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• V. Ožkinio atviru laiškas
• Tito Kominf ormas jau veikia
• Nauju sovietų triuku
• Stebėtis tenka.-

Kaip žinome, (apie tai ir A- 
merikos lietuvių spauda rašė), 
kad 1948 m. gegužės pabaigoje, 
vienas iš Schwaebisch-Gmuend 
(Vokietijoj) stovyklos tremti
nių, būtent, Lietuvoje buvęs 
“Lietuvos Ūkininko” redakto
rius, Vincas Ožkinis, sumanė 
grįžti į dabartinę sovietų oku
puotą Lietuvą ir jon grįžo.

Ir štai, dabar, daugiau kaip 
po metų laiko, jam prisėjo 
pasirašyti NKVD suredaguotą 
“atvirą laišką”, skirtą “tautie
čiams, gyvenantiems Vakarinė
je Vokietijoje, Schwabisch 
Gmuend lageryje'’.

Deja, minimas “atviras laiš
kas”, kaip ir dera NKVD tvar
komiems “tarybų” Lietuvos 
paštams, buvo nukreiptas ne 
vien tik į ten, kur jis rašytas, 
bet jis pasiekė net Kanadą. Aš 
gi — jį skaitau ir “gėriuosi” 
laiško mintimis. “Atviras laiš
kas“ atspausdintas netgi atski
ra brošiūrėle, datuota 1949* m. 
data ir išleistas Vilniuje.

Gal gi ir “Dabarties pastabų” 
skaitytojams būtų įdomu susi
pažinti su to laiško mintimis? 
— Prašau. Štai, laiško žodžiai: 

‘Gyvendamas su jumis, aš 
mačiau, kad daugumas jūsų 
tikrai ir nuoširdžiai nori grįžti 
į Tėvynę. Tačiau prieš Tarybų 
Lietuvą nukreipta propaganda, 
skleidžiama per reakcinius laik
raštukus ir gyvu žodžiu, veikia 
prieš jus. Ir pačiame lageryje 
yra žmonių, kurie yisais įma
nomais budais stengtam jos at-
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Katalikas, kurs neremia 
katalikiškos apaudoa, ne
turi teisia vadintis geru 
Bažnyčios vaiku.

jakapsa

VOL. XXXIV. No. 80.

gąsdina jus šlykščiausiais pra
simanymais apie sugrįžusių į 
Tarybų Lietuvą repatriantų ta
riamus persekiojimus, kišimą į 
kalėjimus, vežimą į Sibirą, a- 
pie, esą, nepakenčiamą ir sun
kų gyvenimą Tarybų Lietuvo
je...” (Stilius netaisytas—P.A.) 

Matome, kad jau pats sure- 
dagavimo stilius — tegali pri
klausyti tik kokiems nors ne-J 
mokšoms enkavedistams, kurie,! 
pagal vienodą šabloną ir kitų 
repatrijavusių vardu rašo liku
siems Vokietijoje “atvirus laiš
kus” ir jis negali priklausyti 
senam žurnalistui, šiuo atveju 
— Vincui Oškiniui.

O akiplėšiškasis laiško me
las— tiesiog sunkiasi per kraš
tus. “Atviram laiške” kalbama 
apie propagandą, “nukreiptą! 
prieš Tarybų Lietuvą”, kad tik 
atgrasinus tuos, kurie “tikrai! 
ir nuoširdžiai nori grįžti į Tė-Į 
vynę”...

Ach, ir tie žodžiai rašomi 
tiems, kurie patys buvom I 
tremtinių stovyklose ir labai 
gerai žinome, kad niekas jo
kios propagandos nevedė prieš 
grįžimą į sovietų okupuotą Lie
tuvą. Priešingai — UNRAI 
ir IRO dargi nuolat ragino 
grįžti ir netgi premijas skyrė 
tiems, kurie repatrijuotų...

Dargi čia pat Oškiniui norė
tųsi patiekti ir tokį klausimėlį: 
įdomu į Sibirą ištremtieji (jei 
kalbant tik apie 40,000 ištrem
tųjų pirmosios bolševikų oku
pacijos metais), ar paklustų 
bent kokiai propagandai ir ar 
negrįžtų Lietuvon, jei nebūtų 
konclageriai aptverti spygliuo
tomis vielomis ir enkavedistų 
nuogais durtuvais saugomi?...

Ir, žiūrėkite, dar drįstama 
pasisakyti apie tai, jog pas’ 
bolševikus lietuviai nėra perse
kiojami, nekišami į kalėjimus, 
netremiami J Sibirą... Mes per
daug gerai atsimename 1940-41
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Tėvas Alfonsas Maria 
Pasijonistas

Pereitą antradienį pasimirė visiems gerai 
žinomas Misijonierius Pasijonistas, Tėvas 
Alfonsas Maria Urbonavičius, po ilgos, sun- 
lcios Hgoe. Jto Jiilęs iš Tytavėnų. Atvykęs A- 
mėrikon jaunu vaikinu, apsigyveno Bcrantone 
ir ten pat netrukus įstojo į Pasijonistų Orde- 
ną. Išėjęs reikiamus mokslus Scrantone ir šv. 
Gabrijeliaus Vienuolyne Brightone, buvo 
įšventintas kunigu 1915 m. Vienus metus pa
simokęs iškalbos, pradėjo misijų darbą. Pir
mąsias savo misijas yra davęs Lawrencė, 
Mass., šv. Pranciškaus bažnyčioje, prie tuo
metinio klebono, Tom. Pr. A. Virmauskio, ir 
tą sunkų darbą beveik be pertraukų tęsė to
liau per 30 su viršum metų.

Tėvo Alfonso misijonieriška darbuotė pa
garsėjo visoj Amerikoj. Vargu beliko tokia 
parapija, kurioje Tėvas Alfonsas nebūtų sa
kęs pamokslų ar tai misijose, ar rekolekcijo
se, ar kuria kitokia proga. Daugely vietų bu
vo lankęsis po kelis kartus, ypač Naujojoj 
Anglijoj ir Pennsylvanijoj. Žmonės visur jo 
laukė ir apsčiai lankėsi į jo pamokslus. Ro
dos, neturėjo meniško iškalbingumo, bet jo 
dvasioj būta kažkokios paslaptingos jėgos, 
kuri traukte traukė žmones prie geresnio gy
venimo. Jo misijų vaisiai visuomet buvo gau
sūs. Be to, jis uoliai stiprindavo bažnytines 
brolijas ir kur tik galėjo, organizavo Amži
nojo Rožančiaus Broliją. Taip pat po jo misi
jų visada atsirasdavo pašaukimų: ar tai į 
Pasijonistus, ar tai į Nukryžiuoto Jėzaus Se
seles.

Šios pastarosios Vienuolijos įsteigimas tai 
amžinas Tėvo Alfonso darbuotės paminklas— 
ne iš akmens nutašytas, bet gyvas, augąs ir 
Dievui garbę nešąs paminklas. Jam nebereik 
paminklo statyt, nes pats jį sau gyvas būda
mas pasistatė. Nukryžiuoto Jėzaus Seserų 
Vienuolyną Tėvas Alfonsas tuščiomis ranko
mis įsteigė. Užsimojęs tą viršgamtišką darbą 
atlikti, jis kaip ir neturėjo nė lėšų, nė kandi
dačių. Vos keli doleriai kišenėje ir keletas pa
sižadėjimų iš lūpų mergelių emigrančių, ku
rių visas turtas — dvasinis ir medžiaginis — 
tai įgimtas pamaldumas ir noras būti vienuo
lėmis. Tiesa, viena, kita įnešė kokią kuklią 
santaupėlę, bet ką tai reiškia tokiam milžiniš
kam užsimojimui? Lygiai kaip penki duonos 
kepalukai 5000 žmonių miniai pasotinti. Kris
tus juos pasotino. Taip ir Tėvui Alfonsui ne 
kas kits, tik pats Dievas davė įkvėpimą įkur
ti Kristaus Kančios Vienuolyną ir suteikė pa
ramos tą uždavinį atlikti. Bet kiek jis dirbo! 
Ne tik pamokslinyčiose, klausyklose ir sve
tainėse, bet ir Elmhursto ūkyje su kirviu ir 
špatu rankose. Už tai savo uoliam ir pasiže
minusiam tarnui Dievas tinkamai atlygins. K.
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Lake Success, N. Y. — 
Jungtinių Tabtų Asam
blėjos legalia komitetas 
15 balsų prieš 10 nubalsa
vo svarstyti Jugoslavijos- 
Rusijoš ginčą. Dvidešimt 
penki kraštai susilaikė 
nuo balsavimo.

Sovietų Rusija ir jos 
dominuojami kraštai 
griežtai priešinosi ir ne
norėjo prileisti balsavi
mui, kad Rusijos - Jugo
slavijos ginčas būtų svar
stomas. Tačiau Jung. 
Tautos nubalsavo išklau
syti Jugoslavijos skundo 
prieš Rusiją.

Ašarcs Pragoję

••

inčę
niekas nuo jų nėra gavęs. 
Yra gandų, kad jų dalis 
yra jau išvežta kur kitur.

Indijos Premieras lleh n 
Lankysis Besime

Sužinota, kad spalių 21 
d. atvyks trumpam laikui 
Bostonan Indijos premje
ras Pandit Ja vakariai 
Nehru, kuris dabar vieši 
Jung. Valstybėse.

Atvyks specialiu trauki
niu, lydimas apie 24 žur
nalistų. Jis apsistos Cop- 
ley Plaza viešbutyje.

Numatoma, kad aplan
kys Wellesley College* tu
rės pietus pas Harvardo 
prez. Conant ir po pietų 
lankysis Massachusetts 
Technologijos Institute.

Kunigai Turi Remti Darbo Žmo
nių Reikalus ir Pagelbėti 
Išspręsti Jų Problemas

Plymouth, Mich. — J. E. 
Kardinolas Edward Moo- 
ney, Detroito arkivysku
pas, pašventino Šv. Jono 
seminariją. Ta proga jis 
pasakė pamokslą. Jis pa
reiškė, kad kunigai, dau
guma jų yra darbininkų 
vaikai, turi palaikyti ry
šius su darbo žmonėmis 
ir pagelbėti jiems išspręs
ti jų problemas.

Pašventinta seminarija 
patarnaus penkiom Michi- 
gan diecezijom. Pašventi
nimo 
vavo 
vadų 

jnių.

nių santykių sureguliavi
mo nutruko.

Laike pasitarimų buvo 
valdžios išleista visa eilė 
dekretų, kurie bažnytines 
institucijas paveda griež
tai valstybės kontrolei. 
Tie dekretai vieton su
švelninus padėtį, dar la
biau paaštrino, parodant 
blogą iš valdžios pusės va
lią.

/

ceremonijose daly- 
daug K. Bažnyčios 
ir pasaulionių žmo-

1

Praga— Praeitą sekma
dienį, spalio 16 d., Pragos 
gyventojai verkdami 
vaikščiojo apie kalėjimus 
ir komunistines policijos 
nuovadas, ieškodami su
imtųjų ar be žinios dingu
sių savo artimųjų, bet re
tai kam pavyko ką patirti 
apie savo artimuosius bei 
pažįstamuosius. Komunis
tiniai “naujosios demo
kratijos” pareigūnai daž
niausiai sakė. _kad jie ne- 
žiną, kur tie suimtieji y- 
ra, nes pas juos sąrašuo
se jų nėra.

Dauguma mano, kad jie
yra vidaus koncentracijos darbo 2,000,000 darbinin- 
stovyklose, bet laiškų, darikų.

Fordas Uždarys Dirbtuves 
Lapkričio 15

New York — Praneša, 
kad Ford Motor kompani
ja dėl plieno ir anglies ka
syklų streiko uždarys vi
sas savo dirbtuves lapkri
čio 15 d. š. m.
„ Buk atleista 115.000 dar
bininkę. Jeigu plieno ir 
'anglies kasyklų streikas 
užsitęs, tai per 10 dienų 
dėl šių streikų neteks

Jugoslavija Laimės Tautų

Lake Success, N. Y. — Isant Rusijos stipraus pa- 
Ketvirtadienį, spalių 20 d J sipriešinimo ir Višinskio 
įvyko balsavimas kas turi į demagogiškos kalbos, 
įeiti į Jungtinių Tautų! -----------------

• Saugumo Tarybą — Jugo- i Jersey Lojalumo Priesaikos
Nepripažino

1
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slavija ar Čekoslovakija.
j Jugoslaviją remia Jung.
Valstybės ir kiti vakarų; Trenton, N. J. — Valsti- 
kraštai, o Čekoslovakiją įjos aukštesnis apeliacijos 
remia visomis keturiomis į teismas išsprendė, kad lo- 
Maskva ir jos pavergtieji Į jalumo priesaikos įstaty- 
kraštai. Balsuojant turi 4 “

i gauti du trečdalius daly
vaujančių kraštų atstovų 
balsus. Spėjama, kad Ju- padarė svarstydamas Im- 
goslavija laimės, nepai- brie bylą.

mas yra prieškonstituci- 
nis.

Šį sprendimą teismas

brie bylą.

KONGRESAS UŽBAIGĖ SESIJAS
Kongresas sus i r i n k sVVashington, D. C.

Jung. Valstybių Kongre- sausio 3 d., 1950 m. 
sas užbaigė savo sesijas 
trečiadienį, spalių 19 d. 
Tai buvo rekordinis posė
džiavimas taikos metu, 
nes posėdžiavo be per
traukos 290 dienų.

. Prezidentas Trumanas 
pasveikino Kongresą ir jį 
pagyrė už nuveiktus dar
bus. Jis linkėjo Kongreso 
atstovams geriausio poil
sio. Kongresas užbaigė se
sijas priimdamas ūkio bi
lių ir taip pat užsienio ap
ginklavimo bilių. Apgin
klavimui paskyrė $1,314,- 
010,000.

i Naują DP bilių atidėjo. 
įBus svarstomas tik kitoje 

|i sesijoje.

Jngesbvija Smerida 
Rusijos Judėjimui

Pasitarimai Tarp Lenkijos 
opalo ir Valdžios 

NlimiKO
Varšuva — Prieš kurį 

laiką pradėti pasitarimai 
tarp Lenkijos episkopato 
ir valdžios dėl savitarpi-

Čekastovaidjoje Valymas
• ——

Praga, Čekoslovakija — 
Visame krašte komunisti
nė valdžia praveda grieš* 
šiausį valymą. Areštuoja 
ne tik kunigus, profesio
nalus, biznierius, bet ir 
paprastus darbininkus.

Štai šiomis dienomis a- 
reštavo net 20 valstybės 
įstaigų viršininkų, kurie 
buvo paskirti komunisti
nės valdžios vadovauti 
nacionalizuotose įstaigo
se.

Potvyniai Padare 40 Milijonų
T- ffi įa ■ ■

Gvatemala, CentralinėjeĮ Viljll Mfab
menkoje — Čia buvo di- -a-m- tx fou- 
Ii potvyniai, kokiu nėra

Amerikoje — Čia buvo di- -j-mc tx foUs 
deli potvyniai, kokių nėra » JBflklų RipjBŠ
buvę šio krašto istorijoj. 7"
Potvyniuose žuvo daugiau d. pranešė, kad Interna- 
kaip 4,000 žmonių ir pa-įtional Rescue Committee 
darė $40,000,000 medžią- pradėjo vajų, kad sukelti 

_ vieną milijoną dolerių žel-

New York — Spalių 19

ginių nuostolių..
Pažymėtina, kad iš pimui pabėgusių iš už ge- 

4,000 žuvusių žmonių tik ležinės uždangos, būtent, 
500 kūnų surasta. Spėja- iš Sovietų Rusijos ir jos 
ma, kad daug kūnų nuplo-Į pavergtų kraštų.
vė į jūras. Šio vajaus komitetan į-

Daugiau kaip 50 tiltų ir (eina gubernatoriai iš Ž7 
1,200 mylių vieškelių pot-l valstijų ir kiti įžymūs va- 
vyniai sunaikino. idai. Jie visi bendrai išlei-

Valdžia sako, kad apie'do viešą atsišaukimą gel- 
50 mažų kaimelių vanduo bėti pabėgėlius iš Sovietų 
užliejo arba nuo kalnų Rusijos dominu o j a m ų 
slenkanti žemė užvertė, kraštų.

Šio vajaus komitetam į-

BRADLEY SMERKIA ADMIRO
LUS DĖL NEVIENINGUMO

_______ •--------------------------------  
washington, d. c. — I Kongresas Priėmė Mbtare- 

Gen. Omar N. Bradley, 
šio krašto vyriausias mi- 
litarinįs karininkas, griež-

mo Mokeslj 75c.
Washington, D. C.

tai pasmerkė Laivyno ad- Jung. Valstybių Kongre* 
mirolus dėl nevieningumo, sas užgyrė bilių, pagal 
kurie nusiskundė viešai 
dėl apsigynimo politikos.

Gen. Omar N. Bradley 
sakė, kad admirolai savo 
tokiu nusiteikimu pažeidė 
Jung. Valstybių apsigyni
mą.

kurį darbininkai gaus 
mažiausia 75 centus į va
landą. Iki šiol buvo mini
mumo mokestis 40c.

Prezidentas Trumanas, 
neabejojama, šį bilių pa
sirašys.

I •

Belgradas, Jugoslavija 
— Jugoslavijos spauda 
praneša, kad Sovietų Ru
sija sutraukė savo ka
riuomenę į kaimyninius 
kominformo kraštus, kad 
pagąsdinti premierą mar
šalą Tito.

Jugoslavijos valdžia to
lų Rusijos žygį griežtai 
pasmerkė. Jugoslavija y- 
ra pasiruošusi savo kraš
tą ginti iki paskutinio ka- 366W. Broadway 
reivio.

Lietuvių Radio Programa
WESX —1230 kilocycles, Salėm, Mass.

I

šeštadienį, spalių 22 d. 1:15 vai. po pietų įvyks 
Lietuvių Radio Valandos programa. Iš WESX radio 
stoties — 1230 kilocycles, Salėm, Mass. bus transliuo
jamos liaudies dainos, muzikos kuriniai, pranešimai, 
sveikinimai ir kalbos.

Jeigu norite ką nors paskelbti ar pasveikihti, tai 
siųskite savo pranešimus ir sveikinimus šiuo adresu 

LITHUANIAN RADIO HOUB
So. Boston 27, Muk 

TeJephonai: SOuth Boston 8-6608 arba NOrvood 7-1449
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Brangūs Jungtinių Valstybių

Amerikos Lietuvių Tarybos iniciatyva š. m. lap
kričio 4-6 dienomis, New Yorke, įvyksta Visuotinis 
Amerikos Lietuvių Kongresas. Jis svarstys aktua
liuosius mūsų tautos reikalus ir numatys veiklos ke
lią Lietuvai laisvinti ir Lietuvių Tautai išlaikyti.

Vyriausiasis Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas, 
vertindamas dabartinę Lietuvos ir po visus pasaulio 
kampus blaškomą lietuvių padėtį, Kongresui skiria 
ypatingos reikšmės. Jungtinės Valstybės yra stip
riausias ir įtakingiausias veiksnys pasaulyje. Jungti
nėse Valstybėse susitelkęs didžiausias lietuvių kiekis. 
Iš Jungtinių Valstybių ir iš Jūsų mes tikimės tikros 
pagalbos tiek kovojant dėl Lietuvos laisvės, tiek iš
laisvintą Lietuvą atkuriant.

Šiandien pirmoji kiekvieno lietuvio pareiga — ko
voti dėl Lietuvos laisvės ir nepriklausomybės. Sun
kiausiomis Lietuvai valandomis J V lietuviai yra su
dėję daug kilnių aukų ir radę didelį ryžtą. Mes tikime, 
kad ir dabar, kai Lietuva žudoma istorijoje negirdė
tomis priemonėmis, Jūs vienos minties vedami gau
siai rinksitės į Visuotinį JV Lietuvių Kongresą, ap
tarsite padėtį ir ryšitės naujiems darbams. Kova dėl 
Lietuvos laisvės. Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 
organizaciniai reikalai, lietuvybės išlaikymas Ameri
koje, tremtiniams tolimesnės* pagalbos teikimas suda
rys esminį Jūsų svarstymų ir tarimų turinį.

KONGRESO balsas Lietuvos laisvės reikalu veiks 
JV politikai vadovaujančius veiksnius. Kongreso žo
dis šalpos reikalu padės išsaugoti vargan patekusius 
tautiečius. Kongreso pastangos lietuvybei Amerikoje 
išlaikyti grąžina mūsų tautai nuo jos kamieno tols
tančius. Kongreso prisidėjimas prie Pasaulio Lietu
vių Bendruomenės sudarymo padės sutelkti visus lie
tuvius gyvybiniams Lietuvių Tautos uždaviniams.

Brangūs J V Lietuviai, visi ruoškitės į Kongresą, 
aktyviai jame dalyvaukite, eidami pagalbon Lietuvai 
sunkiausioje jos istorijos valandoje tarkite geriausius 
kelius visų mūsų ateičiai.

Vardan tos Lietuvos vienybė težydi!
Variausiasis Lietuvos Išlaisvinimo 

Komitetas.

Kas liečia Sovietų Rusi
ją, tai lakūnas, W. Kon- 
dratietviez, papasakojęs, 
kad ten pasireiškiąs vis 
didesnis masių nepasiten-j 
kinimas dėl nepaprastai, 
aukštų mokesčių ir duok
lių, kurios užkraunamos 
kolchozams. Visos paja
mos miestų ir kaimų eina 
apsiginki avimo 
larns.

Propaganda nuolat* 
skleidžianti gandus, 1 
Amerika ruošiantis pulti

A. A. TĖVAS ALFONSAS M. 
URBANAVIČIUS, C. P.

DABARTIES PASTABOS

1949 m. spalių 11 d.

CHE APIE DR. J. PRUNSKJ, 
“DRAUGĄ” IR LIETUVĄ

Ci-

Dar vienas naujas kapas
Spalių 18, 1949 su šiuo pa- (1907 sudėjo pirmus vienuoliš- 

sauliu persiskyrė, Amerikos kus įžadus.
lietuviams gerai žinomas uolus! Jis mokėsi Dunkirke, N. Y-

i Irvine- Vilto Alfnncoa W f ’

Pradžia 1-me puslapy]
m., o, be to, perdaug gerai e- 
šame informuoti ir apie dabar
tinę padėtį pavergtoj Lietuvoj.

Toliau Ožkinis rašo apie “la
bai linksmą” grįžimą į “tary
bų” Lietuvą, apie nuolatinius 

, “la- 
ir kitokią 

teikiama be

reika* veikėjas kun. Alfonsas M. Ur- ir Brighton, Mass. šv. Grigą- *okfc* pasilinksminimus, 
banavičius, C. P. Jis buvo ne-*liaus vienuolyne, čia 1912 dar

- , paprastai energingas, pasišven-'klierikais būdami, Pr. Virmaus- P^bangą, kuri 
tęs vienuolis ir karštas lietuvis kis ir Pr. Juškaitis susipažino dkne’

_ . , ~ .. - patrijotas. Jis yra Jėaaus Nu-'su Alfonsu. Jiedu paskatino jį 1
Sovietų Rusiją ir pavarto,lluyžilloto Vienuolyno mokyti, lietuvių kalbos. Dažnai reikalas. bbtM »P»
siaut! atomines bombas, Jam amžmai rtųadavo jam lietuviikų laik- nesąmones visai neraio-

patrijotas. Jis yra Jėmus Nu- su Alfonsu. Jiedu paskatino jį išmanėlių enkavedistų formos

Tuo būdu žmonės yra įva
ryti nuolatinėn baimėn ir 
gyve’a karo parengties 
atmosferoje.

V yksta ir pogrindinis 
judėjimas, ypač separatis
tinis, bet silpnas dėl labai 
žiaurių NKVVD priemo
nių, vartojamų už bet ko
kį pasireiškimą prieš ko
munizmą. Neretai, radus 
pas ką nors kaime bent 
kiek paliečiantį partiją 
laišką ar pamfletą, vi
sas kaimas nueina dū
mais, o gyventojai užda
romi kacetuose.

Tas lakūnas tvirtina, 
kad Rusijos liaudis ilgisi 
laisvės ir slaptai laukia 
santvarkos pasikeitimo.

r --------------------
Būsianti Pasirašyta Rusi

jos - Vokietijos Takos 
Sutartis

I- - - ( -
bus dėkingos. įraščių. Baigęs Brightone mok-

I Tėvas Alfonsas Urbanavi- slą, nuvyko į Šv. Mykolo vie
nius, C. P. gimė ir augo Tyta-1 nuolyną Union City, N. J. Ten 
vėnuose, Lietuvoje. Jis šaky-' gegužės 26, 1916 tapo įšven- 
davo, kad jo tėvelis buvo tos tytas kunigu.
bažnyčios zakristijonas. Todėl ‘ 

i ir Alfonsas Julius įprato tar-* 
nauti bažnyčiai. Vos 18 metų 
būdamas, atvyko Amerikon į 
Pennsylvanią. Kurį laiką dirbo 
prie anglių kasyklos. Jausda
mas savyje pašaukimą į dva
sinį luomą, įstojo į Tėvų Pasi-' 
jonistų šv. Marijos vienuolyną,! 
Dunkirk, N. Y. Gruodžio 3 d.,1

Š. m. spalio 5-8 dd . Či-t aprašys įspūdžius apie 
lės sostinėje Santiage "iaft- lę. 
kėši “Draugo” Redakto- Kitas žymus Santiago 
rius Dr. J. Prunskis. Či-i dienraštis “EI Mercurio” 
lės kardinolas sužinojęs iš Į įdėjo straipsnį šitokia 

antrašte: “Komunizmas— 
pavojus visai žmonijai — 
lietuvio žurnalisto Juozo 
Prunskio, Čikagos dien
raščio “Draugas” atstovo 
pareiškimai”. Aprašęs a- 
pie Dr, J. Prunskio kelio
nę Pietų Amerikoje, apie

Berlynas — Naujosios 
Rytų Vokietijos komunis
tų vadai skelbia, kad grei
tai pasirašys taikos susi
tarimą su Rusija, o po to 
ir draugiškumo sutartį, 
kuri suves Rusiją ir Vo
kietiją į politinę sąjungą.

Naująja sutartimi vo
kiečių komunistai atsisa
kysią

atidėtas, areštuoti spren
dimą arba duoti naują by
lai eigą.

Greičiausia, kad tas ko
munistų vadų advokatų 
prašymas bus atmestas 
ir, teisėjas Medina penk
tadienį, spalių 21 d. pa
skelbs bausmę 11 komu
nistų vadų.

Teisėjas Medina ir pro
kuroro asistentas, kuris 
vedė 11 komunistų vadų 
bylą, gavo advokatų or
ganizacijos 
Jie taip pat gavo 
daug sveikinimų ir 
rimų.

peteliške

pažymėjimą, 
labai 

pagy-

___  __ Mirksnio vergę, mirksnio tarne, 4 
vardu nuo žemių, kurios ** p*ž|stu tavo sesę,

visos Vokietijos

Santiage dirbančių lietu
vių kunigų apie redakto
riaus atvykimą užkvietė 
gyventi į savo rūmus. Dr. 
J. Prunskio atsilankymas 
išgarsino Lietuvos reika
lus čia tolimam Pietų 
krašte. Apie tai paskelbė 
žymiausi 
raščiai. 
dienraštis 
strado” 
riaus nuotrauką ir straip
snį “Kun. Juozas Pruns- 
kis, lietuvis žurnalistas 
lanko Čile”. Straipsnyje, 
pradžioje aprašoma apie 
lietuvių kultūrinį ir reli
ginį gyvenimą Šiaurės A- 
merikoje, lietuvių rasę ir 
kalbą. Toliau pasakojama 
apie sovietų okupaciją 
Lietuvoje. Pagaliau 
lietuvius Čilėje ir, 
jaunuoliškai atrodąs 
vęs “XX Amžiaus” 
daktorius Dr. J. Prunskis

dabar valdomos Rusijos, 
Lenkijos ir Čekoslovaki
jos ir iškilmingai pasiža
dėsią išlaikyti demilitari
zuotą Vokietiją.

Katalikų Būklė Komuntsti- 
nėję Kinijoj

I k 1

Roma — Pagal Vatika-
Santiago dien- 
Konservatorių 

“EI Diario Du- 
įdėjo redakto-

apie 
kad 
bu- 
Re-

lietuvių dienraščio “Drau- no radijo patiekiamus da- 
pobūdį, pažymėjęs, vinius pusė katalikiškų 

Prunskis nuoimokykh* komunistų val-
kas” 
kad Dr.
1941 metų jau yra para
šęs 1700 įvairių straips
nių, toliau pasakoja apie 
Lietuvos okupavimą ir 
sovietų siautėjimą, Baž
nyčios persekiojimą išve
žimus, Lietuvos partiza
nus. Pagaliau pažymi, kad 
redaktoriaus nuomone ko
munizmas — tai barbaro 
Įsiveržimas į vakarų civi
lizaciją.

Dr. J. Prunskio atsilan
kymas • Čilėje išgarsino 
Lietuvą ir lietuvius toli
muose Pietuose.

Titas Narbutas.

domoje Kinijoje yra užda
ryta. Dauguma mokytojų 
ir profesorių pripažinti 
nepageidaujamais svetim
taučiais, apie 80 misionie
rių randasi kalėjimuose.

Peteliškę margasparnę — 
Ji gi tavo mįslę tęsia.

Nuo lapelio ant žiedelio —
Ji vis tūpia, lengvaduonė 
Ir nevokia kito kelio
Ir kaip tu, netaupo kluone...

Ji aplenkia žiedą kartų 
Ir neboja, vos nutūpus,
Kad jau greit prie daržo vartų 
Sudrebės sparneliai trupūs —

Nes ją tyko jau paukštytis 
Nes, iš dyklaukių užėjęs. 
Vargšės imasi vaikytis 
Audros siaubo siųstas vėjas...

J. Baltrušaiti*.

Kas Dedasi Už Geležinės

Pasakoja Pabėgęs Raudonasis 
Lakūnas

Amerikon vykti nenorįs, 
nes yra įsitikinęs, kad ten 
viešpatauja didžiausia ne
laisvė, darbininkai kapi
talistų išnaudojami ir gy
veną didžiausiame skur
de.

Šis 
kokia
romą

Beirutą— Rugsėjo mėn. 
pabaigoje šių metų sovie
tų lakūnas. \Valenty Kon- 
dratieviez. atsitiktinai pa
klusęs užsienio radiją, į- 
sitikino, kad yra pasauly
je kraštų, kuriuose žmo
gus jaučiasi laisvas ir 
niekeno nevaržomas pilie
tis, ir perbėgo Turkijon.
Tačiau jis pasisakė, kad prieš Jung. Valstybes.

faktas aiškiai rodo, 
yra propaganda va- 

Sovietų Rusijoj

Pratęsė Mažosios Asamblė
jos Gyvavimų

Lake Success, N. Y. — 
Jung. Tautų Generalės 
Asamblėjos specialus po
litinis komitetas nubalsa
vo pratęsti mažosios a- 
samblėjos gyvavimą.

Mažoji asamblėja buvo 
sudaryta prieš du metus 
Jung. Valstybėms 
liūs.

Rusija su savo 
tais kraštais 
prieš, bet nieko 
Jugoslavija nebalsavo nė 
prieš, nė už, bet pasisakė, 
kad ji rems jos darbus, 
jeigu tik jos gyvavimas 
bus pratęstas.

pasiū-

paverg- 
b&lsavo 
nepešė.

Konmistų Vadai Bando 
Išsisakti Huo Basinės

New York — Spalių 19 
d. vienuolikos komunistų 
vadų, kurie prisiekusiųjų 
teisėjų buvo pripažinti 
kaltais, advokatai įteikė 
federaliam tėismui prašy
mą, kad sprendimas būtų atsisakyta.

Pftkvkos SetattoriMS Aote 
Strdkn

Washingt<m — Preky
bos Sekretorius Sawyer 
pareiškė, kad Amerika tu
rės 2 milijonus bedarbių, 
jeigu streikai tęsis iki 
lapkričio 1 d., jeigu strei
kai užsitęstų iki gruodžio 
1 d., tai bedarbių skaičius 
pakiltų iki 5 milijonų.

Kiekviena besitęsiančio 
streiko diena paraližuoja 
krašto ūkį ir paliuosuoja 
iš darbo vis didesnį darbi
ninkų skaičių. Sawyer pa
žymėjo, kad vasarą sulai
kytas bedarbės plėtima
sis, dabartinės streikų 
bangos vėl tapo pastūmė
tas plėstis. Jau kiekvieną 
dieną krašto ūkis dėl 
streikų turi didelius nuo
stolius, o kokius nuosto
lius patiria mėnesio bėgy
je, tai sunku būtų žmogui 
ir įsivaizduoti.

Valdžios tarpininkai de
da visas pastangas, kad 
streikai būtų- kuo grei
čiausiai baigti, tačiau iki 
šiolei šios pastangos buvo 
be pasekmių. Valdžia ir 
toliau, darys viską, ką ga
li, kad nuo streikų būtų

Pasimokęs iškalbingumo apie 
pusantrų metų, 1917 pradėjo 
misijų darbą. Jo pirmos misi- 
jo« buvo spalio mėnesyje Ne-Į 

įkalto Prasidėjimo lietuvių baž
nyčioje Cambridge. Mass. Jis 
buvo labai išgarsėjęs, kaipo 

I misijonierius. Visose i>arapijo
se jis buvo pageidaujamas. Per 
daugelį metų jis misijas skel
bė per visus metus be jokių a- 
tostogų.

Bevažinėdamas po lietuvių 
kolonijas, patyrė reikalą mer
ginoms vienuolyno. Ir, štai, 
jau 1921 m. kalbėdamasis su 
kun. Pr. Juškaičiu, planavo a- 
pie jaunoms ir suaugusioms 
merginoms vienuolyno įsteigi
mą. šv. Kazimiero vienuolynas 
Chicagoje jau gražiai gyvavo. 
Bet rados tokių, kurios ten ne
norėjo stoti. Todėl matė antro 
merginoms vienuolyno reikalą, 
štai, Elmhurste, Pa. pasitaikė 
proga įgyti prieinama kaina 
patogi vieta. Nuperka jis tą 
vietą ir steigia Jėzaus Nukry
žiuoto Seselių vienuolyną. Rug- 
piūčio mėnesyje 1925 kelios 
mergelės sudeda pirmus įža-

Per keletą metų seselėms va
dovavo Motina Monika, Nekal
tos širdies Seselė iš Scranton, 
Pa.

1926, kun. Pr. Juškaičiui 
kviečiant į Cambridge, pradėti 
parapijinę mokyklą, atvyko 
keturios seselės, čia tapo įkur
ta vienuolynas, kurį Tėvelis Al
fonsas pašventino. Džiaugėsi 
Tėvelis, kad jo pasėta sėkla 
pradėjo augti. Jėzaus Nukry
žiuoto Seselės iš Cambridge 
važinėdavo vaikučius katekiz
mo ir lietuvių kalbos nąokyti į 
visas lietuvių parapijas. Paga
liau nuolatinės mokyklos įsikū
rė So. Boston ir Brocktone. 
Dabar tos Seselės yrą įsikūriu- 
sfos net keturiolikoj parapijų. 
Dėka J. E. Arkivyskupo Ri- 
chard J. Cushing, motiniškas 
namas perkeltas iš Elmhurst, 
Pa. į Brockton, Mass.

Tėvelio Alfonso, kaipo vie
nuolyno įkūrėjo ir misijonie
riaus darbus yra labai didėti. 
Daugelis jo misijų pamokslus, 
ypač iš senesniųjų dar ir dabar 
atsimena. O Jėzaus Nukryžiuo
to Seselės bus jam amžinai dė
kingos. Savo maldose visuomet 
atmins — įsteigėją.

Tėvelis Alfonsas buvo nepa
prastos energijos asmuo. Jam 
teko pergyventi kartais labai 
sunkių valandų. Bet jis niekuo
met nenusimindavo. Visada 
buvo linksmas, malonus, drau
giškas. Ir ligoniu būdamas juo
kindavo, linksmindavo kitus. 
Ir paskutinėje Sklandoje prieš 
įnirtį pasakė, kad “aš nepa
prastai gerai jaučiuosi. Esu ga
tavas kada tik Dievas pašauks 
mane“.* Jis tikrai, patiko žen
klą, kad žmogumi buvo buvęs. 
Paliko amžiną visiems gyviems 
atmintį.

Jis laidojamas bus iš Gab
rieliaus baž. Brightorie spalių 
21, 10 v. su iškilmingomis šv. 
Mišiomis, kurias atnašaus D. 
G. Tėvas G. Gorman, C. P., 
provincijolas. Asistuojant dea-

rną — būtų įtikinamesnis laiš
kas.

“Atviras laiškas” 
netgi iš 14 puslapių, 
jo tolimesnes minti* 
gilintis, nes jos visos 
kurpalio trauktos.

I

susideda 
tačiau j 

nebeverta 
ant vieno

Gerai informuotas 
laikraštis “Die Weltwoche” Nr. 
828, leidžiamas Zueriche. įsidė
jo platoką straipsnį, pavadin
tą: “Naujas Tito — Kominfor
ines”.

Iš straipsnio turinio sužino
me, kad Jugoslavijoj, Belgra
de, jau tikrai veikia naujas Ti
to • Kominformas, nukreiptas 
prieš maskviškąjį Kominformą, 
kurio dabartini būstinė yra 
Bukarešte. Tito - Kominformas 
veikiąs tose pačiose patalpose, 
kur veikė ir staliniškasis. Visi

šveicarų

konu G. Murphy, C. P.. Rek
toriui, ir zubd. kun. Pr. J. Juš- 
kaičiui, Nekalto Pras. par., kle
bonui iš Cambridge.

Lai Dievulis būna jo vėlei 
gailestingas ir suteikia amžiną 
garbės vainiką. Supilsime dar 
vieną naują kapą šv. Gabrie
liaus vienuolyno kapuose, ku
riuos jis labai mylėjo.

Kun. P. J. J.
U ..

CAMNME.MASS.

Vokietijoj,
satelitiniuose kraštuose bu-

klausimas: “Warum 
“Warum nicht Tito?” 
Proklamacijose Tito 

kuris tik

Ketvirtadienį, spalių 20 d. 
mirė Domininkas Meškauskas, 
96 metų amž., gyv. L ____
field St, Brighton, Mass. Pa
šarvotas savo namuose.

Laidojamas šeštadienį, spa
lių 22 d., 9 vai. rytą iš Nekal
to Prasidėjimo parapijos baž
nyčios, Cambridge,’ Mass., Šv. 
Mykolo kapinėse.

Laidotuvėse patarnauja Pra
nas Vaitkus, laidotuvių direk
torius, 195 Webster Avė., Cam
bridge, Mass.

būstinės įrengimai, apsauga Jr 
visa kita — tokie patys. Netgi, 
esą, 260 buv. ano Kominformo 
tarnautojų— dabar dirba Tito- 
Kominformo žinioj. Vyriau
siuoju Tito - Kominformo va
dovu esąs paskirtas titiško ko
munizmo teoretikas jugoslavas 
Moche Pijade. Tito-Kominfor- 
me jau dirbą net 16 komunisti
nių kraštų atstovai ir apie 
4,000 šnipų slaptai veiklai — 
jau pasiųsta į visas komunisti
nes valstybes. Potsdame ir vi
soj sovietų zonoj, 
bei
vę paskleista tūkstančiai pro
klamacijų ir brošiūrų, kuriose 
keliamas 
Stalin?”, 
ir pan.
vadinamas didvyriu, 
vienas nepanorėjęs nusilenkti 
Stalino despotizmui, kuris savo 
krašto agrarinę politiką paliko 
visai nepriklausomą nuo Mas
kvos. nevarė “ūkininkų į kol
chozus. palikdamas juos ra
mybėje ir kuris vienintelis pro
paguoja savarankišką naciona
linį komunizmą.

Greitu laiku pradėsiąs veikti 
ir Tito - Kominformo radio 
siųstuvas, kuris būsiąs itin ga
lingas ir neDijosiąs Maskvos 
trukdymų. Tito žinių tarnybos 
žmonės, esą, jau veikia Prahoj, 
Varšuvoj, Bukarešte, Budapeš
te ir kitur.

O paties Tito gyvybė— esan
ti visiškai apsaugota stropiai 
budinčios Jugoslavijos slapto
sios policijos OZNA.

Taigi, atrodo, kad Tito nebe 
juokais pradėjo kovą prieš 
Maskvą...

Kaip praneša lenkų dienraš
tis “Dziennik Dla Wszystkich” 
Nr. 238, leidž. Buffalo, N. Y., 
sovietai yra sugalvoję naują 
triuką prieš vakariečius'ir jį 
greitai vykdysią. Jie numato 
greitai sudaryti Rytų Vokieti-

2 Litch-^°s “vyriausybę ". su kuria pa-

Aw Maria Yaianda
Sekmadienį, spalio 23 

7:30 vak. per WMEX 
stotį — 1510 • kilocycles bus 
transliuojamas apsakymas a- 
pie šv. Genesijų iš Romos. 
Jaunystėje, dar nebūdamas 
krikščionimi, jis buvo komedi- 
ninkas ir imperatoriaus įsaky
mu jis vaidindavo komedijas, 
pašiepiančias krikščionių tiky
bines apeigas. Vienas toks 
vaidinimas buvo priežastimi jo 
atsivertimo į krikščionybę. Ta
da jis tapo karštu krikščionimi, 
už ką buvo, imperatoriui įsa
kius, kankintas ir nužudytas’.

d., 
radio

sirašysią ir taikos sutartį. To
ji “vyriausybė” reprezentuo
sianti ne vien Rytų Vokietijos 
gyventojus, bet visus 66 mili
jonus vokiečių, atseit, ir tas 
sritis, kurios Vakarų Sąjungi
ninkų okupuotos... Matome, ko
kie sovietai “geri meisteriai”...

Tuomet būsią padiktuota, 
kad būtų ištrauktos ir okupa
cinės armijos iš Vokietijos. 
Minimos “vyriausybės” sosti
nė — būsiąs Berlynas...

•

“Draugas” Nr. 234 praneša: 
‘Anksčiau pasigaminti atominę 
bombą Rusijai padėjo prieš du 
metu parduoti atominiams ty
rinėjimams instrumentai — 
teigia Pensilvanijos Universite
to Prez. H. Stassen.”

Tenka tik stebėtis, kaip JAV- 
bių biznieriai nepardavė ar 
nors nepaskolino sovietams ir 
pačios atominės bombos?...

Juk Stalinas būtų buvęs ant 
tiek “džentelmenas”, kad jis Bą 
bombą būtų grąžinęs, gal nu
metęs kur nors ant Chicagos, 
New Yorko ar kito kurio mies
to... Pr. AI.

Tėvų Marijonų Kolegijos 
Rėmėjų Seimas

Kristaus Karaliaus šventėje 
Spalio 30 d., 1949 z

/
z

J

MENOTVARKf:
11:00 — Iškilmingos Šventos Mišios. 
12:00 — Bendri pietūs Seimo dalyviams.
2:00 — Seimo posėdžiai.

Kolegijos Rėmėjų skyriai kviečiami gausiai da
lyvauti ne tik siųsdami savo delegatus, bet patys at
vykdami su pažįstamais, prieteliais pasvarstyti svar
bius klausimus artimus kiekvienam lietuviui.

Seimo Rengimo Komisija 
Kur. Joms Vaitekūnus, 

Kolegijos Rėmėjų Pirmininkas.
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BRANGUS TAUTIETI!
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PRENUMERATOS KAINA
Amerikoje metams-----------------SS.00
Vieną kart savaitėje metama__BSjDO
Užsieny metama  ..................85:50
Užsieny 1 kart aav-tftj matams <3.80

DARBININKAS
866 Wart Broadway. South Boston. Mass.

Telephone: Redakcijai — SO 8-S608; Administracijai — 80 8-2880

Radio Raudonasis Frontas
Komunistai braunasi visur: į darbo unijas, visuo

menines organizacijas, mokslo ir meno draugijas, uni
versitetus ir mokyklas, į kino, spaudą ir radio. Ši pa-|f,a_1 
staro ji pramogų ir skelbimų įmonė ypač tinka komu-’tre 
nistinei propagandai. Daugelis radio klausytojų nė 
manyte nemano, kad kai kuriose lengvo pobūdžio pro
gramose, pamargytose neskania futuristine muzika 
ir dviprasmiu, abejotinos vertės humoru, nejučiomis 
įterpiama pašiepimų tai viešajai moralybei, tai kai 
kurių žymių ir patrijotingų vadų veiklai, tai kritikos 
demokratinei tvarkai, tai ciniškų žodžių apie religiją,!

v •

jiems ištverti kilniuose 
pasiryžimuose, pla č i a u 
nušviesti opiuosius religi
jos bei doros klausimus. 
Kaip iš visur atsiunčiamų 
laiškų matyti, šias mūsų 
pastangas žmonės verti- 

iš na-Vokietijoje beveik visų 
7* stovyklų kapelionai ir ei- 

lietuviška « P^ulieeių gaudavo
1 “Mis. Laiškus savo var- 
’du ir juos išdalindavo

Pullach, 1949. VI. 15.
Dabar mums lietuviams, 

ypač tremtiniams išsi
blaškius po svetimus 
kraštus gresia didelis pa
vojus prarasti ne tik tau
tiškumą, bet ir katalikiš
kąjį tikėjimą, 
sėkmingiausių 
mei išvengti 
yra, be abejo, 
katalikiškoji spauda. Va-Į 
lančiaus laikais mūsų,?“ juos Muauuuavu 
protėviai knygnešiai, ne-,^mo”e*J>s:

!ra, kad ir dabar šie laiš-

Viena 
tai nelai- 

priemonių,

čiant didesniu skaičiumi 
pigesnis persiuntimas).

Nors nemalonu, bet dėl 
pasunkėjusių materialinių 
sąlygų esame priversti 
prašyti ir piniginės para
mos “M. L.” leidimo išlai
doms padengti. Vokietijo
je pakakdavo 5-10 pf. už 
1 laišką, kitur dėl valiutos 
kurso įvairumo sunkiau 
pasakyti. Kur yra lietuvių 
jėzuitu. pav. Belgijoje, 
Prancūzijoje, Anglijoje, 
Kanadoje ir JAV pinigus 
prašome pasiųsti ar įteik
ti jiems.

Šia proga nuoširdžiai

SUSIPAŽINKIME SU ] 
GYVENIMO KNYGA į 

T. Klemensas Žalalis, O.F.M.

Pereituose straipsneliuose buvo duota keletas 
pavyzdžių iš Bažnyčios Tėvų, iš didžiųjų ir garsiųjų 
katalikų ir iš nekatalikų raštų, kuriuose visi vienbal
siai iškelia šventraščio grožį ir naudą pačiam skaity
tojui. Todėl, nėra perdėtas pasakymas, jog šv. Raštas 
yra knygų karalius, jog jis gražiausia pasaulyje kny
ga — gyvenimo, knyga. Jau buvo minėtas ir šv. Je
ronimo išsireiškimas: kas nepažįsta Evangelijos, tas 
nepažįsta Kristaus. Teisingas pasakymas! Juk Kris
tus Evangelijoje pasirodo visoje savo pilnybėje. Se-

paisydami gresiančių iš- ir uaoar šie mis- . j. g.
kai pasiektų visus tautie- s ' .trėmimo ir net gyvybei _. _ remusiems. Is ank;čius anglių kasyklose, fa
brikuose, Kanados miš
kuose, Australijos cukr. 
nendrių plantacijose, In- 

dZug VprinidTjo^onezij°s . svetimšalių le- 
-- - gione ir visur kitur.

Todėl brangus Tautieti,

pavojų, gabeno iš Prūsų 
ir platino lietuviškus laik
raščius, maldaknyges ir 
kitas knygas ir tuo būdu 
jie labai < 
prie apsaugojimo mūsų 
tautos nuo supravoslavi- 
nimo ir nutautėjimo. Taip tuojau rašyk mums, kiek 

Laiškų” reikėtų 
nepra- gauti Jūsų aplinkoje gy- 

žemės pavir- veliantiems tautiečiams.

tai kokių akyplėšiško banditizmo kąsnelių — nieko ?1™ ir nutautėjimo. jaipraoja 
perdaug, nieko peraiškiai, bet tos lengvos nuodų du-!Įr dabar mes, jei norime, j Mis. 
jos nejučiomis, pamaželi įsisunkia į visuomenės nuo-j^3^ mi,s^ t8®*?' nepra- gauti 
taiką ir pastoviai smukdo dorovinį tautos lygį. Tokia'•?**• “» “F“8 V*™' ???“ ... . .. ..
propaganda ypač tuomi pavojinga, kad ji nepastebi- 
ma ir nėra kaip nuo jos apsiginti.

Priimta tai vadinti sveiko humoro reiškiniais, 
atodūsio momentais, atsipūtimo valandomis. Juk Į 
sveika gardžiai pasijuokti, atliuosuoti įtemptus ner
vus. Nevisada gi žmogus vaikščiosi nosį nukoręs. kokiame pasaulio 
Nieks to neginčys. Humoro dovana reiškia stiprią kū- begyventum,

y. mroilzntn i. onn nrrom 1 Tmi Ir i mn '______ 1 *_____ •___

ryti tokiais knygnešiais— ir pavieniais adresais, y- 
kovotojais už savo tikėji
mą ir tautiškumą!

Todėl, brangus Tautieti, 
kur Tu benukeliautum, 

krašte 
, pirmas ir 

no ir dvasios sveikatą ir judrų smegenų veikimą.'svarbiausias tebūnie Tavo 
Tautos be humoro arba labai prislėgtos, nelaimingos,' rūpestis — pirmu savo

pač pastoviai įsikūru
sioms šeimoms, bet siun-

dėkojame visiems D.Gerb. nasis Testamentas irgi kalba apie Jį kiekviename sa- 
Kunigams ir pasaulie- vo puslapyje. Dar daugiau: Kristus yra mūsų gyveni
niams “M. L.” platinto-!mo Mokytojas. Jis Evangelijoje mums kalba apie pa- 

___ ’ ___j uoliai i tį gyvenimą, kame yra tikrasis žmogaus gyvenimas 
rėmusiems. Iš anksto taip ir kaip reikia gyventi. Jis nepasitenkina mums pasa- 
ipat dėkojame tiems tau-,kyti: štai yra geras dalykas, štai yra blogas. Jis duo- 
tiAčiams, kurie nuo dabar da priežastį, nurodo kodėl čia gera, o kitur bloga. Jė- 
stos i mūsų bendradarbių 2118 mus apšviečia ir parodo mūsų veiksmų vertę ne 
_  “M. L.” platintojų ei- tik tai tuo metu, kada yra veikiama, bet, lyg kino ek- 
les. Tenelieka Jūsų aolin-'rane, parodo visuotiną vertę. Pasaulio Išganytojas E- 
koje nei 
neskaitančio 
laikraščio ir 
riaus Laiškų”!

“Mis. Laiškų” Redak. 
ir Administracija.

• Mūsų adresas:
(13b) Pullach b. Muenchen,

• Berchmanskolleg, Germany,
. US Zone.

vieno tautiečio vangeli joje mus moko įvertinti išorinius veiksmus pa- 
katalikiško gal kiekvieno žmogaus valios veiksmus. Juk Jis Kal- 
“Misionie- no Pamoksle parodė, kokie turi būti mūsų troškimai 

ir kokios mintys, nes Dievo akyse viskas turi savo 
vertę.

Kristus neatėjo į šį pasaulį kaip koks filosofas, 
i kuris turi ieškoti tiesos ir jos gyvenimui nepritaikin- 
,ti. Ne, Jis neatėjo ieškoti tiesos. Jis ją savyje turi, 
i nes Jis Tiesa, Kelias ir Gyvenimas. Todėl daug kartų 
'galime Kristų išgirsti kalbant: Iš tiesų, iš tiesų, t. y. 
'tiesoje sakau jums. Ir kiekvienas, kuris skaitydamas 
Evangeliją mokėjo atrasti Kristų, mokėjo gyventi, 
nes ten atrado gyvenimo tiesą.

Jei ir mes norime pilniau pažinti Kristų, pilniau 
tei- pažinti Jo mokslą ir Jo mokslą apie tikrąjį gyvenimą, 
jos skaitykime Evangeliją, skaitykime Ją kasdien, bent 

po vieną puslapį.

v •

Meile, Skaistybe ir Laimei
I
1 Aš drįstu Jums apie tai pagundos. Bet ar tai 
visiškai atvirai kalbėti singos nuomonės? Ar 

arba negabios. Dažniausiai — prislėgtos. Andai Lie- Į užsidirbtu pinigu užsisa- Siame laiške. Juk vis tiek: atitinka tikrovę, i 
tuva carų laikais beveik kaip ir neturėjo humoristi- kyti katalikišką laikrašti, apie šiuos dalykus kalba- Kūrėjo - 
kos savo literatūroj, bet nepriklausomybės metu ten įsigyti gerų knygų. Taip 
pasipylė humoristų kaip iš gausybės rago. Ir labai ta- pat pasistenk išpildyti 
lentingų. Dabar ten priespauda, kraujas ir dejavimas Dievui ir savo tautai 
— juokui nebėr vietos. šventą pareigą — pasirū-

Tačiau juokas juokui nelygus. Tikras, sveikas, pinti, kad ir kiti Tavo ap- 
intelektualinis humoras tai dvasios atostogos. Visai linkoie gyveną lietuviai
kas kita piktas, aitrus pašiepimas bei kandžiojimas, nebūtu be katalikiškos 
ar šlykštūs dviprasmingi juokai. Tai dirginimo ir spaudos! 
tvirkinimo gudriai .išgalvotos priemonės. Kai tokie. Neminint visiems Krai 5c,uuiiu5B u* co*u-<auua mcuca u umuco ju- *—~ —r—,
juokai pasigirsta radijo programose, tai nebereikia nė žinomu tebeinančiu lietu- ti žmogaus laimė... “Tad ra banguoja tarp Švenč. žmonės tampa Dievo gy- ir kūniškai pilnai neišsi-

IX______1__A1-1- 4.- _______1____ ___4.5 ___ . ■ ___"___ ... _______ 4.___ ___________ t______ ________ _______• m___ •_ ___________ __ 1 TSV naoinKlrAiiraoo

mūsų
• Dievo planus ir 

ma visur — gatvėse ir ba- įsakymus, ar veda į pa
ruošė, kino filmose, laik- stovią laimę? 
rašiuose ir iliustruotuose- 
žurnaluose, romanuose ir. ( _ ........
brošiūrose, mažuose rate-' “Dievas yra meilė, ir dieviškoje meilės laimėje, tinti imtis šios 
liuose ir didesniuose susi- kas pasilieka meilėje, pa- Savo kūrybiškąja gimdy- Taip jau Dievas
* W 4 4 4 4 4 4 4 ^44. . . . ^44. — ____ __  _  t * _ __ __  -3  — — 1 _ .4. ^444 — l — ^4 .3 1*4 ^L> 44 4 ■

T. Klemensas Žalalis, O.F.M.

binamam ir laiminamam bės neduodąs polinkis ir 
įkuo didesnio skaičiaus visą žmogų labai paten- 
žmonių, be galo laimingų kinanti meilė gali jį ska- 
'................................................................... t naštos,

sutvėrė 
būrimuose. Dažniausiai silieka Dievuje ir Dievas mo galia duodami kūdi-. žmogų, kad kitaip jis yra 

_ __ _ ,ten vaizduojama kūniška jame” (1 Jon. 4, 16). Am-įkiui gyvybę, jiedu prisi- nelaimingas, nepatenkin- 
Nemini^t visiems aerai geidulinga meilėm Ji esan-žinos meilės ir laimės jū- deda prie to, kad naujintas, suskurdęs, dvasiškai

stočių išvardyti. Šiek tiek sugebąs orientuotis klau- vių katalikišku
sytojas tuojau nujunta, kad tai komunistų lizdai. Tų gįų,
lizdų nemaža. Jie sudaro vieningą tampriai organi- gjų’ kultūrai palaikyti ir taurę! Gėdingumas, škais- panorėjo pasidalinti 
zuotą tinklą. ugdyti plačiai l_______ . _ _ _

Tačiau į jų tinklą ne bet kas gali patekti. Pakliū- misionierius T. J. Bruži- ma vedusiųjų meilė — at- bėmis. “Į savo paveikslą 
va tik rinktiniai asmenys. Gal manote, kad parinkti kas S. J. 1947 m. pra- gyveno jau savo laikus! ir panašumą sutvėrė Die-

ir meilės vystęs. Tik pasiaukojimas 
“ , aukš-

gu sukurti gražiausią tiems idealams kunigams, 
.vienuoliams ir skaistybės 
luome gyvenantiems pa
pildo šeimyninės meilės

katalikišku laikraš- patenkink visus savo gei- Trejybės asmenų. Šią sa- venimo, laimės
religinei mūsų tautie- dulius ir gerk meilės vyno vo meilės laimę Dievas dalyviais. Tai daugiau ne- kitiems žmonėms, 

4 _ • • J • ____________ * 1 • _ __ _ — • •‘V 4 • ~ 1su
žinomas tybė, varžymasis, ištiki- kitomis protingomis būty- meno kūrinį!

Šio savo plano įgyven
dinimui Dievas davė žmo-

talentai? Visai ne. Ten lygiai kaip Sovietų Rusijoj: džioie pradėjo leisti mė- Dievo reikalavimai ir įsa- vas žmogų”, todėl mylintį gui galingą lyties polinkį stoką. Žmogus turi mylė-
4.—1—4__   _______i 4.______.. ” J 4.: ____u:______ t______ ___ n = _ x_________ ii crim/lvfi i*" viininfia Iri-mokslas, įgudimas ir talentas mažą vaidmenį tevaidi- nesinius

na. Visa svarba — ištikimybė komunistų partijai. Ta
lentai — žemiau vidutiniško lygio., šiaip, taip padai-' 
nuo ja - pbgergždžia; kartais kokiu žvėriuku paurzgia, 
pakniaukia, cyptelia; kartais armošką patampo. Vis-;
kas karštai nuplojama — mat, nauja, originalu ir pro- pirmoje eilėje palaikyti Jums kala kasdien į galvą 
letariška. Lygiai kaip Maskvoj. mūsų tautiečiuose kata- aplinka ir matomi pavyz-

Kartais dėl meniško įvairumo mėginama prisivi- likišką dvasią, padėti džiai, šnibžda geismai ir 
lioti koks tikras talentas: tarsi pigių drabužių krau-Į---------------------------------------1 1

“MISIONIERIAUS 
LAIŠKUS”.

ti, gimdyti ir rūpintis ki
tais. Meilė yra moterys- 

patenkinimą surišo Jis su *r moterystė meilei.
(Bus daugiau)

kymai — tai senųjų prie- ir kūrybingą. Į vyrą ir ir meilės jausmą. Meilės 
tarai, pedagoginės auklė- moterį Jis sudėjo skirtin- jausmo ir lyties polinkio 

gas savybes. Jiedu, vie-j 
nas kitą papildydami, vie-;dideliais malonumais, kadi 
nas kitam meilėje padeda- j žmogus nesibaidytų vai-į 
mi, turi įgyvendinti Die-į kūčių auginimo sunkumų,;

tojų priemonės!”
Tokias ir panašias nuo- 

Šiais laiškais norima mones, mielas broli, sese,
Kada sekta nėra stipri, 

vo kūrybinę mintį, kurią J kad meilėje atsiduodamas ji reikalauja tų pačių tei-
Jis turi, tverdamas kiek-J antrajai pusei ir vaiku- šių, kaip katalikai; bet,

(vieno žmogaus nemirtin- čiams, pats taptų laimin- kada ji jau yra įsigalėju- 
tuvės languose parodoma ir iš Paryžiaus parsigaben- leidžiamas. Ir kitose komunistų radio stotyse jis dar- gą sielą. Jiedu turi pade- gas. O ta vaikų auklėjimo si, ji juos persekioja, kiek
tų prekių. Tačiau jei tas talentas nepritampa prie ko- bo nebegauna. Partija nematoma, bet griežta ranka ti įgyvendinti didingąjį * našta kartais tampa labai tik gali, vardan laisvės,
munistų partijos reikalavimų, jis veikiai iš darbo at-'apsaugoja savo politinį frontą. K. Dievo planą — būti gar- sunki. Tik nuolat ramy-^ G. Palša, S4.

I

Marija Pečkąuskaitė

Mergaitės Kelias
Mergaitės asmenybė

AMŽINYBES AIDAS
Jei kas paklaustų, koks svarbiausias šio 

pasaulio pažymys, atsakyčiau: nepastovu
mas. Žemėje viskas praeina. Gyvenimas tai 
nuolatinis kitimas, judesys, nuolatinis miri
mas ir gimimas; tai momentai, kurie be pa
liovos keičia kits kitą.

Bet amžinoji žmogaus dvasia, uždaryta 
šiame nepastoviame medžiagos pasaulyje, 
trokšta amžinybės. Juo aukščiau kyla vir
šum tos materijos, juo labiau trokšta, juo 
skaudesnis jai tas trapumas, tas nepatvaru
mas visų žemės daiktų. Tą troškimą yra gra
žiai išreiškęs vienas prancūzų poetas:

Čia žemėje visos gėlės miršta, trumpos yra 
visos paukščių giesmės; aš svajoju apie vasa
ras, kurios tveria visados.

Čia žemėje dyla visų lūpų aksomas; aš sva
joju apie pabučiavimus, kurie tveria visados.

Čia žemėje visi žmonės verkia savo bičiulys
čių ir savo meilių; aš svajoju apie ryšius, kurie 
tveria visados.

To “visados” ilgisi žmogaus dvasia. Ne
galėdama pagal savo valią perdirbti medžia
ginio pasaulio, kreipiasi į save, į dvasios pa
saulį, ir čia pasiekia tai, ko neranda aplin
kui — jausmo amžinybę.

Tiesa, šiandien beveik juokinga kalbėti 
apie jausmo amžinybę, kuomet II ir m kla
sės jaunimas jau pradeda “mylėti/, žiūrėda
mas į meilę kaip į žaislą, kurs paįvairina gy
venimą.

Tokios lengvos meilelės, kurių objektas 
nuolat kinta, nėra vertos žmogaus. Niekas 
taip jo nežemina, kaip tokios meilelės. Siela 
nėra tuomet nė kiek aukštesnė už medžiagi
nį pasaulį, kur gėlės taip trumpai težydi. Jei 
iš mažens meilė taip skatikais eikvojama, 
kiek jos bepaliks žmogui subrendus?

Tikrai verta meilė yra stipri, viena, amži
na. Tiktai tokia meilė kelia žmogų viršum 
viso medžiaginio pasaulio į aukščiausias 
dvasios viršūnes. Bet taip mylėti tepajėgia 
tas, kas savo dvasios turto nėra išmėčiojęs 
po visus šuntakius. Tokios meilės įkūnijimas 
yra Italijos poetė Viktorija Colonna.

Ji gimė 1492 m. netoli Romos, tuomet ga
lingoje ir turtingoje Colonnų šeimoje. Trijų 
metų vaiką pažadėjo tėvai ispanui, marki
zui Pėscarai, už kurio ištekėjo 1509 m. Jau
na ji paliko našlė. Graži, išmintinga, talen
tinga, turėjo daug garbintojų. Vienas jų, 
dar jos vyrui gyvam tebesant, karštai ją įsi
mylėjo. Bet visa tai nekėlė jokio aido Vikto
rijos širdyje. Visą amžių ji išgyveno ištiki
ma savo vyrui. Reikia atsiminti, kad tai bu
vo renesanso laikai, kada, kaip ir dabar, 
meilės jausmas buvo labai nepastovus.

Viktorijos Colonnos gyvenimui švietė dvi 
žvaigždės: meilė Dievui ir meilė vyrui. Ir 
tuodu jausmai sudaro visų jos eilėraščių tu

rinį. Jos pirmosios eilės yra laiškas vyrui, 
kuris tuomet buvo kare ir sužeistas gulėjo 
Ravanoje. Tai viena iš gražiausių jos poezi
jos vietų.

“Tu esi kare — rašo ji — tampi garsus, 
kovoji su pavojais ir užmiršti viską, o aš na
mie viena, nuolatinio rūpesčio ir nerimo 
kankinama, nusiminusi ir nuliūdusi. Turiu 
kare tėvą, vyrą, sūnų ir brolį. Mano tėvas 
irgi kariauja, o vyras, brolis ir sūnus esi 
irfan tu”.

Markizui Pėscarai esant kare, Viktorija 
nuolat prisimena jo grožį, nesiliaudama na
grinėja visas jo gerąsias ypatybes. Savo so
netuose jį vadina “Dominus” ir “Mano gra
žioji saulė”.

Jam mirus, meilę ji pavertė tiesiog kultu. 
Mylimasis stovėjo prieš jos sielos akis amži
nas ir idealus, pasiekęs tobulybę. Ir jos sie
la troško stovėti prieš jį visados gryna. Ji 
rašo: “Šviesai skleidžiant savo švelnius 
spindulius, krinta žemyn mano nuodėmių 
tamsus apsiaustas. Baltu drabužiu apsivil
kusi, jaučiu vėl pirmosios nekaltybės ir pir
mosios meilės skaistumą”.

Taip amžinai mylėti žmogų tegali tas, kas 
myli Dievą. Viktorijos meilė virsta dangaus 
meile; meilė vyrui kelia ją aukščiau, pas 
Dievą.

Ji yra didelė poetė. Jos stilius trumpasa- 
kis, keliais žodžiais išreiškiąs mintį. Vaizdai 
tikri, be jokio sentimentalumo. Religiniai 
eilėraščiai dar gražesni, tiesiog genialiai pa
rašyti. Vienas poetas kartą pasakė apie ją:

“Tai moteris, kuri apgalėjo save. Ji visada 
vyriška, tvirta ir nepajudinama, kaip uola”.

Savo religiniuose sonetuose ji kalba apie 
kovą su nuodėme, apie dangaus idealo sieki
mą, šv. Mergelės garbinimą, dėkingumą 
Kristui. »

“Aš esu lyg vynmedžio šakelė — rašo ji— 
o medis yra Dievas. Jei sula negaivina šake
lės, šakelė džiūsta. Ateik, Dieve, išliek ant 
manęs sulos — savo šviesos, kad atneščiau 
vaisių, vertą Tavęs”.

“Norėčiau uždaryti ausis žemės garsams, 
kad geriau galėčiau girdėti Dievo balsą. Mei
lė viską kuria ir judina”.

Kitoje vietoje ji palygina save su valtele: 
“Kai žmonių piktumas puola mane, pririšu 
savo valtelę prie uolos ir, saugiame uoste 
stovėdama, nebijau nei audrų, nei viesulų”.

Viktorija Colonna buvo susipažinusi ir su 
Mykolu Angelu. (Jis buvo už ją septyniolika 
metų vyresnis). Tas didysis renesanso dai
lininkas, architektas, skulptorius, tapytojas 
ir poetas, lyg jaunuolis įsimylėjo šią genia
lią moterį. Joje rado jis savęs papildymą, 
panašų į save žmogų, kuris jį atjautė ir su
prato kaip niekas kitas. Viktorija gerbė My
kolo Angelo genijų ir apdovanojo jį savo bi
čiulyste, bet meilės negalėjo duoti. Mykolas 
Angelas neužmiršdavo, kad ji priklauso ki
tam. Ėjo metai po metų, abudu paseno, o jis 
nė kartą nepasisakė ją mylįs. Rašė jai tik 
madrigalus ir sonetus. O ji tik prieš savo 
paskutinią ligą pirmą ir vienintelį kartą jam 
padavė ranką.
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CAMBRIDGE, MASS.
ALT Skyriaus susirinkimas. 

Spalio 16 d. Cambridge lietu
vių katalikų klubo patalpose, į- 
vvko Cambridge ALT skyriaus 
susirinkimas. Tai vra ką tik 
naujai suorganizuotas skyrius. 
Susirinkime tartasi veiklos rei
kalais ir. išrinktas delegatas į 
Ameriko s Lietuvių Visuotiną 
Kongresą. Delegatu išrinktas 
p. A. Daukantas. Sekantis su
sirinkimas šaukiamas spalio 
26 d. 3 vai. p.p. katalikų klubo 
patalpose. Visos organizacijos 
prašomos prisiųsti delegatus į 
šį svarbų susirinkimą.

Pastaruoju metu Cambridge 
platinami bilietai dėl kalakutų 
Padėkos Dienai. Šį pobūvį ren
gia Cambridge Balfo 60 sky
rius. Visas pelnas skiriamas 
Balfo naudai ir paramai Lietu
vos tremtinių pasilikusių trem
tyje. Kalakutai bus išdalinti 
lapkr. 20 d. tik kelias dienas 
prieš Padėkos Dieną. Visi ragi
nami įsigyti bilietukus ir pa
remti šį gražų labdarybės dar
bą. Bilietų galima gauti pas 
šiuos asmenis: B. Jakutį. A. 
Zavecką. P. Radaitį ir A. Dau
kanto krautuvėje. Kiti bilietų 
platintojai bus paskelbti vė
liau.

Parapijos choro veikla. Pra
sidėjus šaltesniam orui, ir mū
sų parapijos choras pradeda 
plačiau veikti. Praeitame susi
rinkime nutarta palikti kitiems 
metams ta pati valdyba. Cho
ro vedėjas, muzikas p. Narke
vičius, ragina ir kviečia visus 
buvusius choro narius dalyvau
ti choro pratybose. Muzikas p. 
Narkevičius yra numatęs pla
čią choro veiklą žiemos metu. 
Jis taipgi pasižadėjo prie pir
mos progos pasirodyti ir Lie
tuvių Radio Valandos progra
mose. Laukiame.

Markūnienė išbuvo apie tris 
savaites ligoninėje ir kurį lai
ką ilsėjosi namuose gydytojų 
priežiūroje. Sveikiname p. A. 
Markunienę ir linkime gerai 
sustiprėti..

Liet. Vyčių 18-tet» kuopos 
veikto, Cambridge Vyčių 18 
kuopa organizuotai prisidėjo 
prie Cambridge Sveikatos De
partamento veiklos sulaikymui 

i ‘Tuberkuliozo”. Vadovaujami 
pirmininko p. Al. Marcin, dar
buojasi šie nariai: P. Puzinas, 

į V. Pilkoms, p-lės R. Žukaitė, 
i A. Žukaitė, KV. Yankūnaitė, M. 
į Vilčinskaitė, F. Buri, A. Straz- 
daitė, F. Tamulynaitė. Vyčiai 
ragina visus Cambridge lietu
vius, įsigyti X-Rays plaučių 
nuotraukas, kas galima nemo
kamai padaryti Cambridge 
Field House (Cambridge Park) 

■spalio 24-25-26 d.d. nuo 2 vai. 
p.p. iki 4:30 vai. ir nuo 6 vai. 
p.p. iki 9 vai. vakare:

Taipgi Welington School — 
Columbia St., spalio 27-28 dd. 
tomis pačiomis valandomis, 
kaip ir Cambridge Parke. Vy
čiai ragina visus pasidaryti 
plaučių nuotraukas, kas nieko 
nekainuos, kad lengviau apsi
saugojus nuo tuberkuliozo. No
rintieji gauti daugiau informa
cijų. kreipkitės į aukščiau pa
minėtus vyčių kuopos narius, 
ir jie jums mielai padės ir pa
tars. Sveikiname vyčius besi
darbuojančius šiame visuome
nės darbe.

Pasveiko. Iš sunkios ligos 
pasveiko p. A. Markūnienė. P.

DĖL PASTATYMO PAMINKLŲ 
Atsilankykite pas

Gate City Monument Co.
GRANITE MEMORIALS

321 W. Hollis SL,
Nashua, N. H.

Norintieji pas mus atvykti, telefonuo- 
kite Nashua 4251. Transportacija 

dykai, nežiūrint, kad nepirktumtte.

i

I

Valstybės Sekretoriaus pagalbininkas, James 
E. Webb (kairėje) ir Užsienių Reikalų komiteto 
pirmininkas, John Kee, nufotografuoti Washing- 
tone, betyrinėjant “Economic Factors” statisti
nius duomenis, liečiančius pasaulin) ūkį. J. E. 
Webb Užsienių Reikalų komitete reikalavo, kafi 
prezidentas Trumanas imtųsi veiklos praplėsti 
pagalbos programą, kaip tolimesnio žygio pasau
lio demokratijai išsaugoti.

Vyčių ko-

nuoširdžiai 
lietuvių at-'

Brooklyno lietuvių 
manda.

Baigiant norisi 
padėkoti Brooklyno
lėtų klubui, kuris taip maloniai 
mūsų krepšininkus priglaudė 
po savo sparnu ir sudarė jiems 
sąlygas dalyvauti YMCA pir
menybėse, nupirkdamas gražias 
uniformas ir apmokėdanjas 
išlaidas, susijusias su dalyvavi- 

susida- 
aJ

I
jo 16—18 d.d. šventėme šiuos 
atlaidus.

I 
khi- 
klu-

mu pirmenybėse, dėlko 
re gana didelė suma.

LOWĘ11,MASS.

i

Atlaidai prasidėjo sekmadie
nį iškilminga suma, kuri' buvo 
laikoma su pilna asista. Giedo
jo didysis bažnyčios choras. 
Per sumą pamokslą sakė kun. 
klebonas. Jis savo ugninga ir 
apaštališko įkvėpimo pilna kal
ba kvietė visus savo parapijie
čius senuosius ir naujuosius 
uoliai šiuos atlaidus atšvęsti.

ir vie-!
pasidar-l Po šv. Mišių procesija. Išsi

rikiuoja mergytės ir berniukai. 
{Vaizdas ne tik gražus akiai,

buvo

Pasisekęs DLK Vytauto 
bo piknikas. DLK Vytauto 
bas rugsėjo 24 d. buvo suren
gęs pikniką Šv. Juozapo para
pijos naudai. Piknikas
sėkmingas ir pelno davė $600. 
Tai graži suma liet, parapijai 
paremti. Už tai nuopelnas pri
klauso DLK Vytauto klubo 
nariams, kurie gražiai 
ningai šiame reikale 
bavo.

Susidomėjimas bu- 
salė buvo pilnutėlė 
Ir jie neapsivylė: 
buvo tikrai vykęs.

1

rūpinasi drabužių rinkimu. Ku
rie norite paaukoti drabužių, 
praneškite p. B. Jakučiui, p. A. 
Zaveckui arba į A. Daukanto 
krautuvę, iš kur drabužiai yra 
išsiunčiami. Ypač šią žiemą bus 
labai reikalingas likusiems 
tremtyje maistas. Taigi dabar 
laikas pradėti aukoti ir irnkti 
konservuotą maistą ir riebalus, 
kad būtų galima pirmieji sjun- laimėjo 82:14. Rungtynės ne-i 
tiniai išsiųsti Kalėdoms mūsų buvo labai įdomios, nes priešas i 
vargstantiems broliams ir se- buvo silpnas. Komandą sudaro: 
sems tremtyje. Kiekviena jūsų 8 buv. tremtiniai, kaip antai: ] kUOgreičiausiai

BROOKLYN, N. t
L.A.C. (Lithuanian Athletic 

Club)

40 Valandų Atlaidai. Rugsė-! dingų jų Seselių rūpestingosios 

rankos.
“Pirmas Skambutis”, šešta

dienį, spalių 15 d., Lietuvių sa- 
' Įėję turėjome mielos progos 
] matyti pirmąjį tos komedijos 
pastatymą, 
vo didelis: 

j žiūrėtojų.
i pastatymas
j

Rūbų Rinkliava. Paskelbta 
Baltimorėje rūbų rinkliava. Ją 
organizuoja Balfas. Kas nori ir 
gali sušelpti vargstančius Vo

kietijos stovyklose mūsų tau- 
. Įtiečius, savo aukojamus drabu- 

Sąjunga bet ir mielas lietuvio širdžiaižius tenuneša į surinkimo 
sukne-' punktą Atletų klube. Rūbų au

koti labai kvietė iš sakyklos ir 
i kun. klebonas.
1

R. Katalikių Moterų 
rengia šokių ir kaukių balių, mergytes su baltomis i 
kuris įvyks DLK Vktauto klu- lėmis ir mėlynais apsiauste-: 
bo salėje spalio 29 d. Gros ge-lūūs gyvai priminė Lietuvos’ 
riausia orkestrą. Bus daug laukų rugiagėles; berniukai pa- 
margumynų. sipuošę raudonais apsiaustė-

Lietuvos moterys kviečia vi- liais atrodė tarytum raudonžie- 
sus kuo skaitlingiausiai jame džiai mūsų Tėvų Žemės bijū- 
dalyvauti. nai- Iškilmingi Pange Lingua

———— tonai kėlė sielą prie Aukščiau-,
Susirgo, šiomis dienomis su- šio jo sosto, o pilni ilgesio Vieš- 

sirgo žymus Lowellio veikėjas patie Jėzau, Dieve Malonės 
Stasys Kundrotas. Linkime giesmės garsai kvieste kvietė 

i jam pasveikti prisiminti teriojamą Tėvų Že- 
ir sustiprėti, kad vėl galėtų mę.

' • " ” / "• ’ * . i Dvi dienas su viršum rinko-
__________ i mes bažnyčion pagerbti Eu-

I D.L.K. Vytauto Klubo veik- ] charistinio Kristaus.
’ la. Klubas išrinko savo delega- i Negalima palikti nepaminė
tus į Visuot. Amerikos Lietu- jus Didžiojo altoriaus papuoši- 
vių Kongresą, kuris įvyks New mo. Ne tik pats altorius, bet ir 
Yorke. Turėtų ir kitos organi- visa presbiterija 
zacijos jo pavyzdžiu pasekti ir 
taip pat pasiųsti delegatus į 
taip svarbų visiems lietuviams

.seimą.

I 
I

Brooklyne gyvenantieji lietu
viai krepšininkai sudarė 
mandą ir jau 
rungtynes prieš 
panų komandą

ko-
_ I

ture jo pirmas! 
Brooklyno is- Į 

G. S., kurias:

- - I

( i

maža auka, daug reiškia ba- Andrulis III. Birutis I, Birutis 
daujančiam. Parodykime savo į II. Bagdonas. Čerkeliūnas. Oš-:gtotj įietuviškan darban 
geras lietuviškas širdis savo lapas R., Šebetavičius, Laurai- 
badaujantiems broliams, kurie'tis ir 2 vietiniai lietuviai — 
dėl trūkumo darbo ir butų su- Narbutas ir Bučinskas. Trene- 
tarčių, dar turėjo pasilikti ir ris yra Andrulis I.
toliau skursti tremtyje. A.D.

Juozas Kasinskas
Ine.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

602 VVashington Blvd.
BALTIMORE 30, Md.

Tel. Lexington 8595
Limosinal dėl visokių reikalų.
Patarnavimas Dieną ir Naktį.

Pradeda veikti vakarinės mo
kyklos. Spalio 18 d. 7 vai. va
kare prasideda vakarinės mo
kyklos. Norintneji lankyti va
karines mokyklas, užsiregis
truoja spalio 18 d. 7 vaL vaka
re, Range Technical High 
School, Trowbridge St.,i ir 
Broadway Cambridge. Mass. 
Tenai bus nurodytos jums mo
kyklos, kurios bus arčiau jūsų 
gyvenamų vietų. Kursų valan
dos visose vakarinėse mokyk
lose nuo 7:30 iki 9:30 vaL ant
radienių ir ketvirtadienių 
karais. Patartina visiems 
vykusiems iš tremties šias 
karines mokyklas lankyti.

i 
I

va-
at-
va-

Atsiminkime pasilikusius bro
lius tremty je. Žiema jau čia 
pat. Mūsų pareiga atsiminti ir 
likusius mūsų brolius tremtyje. 

4 Cambridge Balfo 60 skyrius

I 
i t

Kiekvienas Lietuvis Skaito
Vienintelį Pasaulio Lietuvių Kultūros Žurnalą

AIDAI
Nuo Spalių 4, 1949 Mėty Mėnesinį 

Kultūros Žurnalą
AIDAI
perėmė leisti

LIETUVOS PRANCIŠKONAI AMERIKOJE
yra vienintelis mėnesinis mokslo, literatūros bei 
meno ir visuomeninio gyvenimo žurnalas 
žadins tautinės kultūros kūrybą ir skelbs jos lai
mėjimus
burs aplink save visas mūsų tautos intelektualines, 
menines ir religines pajėgas
iki Naujų Metų bus leidžiami Vokietijoje, nuo Sau
sio 1. 1950 — Jungtinėse Amerikos Valstybėse 
redaguos redakcinis kolektyvas, sudarytas iš žy

mių lietuvių mokslininkų, rašytojų ir kitų kultū
rininkų. Vyriausias redaktorius — rašytojas An
tanas Vaičiulaitis.
prenumerata metams: Jungtinėse Amerikos Vals
tybėse. Pietų Amerikoje. Meksikoje ir Ispanijoje— 
$5.00: Kanadoje — $5.50; kituose kraštuose — 
$6.00
Atskiras numeris JAV — 50c., kituose kraštuose 
— 55c.
redakcija: Ant. Vaičiulaitis. 2087 N. Main Avė, 
Scranton 8, Pa.

administracija: AIDAI, Kennebunk Port, Maine. 
Tel. 5

AIDAI

AIDAI

AIDAI

AIDAI

AIDUS

AIDŲ

AIDŲ

AIDŲ

CICERO, ILL
Mūsų Parapijos Lietuviškos 

Draugijos
Lietuvių šv. Antano parapija 

nuo 1912 met. garsi savo lietu
viškomis draugijomis, kurių 
čia turime iki šiol gana daug. 
Čia norėčiau suminėti tas mū-Į 
sų draugijas ir klubus.

Visų pirma tenka paminėti 
Šv. Antano vyrų draugija, to-i 
liau Sopulingos Dievo Motinos] 
moterų ir merginų draugija,! 
Visų Šventų vyrų ir moterų 
draugija. Romos Katalikų Su- 
sivienymo 48 kuopa. 
Sąjungos 2-ra ir 48-ta kuopa 
Taip pat veikia Šv. 
Draugija ir Sodaiicijos. Lietu
vos Vyčių 14 kuopa. Šv. Anta
no Namų savininkų klubas. 
Katalikių Dukterų klubas. Lab
darių 3-čia kuopa, šv. Kazimie-i 
ro Rėmėjų 9 skyr. Marijonų 
bendradarbių skyrius. Maldos 
Apaštalavimo. Tretininkų, Gy
vojo ir Amžinojo Šv. Rožan
čiaus draugijos, Šv. Grigaliaus] 
choras ir Federacijos 12 sky
rius. Prie šių draugijų priklau
so arti tūkstančio narių.

Jeigu šios draugijos stos į 
lietuvišką darbą su tokiu pat 
uolumu, kaip darbavosi ankš
čiau, tai daug padarys ne tik 
sau, bet ir mūsų broliams ir 
sesėms išblaškytiems ir vargs
tantiems visame pasaulyje ir 
dėl Lietuvos išlaisvinimo.

Prieš 25 metus jier šias lietu
vių draugijas reiškėsi didelė, 
lietuvių veikla ir judėjimas. 
Tais laikais mūsų draugijos 
daug nuveikė šv. Antano para
pijos ir Lietuvos naudai, bet 
dabar tas mūsų draugijų veiki
mas nėra toks gyvas.

Tad visi lietuviai sukruski- 
me ir stokime į lietuvišką dar
bą, kad vėl pasirodytume pir-Į 
mose lietuviškos visuomeninės 
veiklos eilėse.

Anastazas Valančius

Šios rungtynės jau buvo pir- 
' menybių rungtynės, kadangi 
i L. A.C. įsirašė dalyvauti YMCA 
i pirmenybėje. Be pirmenybių 
rungtynių numatoma žaisti ir 
draugiškas. Pirmos draugiškos 
rungtynės numatomos

skendo tur
tingų- gėlių ir šviesų spalvose. 
Altorius ir presbiterija atrodė, 
kaip tikras paveikslas, arba 
meno kūrinys. Jį, tą paveikslą 
ar kūrinį, sukūrė mūsų mal-

W. J. Chisholm
GRABOKIUS 

“Asmeniškas Patarnavimas' 

331 Smith St, 
PROVIDENCE, R I.

Tetephone 
Ofiso: Dexter asd2 

Namų: PI. 62M

Moterų 
>s. 

Vardo
I

Skaitykite ii platinkite 
katalikišką spaudą— laik-I 

‘rasti “Darbininką”!

Vyt. Ramanauskas.

IN YOVB FITtRE

su baltom

Į Vpas savo Fordo Dyleri.

Z
ENTER FORDS

»100,000 CAR-SAFETY
CONIEST

tamstos pilnai 
Madų Aka- 

gražiausias 

pavairuoki -

sužinosite naujo 

kaip jis gerai 

inžinas (vienatinis 

švelnus ‘‘Mid

ant ”Sofa-W«de” 

puikūs įrengimai

pažvelgsite ir 

sutiksite su New Yorko 

dėmi ja. kad Fordas yra 

karas ant kelio. Bet jūs 

te Fordą ir tuomet 
Fordo “jutimą”... 

traukia 100 h. p.

V-8 Fordo eilėje)... 

Ship” Važiavimas 

Sėdynių... ir kiti 

tiktai yra 1949 Forde.

THERE> A

Kauti
su extra užni<.»k**sni’;.

■ • -•

Ki- U®į t ?
i w Galima
t S ;«a<l.angomi.«

Paimk vairą... išbandyk 
naują FORDO “FEEL”
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Mes Pasiilgstame Dievo
Kasyklose krinta kaip "je. Dumi kepi aut kastuvą Drabužiai iš trąšinių maišą.1

Visi apgyvendinami daž
niausiai pačių pasidirb
tuose lentiniuose bara
kuose, reikia pakelti neį
prastų mūsų krašto žmo
nėm šešiasdešimt laipsnių 
šalčio. Kiekviename bara
ke talpinama iki šimto as
menų. Juose nėra jokių 
pertvarų. Kitose vietovė
se ištremtieji apgyvendi
nami mažose trobelėse, 
kuriose talpinama po dvi
dešimt asmenų. Gyvenimo 
sąlygos sukurtos tokios, 
kad paskubintų ištremtų
jų sunaikinimą.

Tremtiniai nuo penkio
likos iki aštubniasdešimt 
penkių metų privalo dirb
ti pačius sunkiausius fizi
nius darbus. Moterims ne
daroma jokio skirtumo. 
Jei pasitaikydavo, kad 
tremiamoji būdavo nėš
čia, tai ji nuo darbo ne
buvo atleidžiama iki gim
dymo dienos,
nuolat prižiūrėtojų plaka
ma ir raginama: “Skoreij 
rabotat... nesdochneš, li- 
tovskaja sabaka...” Jokia 
mediciniška priežiūra ad
ministracija dažniausia 
nesirūpina. Laimė tiem 
lageriam, kuriuose atsi
randa tremtinių, 
nančių medicinos 
mais.

Darbovietė nuo
mosios vietos kartais sie
kia ligi 20 km.

Pasitaiko atvejų, kad iš 
darbo grįždami nuvargę 
darbininkai pūgų metu 
pasiklysta ir pasilieka 
amžinai miegoti Šiaurėje, 
palikdami vaikučius, ver
kiančius duonos.

Darbas dažniausiai bū
na miškuose — miškai 
kertami ir paruošiami 
plukdyti į Sovietų Sąjun
gos pramonės < 
Nemaža lietuvių dirba 
Donbaso ir Vorkutos ka
syklose. Darbo sąlygos y- 
ra nepaprastai blogos. 
Vienas Lietuvos partiza
nas 1944 metais buvęs vo
kiečių pagautas į kariuo
menę, dalyvavęs didžiuose 
mūšiuose Rytprūsiuose, 
papuolęs Vengrijoje ru
sams į nelaisvę ir ištrem
tas į Donbaso kasyklas 
“turėjo progos” savu kai
liu patirti Donbaso vergų 
padėtį. Jam po metų laiko 
pavyko iš ten su astuo
niais lietuviais ir dviem 
estais pabėgti. Jis pasa
koja:

-_________I
LDS Naujos Anglijos Apskrities

Metinis Suvažiavimas
“Visų akys turi vilties tavy

je, Viešpatie, ir Tu duodi jiems 
maisto tinkamu metu. Tu atve
ri savo ranką ir pasotini visa, 
kas gyv*. palaiminimu“.

(Ps. 144:15, 16).
I

Dr. B. Paulius, O. P.

įvyks sekmadienį, lapkričio 13, 1949, 1 vai. po pietų, 
Nekalto Pras. P. M. parapijos, Cambridge, Mass., pa
rapijos salėje.

Kviečiamos visos LDS kuopos kuoskaitlingiausiai 
prisiųsti atstovų ir pasiruošti su naudingais organi
zacijai įnešimais. Kviečiami ir pavieniai dvasiškiai ir 
pasaulionys dalyvauti šiame suvažiavime.

Kviečia Apskrities Valdyba.

šiadorių senuką. Ėjusi ji 
iš darbo per mišką ir iš
girdusi pakelėje kažką 
dejuojant. Nusigandusi ir 
norėjusi bėgti, bet išgir
dus lietuviškai: “Eikš, 
vaikeli, padėk * man, aš 
mirštu badu”. Po krū
mokšniais pasakotoja pa
mačiusi nušlijusį senelį, 
kuris dar bandė gelbėti 
savo gyvybę, raudamas 
drebančiom rankom žoles. 
Ji nieko seneliui negalėju
si padėti, be ašarų.

Kita tremtinė giriasi 
“pralobus”, nes pavasarį 
pasisodinusi pus antro 
šimto bulvių. Kai jos už
augs, ji tikisi ir kitiem 
padėti. Neretai tremtinės, 
rašydamos laiškus savo 
artimiesiems tėvynėje ne- 

i prašo nei riebalų, nei duo
nos atsiųsti, o tik tai, ką 
kiaulės ėda.

Panaši padėtis buvusi ir 
su apsirengimu bei apavu. 
Iš Kauno ištremta “Mais
to” fabriko darbininkė

— Dirbantieji kasyklose 
pas bolševikus labiau 
krenta, negu kad mūsų 
krisdavo 
mūšiuose Rytprūsių že
mėj.

Žiūrėk
ko, tai vagonėliai susidū
rė, sutrindami keletą dar
bininkų, tai sprogdinimo 
užtaisas buvęs per stip
rus, pareikalaudamas ke
lių gyvybių. Gaisrai, už- 
griuvimai, tai beveik kas
dieniniai 
ką daro 
dimas 
žmogaus 

Darbo
tiem yra labai didelės. Jas 
neišpildžiusieji negauna 
nustatytos maisto nor
mos, kartu sumažinamas 
uždarbis. Nustatytą nor
mą gali išpildyti tik fiziš
kai stiprūs vyrai, 
sugeba per dieną 
dirbti vieną 
duonos. Tie katorginin
kai, kurie yra išaugę bol-.— ~
ševikinės Rusijos prie-! skundžiasi, kad 
globstyje, netiki mūsų 
tautų žmonėm, kai šie 
pradeda pasakoti, kad ne
priklausomybės laikais 
buvo galima daugiau per 
dieną užsidirbti negu kilo
gramą duonos.

Atlyginimas už darbą 
200 - 300 rublių mėnesiui, 
už juos galima nusipirkti 
kibirą bulvių ir keletą ki
logramų duonos.

Stovyklose vyrauja ba
das. Kai dar nebuvo pa
naikinta kortelių sistemos 
iš bado daug numirė vai
kų ir senelių, neš jie kor
telių negaudavo. “Kas ne
dirba, tas nevalgo”, — 
vyravo bolševikiškas po
sakis.

Sunkiausi metai ištrem
tiesiems buvo 1942 ir 

centrus. į 1943, kuriais jie gaudavę 
dienai tik saują miltų ar 
saują avižų dienai, ką su
maišę su sniegu kepdavo 
ant kastuvų.

Badas paverčia žmones 
visiškai gyvuliais. Kai 
ant šiukšlynų išpildavo 
administracijos pareigū
nai šiukšles, kildavo peš
tynės dėl silkės galvos ar 
kaulų, kuriuos sutrynę į 
miltus ištremtieji virdavo 
sriubą. Neretam lageryje, 
kur vergavo labiau “pavo
jingieji”, nuo lagerio kie
mo buvo nuskinamos ir 
suvalgomos visos žolės.

Tremtinė ♦ N. pasakoja 
apie badu mirusį nuo Kai-

didžiausi u o s e

tai lynas nutrū-

reiškiniai... Vis- 
rusiškas apsilei- 
ir nevertinimas 
gyvybės.
normos dirban-

kurie 
užsi- 

kilogramą

nusima- 
klausi-

gyvena*

ji butų laimingiausias 
žmogus pasaulyje, jei ant 
savo kūno turėtų nors 
vienus skalbinius.

Susidėvėjus tiem drabu
žiam, su kuriais jie buvo 
ištremti, nauji siuvamasi 
iš trąšinių maišų, kurie 
atstoja ir skalbinius ir 
viršutinius darbo rūbus.

Nepakeliamos darbo są
lygos, badas ir epidemijos 
naikino lagerio sąstatus 
masėm. Kiekvieną dieną 
iš prie lagerio durų paka
bintų juodų lentų su krei
da įrašytam vergų pavar
dėm, administracijos pa
reigūnai pirštu ištrindavo 
katorgininkus iš gyvųjų 
tarpo.

Mirusiųjų lavonus ap- 
žarstydavo čia pat netoli 
lagerio ar darbovietės 
sniege. Aukščiau minėta 
Bujanauskienė katorgą 
išlaikė tik šešis mėnesius. 
Vaikučiai pasiliko vieni, 
kuriuos dažnai reikdavo 
kitiem tremtiniam verkš
lenančius atitraukti nuo 
po langais supilto motinos 
kapo, kai jie išbadėję ten 
prašydavo valgyti. Daug 
ištremtųjų paskęs d a v o 
pavasarį ištvinusiose u- 
pėse, ruošdami miško me
džiagą plukdyti.

(“ž.”)

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 cojiai 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 tuojaus gausite 
puikų Angliškai-Lietuvišką Žodyną.

Užsakymus siųskite:
DARBININKAS

366 West Broadvoy So. Boston 27, Mass.

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

Vardas • ••••••••• ••••••••
Adresu

Mielasai Skaitytojau:
Mūsų laikais labai daug kalbama ir rašoma apie 

ekonominę padėtį. Ekonomija bendrai reiškia namo 
(ūkio), draugijos arba valstybės reikalų praktiškai 
8istematišką tvarkymą. Todėl ekonomija gali būti na
minė, socialinė arba valstybinė, politinė.

Jei neklystu, dauguma ekonomistų bando tvar
kyti savo ekonominius reikalus, remdamiesi vien tik 
fiziniais, materialiniais gamtos principais. Jie deda 
daug pastangų, studijuodami priemones, kaip pačios 
produkcijos pakėlimui, pagerinimui, taip ir produktų 
taupymui bei konservavimui.

Studijuojant įvairias ekonomijos rūšis, reikia 
nepamiršti, kad visų svarbiausioji ekonomija — tai 
dieviškoji ekonomija. Karalius Dovydas, rašydamas 
šituos žodžius: “Visų akys turi vilties Tavyje, Vieš
patie, ir Tu duodi jiems maisto tinkamu metu. Tu at
veri ranką ir pasotini visa, kas gyva, palaiminimu”, 
turėjo savo galvoje dievišką ekonomiją. Kas pripa
žįsta dievišką ekonomiją, būtent, tiki į Dievo Apvaiz
dą, tas aiškiai mato Dievo Kūrėjo ir Išlaikytojo veiki
mą, gamtoje. Matydamas saulę šviečiant, jis taria 
sau: “Visagalis Dievas leidžia savo saulei šviesti, šil
dyti ir gaivinti mūsų gamtą.” Matydamas lietų ly
jant, jis vėl taria sau: “Visagalis Dievas leidžia lietui 
lyti ir atgaivinti mūsų žemę, kad ji išduotų gausių 
vaisių”. Žiūrėdamas į nokstančius javus dirvoje arba 
vaisius sode, jis dėkojo Dievui už Jo gerumą bei duos- 
numą. Laimingas tas ekonomijos mėgėjas, kuris ma
to dieviškojo Ekonomisto veikimą kiekvienoje ekono
mijos srityje.

mi iš laikraščių tremtinius, ge
rieji amerikiečiai galėtų kam 
nors sudaryti dokumentus. 
Kalifornijoje, Ohio. New Yor
ke ir dar daug kur kitur, tuo 
tarpu kitas tremtinys nė vienos 
garantijos, ir niekad, nesusi
lauktų... Todėl ir atrodo, jog 
mūsų BALFas turėtų minėtus 
tremtinių sąrašus koncentruoti 
pas save, paskirstyti po kelis 
ar keliolika gelbėtinų asmenų 
kiekvienam BALFo skyriui 
USA ir įpareigoti tuos skyrius 
jiems paskirtais asmenimis rei
kiamai pasirūpinti.

Bendri sąrašai, skelbiami 
laikraščiuose, tėra nei daugiau, 
nei mažiau, kaip balsas šau
kiančiųjų tyruose...

♦ ♦ ♦

(Lukas) pranešė giminėms 
Lietuvoje, kad jis turi jiems 
kiek pinigų. Dėl karo įvykių 
pinigai nebuvo gauti, ir tie gi
minės dabar randasi tremtyje 
ir nežino nei banko pavadini
mo.

Kas žino (prisimena) Gaile- 
vičių ar Lucą 4Luką), būkite 
malonūs pranešti apie tai 
mums, žemiau nurodytu adre
su:

Lietuvos Generalinis 
Konsulatas

Consulate General of Lithuania 
41 West 82nd Street 

New York 24, N. Y.

Dr. B. Paulius, O. P.
J. Karys.

ŠAUKSMAS TYRUOSE?.
Ateinančiais metais vasarą 

baigs savo dienas Europoje ka
ro tremtiniams globoti tarp
tautinė organizacija, išgarsė
jusi sutrumpintu IRO vardu.

Iki pati išsiskirstys, IRO 
nori galutinai sutvarkyti visus 
jos globoje esamus tremtinius. 
Kaip “sutvarkyti” ? 
bei tinkamus darbui 
išgabenti į darbininkų 
daujančias 
paliegusius 
dirbti, ar dėl kurių 
žasčių emigruoti negali, 
vesti kitos kokios nors organi
zacijos globon. Kas bus ta 
nauja organizacija, kaip ji 
veiks ir kokią globą teiks tiems 
nelaimingiesiems, kol kas dar 
neaišku.

Sveikus 
asmenis 

pagei- 
šalis, - o senelius,
ir kitokius, kurie 

nors prie- 
per-

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS SVC.
Pirmininkė — Eva Markrienė,

625 E. Sth SL, So. Boston, Maaa. 
TeL SOuth Boston 8-1298.

Vice-Plrminink*—B. GaiMtaisnė,
8 WinfieM SL, 8o. Boston, Mass 

ProL RašL — Ona Ivaškienė,
440 E. Sth SL, So. Boston, Mass. 

Finansų RašL — B. COnienė,-
29 Gould SL, W. Roxbury, Mass. 

Tel. Pariraray — 1864-W 
Iždininkė — Ona Šiauria,

51 Tampa SL, Mattapan, Mass 
Tvarkdart — Ona Krasauskas,

11 Sprinrer SL, So. Boston, Mass. 
Kasos GL—Elzbieta AukštikalnytS,

110 H SL, So. Boston, Mase.
Draugija savo susirinkimus laiko kas 

antra antradienj mėnesio, 7:30 v. 
vakare. Parapijos salėje, 492 E. 
Seventh SL, So. Boston, Mass.

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolų raštininkę.

•V. JONO E V. BL. P A* ALPINU 
DRAUGIJOS VALDYBA

Pirmininkas — Viktoras Medonis.
21 Sanger SL, So. Boston, Mass. 

Vice-Pirm. — Vincas Stakutis,
684 Sixth St., So. Boston, Maaa. 

ProL RaSL — Jonas Glineckis,
5 Thomas Pk., So. Boston, Mass. 

Fin. Raft. — Aleksandras Ivaika, 
440 E. Sixth SL, So. Boston, Mass. 

Odininkas—Stasys K. Grigaravičius,
699 E. Seventh SL, S. Boston, Mass. 

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

Draugija laiko susirinkimus kas tre
čia sekmadienį kiekvieno mėnesio,

2 vaL po pietų. Parapijos salėj, 
492 E. 7th SL, So. Boston, Mass. 
Visais draugijos reikalais kreipki

tės pas protokolų raštininką.

Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims yra
SOUTH BOSTON CAFE

Vincas Balukonis, Savininkas.

Pagamina gerus lietuviškus pie
tus, užlaiko geriausį alų, vyną ir 

degtinę, ir visiems draugiškai 
ir mandagiai patarnauja.

251 Vest lraudway, South Sostai, Mass.
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Abiejose tremtinių kategori
jose mes turime tūkstančius ir 
mūsų tautiečių. Ir vieni ir kiti 
yra mūsų kenčiančios tautos 
organizmo dalelės, kurių skau
smą turėtume jausti visi; Sene
lių bei ligonių padėties mes ne
galime pakeisti. Jie ir jų arti
miausieji .atrodo, pasiliks Eu
ropoje beviečių žmonių varge
liui vargti, kaip vargo iki šiol. 
Kas bus toliau, pamatysime, 
kas bus darytina — darysime. 
Tačiau darbingųjų savo brolių 
ir sesių reikalais reikia degan
čiai susirūpinti jau dabar! Juos 
IRO verčia emigruoti ne ten, 
kur jie nori, bet ten, kur tik 
reikalinga jėga ir muskulai. 
Brazilija, Čilė, Venecuela, ki
tos neįprastai karšto klimato 
Pietų Amerikos valstybės, net 
gi Afrika, yra tos vietos, kur 
jie gali būti priverčiamu būdu 
išvežti. O koks ten bus beveik 
vergo teisėmis atvežtojo darbi
ninko gyvenimas, manau, ne
sunku įsivaizduoti...

Tuo tarpu dar daugumai iš 
jų Jungtinių Amerikos Valsty
bių durys tebėra praviros. DP 
priėmimo įstatymas veikia. 
Belieka parūpinti jiems reika
lingas garantijas ir jie atvyktų 
čia, kur lietuviui gamtos sąly
gos visai pakenčiamos, kur jis, 
prisiglaudęs prie saviškių, ga
lėtų pasijusti laimingesnis, kur 
garsiosios žmogaus laisvės leis
tų jam, po tiek iškentėtų var
gų bei pažeminimo, vėl kartą 
pasijusti tikru žmogumi.

Jie šaukiasi Amerikos lietu
vių pagalbos. Ištisi jų sąrašai 
skelbiami mūsų laikraščiuose. 
Bet kas iš to? Viena, nedaug 
kas čia tuos sąrašus atydžiai 
skaito. Antra, šis skaudus 
klausimas, man-dingt. ne iš 
reikiamo galo dorojamas. Im
kime, pavyzdžiui, geriausią at
vejį: tremtinių šauksmas su
jaudina pasiturinčių brolių a- 
merikiečių širdis ir jie ryžta
si daryti nepažįstamiems trem
tiniams garantijas. Pasirinkda-1

“MES GREIČIAU SUAME-
BIKONESIME...”

Pąs mus pasakojama, jog 
daug keliaujantis lietuvis dak
taras, nesenai atvykęs į Ame
riką, vienam kitam pareiškęs: 
“Mes, naujieji imigrantai, grei
čiau suamerikonėsime. nei tie 
mūsų broliai, kurie čia atvyko 
prieš keliasdešimt metų...”

Neturėjau progos išsiaiškinti, 
ką šis pareiškimas reikštų vi
soje jo pilnumoje. Tačiau be 
jokių rezervų sutinku, jog pats 
teigimas: “mes greičiau suame- 

j rikonėsime” yra vertas dėme
sio ir logiškai pagrįsta. Aišku, 
mes atvykome čia kitu laiku, 
kitomis sąlygomis ir daugumo- 

' je visai kitoki, nei tie senieji 
mūsų išeiviai. Todėl ir mūsų 
“suamerikonėjimas” turės vyk
ti kitu, atseit — spartesniu 
tempu. Aišku, kaip diena.

Tai būtų ir viskas, jei mano 
kaimynai nebūtų 
klausę: 
reiškia ?” Trumpai: 
konėjimas” — tai atsistojimas: 
ant šios kietos žemės taip, kad 
niekas tavės nestumdytų, joki 
vėjai kaip nendrės nelanksty
tų. kad nieku nuo senųjų vie
tos gyventojų nesiskirtum.

Gal 'anas daug keliaujantis 
daktaras “suamerikonėjimą” ir 
kitaip apibrėžtų, bet aš esu vi
siškai įsitikinęs, jog jis, kalbė
damas apie “suamerikonėji
mą”, tikrai neturėjo galvoje 
nutautėjimo...

Metinis Sąjungfečiy 
Suvažiavimas

Sekmadienį, spalių 30 d. š.m., 
vai. po pietų, Šv. Jurgio lie-1

tuvių par. svetainėje, SL James 
Avė., Nonvood, Mass., įvyks 
ALRK Moterų Sąjungos Mass.. 
Maine ir N. H. apskrities meti
nis suvažiavimas.

Kviečiame visas kuopas iš
rinkti atstoves dalyvauti šiame 
suvažiavime.

A. V. Kneižienč, pirmininkė 
A. M. Wackeil, raštininkė

MEDLEVA ŽIEVIES
Medleva yra vie
nas geriausių gy
duolių nuo užsise- 
nėjusių vidurių už
kietėjimo, geriant 
daug ar mažai, ji 
nepakenkia svei- 

lengvai liuosuoja vi-

manęs pa-
“Ką tas ilgas žodis 

“suameri-

PAIEŠKOJIMAS
GAILEVICIUS 

gyveno ir mirė 
Westville mieste, 
kokioje valstybėje
bo anglių kasyklose. 
1940 metais 
kuriame tarnavo lietuvis Lucas

Kazimieras 
Amerikoje, 

bet nežinia 
(statė). Dir- 

1939 ar
koks tai bankas,

katai, ji 
durius, stabdo galvos skaudė
jimą ir priduoda kūnui gyvu
mo ir skaistumo. Vienas puo
dukas verdančio vandenio ir 
vienas šaukštukas sutrintos 
Medlevos Žievių, gerk kada at
šals. Medlevos Žievės $1.50 
svaras, o už $1.00 10 uncijų.

Trukžolių šaknis vaistas nuo 
patrūkimo, po krūtine skaudė
jimo, dieglių, palengvina atko- 
sėjimą, verčia prakaituoti. 
Trukžolių svaras $2.50, o už 
$L00 5 uncijos.

ALEXANDER’S CO. 
414 W. BROADWAY, 
So. Boston 27, Mass.

Res. SO 6-3729 SO 8-4618

umiMniaii rumnure lo.
I MOVERS — 

Insured and
Bonded 

Local 4. Long 
Oistance
Moving

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

PASAKŲ KNYGA-

Kur Bakūžė Samanota"
Parašė A. Vaičiulaitis

Šioje apysakų knygoje “KUR BAKŪŽE SAMANOTA" tel
pa be galo įdomių 12 istorijų ir -12 pasakų, kaip tai: “PABĖGĖ
LIAI”. “LOKYS IR VOVERE”, “OŽIO BALSAS”, “ADOMAS 
IR IEVA”. “UODAS”, “POPIEŽIAUS PAUKŠTYTE”, “SENAS 
KARVELIS ALEKSANDRAS”, “2IOGŲ DAINA” ir Lt.

Knyga 288 puslapių .Kaina $2.00. Užsakant šią kny 
reikia mums laską rašyti, tik įdėkite iškirptą kuponą su į 
konvertą ir prisiųskite “Darbinnkui”. Gavę kuponą, tuojau nu- 
siųsme jums knygą. Rašykite:

“DARBININKAS”
So. Boston 27, Mass.

t ne- 
.00 į

966 W. Broadway

“DARBININKO” ADMINISTRACIJAI: —
Šiuomi siunčiu jums $2.00 ir prašau atsiųsti pasakų kny

gą — “KUR BAKŪŽE SAMANOTA”.
Vardas__________ -------------------------------------------------------- -
Adresas ......................... ...... ........................... ....................................



fcecktadjems, Spalių 21. 1949
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TMANCHESTER, N. M. meniškai išpildė Arkidiecezijos 
Šv. Vardo Choras — 50 vyrų, 
choro solistas VVilliam G. Col- 
lins, kuriem akompanavo 
George F. McLaughlin. Dr. 
Juozas Antanėlis sudainavo 5 
liaudies lietuviškas daineles. 
Jam akompanavo artistas Ra
polas Juška. Gilbertas Gailius, 
akordionistas, sugriojo du kla
siškus ir vieną liaudies muzi
kos 'kurinius. Choro solistas 
VVilliam G. Collins sudainavo 
dvi lieutviškas liaudies daine
les, kas visus labai nustebino, 
kad airių tautybės dainininkas 
išmoko lietuviškai dainuoti.

Kaip choras ir jo vadas mu
zikas Dominic De Gražia, taip 
solistai, akompanistai ir akor
dionistas iššaukė iš publikos 

. Kiek 
teko sužinoti, tai visi buvo pa
tenkinti koncerto programa ir, 
dėkojo Šv. Jurgio lietuvių pa
rapijos Šv. Vardo draugijai ir 
jos vadui kun. Al. Janiūnui už 
tokio koncerto surengimą.

Salėje patarnavo šv. Vardo 
draugijos jaunesnieji nariai, 
vadovaujant p. Antanui Mic- 
kūnui, pharmacistui.

“Darbininko” Metinis
MENO ir JUOKŲ.)

VAKARASLIETUVIŲ MOTERŲ TREMTI- 
NIŲ ATSTOVYBES VALDYBA

BALFO-o Valdybai 
Brooklyn 11, N Y.

Gerų bičiulių ir BALF-o įga
liotinių Europoje tarpininkavi
mo dėka man su šeima pavy
ko ištrūkti iš sugriautos Vo
kietijos ir atvykti pas Jus, į 
Ameriką. Visiems pagelbėju- 
siems esame dėkingi.

Reikia pasidžiaugti, kad lie
tuvių DP atvyks ir atvyksta į 
Ameriką gausus nuošimtis. Ta
čiau tūkstančiai mūsų tautie
čių. kuriems nėra vilties išva
žiuoti. lieka už Atlanto: invali
dai. ligoniai, seneliai, 
motinos su mažais 
šiaip dėl įvairių 
kliuvę asmenys, 
skursti.

vienišos 
vaikais ir 

formalumų už- 
Jie lieka ten

kentėti į
teklius: jie yra

nes netekę vilties į

Kristaus Karaliaus šveatfa 
Minėjimas

Spalių mėn. 9 dieną Manches- 
terio, N. H. lietuviai skaitlin- 
giau, negu įprasta susirinko į 
katedros koplyčią. Lietuvio ku
nigo, tėvo Ramanausko atlai
kytos pamaldos artėjančios 
Kristaus Karaliaus šventės 
proga buvo kartu lyg metinė 

į vietos Maldos ir Apaštalavimo
• Jūs pagalba buvo, yra ir bus (skyriaus šventė, pagyvinanti 
lietuvių tremtinių gyvybės iš- ir atgaivinanti visų šio miesto 
laikymo reikalas. -ir apylinkės lietuvių religinį

Lietuvių Moterų Tremtinių gyvenimą. Tėvo Ramanausko 
Atstovybės Valdyba, būdama turiningas pamokslas, solistės 
sudaryta iš asmenų, gyvenan- • Daugėlienės giedojimas, prita- 
čių stovyklose ir gerai pažįs- riant iš Našvės atvykusiam 
tančių tremtinių skurdą ir trū- tremtiniui Griauzdei vargonais, 
kumus, yra išryškinusi, 1__ . ,
tam tikra tremtinių dalis yra Po šv. Mišių, kurių metu ypač 
reikalinga ypatingos paramos daug koplyčioje buvusių priė-
maistu ir drabužiais. Prie tokių mė šv. Komuniją, buvo suruoš- 
priskaitomi negalintieji niekur ti pusryčiai ukrainiečių svetai- 
emigruoti asmenys, kurie netu- nė j. Skyrių veda veiklus ir vi
ri nė giminių, nė globėjų. To- siems tremtiniams New Hamp- 
kių asmenų sąrašus esu atsive- shire statė, ypač gerai pažįsta- 
žūsi. Jiems būtų gera išsiųsti mas, 
vardinius siuntinėlius.

i

i Jei BALF-as šitokiam su
manymui pritartų, tai Liet.

U- W**«»M4A4VJ »a4^V1*U.*O, ,

kad išskyrė šj sekmadienį iš kitų. «auslus . «P><xi>smentus.

nas.

i 
i

»

mančesterietis J. Vaičiū-
K. Da.

*

blokšti, 
šviesesnį rytojų. Mums išvyks
tant, jų maldavimas buvo: 
“Nepamirškite mūsų”.

Lietuvių Moterų Tremtinių 
Atstovybės, esančios Vokietijo
je. vardu kreipiuos į BALF-ą 
ir prašau nenutraukti ligšiol 
taip sėkmingai vykdyto trem
tinių globos darbo. Per BALFą 
kreipiuos į Amerikos lietuvius, 
prašydama dar naujų aukų, 
naujo pasišventimo. Be Jūsų 
paramos likę Vokietijoje tau-, 
tiečiai negalės išgyventi. I

. . ******* J ****** V«** T

/vairius neda- Mot Tremt Atstovybės Valdy-! 
moraliai par- ba perteikti šios kate-:

gori jos žmonių sąrasus musųį 
geraširdžiams aukotojams ži-l 
noti, kad aukotojai galėtų be
tarpiškai siųsti savo dovanas. I 

Savo ir likusių Vokietijoje; 
Liet. Mot. Tremt. Atstovybės" 
Valdybos vardu reiškiu padėką 
BALF-ui ir mieliems aukoto
jams už ligšiol suteiktą para
mą ir tikiu, kad mūsų suma
nymas ras tinkamą atgarsį 
duosnio je Amerikos 1 
visuomenėje.

j Reiškiu pagarbą
‘ Biruti Novickienė.1
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NORIOOO, MASS.
Koncertas Pavykę

. Pereitą sekmadienį įvyko 
Jurgio lietuvių par. šv. Vardo 
draugijos koncertas Nonvood, 
Junior High School svetainėje. 
Dalyvavo nemažai meno mėgė
jų, tarp kurių buvo kleb. kun.i 
F. E. Norbutas ir koncerto 
rengimo komisijos pirminin-, 
kas kun. Al. Janiūnas. Taipgi 
dalyvavo ir Šv. Kotrynos pa- 

lietuvių.raPM05 kleb. Prel. J. Minihan, 
į vikarai — kun. Carroll, kun. 
ĮGriffin ir kun. Walsh.

Programą labai gražiai ir

LIGHTID

Šv.

Są jungiečių suvažiavimas
Sekmadienį, spalių 30 d., 1 

vai. po pietų, Šv. Jurgio lietu
vių par. svetainėje, 
Avė., įvyks Moterų 
Mass., Maine ir N.

I
ties suvažiavimas.

Po suvažiavimo
• 7:30 vai. vakare, toje pačioje 
svetainėje įvyks graži meno 
programa, kurią išpildys Są- 

’jungietės iš Worcester, Cam
bridge, Nashua ir vietinės. Vi
si kviečiami ateiti pasiklausyti 
gražių dainų ir kitokių margu
mynų.

Šiomis dienomis susirgo p. B.

Prieš septyniasdešimts metų

Ą

f 
<jk’

• •
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Thomas

Aiva Edison išrado elektrikinę lempą — ir 
tuo būdu nustatė Amerikai ateitį, kuri 

kasmet darosi vis šviesesnė.

Jis nustatė progų ateitį.
Šiandien, ketvirtadalis miliono su viršum 

amerikiečių darosi sau karjeras elektros 
šviesos ir energijos pramonėj. Kiti mi

lijonai dirba pramonėse, kurios egzistuoja 
tik dėka elektros energijai.

Ir jisai nustatė pasitikėjimo ateitį. Daromi 
elektros stebuklai padeda laisviems žmo

nėms dirbti, galvoti ir lavintis laisvoj 
visuomenėj.

St. James
Sąjungos 

H. apskri-

sesijų apie

☆
☆
☆

\r

Kaip teisinga, kad Laisvės Stovyla, 
Amerikos laisvės ženklas, išdidžiai laiko 

aukštai iškeltą Amerikos verslo ženklą— 
žibintą apšviestą elektros!

e

70-toji SUKAKTIS
nuo to laiko kaip 

Thomas A. Edison išrado 

elrktrmę lempą 

1879 m. Spalių 21 d. ☆
☆
☆

electric light and
•F NIW INBLANB

owęr companies
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SEKMADIENI,

Lapkričio - Nov. 20,1949
Patrick Gavin School Auditorijoje

F ir 7th Street, ^ra^'a 3-30 P P- Boston, Mass.

Programą išpildys pagarsėjęs magikas A. Jur
gėla iš New Yorko ir Nashua Parapijos Vyrų Gru
pė, vadovystėje muziko J. Tamulionio.

Visus kviečiame ruoštis į šj parengimą.

Adomaitienė, gyv. St. George 
Avė. Taipgi padaryta operaci
ja p. Petronėlei Mickūnienei, 
gyv. Winslow Avė., Norwoodo 
ligoninėje. Linkime ligonėm 
greito pasveikimo.

i
i

ALRK Federacijos 10 sky
riaus valdyba planuoja sušauk
ti masinį susirinkimą aptarti 
būsiančio Amerikos
Kongreso reikalus, kuris 
lapkričio 4, 5 ir 6 d.d. 
New Yorke.

liai. Tai didis ramstis Brockto
no parapijos katalikams. Jau
nimas išauklėtas be tikėjimo, 
tai beviltiškas ateities pama
tas. Reikia išreikšti pagyrimą 
tėvams, kurie taip sutartinai 
veikia su parapijos dvasios va
dais.

Lietuvių 
įvyks 
š. m.

BROCKTON, MASS.
Parapijos Choras. - Vasaros 

metui pasibaigus, mūsų para
pijos choras, vadovaujamas 
Seselės Emeldos, pradėjo savo 
meniška kūryba pasirodyti 
bažnyčioje laike Šv. Mišių. Spa
lio 2-rą dieną laike Sumos di
dysis choras savo maloniais 
balsais nustebino visus susirin
kusius bažnyčioje. Naujas iš
mokytas Mišių muzikos kūri
nys parodė, kad šv. Roko pa
rapijos choras turi talentų ir 
gabumų, kad dabartinio choro! 
nariai bando palaikyti 
VARDĄ, kurį choras 
per paskutiniuosius 50 
Valio!

Aukas galima siųsti per N. 
J. L. Tarybą. NJLT jau antrą 
$100. šįmet aukoja. Yra auka
vus BALF $125.00 ir nutarta 
paskirti Meno Parodai ir trem- 

jtinių naudai. Iš NJLT valdy- 
i bos pranešimų paaiškėjo, kad 
ALT ir BALF aukų kvotos nė
ra sukeltos. Todėl visos New 
Jersey lietuvių organizacijos 
yra prašomos šiuomi reikalu

su dovanomis pasirūpinti, o ypač tos orga- 
Visas pelnas bus ' nizacijos, kurios dėl visuomeni- 
parapijos

Tretininkų Parengimas. Šv.
Roko parapijos Tretininkų
kuopelė ruošia 
parengimą.
skiriamas parapijos naujos nių reikalų yra sukėlę pinigų, 

'bažnyčios statybos fondui. Ti- ^abar yra prašomos perduoti 
kimės, kad visi parapijos na- per NJLT arba tiesioginiai, 
riai ateis ’ į pagalbą tretinin
kams. Nutarta ruoštis vasario 16-tą 

dieną minėti. Yra malonu pa- 
■r . - m i .. .. stebėti, kad Newarko ir apy-Koncertas. Teko sužinoti,! . , _ ..... . . .. . A , .. . linkės lietuviai pilnai sutana irkad Šv. Roko parapijos chorai ....................... . , .. .... veikia visi bendrai be išimtiesi prieš Advento laiką rengia didi . . .

. , .. . , . . ;ir is tremties atvykusių pade-bažnytnų koncertą. Koncerte J r
dalyvaus garsusis vyrų choras,
iš Bostono, kurie savo prog-j , —. .
ramos dalį išpildys A. Capello.
Lauksime. Juozas.

I

IOARK.N.J.

Parapijos Mokykla.1 
savaites parapija iš-

Nauja 
Prieš dvi 
kilmingai 
pi jos mokyklą. Po ilgio vasaros 
savybe. Mokykla yra parapijai1 
nariai, pagaliau, turėjo progos 
pasidžiaugti savo nauja nuo
savybe. Mokyklo yra parapijai 
didis turtas. Laimingi šv. Ro
ko parapijos nariai, kurie dar 
laiku pramatė, kad vienintelis 
jaunimo nuo ištautėjimo sulai
kymas, tai parapijos mokykla. 
Mokyklą lanko 160 vaikučių. 
Valio Šv. Roko parapijos na
riams už jų sumanumą.

Prašo pasiruošti ir dalyvauti 
Visuotiname Kongrese

N. J. L. Tarybos atstovų su
važiavimas buvo skaitlingas ir 
i sėkmingas. Dalyvavo apie 100 
j atstovų, kurių tarpe buvo ne-1 
! mažai
įvyko

j Meno ir šokių vakaras įvyks 
sekmadienį, spalio 23 d., 5:30 
vai., 180 New York Avenue, 
Newarke. Meninę programos 
dalį išpildys nauja, iš tremties 
atvykusių lietuvių meno grupė.

i Vakaro pelnas skiriamas: Me
lno Parodai, ALT ir BALF.
New Jersey Lietuvių Taryba 
prašo visus dalyvauti.

A. S. Trečiokas, NJLT Sekr.

tremtinių. Suvažiavimas 
vietos lietuvių šv. Jurgio

va-šventino naują para- spaHo 13 d

$100.00
I

Amerikos 
ir išrinko

kare.
Paaukavo

Lietuvių Kongresui 
keturis atstovus. Nutarta pa
raginti visas New Jersey orga- 

Inizacijas išrinkti į Kongresą 
j atstovus ir paskirti 
daugiau aukų.

Parengimas. šv. Roko para
pija ruošią didį parengimą, ku
ris įvyks lapkričio 20-tą dieną. 
Bus duodama 32 dovanos. Pa
rapijiečiai sunkiai dirba, kad 
parengimas būtų sėkmingas. 
Pagelbon gausiai ateina geri 
žmonės, daugiausiai lietuviai iš 
kitų miestų. Šiuo parengimu 
norima sukelti $10,000 fondą. 
Visas pelnas bus skiriamas į 
naujos bažnyčios statymo fon-< 
dą. }

Katalikų tikybos pamokos. 
Pirmadienio vakarais turime 
R. Katalikų tikybos aiškinimo 
pamokas, Christian Doctrine. 
Sąžiningai lankosi 55 jaunuo-

galimai
i

Albert R. Barter
Pirmiau — Pope Optical Co.

Kada Jums reikalingi akiniai 
leiskite mums išegzaminuoti 

akis ir pritaikinti akinius.
Mes padarome dirbtinas akis.

Room 206 
Tel. 6-1944 

207 PARK BUILDING 
Worcester, Mass. 

275 Main St, Webster, Mass.

Atliekame Spaudos Darbus
Laikraštis “Darbinin

kas” turi įrengęs' mo
dernišką spaus t u v ę, 
kurioje atlieka įvai
riausius spaudos dar
bus, skubiai ir nebran
giai.

SPAUSDINAME:
knygas, pemfletus, at
virutes, konstitucijas,

plakatus, tikietus, vizitines korteles, parengimų 
programas, įvairius cirkuliorus, laiškams antraš
tes, konvertus, vestuvių pakvietimus ir kitokius 
spaudos darbus.

Visais reikalais kreipkitės:
“DARBININKAS”

366 W. Broadvvay So. Boston 27, Mass.
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Dedikacija. Sekmadienį, 12 
v. dieną su ypatingomis viešo
mis iškilmėmis paves dvi aikš
tes žuvusių kareivių Stasio 
Masiulio ir Juozo Šlažo atmin
čiai. Iškilmės prasidės procesi
ja nuo Stepo Dariaus Posto 
namo į Šv. Petro parapijos 
bažnyčią, vienuoliktą vai. rytą. 
11:30 v. r. laikomos šv. Mišios

už minimus žmonijos laisvinto- 
jus. Po to, Prelatui Dr. K. Ur
bonavičiui vadovaujant, įvyks 
aikščių dedikacija. Visi yra šių 
kareivių giminės, Lietuvių Pi
liečių Draugijos ir Dariaus 
posto veteranai kviečiami į šias 
iškilmes.

DAKTARAI

80 8-4476

Dr. Joseph F. Antanėlis
OPTOMETRI8TA8

515 E. Broadway
South Boston, Mass.

Ofiso Valandos išskyrus 
Trečiadieniais ir Penktadieniais

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

Karaliaus dienos

Nepaprasti Įvykiai Lapkričio 20 d. 
So. Bostone

Ua nepaprasti dalykai atsitin
ka tavo akyse ir stiprioje švie
soje, ir nesupranti, kas čia da
rosi, nors ir geras akis turi ir 
esi... blaivus. Tokie dalykai su
domins, nustebins, sužavės vi-

Tel. SO 8-2805

Dr. J. L Pasakantis
DB. AMELIA E. BODD

OPTOMETRISTAI

447 W. Broadway
So. Boston, Mass.

OFISO VALANDOS:—
Nuo 9 ryto iki 7 vai. vakare.

Seredomis: —
Nuo 9 ryto iki 12 vaL dieną.

■ - » ■= 
SO 8-2712 Res. BIG 9013

Dr. J. C Seymour
LANDŽIUS

Lietuvis gydytojas Ir chirurgas.
Naudoja valiausi, X-Ray aparatą

Pritaiko akinius.

534 E. Broadway, 
South Boston, Mass.

Valandos: 2 iki 4 ir 7 iki 8.
8

Misijų užbaiga. Sekmadienį, 
2:30 v. p.p., iškilmingai su y- 
patinga vaikų procesija ir asis- 
tos pasiruošimu baigsis jau
nuomenės misijos.

Vaikučių misijas taip pat iš
kilmingai baigsis šeštadienį ry
tą, 9 vai.

Jaunimo mišios laikomos sek
madienį, 9 v. r.

Kristaus'
minėjimas: 10 v. r. giedamos 
šv. Mišios, renkasi visų drau
gijų valdybos su ženklais. Vy
čiai dalyvauja “in corpore”. 
Žmonės eis prie Sakramentų. 
Vyčiai suteiks Garbės laips
nius. Pamokslas pritaikintas 
tos dienos šventei.

* 11 v. r. vieši pusryčiai. Kal
bės Vyčių Dvasios Vadas, kun. 
Jonas Jutkevičius, ir kiti.

2:30 v. p. p. Mišparai, Žmo
nių giminės paaukojimas Šven
čiausiai V. Jėzaus Širdžiai.

Po pamaldų, po bažnyčia, iš
kilmingas susirinkimas su pro
grama paminėti Kristaus Ka
raliaus metinę šventę. Visi 
kviečiami, ypatingai darbuoto
jai, vadai, draugijų valdybos, 
inteligentai. Jokios įžangos nei 
rinkliavų nebus daroma. Tebū
nie visų nuoširdus Kristaus 
Karaliaus pagerbimas.

Tel. AV 2-4026 i

J. Repshis, MJ).
Lietuvis Gydytojas

495 Columbia Road 
arti Uphams Comer 
Dorchester, Mass.

Ofiso Valandos: 2—< ir 8—8.

IVAIMS SKELBIMAI

A. J. NAMAKSY
Real Estate A 

Insurance
409 W. Broadw*y

SO. BOSTON, MASS.
Offlce Tel. BOuth Beeton 8-0948 

Bes. 37 Oriole Street 
Weet Roxbury, Mase.

TEL. RA—r tm-w

1VAIR0S SKELBIMAI■ - .. .

Masinis Mitingas-
PRAKALBOS

PABSIDUODA du namai po 
tris aukštus ant Silver St. Ge
ros įeigos. Jei kas norite pigiai 
namus įsigyti, kreipkitės Į 
“Darbininką”.

<

“Darbininko”, skaitytojai ir 
visi rėmėju laukia nepaprastų 
įvykių Bostone. Tų nepaprastų 
įvykių pranašai jsarengė ir sa
lę Patrick Gavin School Audi
torium, F ir 7th St., So. Bos
tone, ir parinko dieną šių me-.sus, o kai kuriuos gal net “nu- 
tų lapkričio 20-tą. Tą dieną at-* gąsdins”. Užtat"visiems labai 

svečias! rūpi savomis akimis pamatyti 
tokias prašmatnybes ir su pa
sitenkinimo šypsena veltui ieš
koti atsakymo. Tai yra magija 
— maloni “fokusais” ir “triu
kais”.

Vytautas Jurgėla yra didelis 
magijos specialistas ir jau pla
čiai pagarsėjęs tarp lietuvių ir 
amerikonų. Tarp savo profesi
jos draugų jis yra žinomas 
vardu Grafas Magikas (Count 
Magic).

Ką šis gabusis Vytautas da
rys arba kuriuos “triukus” ro
dys, mes nežinome. Tik žinome, 
kad jis darys tai, ką darys, net 
ištisas 2 valandas! Dvi valan
dos magijos, yra nepaprastai 
daug, nes kiekvienas jos “triu
kas” yra labai įdomus. Papras
tai, Vytautas Jurgėla nesako 
iš anksto, ką jis tuojau pada
rys. Tik daro ir rodo vieną 
“triuką” po kito. O publika tu
ri tik suspėti viską gerai pa
matyti išplėstomis akimis, be 
žado, ir žavėtis tomis visomis 
staigmenomis ir netikėtumais! 
Labai sunku net atsiminti visus 
tuos triukus, kuriuos šis talen
tingas mūsų tautieitis daro.

Taigi, nekantriai lauksime,, tų 
nepaprastų įvykių lapkričio 20 

, d. “Darbininko” įdomybių, pra- 
, šmatnybių ir juokų vakare. Į- 

žanga su sėdyne~tokiai įdomiai 
ir maloniai pramogai kainuoja 
tik $1.20. Tikietai jau parduo
dami “Darbininko” adminis
tracijoje.

I
Ivažiuos nepaprastas i 

VYTAUTAS JURGfiLA ir mi
nėtoje salėje rodys linksmus 
dalykus gausiai publikai, kuri 
mėgsta nepaprastus įvykius. 
Ar toji publika tikės ar netikės 
tuo, ką matys, supras ar nesu
pras, kas jų akyse darosi, bet 
ji labai norės tai visa matyti. 
Ką gi matyti? Kas tą dieną to
je salėje atsitiks? ir ką gi tas 
Vytautas Jurgėla darys? — be 
abejonės, jau 
Ii skaitytojai.

Pirmiausia, 
daro? ir kuo 
jau labai nustebinti net visą 
publiką? Ogi, štai, ką jis da
ro. Iš tuščio indo ištraukia 
skarelę ir pradeda daugiau to
kių šilkų traukti. Iš oro gaudo 
pinigus, cigaretes, butelius ir 
kt., gyvą zuikį ištraukia už au
sų iš... tuščios • skrybėlės. Su
kabina plieno lankelius ir išar
do juos. Iš vieno daikto pada
ro du, tris ir daugiau. Iš pub
likos gautą nosinę perduria 
plieno kardu, ir- ta pati nosinė 
grįžta savininkui sveikutėlė. 
Nukerta gyvam žmogui galvą, 
ir tas žmogus pirma nusigąsta, 
o po to... džiaugiasi gyvas išti
kęs, ir tt. ir t.t.

Argi tai visa neįdomu? Pats 
savo akimis tai visa matai ir 
nenori tikėti tuo. ką matei. To-

dabar klaus mie-

ką gi magikas 
gi jis’ gali taip

Mirė Misionierius. Spalių 18 
d., užgęso ilgos ligos nukamuo
tas kūnelis pasionisto misio
nieriaus, Tėvo Alfonso Marija 
Urbanavičiaus. Melskimės už šį 
žmonijos didelį geradarį Die
vui karštai padėkodami. Suei
kime tam kilniam tikslui visi 
jo gerbėjai dvasiškiai ir pa- 

isauliečiai į devintines šv. Mi
šias. kurios atsibus, Šv. Petro 
parapijos bažnyčioje, So. Bos
tone, antradienį, spalių 25 d., 
9 v. r. Jis tapo palaidotas spa
lio 21 d., 10 v. r. iš šv. Gabrie
liaus vienuolyno 
Washington St., 
Mass.

>

bažnyčios,
Brighton,

Verti pagyrimo. A. L. Tary
bos vietinis skyrius buvo norė
jęs savo rengiamas prakalbas 
nukelti į spalių 30 d., pamatęs, 
kad yra rengiamas iškilmingas 
Kristaus
nėjimas, rengia tas prakalbas 
spalių 23 d. Už tokį džentelmo- 
niškumą Tarybininkai nusipel
no pagyrimo.

Tikime, kad visuomenė įver-

Karaliaus šventės mi-

Užsisakyite Toniko Pm Mos 
Pristatom geriausį toniką 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir visokiems 

Parengimams. 
Kainos prieinamos.

Myopia Club Beverage Co.
Graftoo Av% Islington, Mas

Tel Dedham 1304-W
PRANAS GERULSKIS, Namų Tel. Dedham 1304-R

(21-24 C

Setanadteni, Spalty • Oct. 23,2 vai. pa piety 
MUNICIPAL SALEJE 

E. Broadway, South Bostone 
Kalbės iš tremties atvykę: Kipras Bielinis,
adv. Br. Kalvaitis, Dr. J. Pajaujis ir vietinis
red. A. F. Kneižys. Dainuos Gabijos choras
ir iš Europos atvykę solistai: V. Barmienė

ir J. Salucka.
Visi lietuviai kviečiami dalyvauti. Įžanga
dykai. Ruošia: AMERIKOS LIETUVIŲ TA

RYBOS BOSTONO SKYRIUS.

TAUTVAIŠA PIRMAUJA
BOSTONO PIRMENYBĖSE

iš lietuvių šachmatininkų būtų 
pajėgus prisidėti prie šio Lie
tuvių 
nešti 
venth

PatiduMi
Bučernė ir grosemė su mo

derniškais įtaisymais gyvuoja 
dvidešimt su virš metų. Netoli 
nuo Bostono; apgyventa lietu
vių, lenkų ir Amerikonų apy
linkėj. Biznio daro nuo $1300. 
iki $1500. per savaitę,
proga įsigyti nebrangiai šią į- 
staigą. Kreipkitės pas A. J. 
Kupstis, 559 East Broadvvay, 
South Boston, Mass.

Gera

So. Besime -$4500.
Netoli nuo švento Petro Lie

tuvių Bažnyčios, parsiduoda 
trijų šeimynų kampinė stuba 
su moderniškais įrengimais, 
trys naujausios mados maudi- 
nės, baltos kičine sinkos. nau
jai sudėtas plumingas. ąžuolo 
medžio grindis. Morgečius ant 
4%. Gera proga įsigyti šį gerą 
namą nebrangiai. Kreipkitės 
pas A. J. Kupstis. 559 E. 
Broadway, So. Boston, Mass.

Teamo, malonėkite pra- j
K. Merkiui, 598 E. Se-I 
St., So. Boston.

GRABORIAI

tepralaimėjęs 
2 v. Tautvai- 

prieš Daly, 
su K. Mer-

PADĖKA

tins ALT komisijos elgesį ir 
gausiai dalyvaus minimose vi
suomeninėse svarbiose prakal
bose. Raginame visus po jau
nimo misijų baigos eiti į šias 
reikšmingas prieškongresines 
prakalbas.

Prie progos raginame visas 
draugijas siųsti kongresan 
kų ir atstovų.

Lankėsi
Trečiadienį, spalių 

kėši “Darbininko” 
p. J. Steponavičius, 
piešėjas,

au-

lan-19 d. 
redakcijoj 
grafikas- 

neseniai atvykęs iš
tremties ir apsistojęs So. Bos
tone.

Art. J. Steponavičius įteikė 
redaktoriui gražią ir atmintiną 
dovaną — iliustruotą leidin. — 
“DP Baltic Camp at Seedorf”.

KetvirtadteMi“Darbininke” 
lankėti Agota Barkauskienę ir 
Ona Zinkevičienė iš Lawrence, 
Mass. Josios specialiai atvyko 
užsiprenumeruoti a. a. Tėvo 
Kasimiem Kapucino didelėmis 
raidėmis maldaknygės — “At
laidų šaltinis”. Taipgi, josios 
pasipirko ir kitokių knygų.......

Aikštės Dedikavimas

4spalių 23 d., 
bus dedikuota 

K St. ir Marine 
jaunuolio, žuvu- 
saloj, Pacifike,

Didelis Masinis Mitin
gas—Prakalbos

Šį sekmadienį, spalių 23 
Amerikos 
skyrius ruošia svarbiais Lietu
vos gyvybiniais, reikalais masi
nį mitingą ir prakalbas. Kal
bės, ką tik iš Europos atvykęs, 
Kipras Bielinis, adv. Br. Kal
vaitis, Dr. J. Pajaujis ir vieti
nis, atvykstančių tremtinių šios 
valstijos oficialus sutikėjęs - 
pasveikintojas red. A. F. Knei
žys. Bus meninė programa.

Tas viskas įvyks Municipal 
Buildinge, South Bostone, 2 v. 

pietų. Visi dalyvaukime.
Rap.

po

d.
Lietuvių Tarybos

Pet- 
St, 
Ve-

Spalių 12 d. Wells Memorial 
Institute įvyko Bostono “Žai
bo” turnyras, kuriame Lietuvių 
meisteris Povilas Tautvaiša lai
mėjo antrą vietą. Dalyvavo 14 
šachmatininkų.

1 v. Curdo, 
prieš Tautvaišą; 
ša (pralaimėjo 
Gring ir lygiom 
kiu); 3 v. Daly.

K. Merkis pelnė 5l/2 taškų, į- 
veikdamas Daly, Gring ir kt., 
ir lygiom su Tautvaiša.

Tos pat dienos vakare Bos
tono City klube prasidėjo Bos
tono šachmatų pirmenybės. 
“Major” klasėje dalyvauja 8 
šachmatininkai, jų tarpe 2 lie
tuviai : Povilas Tautvaiša ir «
Kazys Merkis. “Minor” klasėje 
10 dalyvių. Pirmenybių nuga
lėtojas pelnys Bostono čempio
no vardą ir gaus didelę perei
namąją dovaną.

Pirmam rate Povilas Taut- 
valša įveikė patį stiprųjį šių 

"pirmenybių varžovą Daly (ilga
metis Bostono čempionas ir 
1949 “Open” JAV pirmenybių 
dalyvis) ir tuo būdu, laimėda
mas svarbų tašką. Kazys Mer- 
cis sužaidė lygiom su Grig.

Antro rato partiją sužaidė 
Tautvaiša pelnydamas tašką iš 
K. Merkio.

Dabar Bostono pirmenybių 
stovis toks: 1 v. Povilas Taut
vaiša 2 taškai; 2-3 v. Mitchell, 
Deerfield po 1 tšk.; 4-5 v. 
Merkis, Gring po % tšk. ir 
liau: Daly, Schneider, Grey 
O tšk.

Mirt PetruliontenS
Spalių 19 d. mirė Sofija 

rulionienė, gyv. 21 River 
North Weymouth, Mass.
lionė pašarvota savo namuose.

Laidojama šeštadienį, spalių 
22 d., 9 vai. rytą iš St. Je- 
rome’s par. bažnyčios St. Fran
cis kapinėse, Weymouth, Mass.

Likę dideliame nuliūdime ve
lionės vyras Aleksandras Pet- 
rulionis, duktė Sofija ir brolis 
Povilas Rauba kviečia visus 
dalyvauti šermenyse ir laidotu
vėse. Patarnauja D. A. Zalets- 
kai, laidotuvių direktoriai, 
E. Broadway, So. Boston.

Prieškongresinis 
Bankietas

564

Bostono į Visuotinąjį

Sekm&dienį, 
vai. po pietų 
aikštė kampas 
Rd. atminčiai 
šio Okinawa
balandžio 11 d., 1945 m., a. a. 
Harold G. Kelsey (Kvietinsko).

Jo mamytė p. Mary (Kelsey) 
Daley ir patėvis gyvena 76 
Marine Rd. Jatinuuolio hero
jaus tėvelis Jeronimas Kvie-
tinskas (Kelsey) jau daug me- dėl vietos 
tų kaip miręs. Motinėlė sūnelį 
išauklėjo, išmokslino ir štai pa
čiame jaunystės amžiuje Die
vulis jį pasaukė pas Save.

Lifldėsio prispausta herojaus 
mamytė p. Mary (Kelsey) Da
ley kviečia visus, ypač lietuvius 
minėtu laiku ateiti į K St. ir 
Marine Rd. aikštę jr prisiminti 
jaunuolį, žuvusį už šio krašto 
ir visos žmonijos gerovę.

A-

Nuoširdžiai dėkojame LDS 5 
Kuopai. “Darbininko” adminis
tracija nuoširdžiai dėkoja LDS 
5 kuopai už priduotą $35.00 
per p. N. P. Meškūnienę dova
ną. Tamstų paramą labai įver
tiname.

S. Barasevičius ir Sūnus
Funeral Home

254 W. Broadvray 
South Boston, Mass.

JOSEPH BARASEVIČIUS 
Laidotuvių Direktorius

NOTARY PUBLIC
Patarnavimas Dieną ir Naktj 

Koplyčia Šermenims Dykai 
Tel. SOuth Boston 8-2590

AVenue 2-248*

A. Peldžius, adm.

Dedikacija
spalių 23 d., 3 

So. Bostone, bus 
Band Concert 
Parke. Dedikavi- 
dalyvaus ir ma-

CASPER
FUNERAL HOME

187 Dorchester Street 
South Boston, Mass.

Joseph I.Casper
(KASPERAB)

Laidotuvių Direktorius Ir 
Balsamuotojas 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas Dieną ir Naktj 
Koplyčia Šermenims Dykai 

Tel. SO 8-1437 
BOuth Boston ‘8-3980

I

K.
to
po

LIETUVIŲ MCHMA- 
TIMINKU TEAMAS 

registruotas į Bostono Metro
politan Chess League 1949/50 
pirmenybes. Varžybos prasidės 
ateinančią savaitę, žaidžiant po 
1 rungtynes kas 1-2 savaites.

Lietuvių šachmatininkų tea
mo sąstatas numatytas toks:

Pov. Tautvaiša, K. Merkis, 
Sandragas, A. Keturakis ir A. 
Petreikis. Į komandą trūksta 
dar 2-3 atsarginių žaidėjų. Kas

Iš 
menkos Lietuvių Kongresą 
vyks labai daug delegatų, to- 

Amerikos Lietuvių
Tarybos skyrius nutarė net tų 
delegatų išleistuvėms suruošti 
Prieškongresinį Bankietą. Ban
kietas įvyks šeštadienį, spalių 
29 d. 7 vai. vakare, Lietuvių 
salėje E St., So. Bostone. Po 
bankieto seks šokiai. Tikietas 
tik $2.00. Bankiete, tikimasi 
turėti įdomių svečių ir trumpą 
gražią meninę programėlę. Įsi
gykite tikietus iš anksto. Bap.

Sekmadienį, 
vai. po pietų, 
dedikuotas 
Stand Marine 
mo iškilmėse
yoras James M: Curley, Coun- 
celman Patrick “Sonny” Mc- 
Donough, kandidatas į Bostono 
mayorus ir kiti įžymūs asme
nys.

Susirgo Ausiejus
East Bostono Imigracijos 

stoty laikomas, nuo birželio 24 
d., Petras Ausiejus praeitą sa
vaitę susirgo, šeštadienį tapo 
išvežtas į ligoninę — Marine 
Hospital, Brightone. Jo žmona 
Adelė su dviem vaikučiais pali
ko minėtoje stovykloje.

Ši šeima laikoma nelaisvėje 
dėl nežinomos priežasties — 
laukiama pažadėtų papildomų 
žinių iš Europos, kurios per ke
turis mėnesius vis “nesuskubo” 
ateiti. Rap.

i

IVAIMS SKBBIMAI
Paieškojimas

Man reikalinga moteris, nes 
vienam sunku užlaikyti namus 
ir biznį prižiūrėti. Rašykite 
šiuo adresu:

Baronas,
11059 Dodge Rd.. 

Van Dyke, Michigan 
(21-25)

SIUVĖJAS

Charlie Krasnakevich 
Kazimieras Krasnakevičius 

Siuva iš Jūsų audeklo visus vyriškus rūbtlfe 
teriškus siūtus ir kautus pagal Jūsų norimas 

madas.
Priimami įvairūs rūbų pataisymai. 

Prašoma lankytis kiekvieną vakarą nuo 6 iki 10 vai. 
šeštadieniais visą dieną. *

15 O Street (pirmas aukštas)
South Boston, Mass.

, mo-

YAKAVONIS
Funeral Home

741 No. Main St
Brockton, Mas*.

V. YAKAVONIS 
Laidotuvių Direktorius Ir 

Balsamuotojas
Patarnavimas Dieną ir Naktj 
Koplyčia Šermenims Dykai 

Tel. Brockton 8-1580

« « į £ £

W AITT
FUNERAL HOME

30 Emerson Avė. 
Brockton, Mass.

*d J.Waftt
(Waitekūnas) 

Laidotuvių Direktorius Ir 
Balsamuotojas 

Patarnavimas Dieną ir Naktj. 
Koplyčia Šermenims Dykai 

Tel. Brockton 3388

WAITKUS
FUNERAL HOME

197 Webster Avė., 
Cambridge, Mass.

PRANAS W AITRUS 
laidotuvių Direktorius ir 

BahamuotojM 
(Notary Pubttc)

Patarnavimas dieną ir naktj. 
Nauja modemiška koplyčia Šer
menims dykai. Aptarnauja Cam
bridge ir Bostono kolonijas že
miausiomis kainomis.

Kainos tos pačios ir J kitus 
miestus.

Reikale laukite; Tel TR-8-6434.

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 East Broadvay 
SOUTH BOSTON, MASS.

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

Patarnavimas dieną Ir naktj. 
Koplyčia šermenims Dykai 

NOTARY PUBLIC 
Tel. SO 8-0815 

BOuth Boston 8-2608



NE TA TEMA...
Vietoj atviro laiško

A. Pulkauninkui
I vau ištisą pastraipą, tačiau ci
tatoje netaisiau nei stilistikos, 
nei sintaksinių šlubavimų — J. 
K.).

Gi objektyviai kalbant, tai 
“Draugas” su “Darbininku

8DARBINIWKA?___________________

Nauji Tremtinių Transportai PAREIŠKIMASTuo labiau, kaip .jau ir pra
džioje minėjau, kad panašūs 
tamstos straipsniai ne tik kad 
neatneša jokios naudos, o Ka
nados lietuvių orgąnizacijinį 
gyvenimą dargi drumsčia. Visi 
džiaugiamės gerėjančia padėti
mi, tai kam dar spaudoje savo 
mandrybes rodyti ir ardyti tai, 
kas jau pasiekta vienybės link?

Kad Kanados Lietuvių Są
jungos Centro Valdybon pa
kliuvo vienas ar kitas asmuo, 
kuris Pulkauninkui nepatinka, 
— nieko gi nepadarysi. Jie gi 
buvo ne skyrimo principu pa
skirti, bet išrinkti. Neverta rū
stauti dėl to. Juk ir į valstybių 
vyriausybes ne visuomet ir ne 
visiems patinkami asmenys ‘es
ti išrenkami...

O kad Sąjungoj yra “daug 
nuosaikių ir blaiviai galvojan
čių žmonių”, to ir Pulkaunin- 

ikas neneigia, tai ko čia pykti 
ir rašyti sieksninius straips
nius. pačiam nežinant prieš 
ką?...

Taigi. A. Pulkauninkui patar
tina daugiau jaunuoliškų išdai
gų nebekrėsti, o Kanados lie
tuvių organizacijinis gyveni
mas susinormuos ir be jo pa
galbos. J. Ėriukas.

tremti-

į E. St

Elena* į

į Malo-

Pauliukevičiūtė, Stefa į Gr. 
Junction, Mich.

Puodžiūnas, Vaitiekus, Ane
lė, Jonas, Petras, Albina, Ja
nina į Phila., Pa.

Pranulis, Bronius į Brad- 
dock, Pa.

Pupelis, Adolfas, Jadvyga, 
Laima į W. Perry, N. Y.

Ragauskas, Antanas, Sofija, 
Leonidas į Van Lake, Wis.

Kazickas, Povilas į Broklyn, 
N. Y.

Rupeika, Juozas, Grasilda, E- 
Y.
Chicago,

New kus, bet jis nėra izoliuotas. Jis 
aero- priklauso 

į komplekso, 
gale- dar sukel8 

tinio melo,

prie tų problem j 
kurias

pasauliui komunis- 
kolektyvinės prie-

sukėiė ii’

“Naujienose” Nr. 238, iš spa-' 
lio 10 d., patalpintas Algirdo i 
Pulkauninko straipsnis “Vin- “Draugas” su 
giuotas kelias prie kalno” jūe- santūriai laikėsi ir nesidrabstė 
kuo kitu negalima pavadinti.' purvais, tik jau “Naujienos” 
kaip tik jaunuolio išdaigomis, 'panaudojo visą savo marksis-

Ir, žinoma, jei šis reikalas« karingumą ir nusirašė vi- 
neturėtų kiek svarbesnių mo-.8®“ nuo koto- Kokni tlk žmo’ 
tyvų, nereikėtų į jį ir jokio dė- būtum panorėjęs perlų 
mesio kreipti. Tačiau, kaip ten tokių galėjai rasti Naujie- 
bebūtų, ypač šiuo metu, kada n«” Puslapiuose per pastarąjį 
Kanados lietuvių organizacinis, laikotarpį... 
gyvenimas visiškai stabilizuo-’ Užsimena Pulkauninkas ir a- 
jasi ir stovi patenkinamo išsi- pie kokį tai Hamburge susirin- 
sprendimo taške, tokios jau- kimą, iš kurio, anot jo, kažko- 
nuolio Pulkauninko išdaigos kie asmenys išmesti “už savo 
nėra pageidaujamos, nes jos, 
vis dėlto, palieka vienokių ar j 
kitokių nuosėdų besikonsali- 
duojančioj dirvoj.

O kad taip iš tikrųjų yra. to JAV. Čia tai jau visai nusira- 
neneigia ir pats Pulkauninkas, šyta. Suminėtasis profesorius 
teigdamas, kad Kanados lietu-'yra perdaug didelis 
vių vienybės klausimas 
truputį stabilizuojasi ir. atro- susirinkimo mėtyti ir ignoruoti 
do. suks patenkinama krypti- žmonių pasaulėžiūrinius įsiti- 
mi”...

Tuo pačiu, žinoma, norėtųsi 
ir paklausti: “Tai kokio gi 
tikslo siekiama su tokiu ilgiau
siu (deja, be jokios logikos) 
straipsniu ?” Atsakymas būtų: 
“Tik vandens drumstimo”...

Nors Algirdas Pulkauninkas 
save pasistato, kaip iš straips- ir savo “išdaigų kratinį”, pasa-

J raštiniu- kytina, kad nors reikalingas 
nes jis tepagiria mūsų spaudai laikraštininkų 

“už poros rim- atžalynas, bet reikia pripažinti, 
tesnių straipsnių parašymą” ir peranksti A. Pulkauninkas pra- 
pacituoja vieną žurnalistą, ku
ris. tačiau, taipogi “pats prak
tiškai nepažindamas vykusio 
kunkuliavimo” savo straipsnį 
parašė, na .ir, žinoma, vienas 
iš rimtesnių kitų “raštininkų" 
(pagal jį patį) būtų dar Algir
das Pulkauninkas... Visi kiti, 
kaip iš citatos pamatysite, yra 
niekas. Rimčiau terašė, esą. 
tik “Naujienos”, o “...kitos pu
sės artimas atskilėlių grupės 
širdžiai organas “Draugas" ir 
vėliau ypatingai juozapiečių 
laikraštis “Darbininkas", netu
rint tvirtesnės dėl savo lengva
pėdiško žingsnio argumentaci- ir katiną ar ką nors panašaus... kojusių - entuziastų aukotojų 

kas mėgsta sekti širdims, tai buvo ir yra didelis 
pavar- smūgis. Dar daugiau lietuviai 

dę. kaip straipsnių autoriaus, • Kanadoje nustebo, 
tebus matę gal porą ar trejetą 
kartų. Taigi, gal tamsta kada 
nors ir išsiplėši į garsius žur
nalistus. bet tas užims dar lai
ko...

nio matyti, “pajėgių 
kų” tarpan. 
vieną daktarą

idėjų įžūlų piršimą”.

Gi išmetėju — buvęs mums 
visiems gerai pažįstamas pro
fesorius. šiuo metu pasiekęs

!

demokra-
"po .tas. kad jis galėtų ką nors iš 

cncir'inlrimn ir* iornrnnti

kinimus.
Grįžtant ir dar prie A. Pul

kauninko asmens, kaip labai 
“pajėgaus raštininko” (jo žo
džiais tariant), kuris teranda 
rimtesnius straipsnius tik vie
no daktaro ir vieno žurnalisto, 
kartu, žinoma, pririkiuodamas

Keistai Atrodo Kanados 
Lietimy Reikalai
į Kanadą nepradėjo va- 
nauji emigrantai, karo 
nutvlus. Kanados lie-

Kol
žiuoti 
audrai
tuvių organizacinis gyvenimas 
buvo 
lesni
kurie 
raštį

neturėjo ir netu- 
naujiesiems lietu- 
griebtasi organi- 
spaudos organą.

Ministro Stasio Lozoraičio; Lietuvos nepriklausomybės 
spaudos atstovams spalio atstatymo klausimas yra sun- 
17 d. atvykus jam į 
Yorką La Guardia 
d rome.

— Aš labai džiaugiuosi
jęs atvykti į Jungtines Ameri
kos Valstybes — didžiųjų idė- spaudos 'ir progresyvinės ag- 
jų ir didelio pajėgumo kraštą. ires^s P°btika, 

Atskridau iš Europos kvie- (iOS civilizacijos 
čiamas tautiečių, kurie pasirū-. tuyos padėtis yra 
pino surengti lietuvių meno pa-jglško P^dokso> 
rodą ir kurie suteikė man gar.;mis V™ dau^ milijonų žmonių, 
bės tą parodą atidaryti spalio'BQtent’ to Paradokso, kad tuo 
20 d. New Yorke. Pirmą kartą Pat laiku’ kai Emalinės im- 
atvykdamas Amerikon nenore- j P^J06 A^koj ir Azijoj suin- 
čiau skubėti grįžti atgal neap- teresuotųjų tautų susitarimu 
lankęs nors keletą Amerikos užleidžia savo vietą nepri/lav- 

( ir reikšmin- 801110,1113 valstybėms, didelėj 
Europos daly smurtu sugriau
nama visos eilės civilizuotų

* ' ’ i nepriklauso m y b ė,
kad ant tų griuvėsių galėtų 
plėstis totalitarinė, tai yra, 

kos lietuvių teikiama moralinė ver&U imperija.
ir materiale parama turi dide-i Tokia P^ėtis, priešinga nor- 
lės reikšmės Lietuvos vadavi- u13-!^1 sąžinei, sveikam protui 
mo bylai i realiems žmonijos intere-

Man malonu susitikti čia 
menkos žurnalistus ir šia pro
ga padėkoti Jungtinių Valsty
bių spaudai už jos palankumą 
Lietuvai. Lietuvių 
labai 
pasaulio pagalbos, 
kupacija Lietuvoje

Eleonora į tiktai teroru. Ji yra panaikinu- 
isi bet kurią laisvę ir elementa- 

. Irines žmogaus teises. Ypač
1 ica®°’I ryškiai tas teises pažeidžia ir 

(ypač pavojingai paliečia mūsų 
žmonių deportavimas, 

kuriam dar nesimato galo, nes 
mūsų tautos atstovų skundai 
ir protestai vis dar lieka balsu 

.tirlaukiuose.
| Aš negaliu paslėpti skaudaus

gręsianti 
ateičiai, 
pasekmė 
kurio auko-

pa- 
Lie- 
tra-

6. m. spalių 23 d., laivu “Ge- 
neral Sturgis” į New Yorką 
atvyksta šie lietuviai 
niai:

Adlerienė, Marijona
Lious, III.

Balrtušaitis. Vladas, 
Chicago, III.

Barkauskas, Aldona
ne, N. Y.

Baranauskas, Kazys, Jadvy
ga, Rimvydas, Audronė, Danu
tė, Algis į Brockton, Mass.

Barevičius. Jonas į Lake Vil
ią, III. įmilija į Brooklyn, N.

Bliukis, Stasys į Chicago, III. Rundenas, Jonas j 
Bukauskas. Antanas į Cleve- III.

land, Ohio. Scigla, Mykolas,
Eradūnas, Vincas, Irena, Ur- Chicago, III.

šulė į Auburn ,Pa. Silinskas, Jonas,
Čeponis, Juozas į Brooklyn, Philadelphia, Pa. 

N. Y. Šimkus, Jonas į E.
Ciplickas, Jonas, Juzė, Algis, Ind.

Auk šuo lis į Moncate, Minn. j Simutis, Vladas, Oną į Det- 
Gandusas, Felicijonas, Jad- roit, Mich,

vyga į Brooklyn, N. Y. Į Samtavičius, Antanas, Vaclo-
Grastaitė, Rūta į Buckland, vas į Rockford, III.

Conn. | Starkus, Vytautas, Ona, Kri-
Jakelaitis, Antanas,

Nijolė, Raimundas į
L. I., N. Y.

Jareckas, Jonas į 
ferson Sta., L. I., N.

Jasmantas, Jonas,
į Laceyville, Pa.

Juodikis, Petras į Chicago,
III.

Kasperavičius, Jonas, Ona, 
Marija į La.

Klimavičius, Vincas, Sofija,
Jūratė, Vincenta į Holyoke, 
Mass.

Karmazinas, Stasys į Bur- 
lington, Wis.

Kirvaitis, Kęstutis į Fairville,
N. Y. ,

Kontautas, Juozas į Phila., 
Pa.

Liutikas, Juozas, Barbara,
Danielius į Chicago, III.

Liutkonis, Juozas, Antanina
į So. Boston, Mass.

Mataitis, Vytautas, Marija į 
Weatherfield, Vermont.

Mariukas, Petras, Vanda į
New Orleans, La.

Misiūnas, Aleksandras, Rožė
į Chicago, III.

Mozūras, Jonas, Anė į Chica-
< igo, III.

Melnikas, Stasys, Jadvyga, 
Milda į Brooklyn, N. Y.

Monkevičius, Antanas, Bro
nė į Great Neck, L. I., N. Y.

Nagrodskis, Ipolitas. Olga,
Daiva į New York, N. Y.

Norvaišienė, Valerija į Bos
ton, Mass.

i

Elena lietuvių kolonijų 

Marija į

Chicago,

gesnių vietovių.
Būdamas Amerikoj turėsiu 

pasitarimų su Lietuvos Minis- valstybių 
tru Vašingtone ir su lietuviu 
visuomenės atstovais. Ameri-

Teresė, stina į Martinev Lake Vilią, III. 
Maspeth, Steinbergienė, Izabelė į Great 

Neck, L. L, N. Y.
Tarvydas, Vytautas į Thi- 

bordaux, La.
Travydas, Sofija 

daux, La.

Port jef-i 
Y.
Marijona į Thibor-

; ir realiems žmonijos
^. sams, turės pakitėti. Pašalinus 

'šią absurdinę padėtį, taip pat 
i ir Lietuva atgaus laisvę.
ii

tauta yra 
reikalinga civilizuotojo 

Sovietų o- 
išsilaiko

PAIEŠKOJIMAS
Tremtinis Jonas Ignatavičius 

paieško savo dėdę Tadą Igna
tavičių (žinomą, kaipo Tadeusz 
Ignatowicz) ir jo vaikus: sū
nus ar dukteris.

Tad jie patys, arba kiti, ku
rie ką nors apie juos žino, pra
šomi atsiliepti adresu: J. Igna
tavičius ULM/D. Bleidomkas., 
Germany* U.S. zone.

• “

Tutinas, Jonas,
Brooklyn, N. Y.

Vaišnora, Liuda

Vindašienė, Valerija, Bernar- tautą
das į Racine, Wis.

Vosylius, Jonas, Uršulė, Ma
rija, Janina, Jonas į St. Louis, 

fMo.

Zateplinskienė, Elena į New nusistebėjimo, kad UN vis dar įleido kun- Pr- M. Juras, 1948 
York, N. Y. 'nepradeda bent tyrinėti jai pri-m- “Darbininko” spauda. Kny-

Atvykstančius uoste pasitiks einamais būdais tarptautinius ga turi 270 pusi. Kaina $2.00. 
organizacijų atstovai. | nusikaltimus, nukreiptus prieš

! lietuvių tautos ir kitų tautų
■ALF Imigracijos Komitetas. [aįgvę įr gyvybę.

Poezija
Parašė Jurgis Baltrušaitis.

gana nežymus. Kiek veik- 
buvo bolševikų bernai, 
Toronte turėjo savo laik- 
ir kuris buvo skaitomas,

net ir tų. kurie su komunizmu 
nieko bendro 
ri. Atvykus 
viams, buvo 
zuoti savo
Tam reikalui būva Montrealy 
įsteigta spaudos bendrovė. 
Bendrovės akcijas pirko visi 
lietuviai, kuriems buvo brangus 
Nepriklausomos Lietuvos at
statymo darbas. Nelemtų poli
tikierių dėka tas laikraštis, ku
rio uždavinys buvo patarnauti 
visų lietuvių 
į siauros ir 
rankas, kuri 
reikalams ir

Kai yra reikalas, tas jaučia- 
;ma prieš Naujus Metus, to 
laikraštuko tonas pradeda švel- 
nėti ir jis nori kiek primiršti, 
ką jis yra rašęs savo anksty
vesniuose numeriuose. Ne ga
na to, paskutiniu laiku jis pa
siaiškino, kad vykdo spaudos

i

dėjo savo išmintį spaudoje ro
dyti ir nuo persunkiu (politi
nių) dalykų.

Kiekvienam yra aišku, kad 
jaunuoliui Pulkauninkui nese
niai teko pirštu “rašyti” kur' 
nors smėlyje ar kreida ant są- 
sparų.o, žiūrėkite, jis jau drįso, 
berods, su antru straipsniu, iš
eiti į “Naujienas” ir pradėti 
mokinti kitus politikos ir orga
nizacinių “gudrybių”...

reikalams, pateko 
negausios grupės 
jį naudoja savo 
reikaliukams. '

Jei Jus
Norite

‘‘Treat’

DARBININKAS
366 W. Broadway, 

So. Boston 27. Mmm. 
a

Neverta, p. Pulkauninke, taip bendrovės daugumos narių pa
skubėti. Geriau pradėtum nuo geidavimus. Žinote tokių kurjo- 

kaip pav., galima sutikti Maskvos po- 
parašydamas temą apie žvirblį litikierių leksikone, bet, pasiau-
lengvesnių dalykų.

jos ir trūkstant pajėgių rašti- šiaip gi.
ninku apverstą iš jų pusės rei- spaudą, tikrai tamstos 
kalą įtikinamiau pamatuoti, be 
vieno daktaro (pavardės sąmo
ningai visur išleisiu — J. K.) 
poros straipsnių bendrai or
ganizaciniais klausimais, ryš
kiau nepasireiškė...” (Paeita -

mų problemų. Kartu pamaty- 
tumėm, kaip daug narių turi 
taip rėkti mėgstą socialistai, 
kurių visuomet ir visada keliai 

arčiau Maskvos.
Sytis Buteika.

ėjo

ĮSIGYKITE VEIKM4 1$ LIETUVOS PARTIZANU VEIKLOS
VYTIS IR ERELIS

Apysaka. Parašė Jonas Kmitas. Lietuvių 
Darbininkų Sąjungos leidinys, 1946 m., 576 pi.

Amerikos lietuviai gerai pažįsta garsaus 
mūsų rašytojo ir poeto plunksną. Atšventęs sa
vo kunigystės auksinį jubiliejų, rašytojas vis 
dar kuria naujus veikalus. Jo apysaka Vytis ir

Erelis, vaizduojanti leituvių kovas su tėvynės priešais, visų bu
vo išgirta ir pamilta. Skaitytojas susižavi iki paskutinio pusla
pio. Kaina — $2.50. Sumažinta kaina tik $2.00. Užsakymus siųs-’ 
kitę:

į

N F

DARBININKAS
3C3 Best Broaduay, So. Boston 2*7, Mass.

"DARBININKO” ADMINISTRACIJAI:—
Biuomi siunčiu $2.00 ir pfrašau prisiųsti apysaką — “VYTIS 

IR ERELIS”.

Vardas ...............  —......................... -..............

Adresas

, kai sužino
jo, kad į Montrealį atvažiuoja 
vienas iš garsiausių “Naujie
nų” bendradarbių Antanas 
Trumpa. Jam čia bus pavestos 
atsakingos pareigos prie “Ne
priklausomos Lietuvos” štabo. 
“Darbininko” 76nr. Ant, Trum- 

ipa sakosi, kad jis yra visai ne 
tas, kuris “Naujienose” yra 
paliejęs paplavyną.

Kanados lietuviai turi budėti 
ir gerai išsiaiškinti, kuris 
Trumpa atvažiuoja Kardeliui 
talkininkauti, 
kas sukrusti 
pradėti leisti 
Teko kai kur 
laikraščiui 
Tai ko 
Metų bus vėlu. Man atrodo, 
kad naujo laikraščio suorgani
zavimas yra kartu ir toronrie- 
čių garbės reikalas. Žurnalistų 
turime ir jų dar galima atsi
kviesti iš tremties. Vieną kitą . koncerto šokiai, 
tūkstantį dolerių sumesime vėl, 
kad tik išbrįstumėm iš tos ba-‘d. 3 vai. pa pietų patartina pa
los, kurią dabar turime. Su kvietimus įsigyti iš anksto, nes 
naujo laikraščio įsteigimu at- salėje vietų skaičius ribotas, 
pultų daug dabar neišaiškina- j L. K. Moterų S-gos Valdyba.

Dabar pats lai- 
torontiečiams ir 

savo laikraštį, 
girdėti, kad tam

ir iniciatorių yra. 
laukiama ? Po Naujų 

atrodo,

TORONTO, CANAM
Garsiųjų Sofistų koncertas 

Toronte
Lietuvių Katalikių Moterų 

Sąjunga Toronte i. m. spalio 
mėn. 22 ir 23 dienomis Ukrai
niečių salėje (Bathurst st 404) 
rengia koncertus, dalyvaupant 
operos solistei Izab. Motekai- 
tienei, tenorui Stasiui Bara
nauskui ir pianistui kompozito
riui prof. Vladui Jokubėnui.

Programoje lietuvių kompozi
torių kūriniai ir operų arijos. * 

Dainininkai ir kompozitorius 
didžiausiu pasisekimu koncer
tavo Anglijoje. Jie atvykę iš 
Amerikos pirmą kartą koncer
tuos Kanadoje. Torontiečius ir 
artimose vietose gyvenančius 
lietuvius maloniai kviečiame 
koncerte dalyvauti.

Koncerto pradžia šeštadienį,' 
spalio mėn. 22 d., 20 vai. Po

I 
Sekmadienį, spalio mėn. 23

I

t
s

Vietoje
I

“Treatment”
...r. Rūkykite
Old Golds

gražiai sugyvename su gydyto
jais, tesiseka jiems. Jie rūpinasi savo 
reikalais, mes—savaisiais, o Jums nauda 
yra iŠ abiejų. OLD GOLD rūpinasi tik
tai vienu dalyku—geriausiu pasaulio 
tabaku. Visas mūsų beveik 200 metų 
patyrimas yra įdėtas į gamybą pasau
lyje didžiausią patenkinimą duodančios 
cigaretės—lengvos, skoningos ir švelnu
tėms OLD GOLD. Užsidekite vieną 
OLD GOLD šiandien ir patirkite, ar 
nepavaišiname pakankamai vienu daly- 

... tikrai geru ir maloniu parūkymu. 
JŲ C




