiekio 
vamzdžio, iš jo lūpų liejo
si begalinė, gerai pramok
ta tirada, kurioje kas
kart kartojosi: buržuazi
ja, proletarijatas, kapita
listinis apsupimas, kont- 
revoliucija, būtin urnas 
ginti revoliucijos laimėji
mus, pradžia naujos švie
sos eros dirbantiesiems ir 
nuskriaustiesiems ir daug 
panašių bolševikiško žo
dyno “šlagerių”, už kurių 
jie paprastai stengiasi pa
slėpti baisią visiems, tame 
skaičiuje ir darbo žmo
nėms, sovietų tikrovę.

taip

Žmogus panašus į Dievą 
tuo, kad jis kūrybiškas, 
nes Dievas žmoguje yra 
apsireiškęs, kaip Kūrėjas į

Dr. A. Maceina.’dimi, tad ir man, girdi, ne-

NEAPSIRIKAU
Ilgai negalėjau suprasti, 

kokį tikslą turi 
kruopščiai paruošta agi
tacinė tirada, bet nuta
riau laikytis ypatingai at
sargiai, nes įžanga nieko 
gero nelėmė. Neapsirikau.

Mano svečias nutilo. Iš
traukęs iš kišenės spaus
dintą popiergalį, su kreiva 
šypsena pakišo man ir pa
siūlė pasirašyti. “Tai tik 
paprastas formalumas, 
nieko ypatingo nereiškia”, 
paaiškino. Tai buvo raš
tiškas įsipareigoj imas 
bendradarbiauti su GPU, 
dešifruoti politiniai įtarti
nus asmenis, pranešinėti 
apie jų veiklą ir kalbas, 
vykdyti kitus GPU įsaky
mus ir uždavinius...

Ęuvau stačiai perblokš
tas tokiu akiplėšiškumu, 
vis dėlto sugebėjau kate
goriškai atsisakyti nuo 
siūlomo man “pasitikėji
mo”. Į mano tvirtą Ne, 
agentas ištraukė kitą po
piergalį; tai buvo ilgokas

Taigi — pra- 
čekistas nerė- 

jojo darbelis 
paslaptyje ir

PAGRĄSINŲS MIRTIES 
BAUSME...

Visa ta tirada buvo 
kimšte prikimšta biau- 
riausių rusiškų keiksmų 
ir ciniškų blevizgojimų, 
turinčių tikslą įžeisti ma
ne

nęs dar, kad už nelaiky
mą mūsų pasikalbėjimo 
paslapties, būsiu nubaus
tas mirties bausme, agen
tas, pagaliau, apleido ma
no butą.

Savaime suprantama, 
kad apie įvykį, nedelsiant 
pranešiau savo dvasiniam 
viršininku, Mohilevo Ar
kivyskupijos Administra
toriui, vyskupui Maleckui. 
Tai buvo vienas iš tų kil
nių kunigų, kurį atvykęs 
slaptai iš Prancūzijos 
Vysk. M. d’Heroigny pa
kėlė į vyskupus.

Nenuilstamas ir drąsus 
kovotojas už Katalikų 
Bažnyčios teises Rusijoje, 
vyskupas Maleckis ati
džiai mane išklausė, susti
prino dvasioje ir pareiškė, 
kad mano atsitikimas ne
sudaro išimties: jau daug 
kunigų buvo mėginta pa
našiu būdu įtraukti į niek
šišką GPU darbą. Bažny
čios ir jos tarnų garbei, 
bolševikams jų tarpe ne
pavyko surasti judošių; 
visi su pasipiktinimu at
metė bolševikų pasiūly
mus ir reikalavimus.

Sustiprintas dvasioje, 
griežtai nusistatęs iki ga
lo priešintis visoms Baž
nyčios priešų užmačioms, 
nors ir žinojau, kad bolše
vikai neužmiršta savo nu
matytų aukų, grįžau į sa
vo parapiją.

Deja, neilgam...

žmogų ir ypatin- 
kunigą. Pagrąsi-

i. G.

NoTana Aušros Vartę 
Dievo Motinos Garbei
Sustatė Domininkonas T. Ka

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

"DarbintakM”, 
M8 W. Broadvay, 

So. Bostsa 27, Masę
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Aušros Vartai ir Częstachowa jpriešininkas, Sovietų Są-Tdrus istorinius 
I limpa. Negalima to naša- buri*

Oro paštu iš Europos

priešus, prūsių pasidalinimo klau- 
I junga. Negalima to paša- kurie siekė, siekia ir sieks simu ir tiesiogiai r.epa- 
! kyti apie Lietuvą, respu- net lietuvių ir lenkų tautų liestas Vilniaus klausi- 
įbliką 10 kartų mažesnę už susilpninimo ir sunaikini-mas, vienok jo atsakymas 
i Lenkiją; puoselėja sau ji mo, šiandien nėra jokiųlgali būti pagrindu drau- 
iteisę į Vilnių, kadaisia kliūčių darniam lietuvių -Įgiškam santykių išaiški- 
(LietUVOS i —i— ----- -i   •  :
1 nigaikšti jos sostinę,

♦ VI M tLietuvių • Lenkų takas sutartis 
Smakuos 1920 m. spaBy mėn. 7 i

k" < pi pasirašyta Didžiosios Ku- lenkų kaimyniškam susi- 
ir tarimui ir bendradarbia-

nimui.
Lenkų užs. reik, minis-

Po 1939 -1945 metų tra- 
gediios. kuri ypač skau
džiai nnlietė lyąįai Lenki
ją ir I imtuvą. nėra pras
mės minėti klastinga ir 
■gėdingą Lenkijos 1920 m. 
j spaliu nūn. 9 d. aktą, Ra
ida maršalo Juozo Pilsuds-

XX A Mv/kJ Vili y* XX I ,ri. J f f I Į 111 II 1>\^I1UI <a * 1 *"1. i i-J j <*ą* U4 /*>>, lvA«v» XAXX1JA«3

! jaučiasi nuskriausta Len- vimui Europos ir viso pa- terio A. Tarnovvskio žo- 
• 1 • • • .. ... . • 1 v • • z z i i v 1 • •jkijos (158 pusi.).”

jos) atžvilgiu. Pagal tą Į Kiek pirmas 
sutartį, lenkai pripažino aiškiai f tik 
Lietuyos Respublikos ry- mas Vilniaus srities) nu- žiūrint,

džiais, “...kad Lenkijosšaulio taikai įgyvendinti.
posakis . Tik reikia tarpusavio de-vyriausybės nuomone su- 

ne’vardinda- mokratinio Tešnekto, ne- tvarkymas visų ginčyja- 
______  ___,__  __  _ ___a.__ _ ... kad lietuviu tau-mų klausimų, kurie gali 
tų sieną pagal 1920 m. 'sako Vilnių su visa sriti- ta vra 8 kartus mažosnėlkilti tarp Lenkijos ir Lie- 
lienos mėn. 12 d.- Maskvos mi_Lietuvai priklausant, už lenkų tautą. Norėdami tuvos, abiems valstybėms
taikos sutartį (siena: tiek antruoju posakiu len- geru santykiu su Lietuva, atgavus nepriklausomybę,
Gardinas - Mastai - Lyda- kų istorikai be reikalo dar lenkai turėtų atsisakyti turi būti

Lietuva įžiūri sulenkėjusių Lietuvos '
dvarininku politinės ita-į 
kos. kuri ligi šiol trukdė 
ir trukdo g^ms lietuviu - 
lenku santykius. Kaip vo
kiečiai turi amžiams atsi- 
sakvti nuo kryžiuočiu už-;patvirtins tolimesni lenkų 

veiksmai.
AUŠROS VARTŲ POLI
TINE PROFANACIJA
Norėdami tikėti lenkų 

vyriausybės gerais norais 
ir pasikeitusiom lenkų pa
niūrom į lietuvius ir į Lie- 

- - - • v . • • i „i • 4.. «=4.,Jtuvą, mes vis tik negali-. ir puosele- jos), taip ir lenkai turėtų ramiai kiūrėti kai len- nAlAisti kad T.Pnkiiai dirį. , . ram_iai aureu, Kai ien 
j kai turėdami savo ne ma

žiau garsią Stebuklingąjį 
Dievo Motinos Paveikslą 
Częstachovve, pačioje Len
kijoje, perdaug myli ir 
savinasi lietuvišką Ste
buklingąjį Dievo Motinos 
Paveikslą Aušros Var
tuose, Vilniuje, Lietuvos 
sostinėje. Mums atrodo, 
kad lenkų didelė meilė

/

į Molodečną - Pastovis - ir 1946 m.
i kio pavedimu generolas į Breslauja - Druja) ir pa- gręsmin^u Lenkijos kai- 

_ .. . x ... . 4.. jžeH^ov^kis. panuošęs sa-Įsižadėjo gerbti Lietuvos mynu. Skaudi 1939 - 1945Du gražiausi metų menesiai yra pašvęsti Dievo; - - r r...................
Motinos garbei: pavasarį gegužis, •
Gegužio mėnesį kalbama Švenč. Panelės Litanija,; 
spalio mėn. — Rožančius. Šv. Domininkas skaitomas^ 
Rožančiaus išradėju. Ta stebėtina malda pagelbėjo1 
jam palaužti Albigensų klaidatikystę, nes Rožančiaus 
malda buvo sėkmingesnė už iškalbingus pamokslus. 
Taip pat galutinis Albingensų sunaikinimas mūšvje 
ties Muret (Prancūzijoj) 1213 m., įvyko, kuomet bu
vo viešai kalbamas Rožančius. Tris šimtmečius vė
liau, kuomet turkai gręsė visai krikščioniškai Euro
pai, pirmąjį spalio sekmadienį 1571 m., įvyko didin
gas krikščionių su turkais mūšis ties Lepanto. Tą 
dieną šv. Rožančiaus Draugija darė iškilmingą proce
siją Romos gatvėmis. Pats šv. Tėvas Pijus V kalbėjo 
Rožančių už kotalikų laimėjimą. Staiga šv. Tėvo vei
das nušvito; džiaugsmingu balsu Popiežius prabilo: 
“Dėkokime Dievui ir Švenč. Panelei, nes Kryžiaus 
priešai jau nugalėti”. Paskui patikrinta, kad tuo pa
čiu momentu krikščionių laivynas sunaikino turkų 
laivyną. !

h * c r vo Ve”ures I^nkijos valstvbės teritorijos nelie- m. tragedija, rodos, savai-
nTl :Su,?ĮAru ir Lietuvos Vytimi,; čiamvbę. Liko nenustaty- mi išaiškino ir išsprendė 

“Srodvowa I.-itwa” vardu ta Lietuvos - Lenkijos lietuvių - lenkų teritorines 
iš Lydos puolė Vilnių ir siena tik pietuose (Ryt- bei tautines problemas, 
tik prie Širvintų - Giedrai-prūsiai - ___
čių buvo lietuvių kariuo-Gardinas ruože). Ta su- grąsins Lenkijai. Ir Vii- ir Vvslos ir nuo 
menės sulaikytas ir su- tartis atitiko JAV prezi- niaus atgavimo atžvilgiu vokiečių baronų 
muštas: kad pilsudskinin- dento Wilšono ir Alijantų Lietuva negrąsino Lenki- provokuojančios 
kams pavyko tada išsilai- taikos dvasia ir turėjo lai- jai karu. Ji to siekė tai- kai iunkeriškos 
kyti Vilniuje ir, pravedus duoti šioje Europos daly- kiu būdu, savo vevesišku nach Osten"

j šališką balsavimą 1922 
i m., trečdali Lietuvos pri
jungti prie Lenkijos, — 
lenkai galėjo būti dėkingi 
tik Vakarų Santarvinin- 
,kų misijai, kuri, būdama 
šališka, “laiku” įsikišo ir 
neleido generolo Silv. Žu- 
ikausko vadovaujamai lie
tuvių kariuomenei sek- visai nepaminėta (greta ji turėjo progą 
imingai vytis nuo Širvintų Rygos 1921 m. rusų - len- Vilnių karu, 

Sujaudintas tokiu garbingu laimėjimu šv. Tėvas .bėgančią lenkų kariuome- kų taikos sutarties). Pav.: 'mė tik taikiu 
c ivorlo miainan Pn^onZiaiic narni.___  ____ •___ a* • t r m__ • _ ________ii_____ t*i n • a -n.

i atliktas tikrai 
taikiu būdu, teisėtumo, 
teisingumo ir draugišku
mo dvasioje, atsižvelgiant 
i abiejų pusių reikalus ir 
interesus”, mes norime ti
kėti, jeigu tuos žodžius

Augustavas - Lietuva negrasino ir ne- kariautų žemių už Oderio 
Pabaltės 

karus 
orusis- 
“Drang 

” politikos ir 
judėjimu tik protestuoda- “tautos vadų” iš kitur 
ma prieš lenkų begėdišką (Hitleris kilęs iš Austri-Į 
klastą 1920 m.
dama viltis, kad lietuvių neleisti, kad Lenki iai diri-> 
teisės į Vilnių bus kartą guotų “napoleonai” iš Lie- 
ir iš lenkų pusės pripažin- tuvos. nors, pav., lietuviai i 
tos. To įrodymas yra ne- Jogaila ir J. Pilsudskis y-Į 
utralios Lietuvos pasielgi- ra Len kijos istorijos pasi-

Pijus V įvedė tos dienos mišiose šv. Rožančiaus pami-;nę, įžygiuoti į Vilnių ir 
nėjimą. Jo įpėdinis Gregorius XIII, Domininkonų Or-! atstatyti tvarką Vilniaus 
deno prašomas, 1573 m. leido tą dieną švęsti tose baž-: krašte, 
nyčiose, kur yra šv. Rožančiaus altorius. 1671 m. Po- ' po tiek skaudžių išgyve- 
piežius Klemensas X įvedė Rožančiaus šventę visoj 
Ispanijoj, o Klemensas XI įsakė švęsti Rožančiaus 
šventę visame pasaulyje dėl kito garbingo prieš tur
kus laimėjimo, kurs įvyko Vengrijoj, rugpiūčio 5 d., 
1716 m. (šv. Panelės “Snieginės” šventėje), kai Aus
trijos karžygis Eugenijus sunaikino milžinišką tur
kų kariuomenę.

šventę ir toi . . . __ _ ____ _ ____ _
čiaus Draugijos, suteikė visatinius atlaidus. Taip pat'^kų santyk7ams77uk tai
Prie/^ret° LitaniJ’os pridėjo invokaciją: “Karalienė, buvo nepaprasta taikos'sakyta: “Į šiaurę kraštas 

vėl pasikelia ir apauga; 
pušimis. Pereiname per 
Nemuno šaltinius, ; _ 
kiame švendrais apaugu
sių ežerų lietuvių plokš
tumą ir prieiname iki 
Dauguvos link pietvakarųį 
rubežiuojamės su lietu- i 
viams gimininga Latvija. Į 
Siena negręsminga: su 
Latvija, kaip ir su Rumu
nija, jungia mus bendras

Je taiką ir ramybę.
KLAIDINGA ISTORIJA

Mes nekalti, kad 1920. 
jX. 7 d. Suvalkų sutarties 
į priminimas gali kaip kam 
ir nepatikti. Mums irgi 
nepatinka, kad naujoje 
lenkų istorijoje ši sutartis mas 1939 m. rudenį, kada didžiavimas...

atsiimti, 
bet jį atsiė-Į 

susitarimu
1946 m. Jeruzolime išleis- su Sovietų Rusija, su ku- 
toje lenkų knygoje “Opo- ria ji 
wiadania z dziejovv oj- 
czystych” (Dla VI klasy Dabar yra proga lenkams 
;szkol powszechnych, wy- atitaisyti savo klaidas ir - ■* • • • T _ ' w • w . « v •

buvo pasirašiusi
1920 m. taikos sutartį.

lių 7 d., kada buvo pasi-' 
Įrašyta lietuvių - lenkų 
taikos sutartis Suvalkuo
se. Ši sutartis turėtų būti 

i ištraukta iš apdulkėjusio 
Popiežius^ L^onas XIII aukštai iškėlė Rožančiaus į archyvo ir padėta pagrin- 
tę ir toms bažnyčioms, kur įsteigta šv. Rožan- Jbi tolimesniems lietuvių -• x *.

j XXI UVz.

Po tiek skaudžių išgyve
nimų šiandien minėtina 
ne snalių 9 d., bet tik spa-’danie II, Wlodzimierz Ja- pakeisti pažiūras Lietu- 

'rosz i Adolf Kargol, Inte-'vos atžvilgiu, neklasto- 
rim treasury committee jant istorijos ir nevarant 
for polish ųuestion — E- propagandos dėl Vilniaus 
ducational brancb). kai-' priklausymo Lenkijai, ne- 
bant apie 1918-1939 m. šūkaujant 
Lenkijos sienas^ šiaurėje, Lwovm!

72 skyriuje “O granicach 
Polski i jej sąsiadach” pa-

, <4

Šv. Rožančiaus, melski už mus”. Pagaliau visam pa- sutartis. Ji pasirašyta a- 
sauly įvesta Šv. Rožančiaus pamaldos per ištisą spalio kivaizdoje Kryžiaus, Len- 
mėnesį. | kijos herbo

V “i • 11 V 1 ii — •• • • ! V
kijos herbo, maršalo J. 

Pažymėtina, kad su Rožančiaus kalbėjimu susijo Pilsudskio portreto ir Va- 
karu Santarvininku atsto
vų, kurie stebėjo derybas. 
Ji sudaryta remiantis is
torine lenkų - lietuvių 
draugyste, draugiška kai
mynyste ir bendrais inte
resais dviejų didžiųjų kai- 
mynų (Vokietijos ir Rusi-

Į Tačiau ir šis pavojus savo laiku bus pašalintas. Bet 
Į dabartinis priešas toks baisus, kad jo likviduotei rei
kia gausios Dievo pagalbos. Ją išmaldausime, uoliai 
kalbėdami Rožančių. K.

stambūs istorijos įvykiai krikščionijos naudai: Albi- 
gensų erezijos likviduotė ir du labai svarbūs prieš 
turkus laimėjimai. Tai grynai išoriniai bei medžiagi
niai pliusai. O kas suskaitys, kiek dvasinių laimėji
mų bei atsivertimų Rožančiaus kalbėjimas suteikia.’ 
Ir anie amžiai nelengvi buvo gyventi. Turkų pabaisa 
karojo ant krikščioniško pasaulio nuo XV iki XVIII 
šimtmečio — 300 metų. Turkų fanatiška katalikams 
neapykanta buvo baisi, jų žiaurumas gyvuliškas. O 
vis dėlto tas pavojus visiškai likviduotas. Turkų im
perija subliūško, jų tauta civilizuojasi. Jau ir jiems 
dabar gręsia naujas pusiau azijatiškas pavojus nuo 
baisesnių už buvusius turkus barbarų — bolševikų.

Rašo — Padangės Aras.

Visa širdimi mylėdami Dievą, dangaus ir 
žemės Tvėrėją, mes stengiamės pildyti duo
tus Jo įsakymus ir per tai savo gražiu gy
venimu Jam įtikti. Apart visatos Sutvėrėjo, 
mes visi mylime karštai ir nuoširdžiai taipgi 
ir Dieviškojo Sūnaus Motiną Mariją, kuri 
yra sykiu žmonių ir angelų karalienė ir kiek
vieno iš mūsų dvasinė — antroji Motinėlė.

Jei jau šiaip gyvenime stengiamės įtikti 
ir būti gerais, dorais ir pavyzdingais vaikais 
mūsų žemiškai motinai, juo labiau stengki- 
mės patikti visais žvilgsniais ir mūsų amži
nai — dvasinei motinai Marijai*

Ši mūsų širdžiai nepasotinama meilė my
li taipgi ir visą sutvėrimą, ypač tą šalį, ku
rioje mes esame gimę, augę ir jaunystės 
sapnais - svajonėmis pintas dieneles pralei
dę. Toji meilė ypatingai myli ir veržiasi prie 
busimojo gyvenimo amžinos tėvynės - dan
gaus, kurį ankščiau ar vėliau tikimės pa
siekti.

Kadangi tarp žemės ir dangaus gyvenimo 
yra begalinis tarpas, taigi jį ir reikia atsiek
ti tam tikrais laiptais, būtent — mūsų tei
singo gyvenimo, gerų darbų, maldos, ypač 
šv. Rožančiaus kalbėjimo laiptais. Nors 
kiekviena malda yra gera ir dvasiniai nau
dinga, bet rožančius, ypač šeimos narių kas
dieną kalbamas, yra tarsi visų maldų tobu

liausi ir gražiausi dvasinė puokštė — vaini
kas.

Todėl čionai trumpai ir pasidalinsime iš
ganingomis mintimis apie mūsų gyvenime 
brangavertį ir prakilnųjį šeimos šv. Rožan
čių.

ŠEIMOS ROŽANČIAUS ISTORIJA
Ir taip ši graži viso pasaulio katalikų gy

venime naujiena, yra maloniausi ir labiau
siai džiuginanti šeimos rožančiaus naujiena. 
Ji prasidėjo beveik prieš 2,000 metų ‘atgal, 
kuomet mažame Nazareto miestelyje, Pa
lestinoje, arkangelui Gabrieliui tarpininkau
jant, šv. Panelė Marija šv. Dvasios surėdy
mu, savo iščioje pradeda Dieviškąjį Sūnų ir 
tuo pačiu pradėjo pergyventi gražiausias ir 
kiekvieno krikščionies širdžiai ir sielai ma
loniausias šeimos rožančiaus tikėjimo tie
sas, arba paslaptis, būtent: džiaugsmingąją, 
sopulingąją ir garbingąją paslaptį.

Jau per ilgus šimtmečius vyrai, moterys, 
jaunimas, net ir vaikučiai, kurie tik buvo 
krikščionys, gyveno tomis tikėjimo išpažini
mo tiesomis ir jas uoliai praktikavo savo 
kasdieniame gyvenime. Tačiau apie vidurį 
13-jo šimtmečio pradėjo užmiršti tą taip 
prakilnų paprotį, ir išrodė, kad krikščioniš
koji civilizacija beveik merdėja,, tikėjimas 
silpnėja. To pasėkoje įvairios nesantaikos, 
neramumai iškilo netik žmonių, bet ir tautų 
tarpe. Prieštikybiniai ir antikrikščioniški 
mokslai pradėta viešai piršti visuomenei, 
kaipo tikras dvasinis penas ir neva neklys
tantis kelias prie Dievo.

- “Wilno i 
c '■» - ■ I

KAS MUS SKIRIA 
IR JUNGIA

Turint galvoje dabarti- 
nę Lietuvos ir 

aplen- ■ skaudžią padėtį

»»

A

MES NORIME TIKĖTI
Imant dėmesin egziliniu 

ir emigracinių lenkų 
sluoksnių varomą propa
gandą laikraščiais ir kny-Į
gomis už 1939 m. Lenkija,’Aušros Vartams Vilniuje 
taigi ir su Vilniumi, su-:^ra veidmainiška. Ji yra 
prantamas vra Žiburiu re- daugiau^ politinė, negu re
dakcijos laiškas Lenkijos liį»in^- Kodėl gi lenkai net 
vyriausybei Londone. Ma-, tremtyje visur tik Aušros 
lonu skaityti Lenkijos Vartus pirmoje eilėje gar- 
valstybės prezidento A. bina, ° ne Matka Boska 
Zaleskio ir užsienio reika- Częstachovvska? Argi ne 
ilų ministerio A. Tarnows- keista, kai lenkų tremti- 
1--------- , • niii atzwvHų koplyčios

daugiausia “Matka Boska 
Ostrabramska” vadinasi 
(pav.: net sargybų ir dar
bo kuopų centre Kaeferta- 
ly prie Mannheimo lenkų 
koplyčia ir lauko alto
riaus paveikslas Aušros 
(Vartų vardu puošiasi!).
Į Mes žinome lenkų gilų 
katalikišką religingumą ir 
jį gerbiame. Mes negalime 
lenkams uždrausti garbin
ti Aušros Vartų Dievo 
Motinos Stebūklin g ą j į 

į Paveikslą, bet mes įtaria- 
įme lenkus čia turint pa
slėptų politinių intencijų, 
kurios negali būti kitaip

Tęsinys 4-tame pusi.

kio atsakvmus, kurie vra 
dio’omatiškai draugiški. 
(Žiburiai 1948. IX. 11 d. ir 
1948. Vn. 24 d.). Nors A. 

Lenkijos Tarnovvskio atsakyme aiš- 
ir ben-’kiai nepasisakoma Ryt-

Tremtinio Malda
A. Tyruolis.

Į Alpių tolimą papėdę blokštas,
Aš tartum briedis, vandenio betrokštąs, 
Tėvynės alkų ilgesį nešuosi 
Greituos dienų lakiųjų sūkuriuose.
Su metų tolstančių dienų grandinėm 
Aš juosiu savo varganą krūtinę, 
Kad, kolei man dar eiti kelio skirta, 
Į ją sugrįžčiau, nepalaužtas, tvirtas, 
Kely neprasiradęs, būčiau vertas 
Tauriai sugrįžtančio jo vaiko vardo!

Kaip tik tuo krikščionybės gyvenime pa
vojingu laikotarpiu, pats Dievas pašaukė iš 
visuomenės tarp vieną garsią asmenybę, bū
tent šv. Domininką (1170 - 1221 m.), kuris 
buvo ir didis mokslo vyras ir nuolankus, 
karštas Marijos garbintojas, Jos vardo skel
bėjas. Išrodė, kad bus jau beveik pervėlu pa
taisyti ir į tiesos kelią sugrąžinti didžiose 
nedorybėse ir biauriose nuodėmėse pasken
dusį pasaulį. Tačiau šv. Domininkas nenu
stojo vilties, lygsvaros ir nepasidavė jokiam 
nusiminimui, prisimindamas, kad nieko nė
ra negalimo Dievui, ypač Dievo Sūnaus mo
tinai Marijai. Tat joje ir sudėjo visą savo 
viltį, visą pasitikėjimą savo ateities darbuo
se, kuri niekad neapvylė jo prašymų, besi
kreipiant prie jos savo karštose maldose.

Bažnyčios Tradicija — padavimas mums 
aiškiai nusako, kad meilingoji dangaus ir 
žemės Karalienė, apsireiškus jam asmeniš
kai 1212 met. pietų Prancūzijoje su dangiš
kuoju Kūdikėliu vienoje rankoje, kitoje gi 
laikydama šv. rožančių, išmokino, kaip rei
kia jį kalbėti ir su dideliu motinišku rūpes
čiu ir stropumu įsakė jam platinti rožan
čiaus kalbėjimą netik Prancūzijos žmonėse, 
bet ir visose tautose.

Štai Jos tikri ir autentiški žodžiai pasa
kyti šv. Domininkui: “Išplatink rožančiaus 
kalbėjimo pamaldumą visur. Išmokyk jį kal
bėti žmones ir pasakyk jiems, kad šis pa
maldumas labiausiai patinka ir yra malonus 
netik mano Dieviškajam Sūnui, bet ir man 
pačiai. Per jo maldingą kalbėjimą žmonėse

pražydės dorybės, pranyks nedoros ydos ir 
klaidatikystės, o pasaulis gaus daug gausių 
Dievo malonių. Rožančius taps neišsemiamu 
šaltiniu įvairios rūšies palaimos. O aš tau 
asmeniškai pažadu, kad savo malonėmis į- 
rodysiu žmonijai, ant kiek man šis pamal
dumas yra malonus, sykiu tikintiesiems 
naudingas ir išganingas”.

Šv. Domininkas kaip tik ir laukė pana
šaus paskatinimo ir tokių gausių Marijos 
pažadų. Jis netik uoliai išplatino rožančiaus 
kalbėjimą žmonėse, kaip kad buvo įpareigo
tas, bet tam tikslui jis pašventė net visą 
savo gyvenimą. Ir patys žmonės šį išganin
gą paprotį perkėlė iš bažnyčių į savo priva
tinius namus ir šeimas. Juomi nugalėta 
daug nedorybių, jis išaugino plačiai žydin
čias dorybes ir pagaliau gausios dangaus 
malonės pasiekė kiekvieną pamaldžiai jį be
kalbantį asmenį.

Per du suvirš šimtmečiu, šv. rožančius 
tapo garbinga ir galinga visų krikščionių 
malda. Vėliau gi, kai, rodos, jau pradėta at
šalti šis išganingas paprotis žmonių širdy
se, pati Marija apsireiškė palaimintajam 
Alanui de Rupe (1428-1475 m.) su nauju pa
raginimu 1460 m. pietų Prancūzijoje ir įpa- 
reigavo jį atgaivinti* rožančiaus pamaldumą 
žmonėse. Tarp kitko Marija pareiškė, kad 
per dievotą jo kalbėjimą pasaulyje įvyks 
daug nuostabių dalykų, kuriems smulkiai 
surašyti reikės keliolikos storų knygų. Jam 
gi pačiam jinai davė irgi keletą pažadėjimų, 
kurių tarpe šie keturi yra svarbiausi:

(Bus daugiau)
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AUŠROS VARTAI IR
CZĘSTACHOWA

Pradžia 3-čiame pust 
suprantamos. Mes irgi, 
rodos, esame pakankamai 
religingi, bet mums už
tenka vienos Aušros Var
tų Dievo Motinos ir Jos 
nežeminame garbindami 
“svetimus dievus”... Tie 
laikai, kai šimtmečiais 
kaimynai savinosi lietu
vių garbės laurus ir jais 
papuošė savo istoriją ir 
muziejus, rodos, jau pra
ėjo. Leiskit ir mums gy 
venti ir didžiuotis mūsų 
protėvių palikimu.

KAIP ŠUO LIEPTU 
BĖGDAMAS...

Mes pripažįstame dide
lius lenkų tautos 
ir materialinius 
liūs paskutiniame 
Lenkijos įnašą 
prieš Trečiąjį Vokietijos 
Reichą, tačiau 
užmiršti, kad praėjo lai
kai, kada už nuostolius 
kare nugalėtojai pasiim
davo savo nuosavybėn 
svetimas teritorijas su 
milijonais svetimų žmo
nių. Visai suprantama, 
kai lenkai teisėtai reiškia 

• pretenzijas į savo istori
nes ir etnografines žemes 
Silezijoje, Pamary ir Mo
zūruose, bet kada gi se
niau Lenkijai priklausė 
Vilnius, Gardinas, Balsto
gė? Saujelė lenkų (jie re- 
patriavo) ir dalis aplen
kėjusių lietuvių ir gudų 
gyventojų miestuose ne
duoda teisės lenkams Vil
nių ir jo sritį toliau savin
tis, jeigu pripažįstama 
laisva
Lietuva, kuri, nenori bu
vusios pragaištingos uni
jos su lenkais, o nori tik 
draugiškų kaimyn i š k ų 
santykių; Vilniaus krašte 
yra tiek lenkų, kiek Su-

rei-
se-LIETUVIŲ DP ĮKURDINIMO 

AKCIJOS REIKALU
įkurdinimo 
pasisakyti

įkurdinimo dar-

rime tremtinių 
kalu, susitarta 
kančiai —

1. Tremtinių
bas vykdytinas Amerikos lietu
vių visuomenės bendromis jė
gomis, sutelktomis BALF*e.

2. Įkurdinimo organai priva
lo traktuoti lygiai visus trem
tyje esančius lietuvius, be tiky
bos ir pasaulėžvalgos skirtu
mų. Toms sąlygoms garantuoti, 
siunčiami į Europą BALF su
darančių srovių pasiūlyti atsto
vai.

3. BALF savo įkurdinimo 
darbe turėtų bendradarbiauti 
su visomis Voluntary Agencies, 
turinčiomis DP komisijos pri
pažinimą.

4. Pageidaujama, kad į 
BALF centro imigracinį apara
tą būtų įtraukti atstovai lietu
vių organizacijų, dirbančių su 
tomis Voluntary Agencies, per 
kurias eina lietuvių įkurdini
mas Jung. Amerikos Valstybė
se.

Protestantų CWS, liberalų IR- 
RC, ir vietos redakcijas.

Pasitarime, tuo būdu dalyva
vo: ALT Vykd. Komiteto pirm. 
L. Šimutis, sekr. Dr. P. Grigai
tis, iždin. M. Vaidyla, LAIC di
rektorius adv. K. R. Jurgėla ir 
sekr. M. Kižytė, BALF iždin. 
A. S. Trečiokas, NCWC tarnau
tojas J B. Laučka, tik ką iš

1948 m. rugsėjo 18 d. Penn- 
sylvania Hotely, New York’e 
įvyko Amerikos Lietuvių Ta- 

Komiteto 
pasitari- 
neturėjo 

įgaliojimų

vaiki joj vokiečių. Juk iri 
patys lenkai pripažįsta, 
jog Vilnius buvo tik len- 
kiška sala toli nuo Lenki
jos, neturėdama lenkiško | 
geografinio ryšio su ja 
(žiūr. almanachą “Wilno i; 
zemia wilenska”, 1932 m.) ■ 
Užmirškime Rzeczpospo- į 
litos laikus, gyvenkime ir j 
draugaukime kaip lygūs' 
su lygiais, o ne kaip... ka
tė su pele. Atsiminkime, 
kokie uždaviniai mūsų 
laukia ir kokie bendri pa
vojai mums gręsia. Prisi
minkime mūsų bendrą mi
siją prieš Rytus ir Vaka
rus, tarp Rytų ir Vakarų. 
Ji dar nebaigta. Nebijoki
te, mes gerbsime simbo
lišką J. Pilsudskio meilę 
Vilniui ir paliksime ramy
bėje jo palaikus (širdį su 
motina) Rasų kapuose, 
nes mes neimame pavyz
džių iš vandališkų vokie
čių ir barbariškų rusų, 
kurie niekina svetimus 
paminklus ir kapus.

Jeigu lenkai ir toliau ne
siliaus kalbėti apie “len
kišką” Vilnių, tai mes ne
norom galime prisiminti 
šunį su mėsos gabalu bė
gantį siauru ir aukštu 
lieptu ir šokantį į vande
nį atimti mėsos gabalą iš 
savo šešėlio...

I

I

kraujo 
nuosto- 
kare ir 
kovoje

reikia ne-

Mažylis John Reid, 6 metukų, kurį jo tėvelis 
laiko ant rankų iš Brisbane, Australija, buvo ne
tekęs kalbos balso. Apie tai sužinojęs vienas te
atrų savininkas Amerikoje, būtent, Char- 
les P. Skouras (kairėj), prezidentas Theatre Ow- 
ners of America, teikėsi lėktuvu atvežti vaikutį 
į Los Angeles, kur mažasis Jonukas gavo specia
li gydymą ir balsą atgavo. Visa p.p. Reid šeima 
esą labai dėkingi geradariui.

TREMTYJE SKAUTAI MINĖJO 
SAVO TRISDEŠIMTMETĮ

Viena seniausia, be ateitinin-į buvo spaustuvė ir leido 
kų. jaunimo, žinoma, mokykli- raštį, bet rotatorium i

dien- 
spaus- 

nio, organizacija yra skautai.1 dinta ir turėjo nuolatinių pre- 
dar įsikuria mūsų sostinėje,' numeratorių 700. Juk jei vis- 
sename Vilniuje 1918 metais, kas stovykloje yra ir kaip ne- 
kuri šiemet minėjo savo tris- pavadinsi miestu. Dar kas visų 

sureng- akį patraukė, kad turėjo įsi- 
kur 

į dvasios vado 
1200 marijono kunigo dr. Jono Vaiš- 

skautų ir skaučių. Bet nevie- noros dalyvavo ir dar 14 kū
no je vietoje vyko stovykla vi- nigų, kas* sveikintina, ko ir 
mas, nes neleido sąlygos vi- Lietuvoje nepasistengėme pa
sienis suplaukti kada tūkstan- rodyti ir turėti dvasios vadus, 
čiai kilometrų skyrė. Tai buvo Čia tenka didelė padėka, tai 
suruošta kita stovykla pajūry- energingam Šv. Sosto Tauti- 
je, o trečioji — Austrijoje, Al- niam Delegatui kan. F. Kapo- 

I pių - Tyrolio kalnuose, nes čia čiui, kuris ir teikėsi šventėje 
E. K. Vilnietis. į atvykimas netolimas, bet aus- dalyvauti ir atlaikyti iškihnin- 

įtrų sienos perėjimas ir gavi- gas mišias, kurios įvyko rug- 
mas leidimo neleido atvykti, piūčio mėn. 7 d. Šventę atida- 
Antroj stovykloj dalyvavo 600 rė vyriausias skautų Tarybos 
ir trečioje — apie šimtas, reiš- pirmininkas vyr. sktn. K. Pal- 
kia. viso stovyklavo, minė jo I čiauskas, plačiai nušviesdamas 
savo garbingą sukaktį apie du skautų trisdešimtmetį ir pažy- 
tūkstančiai skautų ir skaučių, mėdamas jų nuveiktus darbus, 

Jei kiek truputį mestelėjus 
akį praeitin ir pamatysime, 
kad ši graži tradicinė ir gar
binga organizacija paliko gra

ižius pėdsakus mūsų tautos ir 
kultūros istorijoje. Jos įkūrėju 
yra Amerikos lietuvis, Lietu
vos armijos kapitonas Petras 
Jurgėla. ideologas a. a. prof. 
dr. Stasys Šalkauskis ir visa 
eilė kitų. Bet garbė tenka mi
nimam kapitonui Jurgėlai. Rei
kia neužmiršti ir jo brolių — 
LAIC direktoriaus ir kito. 
Skautų eilėse mes matėme jau 
amžinos atminties Valstybės 
Prezidentus A. Smetoną ir Al. 
Stulginskį, dr. K. Grinių, visą 
eilę buvusių ministerių, moks
lininkų, o tremtyje: prof. dr. 
Čepą, prof. Ig. Končių, prof. 
inž. Stp. Kolupailą, dipl. ekon. 
K. Palčiauską, dipl. teis. A. 
Saulaitį. mokyt. O. Saulaitienę, 
mokyt. Palčiauskienę, pik. Šen- 
bergą, mokyt. J. Mašiotą, 
mokyt. P. Balčiūną, mokyt. 
Rudį, mokyt. A. Krausą, mo
kytoją Jakštą, mok. Gražiūną 
ir visą eilę kitų žymių asmenų. 
Amerikoje — prof. dipl. miš
kininką Joną Kuprionį ir kit.

Sąskrydis įvyko rugpjūčio 
mėn. 2-14 d.d. Tuo pačiu laiku 
i visose trijose stovyklose. Bet 
' centras buvo Alpių papėdėje— 
Mitelvelde, kur išaugo du gra
žūs miestai — mergaičių ir 
berniukų vadovaujami E. Put- 
vytės ir A. Saulaičio. Žinoma,

• miestai, kur veikė paštas, am- 
klausinėja Hyderabad miesto, Indijoj (vidury) .bulatorija, ligoninė, policija, 
gyventoją, kuris buvo užpultas komunistų apie'maisto sandėliai, krautuvės ir 
30 rnilių nuo to miesto. ‘visos valdžios įstaigos, o be to.

aje £

Taigi, užmiršę anuos ne- dešimt metų sukaktį, 
malonius laikus, pasimo- daba jubiliejinę tautinę stovyk- rengią ir savo bažnyčią,
kę iš netolimos praeities ją Alpių kalnų papėdėje, kur be vyr. skautų 
ir dabarties, kalbėdami suplaukė stovyklauti 1200 marijono kunige
tik apie tai kas mus jun
gia, — ištraukime iš ap- 

ir* nepriklausoma^ dulkėjusio archyvo 1920
m. spalių mėn. 7 d. Suval
kuose iškilmingai pasira
šytą lietuvių - lenkų tai
kos sutartį ir ją pagrįski- 
me mūsų ateitį ir santy
kius.

' rybos Vykdomojo 
iniciatyva sukviestas 
mas. Nors dalyviai 
tam reikalui tikslių
ir oficialiai negalėjo atstovauti 
organizacijas šiame ištisą die
ną užtrukusiame pasitarime, 
susirinkimą saukiant buvo tai- Vokietijos grįžęs NCWC War 
koma sukviest asmenis, kurie 
vaizduoja pagrindines įstaigas, 
suinteresuotas DP įkurdinimo 
problemomis ALT, BALF, 
SLA, SLRKA, ALRKF-NCWC,i
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Sveikino ukrainiečių, lenkų, 
vengrų, vokiečių ir kitų tautų 

'skautų atstovai ir taip pat 
IRO atstovas. Buvo užkurtas 
jubiliejinis laužas, ką gėrėjosi 
ir kitų tautų stovyklautojai 
Dar kas nepamirština savo at
silankymu pagerbė ir Tarptau
tinio Biuro atstovas Monnet. 
Buvo ir surengtos rankdarbių 
parodėlės. Pažymėtina, kad se
nis skautas prof. Ignas Kon
čius buvo surengiąs savo me
džio drožinių parodėlę atskirai, 
kas suįdomino ir svetimtau
čius, kad toks senas profeso
rius ir žymus mokslininkas už
siima tokiu kruopščiu ir sunkiu 
darbu, keldamas ir kartu lie
tuvių tautodailės meną ir lie
tuvių vardą. Be to, sveikino 
VLIKO atstovas politinis kali
nys dipl. agr. Balys Gaidžiu- 
nas ir Vykdomosios Tarybos 
vadu — narys doc. Česlovas 
Masaitis. Buvo suruoštas ir iš
kilmingas skautų paradas — 
eisena, keli prie laužo 
vaizdeliai su dainomis,
mais, kur dalyvavo ir per 
tūkstantis svečių, ypač, gėrėjo
si vokiečiai sakydami, taip or
ganizuoto jaunimo iš svetim
taučių neteko matyti, lietuviai 
pirmieji jiems palikę geriausią 
įspūdį. Šventė, vadinama tre
čioji tautinė stovykla, nes įėją 
tradicijon kas dešimt metų 
rengti skautų tautines stovyk
las. Pirmoji buvo Vilniuje, ant
roji — Panemunėje ir Pažais
lyje, o ketvirtąją visų sveiki
nusių buvo linkėta švęsti seno
je sostinėje Vilniuje. Ir ši gra
ži skautų jubiliejinė šventė - 
sukaktis pradėjo gražiai ir gy
vai, palikę neišdildomų įspū- 

jdžių ir prisiminimų ir kartu 
šventė įamžinta filmoje. Tenka, 
tik džiaugtis mūsų jaunimo 
gražiu auklėjimu, tautine sa- 
vygarba ir mokėjimu jau išė
jus į gyvenimą, būti ir draus
mingu, stipria valia ir puikiu 
išsilavinimu dirbti, ne tik savo 
profesinį, bet valstybinį ir kul
tūrinį darbą ir 
Lietuvai tėvynei

■ jai ir budėk!

scenos
žaidi-

Relief Services tarnautojas K. 
V. Baltramaitis, SLA sek. Dr. 
M. J. Vinikas, SLRKA sek. 
Wm. Kvetkas, Liet. Protestan
tų S-gos pirm. Dr. M. Devenis, 
ALT x atstovai projektuotam 
Bendram Imigracijos Komite
tui pp. A. Aleksis ir A. Deve- 
nienė, ALRKF - SLRKA atsto
vas ir to komiteto pirm. Mgsr. 
J. Balkūnas, IRRC bendradar
bis Dr. J. Pajaujis, NYL Tary
bos sek. D. J. Averka, “Ameri
kos” red. Dr. H. Lukoševičius, 
“Tėvynės” red. M. J. Vasil, 
“Vienybės” red. J. Tysliava. 
Garbės svečių dalyvavo Lietu
vos gen. konsulas J. Budrys. 
Kurį laiką viešėjo ir Dr. A. 
Šliupaitė, B. Darlys ir V. Tys- 
liavienė.

Vispusiškai aptarus ligi šiol 
darytas pastangas, susidariu
sias kliūtis, geras puses ir per
spektyvas ateičiai, pasitarimo 
dalyviai vienbalsiai priėmė se
kančio turinio rezoliuciją, ku
rią LAIC buvo įgaliotas išsiun
tinėti interesuotoms organizaci
joms ir spaudai:

“Amerikos Lietuvių Tarybos 
Vykdomojo Komiteto iniciaty
va sukviestame veikėjų pasita-

Pasitarimo Prezidiumas: 
A. S. Trečiokas, Pirm. 

D. J. A verks, Sekr.
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Taupyk Savo Pinigus 

Sistematiškai ir

Finansuok Savo Namus

P®*

Merchants Co-operitive 
Bank

24 School St.

THE WILUAM A. ALLEN CO.
210 Main St.

Marlboro, Massachusetts jI-1

RED and WHITE FOOD STORES 
IN MAINE 

Sponsored by

Old Colony Gas Company HANNAFORD BROS., CO.
PORTLAND, MAINE

Massachusetts

Gas Is The Better Fuel

The Electric Light Department 
South Hadley

Invites you To Locate In a Real New England 
Town with all Conveniences Including 

Attractive Rates for Electricity
The Home of Mt. Holyoke College

kurie ryškiai ir gyvai kalba, 
ką skautas yra davęs tėvynei, 
valstybei, mokyklai, o kartu iri 
būdamas geras katalikas, ką' 
pažymėjo ir Tautinis Delega
tas. Į garbės prezidiumą buvo 
išrinkti: VLIKO pirmininkas 
kun. prof. M. Krupavičius, 
kartu, nors ir nedalyvavo, bet 

j pagerbdami jų nuveiktus dar
bus skautijai — skautų įkūrė
jas kpt. P. Jurgėla - Jurgelevi
čius, dr. K. Grinius ir visa ei- 
lė žymių dalyvavusių asmenų 
ir skautų vadų. Negalėjo ir dėl 
ligos dalyvauti visų mylimas 
ir VLIKO pirmininkas kun. 
prof. M. Krupavičius, atsiųs
damas gražų sveikinimą su 
nuoširdžiais, kaip Tautos vado, 
linkėjimais, iššaukiąs skautuo
se nepabaigiamų plojimų.
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MARILE SAVINGS BANK
47 MerehaNte Row — Tel. —65S — Rutland, Vt
“Narys Federal Deposit Insurance Corporation”

Moslem Razakar organizacijos kariai ap-

Lituyginės Mlšfoc
Tai visai tokios pat mišių 

maldos, kokios lotyniškai kal
bamos. Šioje knygelėje jos at
spausdintos lotyniškai ir lietu
viškai. Kaina — 25c.

\\xx> \ \\\>.\

E. GMOS PACKING CO.
5 WholesaTe — Meats — Retail
į Cattle Bought and Sold

Hooksett, N. H. Manchester, N. H.
ji Tel. Suncook 268 Tel. Manchester 6626-M

MYRNA SHOE COMPANY
Manufacturers of 

LADIES, NOVELTIES SHOES 
Canal Street Msachester, N. H.

Dunbar Fuel Company, Ine
Fluid Heat Oil Burner 

"The Economical Oil Burner’’ 
Authorized Sales & Service

59 Hanover St., Manchester, N.
Tel. Man. 452

visada viską 
Skaute būdė-

A. Jankūnas.
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AND

Redwood Fumiture Co., Ine.
Geros Rūšies Baldai

East Main St. Waterbury, Conn.
Tel. — 3-3107

The Lindguist Hardvvare Co.
Statybai medžiagos — Dažybos reikmenys 
383 Fairfield Avenue, Bridgeport, Conn.

E. W. Bailey & Company
Montpelier, Vermont

Barre Feed Co.
Barre, Vermont 

Grain, Flour and Mill Feeds 
Pennant" Brand Poultry Feeds 

Dairy Rations
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Gen. Clay - USA karinių jėgų vadas 
ir karo gubernatorius Vokietijoje

RUS AI IR... KOLUMBAS i
Juokais sakoma, jog ru- ; 

sai planuoja pastatyti pa-: 
minklą tiems jūrinin
kams, kurie norėjo pri- ’ 
versti Kolumbą grįžti at
gal nesuradus Amerikos. 
Jei Amerika nebūtų žino
ma, rusai būtų nevaržomi 
Europos - Azijos valdo
vai. O dabar, štai kad ir 
tas vienas amerikiečių ge
nerolas Lucius Clay kiek 
jiems nervų sugadina.

Generolas Clay saugo 
labiausiai į rytus nusida- 
vusį vakarų demokratijų 
postą — Berlyną. Įdomių 
žinių apie šį ryžtingą ka
riškį paduoda “The At
lanta Joumal”: jisai yra 
keturių žvaigždučių, taigi 
pilnas generolas; jo tėvas 
buvo Jungtinių Amerikos 
Valstybių senatoriumi. 
Generolas Clay gimė 1897 
metais Mariettoje, (Geor- 
gia). Jis buvo jauniausias 
iš keturių sūnų, dabar tu
ri 51 metus amžiaus. Turi 
puikią atmintį ir yra išė
jęs garsiąją West Point 
karo akademiją. Jo būdas 
toks, kad jisai gali leng
vai nusileisti smulkmeno
se, bet atkakliai kovos dėl 
to, ką jis laiko teisingumo 
dalyku.

JO PADĖJĖJAIS — 
SPECIALISTAI, 

NE PATAIKŪN AI
Dabar jisai Amerikos 

karinis gubernatorius Vo
kietijoje, drauge ir USA 
karinių jėgų vadas Euro
poje. Užėmęs savo postą 
jisai sudarė savo u___
tvarkę, apimančią 16-18 
darbo valandų kasdien. 
Talkininkais ir patarėjais 
pasikvietė keletą profeso
rių, kurie buvo Vokietijos 
administracijos specialis
tai, o taipgi pasikvietė į- 
vairius Amerikos vyrus, 
kurie turėjo patyrimą 
valstijų valdyme, biudže
to tvarkyme, statistikų 
vedime. Jų patariamas ji
sai amerikiečių zoną pa
dalino į tris sritis, pasky
rė joms laikinas vyriau
sybes ir davė patvarkymą 
pravesti rinkimus. Jis 
manė, kad jei norima vo
kiečius laimėti demokrati
jai, nepakanka juos nuga
lėti ir kaikuriuos nacius 
sušaudyti. Reikia jiems 
leisti pradėti patiems de-

mokratiškai tvarkytis, ir 
paskelbė demokratinius 
rinkimus.

Ir vokiečiai tą įvertino. 
Gen. Clay paskelbtuose 
rinkimuose dalyvavo 85% 
balsuotojų, taigi masinio 
boikoto nebuvo. Net britai 
ir prancūzai nustebo kaip 
sklandžiai dalykas praėjo. 
Kai generolui Clay prisi
statė visi trys jo padalin
tų sričių gubernatoriai 
vokiečiai, jisai jiems įsa
kė, kad pirmas jų rūpes
tis — rasti butus ir mais
tą 2,250,000 vokiečių, ku
riuos čekai iš Sudetų iš
trėmė į vakarus.
GINČAS SU “LIPSTIKį” 

FABRIKANTU
Generolas Clay turi di

delį patyrimą. Šio karo 
metu jisai dirbo gen. So- 
mervell įstaigoje, kurios 
uždavinys buvo parūpinti 
karo medžiagos frontams. 
Kaikurie pramonininkai, 
kurie iš savo gaminių tu
rėjo didesnius pelnus ne
gu jie tikėjosi gauti iš ka
ro reikmenų dirbimo, ne
norėjo savo fabrikų tam 
reikalui pavesti. Pavyz
džiui, vienas fabrikas ga
mino moterims lūpų da
žus, iš to turėdamas aukš
tą pelną. Kai gen. Clay 
paragino jį dirbti šovinius 
kulkosvaidžiams, fabri
kantas nenorėjo atsižadė- 
ti gero pelno iš lūpų dažų 

’ ir teisinosi, kad “mes tu
rime palaikyti moralę A- 
merikos moterų”.
— Tamsta sakai tiesą,— 

dienok šaltai, bet su persiėmimu

v •

v •

Bomberis B-25 betūpdamas Municipal Airport, Kansas City, Mo., 
sudužo. Dūmai pradėjo veržtis, bet jo vairuotojai su mažais sužeidimais 
išsigelbėjo.

'į/ ' 1

•■J

*

(“Darbininko” 33-jų Metų Jubiliejinio
Parengimo

atsiliepė gen. Clay, jam 
kalbėdamas: — Vakar ke- 
letos šimtų Amerikos mo
terų vaikai mirė kautynė
se. Galbūt kaikurie iš jų 
tebebūtų gyvi, jeigu jie 
būtų turėję pakankamai 
šovinių. Aš esu suintere
suotas morale keletos mi
lijonų Amerikos motinų ir 
reikalauju, kad* šis fabri
kas įsijungtų į karinę 
mybą.—

PUIKI ATMIN TIS
Gen. Clay — gabus 

ras. Kartą reikėjo pada
ryti karinius apskaičiavi
mus. Du statistikai ėmėsi 
darbo, pasinaudo darni 
specialiais instrumentais. 
Vos jie pradėjo, kaip gen. 
Clay, pažiūrėjęs kiek į lu
bas ir pamąstęs, davė at-

• v

ga-

vy-

ĮSIGYK ANGLIŠKAI - LIETUVIŠKĄ

ŽODYNĄ
English * Lithuanian Dictionary

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

Mes siūlome Jums Angliškai-Lietuvišką Žodyną, 
kuris yra kiekvienam reikalingas. Jo formatas-dydis: 
6 coliai per 4”. 400 puslapių; kietais, stipriais audeklo 
apdarais. Parduodavo po $4.00; dabar mes Jums siū
lome bargeną — atiduodame už $3.00. Mes jų nedidelį 
skaičių turime. Prašome skubiai užsisakyti.

Užsisakant žodyną, mums laišką rašyti nereikia, 
tik įdėk į konvertą kuponą su $3.00, ir tuo jaus gausite 
puikų Angliškai-Lietuvišką Žodyną.

Užsakymus siųskite:
DARBININKAS

3SS West Braadwoy So. Boston 27, Mass;

sakymą, kuris buvo labai 
tikslus, kaip tas paaiškė
jo statistikams baigus sa
vąjį apskaičiavimą. Kitą 
kartą, vienoje karo kon
ferencijoje reikėjo nusta
tyti, kada buvo atlikta 
viena karinė siunta. Vie
nas karininkas atsiliepė:

— 500,000 tų porcijų mes 
pasiuntėme gegužės mė
nesyje ar birželio. Gen. 
Clay papurtė galvą ir ta
rė:
— Pasiuntėme 824,500, ir 

tai balandžio 14 d. —
Jis turi puikią atmintį 

ir gyvą orientaciją.
RUSAI DAR NESIJUDI

NO, GEN. CLAY JAU 
ŽINOJO KĄ DARYS 

Rusai užblokavo susisie
kimą traukiniais su Ber
lynu. Gen. Clay tuojau 
mušė telegramą į Wash- 
ingtoną, klausdamas kaip 
elgtis. Tačiau jokių ins
trukcijų nesulaukė. Tada 
jisai pats suorganizavo 
lėktuvus ir jais ėmė pri
statinėti maistą į rusų ap
gultą Berlyną.

Washingtonas paklausė, 
kokios galimybės yra lėk
tuvais aprūpinti Berlyną. 
Gen. Clay atsakė: •
— Mes Kinijos armiją 

lėktuvais aprūpinome per 
kalnus ir tokius plotus. 
Dabar kelias trumpesnis 
ir nėra kalnų. Atsiųskite 
daugiau lėktuvų. —

Lėktuvų gavo daugiau, 
negu juos galėjo sutalpin
ti Tempelhofo aerodrome. 
O tas aerodromas didelis, 
moderniškas. Šio straips
nelio autoriui teko apie 
tai savo akimis įsitikinti, 
vykstant į Ameriką teko 
iš to aerodromo lėktuvu 
skristi į Madridą.

Gen. Clay sutvarkė taip, 
kad didieji transporto lėk- 

Ituvai dieną naktį per vi
sas septynias savaitės die
nas kas trys minutės at
skrido į Berlyną ir išskri
do. Buvo nemaža spūstis, 
ir gen. Clay patvarkė:
— Pastatysime naują ae

rodromą. Pradėkime dar
bą rytoj. Štai planai. Aš 
juos jau nuo seniau lai
kiau pavojaus atvejui...

Sekantį rytą specialios
mašinos jau tratėjo nuro-Į 
dytoj vietoj. Gen. Clayi 
pažadėjo berlyniečiams, 
kad mėnesio bėgyje nau
jas aerodromas jau bus 
pasiruošęs priimti lėktu
vus, pakrautus 
naštomis.
RUSAI RODYS CIRKUS, 
MES DUOSIM DUONĄ 
Gen. Clay turi aiškius 

savo nusistatymus. Kartą 
vienas žurnalistas, pava
žinėjęs po Vokietiją, ra-

PASKUTINIS 
AKORDAS
Vis tai buvo... 
Bet jau žuvo, 
Vien tik giesmėse paliko!...
Daug mylėta, 
Daug kentėta, 
Ne dėl vystančio vaini 
Skausmo valandoj pradėta.
Jei tau liūdna bus kada,
Ar ilgėsis ko širdis, 
Ar atbudusia žaizda 
Atsilieps tau praeitis, 
Atsiskleisk šias eilutes: 
Daug sau artima atrasi, 
Ir už drauges - sesutes 
Tuomet jas giliau suprasi...
Rasit, tuomet tau širdis 
Pasakys, kad vien tik jis 
Prakilniai tave mylėjo!.. 
Tu, jo sielai svetima, 
Meilę lošei žaizdama. 
Ją prisiekdama ant vėjo!... 
Ir už ką ją neseniai 
Lengva širdžia išmainai?
Kas buvo, 
Jau žuvo!...
Sugrįžti negali!'“ ’ 
Tik skausmo žaizda 
Prašneks gal kada, 
Primindama brangią tą šalį, 
Kuri jau sugrįžti negali!.. 
Sugrįžti negali!...

I

Šluomi siunčiame $.............  ir prašome atsiųsti
N

mums Angliškai-Lietuvišką Žodyną.
Vardas .
Adresas • «••••••••••••« ••••••••••••••• ••••••« •••P #«••••••••« «•••••••••
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Musical Show ir Šokių Rėmėjai 
Parengimas Įvyksta Lapkr. - Nov. 6, 

Mnicipal BiMng Salele, S«. tatai, Mks.
Programą išpildys Šv. Pranciškaus parapijos 

Choras iš Lawrence, Mass., vadovybėje muziko Algio 
Šimkaus.

Šokiams gros pagarsėjusi Dirvallis Orchestra.
KONCERTO RĖMĖJAI —

C. Mikonis, Haverhill, Mass...........................
Jurgis Janelunas, Ont. Canada ..................
Mrs. Mary Babel, Norwood, Mass.................
!4rs. Agnės Bacenas, Arlington, N. J............
Sisters of St. Francis, Maspeth, L. I. N. Y. 
Sisters of St. Francis, Brooklyn, N. Y.........
Rev. F. M. Juras, Lawrence, Mass................
Rev. J. Valanciūnas, Phila., Pa.....................
Agnės ^Thompson, New York City, N. Y.....
Sisters of St. Casimir, Newton, Pa................
Jonas Krasinskas, So. Boston, Mass............
W. D’Donnell, Dorchester, Mass..................... 
Rev. Paukštis, Chester, Pa............................
Kun. Vincas Slavinas, War, W. Va.............
švento Kazimiero Seserys, Shenandoah, Pa.
V. Mitchell, Nashua, N. H...............................
A. Balvočius, Hartford, Conn........................
Paul Sleivis, East Cambridge, Mass.............
B. Sipavičius, Worcester, Mass.....................
I. Daukšis, Great Neck, L. I., N. Y................
M. Banevičius, Dracut, Mass........................
W. Lutkus, South Easton, Mass.................
D. Kiarsis, Brighton, Mass............................
M. Volleri, Maspeth, N. Y...............................
Antanas Zaveckas, Cambridge, Mass............
P. Marcinkevičius, Phila., Pa........................
M. Lukaciavičiūtė, Baltimore, Md................
Ona Walterienė, Baltimore, Md....................
V. Krėvė, Phila., Pa.......................................
J. Treinavičius, Brockton, Mass....................
B. Kontrim, South Boston, Mass...................
A. Gerulis, Kearny, N. J................................
L. Gedrin, E. Pepperell, Mass.......................
Mrs. G. Bomil, Lowell, Mass..........................
M. A. Norkūnas, Lawrence, Mass...............
Juozas Dilys, Ontaro, Canada ....................
Vladas Bardsilauskas, Quebec, Canada.....
Mrs. P. Žukauskas, Londonery, N. H...........
Frank Macius, Bradford, Mass........ ............
W. Yustas, Bayonne, N. J.......................-.....
John Nickovicz, Waterbury, Conn...............
Kazys Kučinskas, Kingston, Pa...................
Mr. Kizis, New York, N. Y..........................
John Urban, Phila., Pa..................................
Katrina Kaminskiūtė, Simsbury, Conn........
Andrew Yankaus, Brooklyn, N. Y...............
Adam Kudarauskas, Worcester, Mass. .....
W. Stanulonis, Newton Falls, Ohio ............
J. Yucas, Vandergrift, Pa..............................
Mrs. A. Zanewicz, East Vandergrift, Pa. ... 
J. P. Michulonis, Nashua, N. H...................
Mrs. Urbanavičius, Cliffside, N. J...............
Mr. Frank Kunigonis, Pittsburgh, Pa...........
Rev. J. J. Cepukaitis, Phila., Pa...................

Kniciūnas, East Millinocket, Maine........
Galinis, Dorchester, Mass.......................
Matulionytė, Maspeth, N. Y...................
Vaičiūnas, Manchester, N. H...................
Miltenis, Brooklyn, N. Y..................... .....

N. Kudirka, Norwood, Mass..........................
Mrs. A. Gelažus, Holyoke, Mass...................
Mrs. R. Ravish, Holyoke, Mass...................
Mrs. Peter Bizinkauskas, So. Boston, Mass.
U. Yucas, Chicago, III...................................
A. Rutkevičius, Penon, Que., Canada 
J. Tamasauskas, Schenectady, N. Y...........
H. Stepenon, Nashua, N. H..........................
M. Miklasevičius, Brooklyn, N. Y...............
Mary Bartush, Chicago, III..........................
Anthony Kryalskas, Brooklyn, N. Y...........
A. Vaisiauskas, No. Cambridge, Mass........
P. Bandžius, Montreal, Canada...................
Z. Kristaponis, Phila., Pa.............................
Adolph Wiskalis, Norwood, Mass...............
Stephie Sadonis, Johnson City, N. Y..........
Elzbieta Blass, Detroit, Mich......................
Elzbieta Kegavičiūtė, Chicago, III..............
Anna Bicknus, Chicago, III..........................
J. šaukimas, Lawrence, Mass......................
V. J asui, Chicago, III....................................
Kazimieras Vatkevičius, Athol, Mass..........
Švento Kazimiero, Worcester, Mass...........
Mrs. G. Aleknas, Worcester, Mass..............
V. Kielė, Worcester, Mass............................
Vincas Jurgutis, Front Royal, Va..............
Joseph J. Grish, Chicago, III......................
A. Pūtis, Chicago, III...................................
A. Venckus, Nonvood, Mass........................
F. Vancovičienė, Middletown, Conn...........
Vincent Romazas, Plantsville, Conn..........
Pranas Didjurgis, Pittsburgh, Pa..............
Albina Anthony, VValtham, Mass................

Visiems aukotojams nuoširdžiai dėkojame, 
“Darbininko” Administracija.
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! globėjai Washingtone gali 
būti nepatenkinti. Gen. 
Clay nekartą teko grum
tis su Kongreso komite
tais, kai jis, kaip karių 
atstovas, stengėsi išgauti 
laisvę, kad pačios kariuo
menės įstaigos turėtų tei
sę apsirūpinti karui reika
lingais reikmenimis, be 
kongreso komitetų tarpi
ninkavimo.
GENEROLO GRUMTY
NES SU SENATORIUM
Kartą viename tokiame 

senato komiteto posėdyje 
vienas senatorius paklau-
AP * Cv •

— Kodėl jūs reikalauja
te, kad uniformuotas ka
riuomenės žmogus turi 
komanduoti vyrus, tuos 
kurie visą savo gyvenimą 
gamino sunkvežimius, nu
rodinėdamas, kaip jie turi 
juos daryti? Argi nema
note, kad jie apie sunkve
žimius daugiau žino iš pa
tyrimo, kaip kad karinin
kas gali žinoti
— Taip, jie daugiau žino 

apie alaus bravorų, skal
byklų sunkvežimius, bet 
jie gali mažai turėti su- 
! pratimo apie sunkveži
mius, kurie reikalingi Af
rikoje, 100 mylių nuo 
žmoniško kelio, tyruose, 
ar tokius, kuriems reikia 

I pervažiuoti indijos upe
lius; jie nežino, kaip pa
gaminti sunkvežimius, 
kad'jie geriau atsilaikytų 
prieš šūvius priešlėktuvi
nių patrankų. Dabar mes 
juk svarstome karinių 
sunkvežimių reikalą 
kalbėjo gen. Clay.

SPECIALUS 
UŽDAVINYS

Karo metu Cherburgo 
uoste taip susigrūdo kari
nės siuntos, kad vienu lai
kotarpiu net trys tuzinai 
laivų laukė uoste. Gulėjo 
milijonai tonų karinių 
reikmenų, ir jie nesijudi
no į frontą. Buvo pasiųs
tas gen. Clay. Jau 24 va
landoms praslinkus jisai 
galėjo telegrafuoti gen. 
Eisenhoweriui:
— Mes padvigubinome 

važmą, bet dar reikės 
penkių dienų, kol siuntos 
bus perduodamos į frontą 
tikrai skubiai.

Praslinkus dviems sa
vaitėms į frontą buvo net 
penkis kartus tiek išga
benama, kaip anksčiau.

Kai generolas Clay paė
mė savo štabo vadovybę, 
jis davė tokias direkty
vas:
— Nebijokite priimti ko

respondentų. Jeigu jie no-

i

Maironis.

certus ir vaidinimus. Gen 
Clay energingai atsiliepė:
— Tegu rusai rodo jiems į 

cirkus. Mes duosime jiems I 
duonos. I

maisto

VEDYBOS
Gen. Clay dar buvo ka

riūnu, kai kartą jų aka
demijoje esantį draugą 
aplankė Marporie Mc- 
Keown. Gen. Clay pripuo
lamai stovėjo arti auto
buso, kai ji atvyko. Mar- 
jorie stodama ant laipto 
paslydo ir būtų parkritu
si, jei generolas jos nebū
tų palaikęs. Iš čia kilo 
pažintis, kuri baigėsi ve
dybomis tą pačią dieną, 
kai jis apleido mokyklą. 
Dabar gen. Clay šeima 
gyvena niekuo ypatingai 
nepasižymiančiame name 
Berlyno priemiestyje, ne- 
taip, kaip britų ir pran
cūzų gubernatoriai, kurie 
įsitaisę puošniose pilyse.

KODĖL TAIP MAŽAI 
USA KARIŲ

Berlyne britai 
15,000 karių, prancūzai — 
8,000, o amerikiečiai tik 
3,000.
— Ir tai perdaug, — sa

ko gen. Clay. — Juk nebū
tų pateisinimo amerikie
čiui dirbti darbą, kurį gali 
patys vokiečiai atlikti.

Kai tik vokiečiai yra'ri matyti mane, aš sutin- 
pasirengę užimti kurį at- ku. Atminkite, kad žmo- 
sakingą postą, gen. Clay; n ės ten, namie, esantieji

turi

!•••>
J. 
P.
E. 
J.
C.
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gino, kad gen. Clay pa- likviduoja tą amerikiečių‘moka mums algas. Jie tu- 
kviestų vaidintojus, kurie 
vokiečiams pastatytų ‘Ok- 
lahomą’, kad tas atsvertų 
rusų “kultūrinius” kon-

ri teisę žinoti, kaip gerai,įstaigą, pareigūnus siun
čia į Ameriką, nepaisyda- ar kaip blogai mes atlie- 
mas, kad kaikurie gerų 
tarnybų turėtojai ar jų

kame savo darbus.
Dr. J. Pranskis.
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. BUDA, sūnus Marijos Buda-į BYRA. Kazimieras ir Emili-i 
vienės - Bortkevičiūtės.
sies iš Snaigių km.. Kruopių Rokiškio ap.
apylinkės. Papilės vi.. Šiaulių i 
apskr.

BUDRYTĖ. Zofija, iš Paber
žės km.. Pašušvės vi.. Kėdainių
ap.
. BUITKUS. Steponas.
Šmaidrių km.. Eržvilko
Tauragės ap.
X BUKAUSKAS, karo 
tarnavo kariuomenėje ir 
Vokietijoje, ar jo tėvai.
: BUTVILAITE - Arlauskie
nė. Marijona, iš Notiniškių
km.. Šiaulėnų vi.. Šiaulių ap.

BUTVILAITĖ. Skolastika.

Westfie!d, Mass.

JOCYS, Petras, iš Bertašiš
kės km.. Kaltinėnų vi., Taura
gės (buv. Raseinių) ap.

JUODAITIS, Kazys, iš Žem. 
Panemunės.

OI, KAS SODAI sios iš Bertašiškės km., Kalti-j VALYS, Tadeušas, 
nėnų vi., Tauragės (buv. Ra-tingsodės km. 
šeinių) ap.

ŠIMKŪNAS, T
iš Pakapės km., Juodupės vi., 
Rokiškio ap.

ŠINKŪNAITĖ, Liudvika, ir 
jos brolis, iš Šimonių vi., Pa
nevėžio ap.

ŠIULYTĖ - Byra, Emilija ir 
vyras Kazimieras Byra, iš Žio
biškio parap., Rokiškio ap.

SKOMINAS, Juozas, iš Pa
baisko vi., Ukmergės ap.

STANKŪNAITĖ - Vozbutie
nė.

STONEVIČIUS - Stonis, gyv.
Indianoje,
Dau jočių 
Šiaulių ap.

STONIS
Indianoje,
Dau jočių 
Šiaulių ap.

TVERKUS, Pranas, iš 
džių km., Šimkaičių vi.

VALIENE - Kontautaitė, O-
na. ir brolis Kontautas, Stepo
nas.

VARNAGYS, Pranas, s. Jo
no, iš Laukuvos vi., Tauragės 
(buv. Raseinių) ap.

VEGYTĖ, Jadvyga, iš Bobe- 
nų km., Nauj. Radviliškio vi., 
Biržų ap.

WEICEKAUSKAS (gal Vai
cekauskas?), Jokūbas ir jo 
šeima.

j PALUOBIS - Povilaittis, An
tanas ir Vincas, gyveno Virgi
nijoje.

| PERLIBAITĖS, Marija Guzi- 
kienė, Ona Černauskienė, ir 
Petronė Černauskienė iš Vir
balio vi., Vilkaviškio ap.

i PETRAUSKAS, Vincas, iš 
Sauginių km., Padubysio- Kur
tuvėnų vi., Šiaulių ap.

! PETRAVIČIUS, Pranas, 
Suginčių m., Utenos ap.

į PETRILA, Antanas, iš Drop- 
stų km., Rietavo 
Brunswick.

POCIŪTĖ, Stefa. 
PODGALSKIS,

; (Pond, Martin), iš
j PODGALSKYTĖ

iš Kre-

| VARNAGYS, sūnus
Konstantinas, terys Petro Varnagio,

ir duk- 
kil. iš 

Bertašiškės km., Kaltinėnų vi., 
Tauragės (buv. Raseinių) ap.

Ieškomieji ar apie Juos žinan
tieji maloniai prašomi atsiliepti:
Consulate General of Litbaania 

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

Oi, kas sodai, per sodeliai — 
Kada žydi, kada ne?
Oi, kas bernai, per berneliai, 
Kada myli, kada ne?

I
Oi, kas bernai, per berneliai, 
Kada myli, kad ne?
Oi. kas mergos, per mergelės, 
Kad taip dažnai ulioja?
Tu turtingas, o aš vargšė, 
Tai tu manęs neimsi. 
Tinginys tu. o aš darbšti, 

__ _____ ____ Netekėsiu už tavęs.
"7 Į KAPTURAUSKAS, Jonas iri--------------------

Pranciškus. į SKRIDO GULBE
Ko_| KASPERAVIČIUS, JonaiS iri -------------

Pranas, iš Kauno, gyv. Free- J Skrido gulbė per jūreles 
'land. pr sušlapo sparnelius,
i KAZAKEVIČIUS, Antanas, i Pamylėjau mergužėlę 
iš Butkūnų km., Jonavos vl.jjr užmiršti negaliu. 
Kauno ap.

j KISIELY TĖS, Salemonijos, jaunos mano krūtinės,
iš giminės ir artimieji prašomi Daug mylėta, daug svajota, 

atsiliepti. Ji kilusi iš Avilčių 
km., Aluntos vi., Utenos ap., 
ir

kilu- ja Šiulytė, iš Žiobiškio parap.,! JUOZAPAVIČIUS, Jonas ir 
i Juozas ir Janavičienė - Juoza- 

jr pavičiūtė, Johana. iš Starkų 
Juzefos. Vilkaviškio vi.
prašomi JURŠA. Zigmantas, iš Rad

viliškio. Šiaulių ap.
Perli- JUŠKENAS. Justinas ir Pra-

ČAPRACKIO. Jano.
žmonos Daujotaitės. 
giminės ir pažįstami 
atsiliepti.

ČERNAUSKIENĖ
.. baite. Ona. iš Virbalio vi., Vii- nas- iš Degučių vi.. Zarasų ap.

,1S kaviškio ap. I KALUMBA (ar Kolumbas),
ČERNAUSKIENĖ - Perlia-.iš Pilviškių vi., Vilkaviškio ap. 

baite. Petronė, iš Virbalio
Vilkaviškio ap.

'• t CUKURAITE- Lingienė.
tryna.

Į DAUGINAS. Tadas.
DAUJOTAITĖS - Čaprackie-1 

inės, Juzefos ir jos vyro Čap- 
rackio. Jono, giminės ir pažįs-. 
tami prašomi atsiliepti.

DIČMONAITĖ. Morta,
Tauragės vi.

} DILERTAITĖS. dvi seserys, 
viena ištekėjusi už Krušo. Vin
co.

ENDRULIS. Juozas.
i GENIS, Kazimieras.
Skriaudžių apylinkės. Marijam-

kaviškio ap.

i

iš

metu 
buvo

Veržias dainos sutartinės

Laiko veltui išeikvota.

i Lambson Furnitūra Co.
. Pilnas Namų Įfomičiavimas

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

J Cor. Elm & Thomas Sts.
Tel. 22 — Westfield. Mass.

Brockton, Mass.

Wsodward's Auto Spr'nj 
Shop

SPYRUOKLĖS DĖL BET KOKIO 
ALTO KAPO. TROKU AP BUŠO 

Ratus Suvienodina ir Generaliai Taiso

1*2 No. Montelk) St.
TELŠ. 3609 8032 BROCKTON. MASS.

Ii
I

iš
iš

išvykusi į Braziliją.
KOLUMBAS (ar Kalumba), 
Pilviškių vi., Vilkaviškio ap. 
KONTAUTAS, Steponas, ir

sesuo Valienė, Ona.
KRIKŠČIUKAITIS, Jokūbas, 

ir Tamošius, iš Siesikų par., 
Ukmergės ap.

KRUŠIENĖ - Dilertaitė, ir 
jos vyras Krušas, Vincas, bei 
jos sesuo.

KULBOKIENĖ - Abraitytė,
- Petronėlė.

i KUMPIENĖ - Lapinskienė- 
, iš Merki-

vi., gyv.

Ig-

jų motina buvo iš 
km., Gruzdžių vi.,

Juozas Kasinskas
Ine.

TAIDOTUVn?
DTRlCKTORnTR

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

Llmooinal dtl visokių reikalų. 
Patarnavimas Dieną ir NaktJ

- Stanevičius, gyv. 
jų motina buvo iš 
km., Gruzdžių vi.,

Ru- Lawrence & Methuen, 
Mass.

Kas tik praveria dureles, 
Žiūriu tiesiai į akis, 
Katrą myliu, to ir laukiu, 
Kada mane aplankys.
Oi, mergyte, mergužėle, 
Kaip aš tave mylėjau, 
Trumpos buvo valandėlės, 
Kai su tavim kalbėjau.

Chandler's Hower Shop
“Gėlės Įvairioms Progoms”

162 Essex St.

LAWRENCE, MASS.GRIM - Matijuschat. Henri-!
ta. iš Lietuvos, gyv. Pittsbur- 
ghe.

GUZIKIENĖ - Perlibaitė,
Marija, iš Virbalio vi.. Vilka
viškio ap.

JACKŪNAS. Kazimieras,
Tauragnų vi.. Utenos ap.

JANAVIČIENĖ - Juozapavi- i Čaplikaitė, Monika, 
liūtė. Johana. iš Starkų km., j n®s v^’ Alytaus ap. 
Vilkaviškio vai. I LAPINSKIENĖ - Kumpienė-

ičaplikaitė, Monika, iš Merki-
• ***

LASTYTĖ, Alena, nuo Jur
barko.

LINGIENĖ - Cukraitė, Kot
ryna.

LIOBE, Juozas, iš Aluntos 
vi., Utenos a.

LIUTVINAS, Gabrielius ir 
Juozas, iš Sutkų km., Šakių a. 

LUCINSKIENĖ - Podgais- 
kytė, Rožė, iš Kuršėnų.

MAKŪNAS, Mikas, iš Tver- 
tinių km., Semeliškių vi., Tra
kų ap. *

MANKUS, Jonas, iš Sauginių 
km., Padubysio - Kurtuvėnų 
vi., Šiaulių ap.

J, XX'XXSXXX%XXX3k^X3XWX.%X'VX*3kX.?k%XXXXXXXXX%WX*> j n-g Ą]yįaug ap
\ r» f 9~> tt Y 1 9~> ll LASTYTĖ, Alen
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f 
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Bculia Gorrell Lumber Co.
Lumber-Pair.ta-Hardware-Doors-Windows

Roofir.g & Mason's Supplies - Box Shooks - Rock VVooI
TEL. LACONIA 827

23 Bayside Ct., Lakeport, N. H.

Marijonas 
Kuršėnų.

- Lucins- 
kienė. Rožė, iš Kuršėnų, 

i PODŽIŪNAS, Juozas, iš 
notiškių dv., Kovarsko vi.

I POND, Martin (Podgaiskis, 
Marijonas), iš Kuršėnų. 

Į POVILAITIS - Paluobis, An
tanas ir Vincas, gyveno Virgi
nijoje.

' PUODŽIUKAS, Antanas, Jur
gis, Ona ir kiti, vaikai Elenos 
Puodžiukienės - Bareišytės, ki
lusios iš Andreikėnų km., Ute
nos ap.

j RADZEVIČIUS - Bakūnas, 
! Motiejus, iš Kiršų km., Alvi- 
!to vi., Vilkaviškio ap.
| RAMANAUSKAS, Juozas,! 

MAKAREVIČIUS, Jurgis ir iš Senapilės km., Prienų vi., 
Vincas iš Panarvės km., 
dijų vi., Seinų ap.

MAKSIMAS, iš Biržų 
MATIJUSCHAT- Grim, 

rita, iš Lietuvos, gyv. 
burghe.

MATULEVIČIUS, Jurgis, iš, 
Papečių km., Lazdijų vi., 
nų ap. -

MEDEL, Mrs., gyv. Brookly- Conn.
RUBAVIČIUS (Rubis), Ju- 

NAUJOKAS, Vincas, iš Kap- Ii jonas, iš Tverų vi., Telšių ap., 
lių km.. Setas vi. Į i

NAVICKAS, Karolis, kilęs iš 
Trumpaitelių km., Gruzdžių v., 
Šiaulių ap. ;

NAVIKAS, Jonas.
NORKIENĖ, Ona ,iš Vainu

to, Tauragės ap.
PALENČIUS, Pranas, s. Os

karo Papendiko, iš Eržvilko v., 
Tauragės ap.

PALUBINSKAS, Antanas ir( 
Jurgis, iš Kirmelinės 1 
Kvietiškio vi., Marijampolės a.

Laz- Marijampolės ap.
RAMONAS, Antanas, iš Su

ginčių m., Utenos ap., gyve
nęs Argentinoje.

RANKAUSKAITĖ, iš Stun
gių km., Žagarės vi.

ROTMANAS, Ferdinandas ir
Sei- Leopoldas, iš Eržvilko vi., Tau- 

i ragės ap., gyv. New Haven,

i

Peoples ke & Coal Co.
Gardner, Mass.

F. X. Robichaud
Geležies reikmenys 
Dažai ir Cementas

1 Loveli St, Methuen, Mass.

Lowell, Mass.

ne.

Wn. PROSSER & SON, Ine.
Lumber—Building and Roofing Material

gyv. Lamont, Ulinois.
RUBIS (Rubavičius), Julijo

nas, iš Tverų vi., Telšių ap.,; 
gyv. Lamont, Illinois.

RŪKAS, Kazimieras, iš Ly-J 
biškių km., Skaudvilės vi., Tau
ragės ap. !

RUMBA, Tamošius, ir Rum- 
baitė, Elena, iš Dotnuvos par., 
Kėdainių ap.

j RUMBINAS, iš Meškučių p., 
Kirmelinės km., Šiaulių ap.

RUŠINSKAS, Juozas, iš Pus- 
tapedžių km., Vilkaviškio vi. 

ŠAPALAS, Antanas, 
luntos vi., Utenos ap.

ŠČENSNOLEVIČIUS, 
nas, ir šeima, išvykę iš 
1940 metais.

ŠILINSKAITĖ, Juze, iš Ven- 
skų km., Naumiesčio vi., Tau
ragės ap.

ŠIMKUS, sūnus ir dukterys 
Varnagaitės - Šimkienės, kilu-

I

iš A-

Leo- 
Kaun.o

East Boston Savings Bank

Hany tas, Ine.
Cnited Cloak £ Suit Co.

VYRAMS ir MOTERIMS DRABUŽIAI 
166 Centrai St, 

LOWELL, MASS. i

I

East Boston, Mass.

N. 6.6wnsey Co.

Keene, New Hampshire
i

Bancroft Package Store,1
Ine.,

Importuoti ir Naminiai 
Gėrimai: Vynai, Cordials, 

Alus ir Ale.
I
i

578 South St, Athol, Mass.

Tel. 770

Manchester, N. II.

C. A. Holtt Co., Ine.
Vertingi baldai, ir kilimai

Cor. Valley and Wilson Sts.

Manchester, N. H. Tel. 1880

i
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ŽINUTES
Spalių 1 d., mirė, tris metus

BALF’o TT Skyriaus 
Vakarienė

Spalių 1 d., mirė, tris metus 
sunkiai sirgęs, Jonas Ivaškevi
čius, 57 metų, savo namuose, 
71 Harvard St. Paėjo Triškių 
parapijos. Amerikoje pragyve
no 36 metus. Paliko žmoną E- 
leonorą (Vilkauskaitę), 6 sū
nus ir dvi dukteris. Palaidotas 
spalių 4 d., 9 v. r. iš Šv. Petro 
parapijos bažnyčios, Šv. Bene
dikto kapuose. Melskimės už 
mirusius.

sunkiai sirgęs, Jonas Ivaškevi
čius, 57 metų, savo namuose,
71 Harvard St. Paėjo Triškių
parapijos. Amerikoje pragyve
no 36 metus. Paliko žmoną E-
leonorą (Vilkauskaitę), 6 sū-
nūs ir dvi dukteris. Palaidotas
spalių 4 d., 9 v. r. iš Šv. Petro
parapijos bažnyčios, Šv. Bene
dikto kapuose. Melskimės už
mirusius.

Dvigubai gerai Šv. Petro pa

Lietuvoje, Vokietijoje, Aus
trijoje ir kitur žmonės sveiki
na viens kitą abelnai prisimin
dami ir primindami Dievą. La
lai prideramai.

Petras 
Britain,

Dvigubai gerai Šv. Petro pa
rapijos moterų ir merginų kliu
bas, kurs karo metu tiek daug 
pasidarbavo su Amerikos Rau
donuoju Kryžiumi, atšaukė sa
vo susirinlčimą šią savaitę, dėl 
misijų. Jos laikys savo susirin
kimą vyrų misijų savaitės bė
gy. Apart to šis kliubas per 
ponią B. Cūnienę paaukavo 
$100. bažnyčios taisai. Ačiū ge
radarėms.

rapijos moterų ir merginų kliu-
bas, kurs karo metu tiek daug
pasidarbavo su Amerikos Rau
donuoju Kryžiumi, atšaukė sa
vo susirinlčimą šią savaitę, dėl
misijų. Jos laikys savo susirin
kimą vyrų misijų savaitės bė
gy. Apart to šis kliubas per
ponią B. Cūnienę paaukavo
$100. bažnyčios taisai. Ačiū ge
radarėms.

Ne “Heilo”, bet “God Bless
you”. Šv. Marijos parapijoje,
Lawrence, Mass., a. a. kun. J.
O’Reily, O.S.A., buvo įpratinęs
žmones sveikinti kunigą ne su
84''Heilo, father”, bet su “iGot
Bless you, father”.

Mūsų Jonas Kmitas yra sykį
padaręs tam pastabą, sakyda
mas dėl ko tik kunigui “God
Bless you’ ,o ne visiems?

Šiandien, matau spaudoje,
kad New Yorko publicistas, Ed.
Rosenbaum išėjo viešai su pa-
tarimu, kad pakeistume sveiki-

Sekm., spalių 3 d. 6 vai. va
kare, Lietuvių Piliečių svetai
nėje, E St., So. ^Bostone, įvyko 
BALF’o .17 skyriaus vakarienė.

Sveikinimo žodį tarė ilgame
tis Amerikos Lietuvių veikėjas 
BALF’o 17 skyriaus pirminin
kas Pr. Razvadauskas. Po jo 
įžangos žodžio buvo sugiedoti 
Amerikos ir Lietuvos himnai.

Svečiams užkandus, p. Jonas 
Valaitis, BALF’o reikalų vedė
jas, iš New Yorko, pasakė kal
bą, Balfo ir tremtinių reikalu. 
Po p. Valaičio kalbėjo adv. 
Petras Minkūnas, buvęs BAL
F’o įgaliotinis Europoje ir tik 
dabar neseniai, kaip Amerikos 
valstybių pilietis čia atvykęs. 
Adv. P. Minkūnas gražiai nu
švietė sunkų tremtinių gyveni- 

’mą ir ragino, kad kiekvienas 
mūsų kuo galėdami, padėtume 
savo tautiečiams, broliams ir 
sesėms, Vokietijoje.

Meninėje programos dalyje 
gražiai pasirodė muzikos mok. 
p. Emilija Tataronytė 
grupe.

Vakarienei sumaniai 
į vo p. V. Vakauzas.

Už šios vakarienės 
s mą esame dėkingi Balfo 

skyriaus valdybai ir šios vaka
rienės šeimininkams p. S. Kon- 
tautui, p-niai Jadvygai Tuma- 
vičienei ir jų padėjėjams bei 
padėjėjoms.

Laike vakarienės buvo ren
kamos aukos. Aukavo šie as
menys:

Po $10.00 — p. Kasmauskas, 
Antanina Nevieraitė.

Po *$5.00 — p. Svilienė, p. 
Sinkevičienė, Ant. Pigaga, p.

nimą 44'‘Heilo’ i “lGod Bless
you”. Jo manymu. tie gražūs
žodžiai jungtų mus brolybėm
Jis nori, kad ir vieton “IGood-
bye” visi vartotų “God Bless
you . / .

DAKTARAI

BALF Centro Sandėlyje Gauti Tur
tai Per 1948m. Rugpiūčio 15 iki 31 d.

Svarais:

SS

svvniop vaiosaa
Maldos ir giesmės. Sustatė ir 

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

DARBININKAS
366 W. Broadway, 

South Boston 27, Mass.Counecticut , Pennsylvania
Thompson, Vargdienės Sese-: Chester, C. Tvarionas 13; 

lės 30 sv.; Waterbury, Amelia Forest City, M. M. Kaminsky 
Zanevich 45.

Ulinois
Chicago, V. Petrauskas 8..

Rumford, John Kawlaicze.
Massachusetts

Cambridge, BALF nr. 60 — 
!300; Greenfield, K. Boneckienė

Tikimasi, kad vakarienė davė 11; Worcester, A. Orintaitė 10. 
gražaus pelno, kuris bus pa
siųstas Balfo Centrui New 
Yorke. Tremtinys.

IVANUS SKELBIMAI '
■ ■ 1,1 1 ■■■■— I.

PAIEŠKOJIMAS ‘
Brigyta Jurgulytė ieško savo 

pusbrolio (Krikšto tėvo) Jus
tino Tarvydo, sūnus Tarvydai
tės Agnieškos iš Kulių vals., 
Tauragės apskr., išvykęs į A- 
meriką ir anksčiau gyveno 
Chicagoje. ~

Juozas Adomynas sūnus A: 
Adomyno, Rulių kaimo, Lazdi* 
jų parapijos ieško savo pusbro* 
lio bei puseserių Juozo Adomyį 
no ir Agnieškos, sūnus ir dūk? 
tė Jono Adomyno Karužių kaii 
mo, Rudaminos parapijos. Jūs 
patys ar žinantieji prašome ate 
siliepti šiuo adresu. (Jie anks
čiau

10; Royersford, Margaret 
White 12; Philadelphia, M. 
Sarcevičius 14; Emilija Lauži
kaitė 23; Z. Jankauskas 21; 
Werrenville, Jesuit Novitiate— 
80.

i

Apdovanojo. Kun.
Karlonas iš New
Conn., su savo broliu ir brolie
ne lankėsi South Bostone.

Prie progos jis atlaikė šv. 
mišias už Antano Vengro sielą 
ir dalyvavo jo laidojimo iškil- 
mingise pamaldose.

Kunigas Kartonas apdovano
jo netik mirusį Antaną, bet ir 
gyvus. Jis paaukojo parapijos 
mokykloms $5.00. Teatlygina 
Dievas mūsų retam svečiui. ■

Tėvai pasionistai paskelbė 
misijas. Sekmadienį, kunigas 
Gabrielis Jeskelevičius, C. P., 
per visas penkias šv. mišias, 
bažnyčioje skelbė misijas, ku
rios prasidėjo pirmadienį, spa
lių 4 d., 7:30 v.v. — moterims 
ir merginoms. Tėvas Gabrielis 
yra angęs Lawrence, Mass. Jis 
gerai moka lietuviškai kalbėti 
ir įspūdingai išdėsto Kristaus 
mokslą.

Tėvas Geraldas Motejūnas, 
C. P., skelbė misijų pradžią, 
įšalėję. Jis paeina iš mūsų pa- 
Irapijos. Dievas yra jį apdova
nojęs stipria sveikata ir puikia 
iškalba. Jis kalba gražiai lietu
viškai.

Laimingi mes amerikiečiai 
susilaukę tokių pajėgingų ku
nigų.

Abu Tėvai misionieriai kvie
čia į misijas lietuvių katalikus I Liutkevičienė, Walter Jakštas, 
ir nekatalikus. Patariame jų j Kazys Vileišis, F. Stačkus. 
kvietimą priimti savo amžina
jai laimei.

Padėkojo. Sekmadienį po 
pietų, buvo susirinkę daug 
žmonių, prie šv. Petro parapi
jos bažnyčios išlydėti jaunimą 
ir “floatą” į diecezijos jaunimo 
paradą. Kun. Pranas Virmaus- 
kis reiškė padėkos žodį visiems 
prisidėjusiems surengti mūsų 
parapijos skyrių. Taikomas tas 
padėkos žodis buvo į kun. Al
bertą Kontautą už uolų ir su
manų vadovavimą, komisijai 
už didelį pasiaukojimą darbu. 
Pp. Budreika, Starinskas ir 
Lengvinas padirbo menišką 
kryžių. Ponas Matačinskas pa
skolino nuo savo White Fuel 
Co., sunkvežimį ir jį su komi
sija aprėdė. “Darbininkui’’ ir 
pono Kneižio radio progra
moms už garsinimus. Dėkojo ir 
White Fuel kompanijai, poniai 
Ivaškienei, Stepui Kontautui, 
poniai Savickienei, jaunimui, 
už darbą ir paradavimą, Sese
lėms mokytojoms, pinigų au
kotojams, atsilankusiems 
dėti į paradą ir visiems 
siems, kurie nors kuom 
dėjo prie šio parado.

PAIROS SKELBIMAI

A.J.NAMAKSY
REAL ESTATE A 

INSURANCE 
409 W. Broadway 
SO. BOSTON, MASS.

Offlce Tel. So. Boston 0948

Bes. 37 Oriole Street 
West Rozbury, Mara. 
Tel. Parkway 1233-W

išly- 
o vi- 
prisi-

z 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 SL, Tek ŠOU 3141, So. Boston, Mass.

’Z<
!zl

•zj 
•Zj 
•Zj 
• Z j
•z<

su savo

vadova-

surengi*
17

LANR£SI

Bar-
LDSĮ23.

1-mos kp. narė ir “Darbininko” 
rėmėja. Ji taipgi labai plačiai 
renka vartotus štampus ir per
siunčia TT. Marijonams. Jei 
kas turite vartotų stempų, 
prašome persiųsti Mrs. B. Gai- 
liūnienei, 8 Winfield St., So. 
Boston 27, Mass.

Atsilankymo proga Mrs. Gai- 
liūnienė paėmė 10 ‘Darbininko’ 
Muzikalio Pasirodymo 
tikietų platinimui.

Pirmadienį, spalių 
lankėsi “Darbininke” 
Valaitis 
BALF’o pareigūnai iš New 
Yorko, ir adv. Juozas Lapins
kas iš Worcester, Mass.

Adv. P. Minkūnas ir Juozas 
Lapinskas yra neseniai atvykę 
iš tremties.

Taipgi lankėsi Tėvas Leonar-i šūJJJ

Pereitą savaitę lankėsi 
borą Gailienė ilgametė

Po $2.00 — Jurgis Stukas, 
Ona Gegužienė, Juozas Beles- 
kas, J. Arlauskas, Anna Nevie- 
ra, Dr. A. L. Kapochy, Mr. A. 
P. Nėviera.

Po $1.50 — S. Michelson.
Po $1.00 — Andrew Juga, 

Juozas Petrauskas, Pranas Ga
linis, Charles Urban, Antanas 
Alekna, D. P., Končienė, Sake- 
vičienė, Razvadauskas, D. P., 
Veronika Ivanauskas, Jennie 
Strakauskas, Peter Šnaras, Jo
seph Rūdis, Vincent Paplaus
kas, V. Ambrose. Anelė Chap- 
lik, Josephine Volungevičienė, 
p. White, Helen Slaiciunas, O- 
na Kulponienė, Anna Višniaus- 
kienė, Vincent Galubickas, Mrs. 
Sentackas, Marijona Naujokie- 
nė, Juozas Petrauskas, Mr. Va
kauzas, N.N., N.N., N.N., Mil
da Anestaitė, Frances Rutkau
skienė, Amelia Tataroniūtė, 
Mr. M. Venis, Miss A. Balčius, 
Mrs. Rožė Raudonis, Mr. James 
Smiglis, Mr. P. Stonis, Mrs. P. 
Stonis, Mrs. D. Ruplienė, Mr. 
Juozas Maciuskas, Mrs. Pran
ciška Jarvienė, Mrs. Ona Ma- 
sankus, Mr. Al. Svilas, Mr. Al. 
Chaplik. Kiti aukavo po ma
žiau.

Rinkėjais buvo: Amelia Tata
roniūtė, Milda Anestaitė, Fran
ces Rutkauskienė, Julia Bartu
sevičiūtė, Anna Valkavičienė, 
B. Kreivienė ir A. Januškevi
čienė.

gražūs, gero padarymo, daugu

i KJ O*

tamsai?

ir

Rhode Island
Providence, Mrs. M. Begonis 

14.
Wyoming

Buffalo, John Pašinas 10.
Visiems aukojusiems rūbus, 

į maistą ir kitokias dovanas, 
tremtinių vardu, nuoširdžiau-

Michigan
Detroit, BALF nr. 76 344.

New Jersey
Bayonne, Joseph Jodzevich

5; Kearny, BALF nr. 7 247; šiai dėkojame. Ir toliau prašo- 
Merchantville, Barbara Dovek me siųsti, adresu: 

į 21; Newark, Marcelė Janulienė

New York
New York City, Brooklyn, A. 

Jonaitis 11; Agnės Jankowski 
45; A. Dumgis 14; A. Milišaus- 
kas 11; Jonas Jakaitis 18; Ma- 
speth, K. Galčius 11;
Ats. parapija 100.

Ohio
CIeveland, BALF nr. 38 278.

Viešp.

šokių

dieną 
Jonas 

ir adv. P. Minkūnas, 
pareigūnai iš

4
P-

--
das Andriekus, O.F.M. iš Ken- 
nebunkport, Maine.

ATOSTOGAVO 
i ;

United Lithuanian Relief Fund 
of America, Ine., 

105 Grand St., 
Brooklyn 11, New York

15 Lietuvoje Saiaudytg 
Kunigą

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

gyveno Chicagoje).
* Juozas Adomynas,
47 Palmerston Avė.
Toronto, Canada. (5£

Draugijų Valdybų Adresai
Kas norite Įsigyti tatriStojt 

CaHfomiJojs Namus ar kttea

kreipkitls pas:

CHAS. LIKSIS
Realstatininkas

710 N. Vaa Nesą Ave^
Hollywood 38, Calif

LIETUVOS DUKTERŲ D R-JOS 
PO GLOBA MOTINOS AVC.

Pirmininkė — Eva Marksienč,
825 E. Sth SL, So. Boatou, Ma— 

Tel. So. Boston 1298.
Vice-Pirmininkė — G. Gailifinienč, 

8 Winfiela SL, So. Boaton, Ma—.
Prot. RaiL — Ona Ivalkienž, 

440 H 6th SL, So. Boston, Mase.
< Finansų RaiL — B. COnienS,
Į 29 Gould SL, W. Roxbury, Ma— 

TeL Parkvay — 1864-W

51 Tampa SL, Mattapan, Ma—. 
Tvarkdarė — Ona Krasauskas,

11 Sprlnger SL, So. Boston. Ma— 
Kasos OL — Elzbieta Aukštikalnytė, 

110 H St, So. Boston; Ma—.
Draugija —vo susirinkimus laiko kas 

antrą antradieni mėnesio, 7:30 vaL 
valare,. PasaMra —Mje, 490 E. 
Seventh SL, So. Boston, Ma—.

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
mu nmtokohj raktininke.

i

Pereitos savaitės pabaigoje 
adv. A. O. Shallna, Lietuvos 
Garbės Konsulas, kurio ofisas 
yra “Darbininko” name, sugrį-J 
žo po savaitės poilsio Poconos 
Mountains, Penhsylvania.

EISIM, BROLELIAI

Eisim, broleliai, namo, namo! 
Jaunieji broleliai, namo, namo!

Rasim tėvelį belaukiantį,
Rankoje dirželį belaikantį. 

Eisim, broleliai, namo, namo! 
Jaunieji broleliai, namo, namo!

Rasim močiutę belaukiančią, 
Rankoje rykštelę belaikančią.

Pasiduoda Baldai
Pardavėme namą ir krausto- 

mės į kitą miestą, todėlei iš
parduodame baldus, kurie yra

moje turime iš Paine Fumitu-
re companijos Italian Walnut
bet room setą, 2 mahogany bed
room setai, living room
Westinhouse 6-šių kub.
šaldytuvas, mahogany
kabinetas. bookcascs.

setai,
pėdų

music
stalai,

karpetai, kambinuotas radio su
gramafonu, laikrodžiai, sieni-
niai paveikslai ir daug kitų
mažesnių dalykų.

Silliam A. Amsie,
30 Carruth St, prie pat

GRABORIAI

Ashmont Station.
Dorchester. Mass. (5-8)

Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims yra

SOUTH BOSTON CAFE
Vincas Balukonis, Savininkas.

251 lest Bradiny,

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

giai patarnauja.

Sorth Boston, Mass.

YAKAVONIS
Fwnl Horm

741 No. Main S t 
Brockton, Mass.

V. YAKAVONIS
Laidotuvių Direktorius Ir 

SalMmuotojaa 
Patarnavimas Dieną ir Nakų 
Koplyčia Šermenims Dykai 

Tel. Brockton 8-1580

Iškilmingas Atidarymas 
BRANGINYBIŲ- 

JEWELRY KRAUTUVES
Mes persikraustėme į naują vietą, kurią ištaisėme labai moderniš

kai, puikiau kaip pačiame vidurmiestyje.
Mūsų krautuvėje galite gauti plačiausį pasirinkimą įvairių įvairiau

sių firmų laikrodėlių, žiedų, bronzalietų, auskarių ir kitokių dalykų.
Taipgi mes turime platų pasirinkimą Radios, Fonografų, ir TELE- 

VISION. Atidarymo proga bus duodama tam tikra nuolaida.

ATIDARYMO DIENA:

l

ATIDARYMO DIENA

WAITKUS
FUNERAL HOME

197 Webster Ave^ 
Cambridge, Mass.

PRANAS WAITRUS 
minoniiią įnreatorMs tr

(Notary Public)

Patarnavimas dieną ir naktj. 
Nauja modemiška koplyčia Šer
menim* dykai. Aptarnauja Cam
bridge ir Bostono kolonijų te

.e

Penktadienis ir Šeštadienis, Spalių-Oct. 1 ir 2 d.d
LAUKIAME VISŲ ATSILANKANT

WHITKINS JEWELRY
Pranas Vaitkus, savininkas

312 Wesf Braėray, TeLSO. 8-2155

>•

minusiomis kainomis.
Kainos tos pačios ir | kitus

miestus.
Reikale faukyte; Tel. Ki-8-8434.

ZALETSKAS
FUNERAL

564 Eaat________ Bi»w1way
•OUTH BO87DK, KAM

O. A. Zatetekas, F. E.

HOMB

Oratoriai Ir EalMmuatoJal.

F
Ss. BosIm, Mass.

Fatamavirnaa dieną ir naktį
KąplyMa tormanlma Dykai

NOTART PUBUC
OOU tortM 0818
•OU



DARBININKAS

^Literatūra

“Tolumos”. 
ir ruošia 
eilėraščių

LITERATŪRINES NAUJIENOS 
TREMTYJE -

(Tęsinys) į — Fabijonas Neveravi-
— Faustas Kirša, seno- čius žinomas beletristas ir 

sios kartos atstovas ir šiuo metu Jau gyvenąs 
vienas žymiųjų mūsų poe
tų, šiemet išleidęs eilėraš
čių rinkinį — 
Rašo poemą 
spaudai naują 
rinkinį.
— Poetas Juozas Krumi-

nas daug rašo, bet viskas, 
sveikatos neturi ir džiova 
neapleidžia. Turi paruo- ruošus novelių rinkinį ir 
šęs spaudai eilėraščių, po- rašo romaną. Be to, neuž
einu, vertimų, tik laukia- miršus ir mūsų mažųjų ir 
ma vertėjo. išleido, net keturis lyri-
— Rašytojas Jonas Kuz- kos rinkinėlius tik vai-

mickis - Gailius gyvena kams, nes ši spraga labai 
Anglijoje ir apsivertęs apleista. Kiek užsotino
darbais, ypač pastoraci- brangusis jau Amerikoje 
ja, bet kūrybai laiko ran- gyvenąs rašytojas Stepas 
da. Turi daug ką paruo
šęs spaudai, ypač, iš poe
zijos, beletristikos ir šiaip 
literatūrinių studijų, šie
met peršventė savo am
žiaus 35 metus. Apie jį 
buvo “Darbininke” rašy
ta.

— Poetas Stasys Lau- 45 metus ir išleido psicho- 
cius - Stela Anglijoje ir loginį romaną — 
turi daug ką parašęs, bet ną”. Ji pažįstama jau se- 
leidėjo neranda. Turi ir 
dramų lengvo žanro.
— Žymioji mūsų bele- 

Nelė Mazalaitė -
išstūmė no- 

“Apvers-

kartos atstovas ir šiuo metu
Anglijoje, turi parašęs a-į 
py sakų, novelių ir scenos 
veikalų, bet laukiama lei
dėjo.
— Beletriste Petrė Orin- 

taitė - Janutienė apkrau
ta darbu gimnazijoje ir 
liuoba namuose atima 
daug laiko, bet turi pa-

Zobarskas ir viskas. Jo 
beletristika. Davė ir An
tanas Giedraitis- Giedrius 
kelis pasakaičių rinkinius 
šiais metais, bet vaikams 
vis trūksta.
— Beletriste Karolė Pa

žėraitė, šiemet peršventė

I 
I

I
Į
i

“Liktū-

niai ir spaudoje dirbanti 
nuo 1925 metų. Turi ir no
velių rinkinį paruošus. 
Užsimojus važiuoti į Pie
tų Ameriką.
— Poetas Petras Pilka,

i

Jung. Valstybių Armijos Oro tarnyba ištiria vėliausią “Jet” kovo
tojo lėktuvo greitį. Lėktuvas skrido 670 milių į valandą. Tai pasaulinis 
greitumo lėkimo rekordas.

Viena Naktis
Kai rožę auksinę jau snaigė sidabro 
Tyliai tyvuliuodama kritus uždaro,
Diena giedro ledo, baltai spinduliuojančio lauko 
Ten tėviškėj naktį žvaigždėtą nuplaukia.

Yra ten naktis stebuklingojo grožio, 
Kuri alkiai širdžiai gyvybės stebuklą atvožia — 
Kalėdų naktis mano tėviškės žemės,
Kai nykiąją tamsą ugninėmis žvaigždėms ji tre- 

[mia.
Ten sėda visi prie palaiminto stalo 
Ir duona šventąja jie džiaugdamies dalos.
Ir spindi palaimoje veidas kiekvieno — 
Ne tas jis, ne tas jau, kurs niaukęs gal dieną.

tristė
Krūminienė
vėlių rinkinį — 
ta valtis”. Dar turi pa- šiemet peršventė savo am-i 
ruošus ir legendų, apysa- žiaus 40 metų ir kūrybos ' ~
kų rinkinius.
— Poetas Juozas Mikuc- eilėraščių rinkinį. Be toj kinį paruošęs

kis senosios kartos atsto- ir vaikams eiliuotą pasa-;R^š° apysaką, 
vas, parašė puikių, vertin- ką. Į F“
gų eilėraščių, kurių i 
du rinkiniai susidaro. Tai etė Vlada Prosčiūnaitė - 
jaunas dvasia ir niekad Brazaitienė, dar jauna, 
nesenstąs poetas, ekspre- bet stipri, radusi save ir. 
syvus ir savo mūzai išti- dramoje. Turi paruošus 
kimas lyrikas. Jo daug eilėraščių rinkinį ir para-t 
dainų dainuojama. Jis pa- šius dramą “Profesorius 
rašęs ir LRK Moterų Są- Vizgirda”, 
jungai himną, kuris ir da
bar giedamas.

— Jaunas, bet ir visai 
jaunas, tai poetas Henri
kas Nagys jau sDėjęs 
gauti ir premiją — “Eilė
raščiai”, i 
kitą, naują rinkinį. Greta — J 
jo kolega Alfonsas Čip- manų “Kryžiais” ir gavęs : tremtį ir atsivertęs Ra
kus - Nyka Niliūnas ir literatūrinę premiją Vin- dau„ ir net qceno* ve;_ 
laimėjęs liter a t ū r i n ę cas Ramanauskas- Ramo- ^°aI“^t -o „ėgStama 
BALFo premiją, ruošia nas, rašo naują romaną ir ezija Turi rankraščiuose 
spaudai naują eilėraščių turi novelių rinkinį, bet nernažai
rinkinį. Abu jauni, 28 me- ’ išvažiavo ....................
tų ir devyni metai 
pasirodė spaudoje.

Tą šventąją naktį ten visa pakinta,
Kas buvo pajuodę—baltuoja, kas temo—nušvinta. 
Bernelių mišių tad varpeliai sudindi,
Ir šnekasi žvaigždės, aukštybėse spindį.

15 metu. Paruošė spaudai kuris ir turi novelių rin-' 
............................ ~ -------x— spaudai.
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Poetas Antanas Rimy- 
net — Tremtyje iškilo ir po- dis, silpnos sveikatos nuo 

_ — _ _ — - - - tokio gyvenimo, bet rašo
i ir daug rašo ir turi net 
gerą eilėraščių rinkinį pa
ruošęs. Turi ir novelių.
— Poetas Benediktas 

Rutkauskas - Benys Rut- 
kūnas dirba pedagoginį 
darbą, bet randa laiko ir 

'kūrybai. Turo ir poezijos 
ir prozos ir vertimų.
— Antanas Rūkas, dar

A. Tyruolis. mokyklinio gyvenimo. 
Ruošia ir naują eilėraščių 
rinkinį.
— Poetas Balys Gaidžiū- 

nas ir, nors apkrautas 
darbu VLIKE, bet ir kū
ryba artima ir randa lai
ko. Turi naują eilėraščių 
rinkinį. Rašo atsimini
mus.
— Mūsų žymiausias poe

tas Bernardas Brazdžio
nis rašo raug ir netrukus 
atiduos naują eilėraščių 
rinkinį spausdinti. Be to, 
ir vaikams naują paruošė 
žinoma Vytės Nemunėlio 
slapyvarde.
— Pietų Amerikoje ir 

nenurimsta poetas Juozas 
Kėkštas, vis ruošiasi nau
jais darbais.
— Beletristas modernis

tas Juozas Petrėnas - Pet
ras Tarutis paruošė spau
dai naujausiu novelių ir 
vaizdelių rinkinį, kuris vi
sų laukiamas, nes Petrė
nas gana ilgą laiką tylėjo, 

i — Žymusis feljetonistas

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 pamoksią pasa
kys Jo Em. Kardinolas Samuel A. Stritch, Chicagcs 
Arkivyskupas. Po pamaldų pirmasis iškilmingas Kon
greso posėdis bus Katedros Auditorijoj. Jame galč3 
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 
bus spalių 18 d., 7:30 vakare, šv. Kazimiero Akademi
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 Pieža, Komiteto Pirmi
ninkas; dr. V. Balanda, Vice-Pirmininkas; Leonardas 
šimutis ir E. Samienė, Sekretoriai; B. Nenartonis, Iž
dininkas.

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

nas - Švaistas, šiemet da
vė net tris beletristikos 
knygas, o turi dar ir rašo 
romaną iš šių dienų mūsų 
gyvenimo. Šiemet jis mini 
ir savo kūrybinio darbo 
35 metų sukaktį.

Du broliai rašytojai Ta- Juozas Pronskus“ - Aklas- 
mulaičiai — Stasvs ir Vy
tautas. Stasvs davė Lie
tuvoje novelių rinkini ir 
tremtyje turi paruošęs. 
Rašo romaną. Jis daugiau 
pedagogas ir kūryboje 
tais motyvais nesvetimas. 
Vytautas gana produk- 
tingas ir davęs šešias 
knygas, o tremtyje ir su
kūrė net tris. Jis rašo 
daugiau jaunimui ir vai
kams. šiemet mini jis sa
vo amžiaus 35 metus ir be 
to, r ....................
darbo. pro Petrausko žmona), iš-
— Gražina Tulauskaitė - važiavus į raudonąją Lie- 

Babrauskienė, poetė ir tuvą ir apie jos kūrybą 
vaikams bando rašyti, bet neverta minėti.
su pasisekimu. Eilėraščių — Negalima nutylėti ir 
rinkinys paruoštas. Be to, kiek nutilusiems arba ge- 
suaugūsiems rinkinys — riau pasakius su kūryba 
“Po svetimu dangum” nepasirodant, net ir pe- 
spaudoje. riodikoje, o atsidavusiems

Senosios kartos poetas tik žurnalistiniam darbui: 
Mykolas Vaitkus, sunkiai Jeronimui Cicėnui ir Jo- 
gyvenąs, bet rankų nenu- nui Vaideliui, kurie prieš 
leidžia, rašo ir daug rašo dešimtį metų ir gana

f

— Poetas Henrikas Ra
dauskas iš jaunesniųjų, 
bet viskuo stiprus ir nau
jas eilėraščių rinkinys a- 
tiduodamas spausdinti. anoj bolševikų okupacijoj 
Be to, jis žinomas kaip laimėjęs premiją ‘

- - " Zina . už eilė-ruošia spaudai ir geras kritikas ir vertė jas.' raštį apie Staliną> bet pa-
Pagarsėjęs „ savo ro- būgo pasilikti ir atidūmė

matė, jau seniau pažįsta
mas, paruošė ne feljetonų 
rinkinį, bet novelių ir at
siminimų, beletristinėj 
formoj.
— Iš jauniausiujų reikia 

paminėti poetė Birutė Pu- 
kelevičiūtė, Julija švabai- 
tė, Danutė Mickaitė -Mit
kienė, Ada Karvelytė, ku
rios turi paruošusios eilė
raščių rinkinius, bet nesi
skubina.
— Biauriai save suteršė 

20 metų kūrybinio poetė Alė Sidabraitė (Ki-

listas Stepas Povilavičius- 
Vykintas, kuris jau antrą 
kartą atsigulė į ligoninę 
ir poetai Antanas Rimy- 
dis, Juozas Krūminas, šių 
dviejų sveikata kiek pasi
taiso, bet tuoj pašlija, bet 
rimčiausias šiandien, tai 
Stp. Vykintas. Turėtų ir 
amerikiečiai neužmiršti 
mūsų kūrėjų ir kuo galint 
sušelpti. Pačiame žydėji
me, pats gražusis gyveni-

sunkiose sąlygose gyveną, 
bet neišgąsdinti ir neatsi- 
žvelgią į nieką, kuria if 
gana daug ir tenka tik 
linkėti ištęsėti, bet svar
biausia, sveikatos. Bai
giant tenka kiek stabtelti, 
kad mūsų dalis poetų, ra
šytojų, žurnalistų jau ne 
tik sveikatos neturi, ką 
turėjo, bet. kad liga tik
rai paguldžius į ligonio lo
vą rimtai ir džiova neduo-‘
da atsikelti. Be to, netnao pavasaris, pats skal- 
nesistengiama jais rūpin-1 susis darbas, o turi būti 
tis ir sušelpti, tai mūsų palaužti ir gyvi laidoja- 
žymusis kritikas žuma- mi! A. Jankūnas.

’ ... .nemažai.
----  J, r. Australiją, i — Poetas Stasys San- 

kaip Išartu išvažiavo ir bele- tvaras, žymus mūsų poe- 
tnstas Juozas Žukauskas, tas> tremtyje išleidęs eilė

raščių rinkinį, ruošia ir 
naują. Rašo ir dramą, 
šiuo metu yra Liet. Trem
tinių Rašytojų Draugijos 
pirmininkas.
— Žymusis beletristas 

Jurgis Savickis - Rimo- 
šius gyvena Paryžiuje. _
Turi parengęs novelių rin-'ir keli rinkiniai eilėraš- daug davė, tai poezijos, 
kinį ir literatūrinį dieno-(čių, vertimų paruošti, šie- tai beletristikos, bet da- 
raštį, kurie laukia leidėjo.
— Žymusis beletristas, 

senesnės kartos, Ignas 
Jurkūnas - šeinius gyve
na Švedijoje, rašo ir šve
dų kalba romaną, 1 
dar šiemet išeis. E. 
turi parašęs romaną ir jetonistas. 
lietuvių kalba, turi ir no- 
vėlių.
— Jaunas, debiutantas, 

bet gražiai užsirekomen
davo savo beletristika, tai 
Antanas Škėma. Rašo ir 
scenos veikalų.
— Jau kaip sako, senis, 

tremties iškankintas, bet 
dar kūryboje stiprus, be
letristas Juozas Balčiu-

"" j
......................

Tik mažas vaizdelis iš pro Miami, Flo., pra
švilpusios audros, kuri išvartė daug medžių ir 
namų, padarė didelius nuostolius. Atrodo, kad 
gamta ir graži ir pikta.

I

met mini savo amžiaus 65 bar įsitempę periodikoje, 
metus. Į Tik trumpai perbėgę ir
— Albinas Valantinas, “

išleidžia feljetonų rinkinį 
ir turi paruošęs novelių, 

kuris (šiemet mini 40 metų am- 
Be tojžiaus sukaktį. Gabus fel-

fel-— Žymiausias mūsų 
jetonistas Pulgis Andriu
šis tremtyje išleidęs ke
lias knygas, neužsidaro ir 
garbe nesidžiaugia, bet 
rašo ir rašo įvairiais žan
rais ir turi vėl kelis rin
kinius.
— Poetė Juoze Augus- 

taitytė - Vaičiūnienė rašo 
scenos veikalą iš mūsų

20 Edgevatrr Avenne

Laconia, N. H. — Tel. 165
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