
f
BOSTON P 
c::i

..REF

♦

UBLIC
r 0 F B C 0 
h e c e

brasta s

^Dabarties
Katalikas, kun neremia 

trata Ii iriilrna spaudos, 

turi teisės vadintis gero 
Bažnyčios vaiku.

Vyskupas KelMeris.
♦-

LI E R A R Y 
SELECTION Dj

SIVLSI0N
SQ BOSTos MASSjb _____ ______

DABBININKAS
AMERIKO

f uMUtD
MATU

• Tolbuchinui miras
• Paaiušldnas nerimsta
• Moiotovienės nesėkmė
• Svetlanos pirmoji meilė
•

Sovietinės žvaigždės krinta 
ir krinta, tarytum lapai rude
nį. Jau daug, o labai dau, aukš
tosios sovietų hierarchijos vy
rų atsigulė kapuose. Dažnas iš 
jų, atrodo, nesitikėta ir ne
laukta mirtimi...

štai ,prieš keletą dienų, Mas
kvos radijas pranešė, kad: 
“...po “ilgos ir sunkios ligos” 
mirė sovietų armijos maršalas 
Feodor I. Tolbuchin”.

Tolbuchinas sovietų armijoj 
buvo tikrai nemenka žvaigždė. 
Jis gabiai komandavo (kare 
prieš nacius) taip vadinamą 
“ketvirtąją ukrainų armiją”, 
jis išvadavo Sevastopolį iš vo
kiečių “Wehrmachto” apguli
mo, jis skaitomas ir Vengrijos 
“išvaduotoju” ir t t ir t. t

Na, beto, dargi jis buvo pa
siųstas ir į Jugoslaviją pagy
dyti Tito iš “titoizmo” ligos. 
Deja, paskutinioji užduotis jam 
nepavyko, kas, žinoma, galėjo 
prisidėti ir prie jo “ilgos bei 
sunkios ligos”, pagaliau ir mir
ties...

Tolbuchino būta labai pana
šios struktūros, 
Stalinas, vyro,
veido, plačių pečių, 
žvilgsnio asmenybė, 
noma, dar prisikarstymas pilną 
krūtinę įvairių įvairiausių me
dalių...

Ir, kaip matome, jo jau ne
bėra gyvųjų tarpe...

Sovietuose ypatingai greitai 
griebia “ilga ir sunki liga” 

likti kokios nors skirtos misi
jos užsieniuose. Čia pat prisi
mena ir dar vienas aukštas so
vietų kariškis, tai buvęs Kana
doje jų karinis atashe, pik. 
Zabotinas. Nepavyko jam šia
me krašte su atomo paslapčių 
vagyste, buvo iššauktas į Mas
kvą ir ten, netrukus,... mirė...
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kaip ir pats 
Tai grubaus 

rūstaus 
plius, ži-

ARKIVYSKUPAS CUSHING 
DAVĖ 010,000 LABDARYBEI 

£

Boston, Mass. — J. E. da jis pristatė jo narius 
Arkivykupas Richard J. 
Cushing, D. D. davė į Co- 
mmunity Fondą $10,000, 
praneša Edward B. Hani- 
fy, fondo pirmininkas.

Pirmininkas Hanify sa
ko, kad vajus yra veda
mas visu smarkumu. Rin
kėjai eina iš namo į namą 
prašydami aukų labdary
bei. Kai kurie miesteliai 
jau išpildė savo kvotas. 
Bostonui dar trūksta. Ta
čiau fondo viršininkai 
kiši, kad bus surinkta 
kaupu.

seimui ir pasakė kalbą a- 
pie krašto reikalus, tai 
naujas ministrų kabinetas 
buvo seimo užgirtas 367 
balsais prieš 183 balsus.

Premieras George Bi- 
dault nė vieno komunisto 
neįleido į naują ministrų 
kabinetą. Robert Schu- 
man liko užsienio reikalų j 
ministru.

ti
su

AngRįts Valdžia foro 
rdnunCflTO r ŠSITiKtjllllę

...

SIX CENTO

Už vėles skaistykloj prašom nuoširdžiai, 
Kad Tave regėtų Danguj atvirai, 
Iš Tavs ten semtų laimę amžinai.

Jungtinių Tautų Susirinkimų
Matysime Per Television

Lake Success, N. Y. — rų valstybių pareigūnai 
Fobd Motor kompanija sako, kad palikus dirbtu- 
pasižadėjo apmokėti 15 ves, vokiečiai gali pradėti 
valandų per savaitę tele- rengtis naujai agresijai, 
vision laiką Jungtinėms Vokiečiai sako, kad jie 
Tautoms. (turėdami dirbtuves gali

Programa prasidės lap- pagaminti daugiau reika- 
kričio 7 d. nuo 11 vai. ry- lingu daiktų ir juos par- 
to iki 1 vai. po pietų ir davę lengvai galėtų mo- 
nuo 3 vai. po pietų iki 4 keti karo skolas, 
vai. p.p. Bus parodyta 
Jungtinių Tautų susirin
kimai ir pasikalbėjimai 
pirmadieniais ir penkta
dieniais. Apie gruodžio 10 
d. toji programa bus nu
traukta.

• ! Pi
Lankomas Liudas

Anglijos
Venurijos Žmonės Iii

0-iinHrr Makimu RciiyiJV) nvnjHię

Londonas
parlamentas 353 balsais 
prie 222 atmetė konser
vatyvių pasiūlymą pa-. 
reikšti nepasitik ėjimą,

Budapeštas — Surink-Į darbiečių valdžiai. Atme-į 
tais praeitų mokslo metų Į tęs pasiūlymą, 337 balsais 

prieš 5 pareiškė .valdžiai 
pasitikėjimą.

Kaip žinoma, konserva
tyvų partijos vadai reika
lauja kogreičiausia skelb
ti rinkimus, bet darbiečių 
valdžia kol kas nenori to 
daryti. Dabar esą nepato
gus laikas.

daviniais Vengrijos kai-! 
muose už religijos moky
klose mokymą pasisakė 
nuo 90% iki 100%, o mie
stuose — apie 85. Toks 
masinis Vengrijos žmonių 
pasisakymas už religiją 
mokyklose, nežiūrint anti
religinės politikos grasi
nimų ir stiprios priešreli- 
ginės propagandos, aiš
kiai liudija už vengrų tau
tos nepalaužiamumą. Ku
nigai toms šeimoms, ku
rios išpildė šias savo pa- 
reiaas. suteikia nuo alto- 

griaus kiekvieną sekmadie
nį po mišių palaiminimą.

Sfaną Valstybės PareBkė 
Pratęsti Čekoslovakijai

Kat Sudarė franciai-
t— W-l-t--JOS MHlKirę MDffKTę

Vokiečiai Nori Sulaikyti 
Dirbtuvių Naikinimą

AUKŠČIAUSIAS LAIKAS
GARANTIJOMS SUDARYTI

me. Rašykime darbo ir 
buto garantijas tiems lie
tuviams tremtiniams, 
rie jų laukia, kaip išgany
mo. Tenelieka nei vieno 
tremtinio, kuris dėl netu
rėjimo garantijos būtų 

i paliktas vargti Vokietijo- 
** ***«», Įje bei Austrijoje nežinia 

kantroje'iki kokio laiko. Mes turi- > v • ’_ - * yJ__

skai- 
Tai 

skaičius ir mes.

ku-

Sovietai ir, dargi ne vieni, 
bet talkininkaujami savo sate
litų, vis dar tebeaimanuoja dėl 
“blogos” tremtinių (“savų pi
liečių’’, kaip jie sako) būklės, 

turi nešti “di- 
“dirb- 
JAV, 

Belgi- 
Pietų

Washin£ton, D. C. — 
Jung. Valstybė phrcišk ė 
griežtą protestą Čekoslo
vakijai už Amerikos am
basados raštininko, Sa-

jmuel Meryn areštavimą 
Pragoję.

Amerikos valdžia įspėja 
Paryžius — George Bi- Čekoslovakijos valdžią, 

dault, įžymus katalikų va- kad jeigu ji tylės ir nepa- 
das, sudarė naują koalici- leis Meryno, tai turės im- 
nį ministrų kabinetą. Ka-tis kitų žygių.

Tolimesnis DP Kunigų Likimas
kurie, anot jų, 
džiulę vergijos naštą” ir 
ti sunkiausius darbus” 
Kanadoje, Prancūzijoje, 
joje ir neišvardintuose 
Amerikos kraštuose.

šitos “aimanos” neseniai bu
vo pareikštos UNO Socialinių 
Reikalų Komiteto posėdyje, 
Lake Success, N. Y., ir jų au
toriai buvo: Sovietų Ukrainos 
delegatas Ivan P. Demčenko, 
lenkai buvo patiekę net visą 
rezoliuciją tuo reikalu ir Sovie
tų atstovas, jų ambasadorius 
JAV-bėse, Aleksander Paniuš- 
kin.

Gana ryžtingai ir taikliai 
tiems “aimanuotojams” atsakė 
Didi. Britanijos ir Kanados 
atstovės (pažymėtina mote
rys): Barbara Castle ir sena
torė Cairine Wilson (iš Otta- 
wos). Jos priminė tiems “drau
gams” apie vykdomą genocidą 
Sovietų Sąjungos okupuotuose 
kraštuose, koncentracijos sto
vyklas ir pan.

Įdomu, kad dar vis nerimsta 
dėl “savų piliečių”, kuriems 
“neleidžiama” grįžti į savus 
kraštus, ir pats Paniuškinas. 
Juk šis “draugas” labai gerai 
savo akimis matė, kaip “no
riai” grįžo į Sovietų Sąjungą 
jų pilietė Kosenkina (pro So
vietų konsulato trečio aukšto 
langą — tiesiai... ant grindi
nio...), ’:‘

Tęsinys 2-rame pusi

New Yorkas — Iki šio- kraštuose, kur daugiau- 
ei katalikų kunigų emi-|siai vyksta jų kilmės tau- 
gracija buvo lyg ir nesi-'tiečiai, kad jie galėtų 
rūpinta, nes buvo mano- teikti jiems dvasinę pa- 
ma, kad jų patarnavimai i galbą jų gimtąja kalba, 
reikalingi savo tautie-| 
čiams stovyklose. Dabar 
DP stovykloms ištuštė- 
jant, pradėta rūpintis ir 
kunigų tolimesniu likimu. 
Tuo tikslu Jung. Valst. 
katalikų komiteto pabė
gėlių įkurdinimo reika
lams atstovai buvo nuvy
kę į Vokietijos, Austrijos 
ir Italijos DP stovyklas 
susipažinti su ten esančių 
katalikų kunigų padėtimi. kelias buvo

Patirta, kad Vokietijos, lyg ir užkirstas. 
Austrijos ir Italijos DP, ----------------
stovyklose šiuo metu ran- ęiKflnnxl|A
dasi: 584 lotynų apeigų ir JUMijfflniu
249 rytų apeigų katalikų 
kunigai. Jie yra dažniau
siai kilę iš Albanijos, Če
koslovakijos, Jugoslavi
jos, Latvijos, Lietuvos, 
Lenkijos, Rumunijos, Uk
rainos, Vengrijos ir Rusi
jos.

Iki šiol Jung. Valst. 
vyskupai, ir vienuoliškos 
kongregacijos yra pri- 
glaudusios apie 100 kuni
gų. Yra planuojama dalį 
kunigų palikti Vokietijo- 

’ je, o kitus paskirstyti 
’ Prancūzijoje, Jung. Vals
tybėse, Kanadoje, Austra
lijoje ir Pietų Amerikos

Š. m. spalių 29 d., šešta
dienį, laivu “General 
lowze” atvyko į New 
Yorko uostą 100,000-asis 
tremtinys pagal D. P. ak- 
\ą iš 1948 m. Tą pat dieną 
lietuvių tremtinių 
čius pasiekė 14,332. 
didelis
lietuviai, sto' 
vietoje kitų tautybių tar-'me ištęsėti. Jau tiek daug 
pe. i padarėme, tai ir baikime

Atvežimas 100,000 įvai- jį varyti iki garbingo ga
riu tautybių tremtinių per lo. Žinokime, kad pasibai- 
palyginamai trumpą laiką gus D.. P. biliui, lietuviui 
pareikalavo didelio ir patekti į Ameriką bus be 
kruopštaus darbo ir ben- galo sunku, nes teks nau- 
dradarbiavimo tarp vai- dotis tik puse metinės 
džios įstaigų ir savanoriš- kvotos, kas reiškia, kad 
kų organizacijų. Darbas tik 193 lietuviai per me- 
yra pusiau įvykdytas, tus galės atvykti į J.A.V. 
Tremtinių vežimas varo- Tat skubiai kvieskime 
mas toliau be pertraukos, tremtinius, kol dar nevėlu 
Garantijų kontingentas ir kol veikia D.P. įstaty- 
baigiamas užpildyti. Greit mu nustatytas pigus ir 
ateis laikas, kai garantijų kvotomis nesuvaržytas 
priėmimas bus sustabdy- atvežimas.
tas. BALF Imigracijos ir

Mes, lietuviai, skubėki- Įkurdinimo Komitetas.

Berlynas — Vakarų vo
kiečių federalės respubli
kos valdžia gamina naują 
planą apsaugojimui dirb
tuvių nuo s&naikinimo. 
Tą planą vokiečiai svars
tys savo seime, kuris su
sirinks ketvi rtadienį 
Bonn mieste.

Iš patikėtinų šaltinių 
gauta žinių, kad vokiečių 
planas bus įteiktas trijų 
Vakarų valstybių komisi- 
jonieriams.

Kaip žinoma, vokiečiai 
labai priešinasi, kad į 
dirbtuvės 
draskomos. Tačiau Vaka-

Paryžius — Lurdo ir 
Tarbes vyskupo Pierre 
Marie Theas pranešimu 
paskutinių šešių mėnesių 
bėgyje Lurdo šventovę 
lankė 2 milijonai įvairių 
pasaulio kraštų maldinin
kų.

Didžiausia maldininkų 
grupė — apie 50,000 žmo
nių — iš įvairių pasaulio 
kraštų buvo atvykusi spa
lio pirmomis dienomis ir 
dalyvavo 41-oje, Dominin
konų ordino suorganizuo
toje, Rožančiaus maldi
ninkų kelionėje. Rugpiū- 
čio mėnesį buvo atvykusi 
viena katalikų grupe iš 
20,000 maldininkų, jų tar
pe ir amerikiečių grupė,

asi, kad įų kurie dalyvavo 76-toje 
naikinamos** tautinėje maldininkų ke

lionėje j Lurdo Šventovę.

Visuotino Amerikos lietuvių 
Kongreso Darbotvarkė
Lapkričio 4,5 ir 6 dd., 1949 

Hotel New Yorker, New York, N. Y.

Komiteto atstovai tuo 
reikalu turėjo pasitari
mus su Vatikano valsty
bės sekretoriatu, su Vati
kano atstovu Vokietijoje, 
su NCWC atstovais ir pa
čiais kunigais.

Toks susirūpinimas tei
kia vilties, kad mūsų ku
nigai galės išvykti ten, 
kur išvyko ar išvyksta 
mūsų tautiečiai. Iki šio!

Marksistų IdeotogijgK* kl

Paryžius — Maršalo Ti
to “tautinė komunistų” 
herezija taip paveikė ki
tus, kad susidarė rimtas 
pavojus Marksistų ideolo
gijai. Maskva tiesiog ne
riasi iš kailio.

Sakoma, kad Rytinėje 
Europoje Sovietų Unijos 
politinis blokas labai su
silpnėjo. ‘Titoizmas’ Mas
kvai pasidarė baisesnis ir 
už Wall Streetą. Todėl 
Kremlius užsimojo sunai
kinti visus tuos, kurie ne
sutinka su jo politika.

ATLEISTAS IŠ PAREIGŲ 
ADM. DENFELD

Washington— Preziden- bes spaudos konferenci- 
tas Trumanas atleido iš joj, ir tai įvyko pasikeitus 
Laivyno viršininko parei- • laiškais su Laivyno Se
gu admirolą Denfeld dėl kretoriumi Matthews ir 
jo savotiško užsispyrimo 
atžvilgiu gynybos unif i- i 
kacijos, kurią remia Pre-j 
zidentas Trumanas, Gy-: 
nybos Sekretorius John-j
son ir Laivyno Sekreto-Į 
rius Matthews. Kai kurie 
kongresmanai šį 7 
dento žygį laiko diktato-į jis sutiks kitą vietą užim- 
rišku savo rūšies valymu. 
Kiti gi šį Prezidento nu
tarimą užgiria. Nežinia, 
ar admirolas Denfeld su
tiks su nauju paskirimu, 
ar išeis pailsėti.

Dar iki šiolei nebuvo 
tikrai žinoma, ką Prezi
dentas po Denfeld paskirs 
jo vieton. Dažniausiai mi
nimas kandidatas vicead- 
mirolas Forest Sherma- 
nas. Kai kas mini ir var
dus admirolų Blandy ir 
Connelly.

Apie adm. Denfeld atlei- metų amžiaus, 
dimą Prezidentas paskel- našliai.

po Gynybos Sekretoriaus 
Johnsono pareiškimo, kad 
arba adm. Denfeld tifrįs 
pasitraukti, arba jis pats, 
Johnson, pasitrauksiąs.

Laivyno Sekretorius no
ri perkelti adm. Denfeld į 

Prezi-,kitą vietą. Klausimas, ar

ti.

Nauja Sensacija
St. Louis, Mo. — Šiomis 

dienomis Vice Preziden
tas Alben W. Barkley su
sitarė su Mrs. Carleton 
Hadley apsivesti lapkri
čio 18 d. š. m.

Didžioji spauda iš šio 
susitarimo padarė di
džiausią sensaciją, nes vi
ce prezidentas Barkley y- 
ra 71 metų amžiaus, o jo 
būsianti žmona Hadley 37 

Jiedu yra

Ketvirtadienį, lapkričio 3 d. atstovų registracija nuo 
1 vai. po pietų Hotel New Yorker, 8th Avė. ir 
34th St. Tą pačią dieną Parlor A posėdžiaus A- 
merikos Lietuvių Tarybos nariai nuo 1:30 vai. pp.

Penktadienį, lapkričio 4 d., 10 vai. rytą, didžiojoje sa
lėje (Grand Ballroom), prasidės Kongreso posė
džiai. Popietinė sesija prasidės 2 vai. pp. ir baig
sis 5:30 vai. Po to iki 8 vai. vak. atstovų ir sve
čių susipažinimas. 9 vai. vakare jaunimo ir sve
čių pasilinksminimas — šokiai.

šeštadienį, lapkričio 5 d. posėdžiai prasidės 9 vai. ry
tą ir baigsis 5:30 vai. pp. Kongreso bankietas 8 
vai vakare.

Sekmadienį, lapkričio 6 d. — PAMALDOS UŽ LIETU
VĄ — šv. Patriko Katedroje 5th Avė. ir 50th 

Street, 4 vai. po pietų.
Muzikos ir Literatūros vakaras — 7:30 vai. va
kare, posėdžių salėje. Programoje dalyvaus pasi
žymėjusi Metropolitan Operos artistė Anna Kas- 
kas, Lietuvos Operos artistas Stasys Baranaus
kas, Apreiškimo par. choras, vadovaujamas mu
ziko Povilo Sako. Literatūros dalį išpildys poetas 
Bernardas Brazdžionis, rašytojas Stasys Santva
ras, feljetonistas Antanas Gustaitis ir aktorius 
Henrikas Kačinskas.
Pamaldose už Lietuvą vadovaus J. E. Kardinolas 
Francis Spellman.

* * ♦

Posėdžiai ir pramogos bus Hotel -New Yorker, 
Avė. ir 34th St., New York, N. Y.
Kongresą sveikins ir Kongrese paskaitas skaitys

įžymūs asmenys — miesto, valstijos ir Jung. Valsty
bių vyriausybės ir Kongreso pareigūnai ir lietuviai 
vadai.

Dalį Kongreso darbų per radio transliuos “Voice 
of America” ir miesto radio stotis WNYC.

Sveikinimus, aukas ir įvairius raštus siųskite 
Kongreso Rengimo Komitetui adresu: LITHUANIAN 
AMERICAN CONGRESS COMMITTEE, 3012 Wool- 
worth Building, New York 7, N. Y. Taipgi galite re
zervuoti vietas pramogoms. Kongresui prasidėjus, in
formacijos bus duodamos Hotel New Yorker*yj.

8th
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PASIMATYMAS SU MOTINA

Vėlinių dienai
Tai buvo prieš dvejus 

metus, Bavarijoj. Didžiu
liame ir puošniame Wu- 
erzburgo mirusiųjų mies
te — kapinėse tik kur-ne- 
kur spingsėjo žvakutės. 
Vėlų Vėlinių vakarą kapi
nėse buvo tylu, ramu, 
klaiku. Savo pažįstamų 
prie čia amžiną ramybę 
radusios jų motinos trem
tinės kapo jau neradau. 
Tik kelių žvakučių švieso
je matėsi prieš kelias va
landas padėtas gyvų gė
lių vainikas.

Kaip ir kiekvienais me
tais Vėlinių vakarą, sura
dau apleistą kapą, ant 
kurio uždegiau kelias žva
kutes ir susikaupiau tar
tum prie savo Motinos ka- 

• po... Kai ėjau iš kapinių, 
prie vartų jau sargas 
žvangino raktais.

Tą vakarą daug galvo
jau apie savo motiną, apie 
namiškius, apie tėviškę. 
Kaip filmo j peržvelgiau 
visą savo gyvenimą nuo 
pat vaikystės dienų. Visoj 
toj filmoj vyriausias ak
torius buvo mano motina. 
Mačiau ją mus penkis 
mažulius bemyluojančią, 
mums pasakas besekan- 
čią, mačiau mus į bažny
čią ir į mokyklą išlei
džiančią, mačiau ją besi
džiaugiančią. kai mane 
išdykėlį vieną sekmadienį 
per sumą laimingai gyvą 
iš tik ką iškasto gilaus 
klebonijos šulinio ištrau
kė... Mačiau ją dar ano 
karo metu pirmosios ma
no tremties vargus kan
triai kenčiančią, paskui be 
manęs su kitais namiš
kiais sugriautoj tėviškėj 
vėl iš naujo besikuriančią. 
Į galą filmoj mačiau lai
mingą mano motiną, kai 
aš savo tėviškę Vilnijoj 
per Latviją aplankiau, ir 
liūdinčią bei verkiančią, 
kai su ja paskutinį kartą 
Vilniaus geležinkelio sto
ty atsisveikinau...

Tą vakarą ilgai neužmi
gau. O kai atsidūriau mie
go karalystėje, mane ap
lankė motina.
— Tu norėjai mane ma

tyti. sūnau? — kalbėjo 
motina tartum gyva, besi
šypsanti, kaip kitados lai
minga būdama.
— O. mano 

myte! — 
pasveikinau,
tik šią naktį 
atėjai? Aš apie tave daž-;pas taip pat 
nai galvoju ir, kaip liku
sių namiškių susitarta, 
tavo mirties dieną, kur 
aš bebūnu. pamaldas už
sakau.

Edv. Kamanas

atsidėkoti

žinios iš 
mirusieji

— Dėkoju tau, sūneli, 
kad būdamas laimėje ar 
nelaimėję neužmiršti ma
nęs. Žinau, kąd tu norėjai 
mano gyvenimą žemėje 
prailginti ir 
man senatvėje. Bet Die
vulis mane anksčiau pas 
Savę pakvietė, ir aš nega
liu skųstis... Aš žinau ta
vo ir visų tėvynainių iš
gyvenimus karo metu ir 
po karo...
— Mamyte, kas naujo 

pasaky-tėviškėj, jei gali 
ti?
— Nedžiugios 

tėviškės... Tik 
yrą ramūs... Smulkiau ne
galiu 
Miegok, 
Tuos žodžius 
no motina 
pabučiuoti, 
išsigandęs 
pravėręs 
tik ant sienos pakabinta
me paveiksle besišypsan
čią Motiną...
— Su kuo tu niurnėjai 

šią naktį? — rytą klausė 
draugai.
— Šią naktį mane aplan

kė motina» kuri mirė prieš 
dešimt metų, — aiškinau
si.

tau papasakoti... 
mano vaike. — 

tariusi ma- 
lenkėsi mane 
kuomet aš... 
pabudau ir, 

akis, pamačiau

Trumanas Sumom Ore 
JeįH Feodus

1 . . - 1 -
Kultūruyaą Rabalticčių
• Vakąras
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DABARTIES PASTABOS

Švedijos karalius Gustavas, nežiūrint savo 91 
m. amž., dar gerai atrodo. Iš ligos yra visiškai 
pasveikęs. Čia matomas ančių medžioklėje ties 
Drottninholm. Jis yra jau labai daug nušovęs, bet 
tik laukinių paukščių.

Jung. Tautų Sukaktuvių Proga
su- 

Na-

Ka-

IVashington, D. C. — 
Prezidentas Trumanas už- 
gyrė §15,585,000,000 mili- 
tariams reikalams bilių, 
tačiau sulaikė $615,000,- 
000 sumą, kurią Kongre
sas paskyrė Oro Jėgoms 
dėl naujų lėktuvų.

Prezidentas Trumanas 
įsakė Louis Johnson, ap
sigynimo sekretoriui, mi
nėtą sumą padėti rezer- 
van, ir iš to atrodo, kad 
minėta suma nebus paju
dinta.

Laivynas Ištrauks Iš Wė- 
HM 73 Laivus

VVashington, D. C. —
Jung. Valstybių Laivyno 
viršininkai ekonominiais 
sumetimais nutarė iš- 

I traukti iš judėjimo 73 lai- 
brangi ma-’vus iki pavasario, prane- 

džiaugsmingai‘šė apsigynimo departa- 
— Kodėl tu mentas. •

pas mane, Laivynas ir Marinų kor- 
sumažins ir 

savo personalą 54,891. 
Ginklaotų jėgų sekreto
rius yrą užsimojęs suma
žinti ir ginkluotų jėgų 
biudžetą $2,000,000,000.

Jungtinės Tautos spalių 
24 d. J. A. Valstybėse mi
nėjo savo įsikūrimo 
kaktų ves — United 
tions Day.

Pirmasis Pasaulio
ras davė pradžią Tautų 
Sąjungai. Idėja buvo kilni 
ir graži, ir ta organizaci
ja nemažai nuveikė žmo
niškumo srityje, bet poli
tiniame tautų gyvenime 
ji nebuvo pajėgi ir toliau 
siekiančių pasekmių netu
rėjo. Antrasis Pasaulio 
Karas Tautų Sąjungai bu
vo mirtinas smūgis. Ilga 
būtų aiškinti, kodėl' tos 
organizacijos veikla buvo 
bergždžia, bet svarbiausia 
jos nepasisekimo priežas
tis buvo ta, kad didžiosios 
ir mažosios tautos pačios 
idėjos tinkamai neįverti
no ir jos svarbos bei rei
kalo nesuprato: didieji 
jautėsi esą pakankamai 
galingi patys savo reika
lus apginti, o silpnieji to
lydžio pradėjo žiūrėti į ją 
skeptiškai, nes nesitikėjo 
konkrečios naudos.

Kiekviena sąjunga, drau
gija ir net bendrovė tesi
laiko tik tarpusaviu narių 
pasitikėjimo principu, tai 
yra, ji gali laikytis ir 
veikti tik tuomet, kai vi
sus narius jungia vienas 
ir tas pats reikalas bei 
tikslas.

Prieš keturius 
lo panaši idėja 
labai panašiose
— vos karo audroms pa
sibaigus. Be to, Jungtinės 
Tautos sutinka labai pa
našius sunkumus. Ir tie 
sunkumai turi tas pačias 
priežastis. Su tuo tiktai 
gal skirtumu, kad šiandie 
galingųjų skaičius prare
tėjo. Pasaulis pasiskirstė 
į du pažiūrų ir kovos lau
ku: į ginančių žmogaus 
orumą ir laisvę ir į prie
šingą, tad Jungtinių Tau
tų veikimo sąlygos yra 
daug palankesnės negu 
buvusios Tautų Sąjungos. 
Visoms tautoms ir visai 
žmonijai šiandie lygiai 
gręsia vienas ir tas. pats 
pavojus: karas, vergija, 
nužmogėjimas. •

Dėl to yra remtinas kiek
vienas nuoširdus bandy
mas normuoti žmonijos 
santykius taip, kad visi, 
net ir painiausi klausimai

metus ki- 
ir ji kilo 
sąlygose

ĮSIGYKITE VEIKAU 1$ LIETUVOS PABTIZAMŲ VEIKLOS
VYTIS IR ERELIS
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to pramonės komisaro pava
duotoju, o vėliau — žuvų pra
monės liaudies komisaru. Beto, 
Molotovienė įėjo net į partijos 
centrinio komiteto sąstatą.

Deja, tas truko tik 10 metų 
laiko (ir tai perilgai). Krito 
žvaigždė Molotovo, krito ir... 

i Moloto vienės. Ir tai “kosmopo
litų” valymo audroj. Juos vi
sus iššlavė aštri MaJenkovo 

| šluota...
Mat, atsimintina, kad Molo- 

tovienės giminės — nuskurę 
išeiviai iš Lenkijos — Ameri
koje tapo milijonieriais. Pau
linos brolis, Samuelis Carpas, 
uždirbo milijonus iš ginklų 
prekybos. Po trylikos metų ir 
Molotovienės vizitas pas Roo- 
seveltienę buvo užskaitytas jos 
nenaudai...

Sic transit gloria mundi...

Praėjusį šeštadienį Naujosios 
; Anglijos Baltiečių Amerikiečių 
Draugija (The Buitie American 
Society of New England) su
rengė viešą mitingą Tarptauti
niame Institute, 19Ū Beaconj 
St., Bostone.

Mitingą ątidąrė Draugijos 
prezidente lietuvė p. Bernice 
Cieveland. pasveikindama jaų- 

' šiai atsilankiusius lietuvius, 
latvius ir estus. Dr. Vytautas 
Čepas, Vilniaus universiteto ir 
Baltiečių universiteto tremtyje 

i civilinės teisės profesorius, 
skaitė anglų kalba paskaitą 

i"Baltų tautų bendradarbiavi
mas tremtyje". Jo paskaita su
silaukė didelio dėmesio.

i MuziXalinėj programoj labai 
gražiai pasirodė latvių vyrų 

j septetas, žinomas dar iš Ry
gos, vedamas Janis Ansbergs. 
Tarp kelių latviškų dainų 
ypač gražiai nuskambėjo lietu
viška daina “Loja šunes ant 
kiemo”, muz. J. Martinonio. 
Talino konservatorijos auklėti
nė Taimi Lepasaar paskambino 
fortepionu tris estų kompozici
jas, o jauna estė Rita Keskula, 
Nauj. Anglijos konservatorijos 
studentė (dirbanti su manim 
viename restorane), akompa
nuojant p. Amerijai Tatarony- 
tei, žavėjo klausytojus maloniu 
koloratūriniu sopranu.

Po to visi svečiai buvo pavai
sinti kavute su pyragaičiais.

Tarp lietuvių matėsi garbės 
konsulas adv. A. O. iėalna su 
žmona ir Dr. Galinis.

Ta proga “Darbininko” ben
dradarbis užmezgė draugiškus 
ryšius su likimo draugais lat
viais, kurių čia buvo dauguma. 
Pažymėtina, kad dainavęs lat
vių vyrų sekstetas praėjusi 
sekmadienį 2 vai po piet dai
navo per amerikiečių radio. 
Lietuviai turėtų neužmiršti, 
kad lapkričio mėn. 18 d. yra 
Latvijos Nepriklausom y b ė s 
šventė, kurią iškilmingai pami
nėti jie rengiasi, lapkričio 19 d. 
Tęskime ir čia per karą nutrū
kusią ir tremty tęstą tradici
ją, kada vieni kitų šventes 
švęsdavome ir vieni kitus svei
kindavome.

i

I

•

Tremtyje leidžiamas laikraš
ti* “Lietuvis” įsidėjo vertimą 
iš žurnalo “Spiegei” apie Molo
tovienės karjeros galą. Su
glaustomis to straipsnio, minti
mis norėtųsi pasidalinti ir su 
“Dabarties pastabų” skaityto
jais. Ten, tarp kita ko, rašo-i 
ma: “Paulina žemčužina Kar- 
povskają turėjo prabangią jau
nystę. Ji buvo turtingo žydo 
urmininko dulptė. Graži mote
ris mokėjo neblogai įsitaisyti 
ir revoliucijai prarijus tėvo 
turtus.

"Sunkiai patikrinami padavi
mai teigia, kad ji jau. pipetinio 
karo metu buvusi kariuomenės j 
politine komisare. Ji tariamai 
kai kurį laiką net vadovavusi 
Čekai.

“Po septynerių metų, daug 
kalbų mokanti užsienio pręky- 
bos komisariato tarnautoja, iš
tekėdama už 
į aukščiausią 
chiją.

“Kai 1939

į

Molotovo, pateko 
sovietų hierar-

m.

būtų sprendžiami taikiu 
būdu, nes karas žmonijai 
garbės nedaro: jis naiki
na vertybes, žudo žmones 
ir viską griauna. Iš karo 
nieks naudos neturi: jei 
nugalėtasis lieka nuogas, 
tai nugalėtojas — vien
marškinis. Kol karai pa
liesdavo tik vieną kitą 
sritį ar vieną kitą tautą, 
dar nebuvo tokio gyvo, 
reikalo visai žmonijai 
jungtis prieš tą nelaimę, 
bet mūsų gyvenamais lai
kais antras, jau kąrąs ap
ėmė beveik visą žemę, tai 
kaip tik laikas ieškoti bū
dų, kaip ateityje panašios 
nelaimės išvengti.

Labai galimas daiktas, 
kad ateityje
Tautos sutiks labai dide
lių sunkumų ir kritiškų 
momentų, nes tūli jos na
riai turi užpakalinių min
čių, kurioms Jungtinių 
Tautų idėja netik sveti
ma, bet ir priešinga, bet 
tatai kaip tik turėtų pa
skatinti kiekvieną laisvę 
gerbiančią tautą ir kiek
vieną laisvės trokštantį 
žmogų taikiam tarptauti
niam bendradarbiavimui.

Mes gyvename krašte, 
kuris aukojo savo sūnų 
gyvybes dėl kitų tautų 
laisvės ir morališkai bei 
medžiagiškai rėmė ir te
beremia nuskriaustuosius 
žmones, dėl to mes, lietu
viai, turėtume aktyviai 
prisidėti prie to krašto 
pastangų normuoti tautų 
ir žmonių 
Jungtinių 
zaciją.

Reikia
mūsų tautos likimas pri
klausys ne vien nuo mūsų 
pačių, bet ir nuo tos insti
tucijos, kuri rūpinsis visų 
tautų likimu, dėl to mums 
labai svarbu užmegsti 
santykius su Jungtinių 
Tautų organizacija ir vi
somis jėgomis populiaria* 
ti jos idėją, nes ta idėja 
tik tada bus pasekminga,, 
kai ji visiems rūpės ir vi
siems bus gyva.

Į mane, kaip JĄV Lie
tuvių Rašytojų Draugijos 
pirmininką, kreipėsi Com- 
mon Council For Ameri- 
can Unity prisidėti prie 
United Nations Day mi
nėjimo ir įeiti nariu į tos 
tarybos Tautinių Grupių

Jungtinės

E. K-nas.

santykius per 
Tautų organj-

atsiminti, kad

gegužės 3 d. 
Molotovas perėmė užs. reikalų 
ministeriją, Paulina pasidarė 
ministerienė. Tačiau ji ir prieš 
tai nusiėmė sovietų moteriškei 
derančią skarelę. Ją pakeitė 
skrybėlė”.

Po to, esą, ji lankėsi Wa- 
shingtone, laivų pirkimo dele
gacijoj, buvo netgi Prezidentie
nės Rooseveltienės viešnia ir, 
kai grįžo į Maskvą, visiškai 
baigė reikalus su proletariniu 
puritanizmu...

Tie visi reikalai gana gražiai 
klostėsi Ugi tol, kol paties Mo-j 
lotovo žvaigždė aukštai švietė. 
Molotovienė kaskart vis kilo, 
nežiūrint jos buržuazinės iš
vaizdos nei elegantiškų manie
rų. Ji buvo paskirta net mais-

Rusijos diktatorius Stalinas 
turi vienturtę dukterį Svetlaną, 
kurią jis, esą, labai mylįs (ži
noma, tiek, kiek išviso gali my
lėti, nors ir savo dukterį, toks 
sužvėrijęs žmogus, kaip Stali
nas). Deja, Svetlana turėjusi 
labai nelaimingą pirmąją mei
lę. Tikriau pasakius, gal toji 
meilė ne tiek nelaiminga buvo 
jai, kiek jos mylimajam. Ji įsi
mylėjo jauną sovietų laikraš
tininką, tūlą Kaplerį. Sužinojo 
apie dukters meilę ir tėvas. Ir, 
pagaliau, neilgai trukus, tas 
Kapleris NKVD buvęs suareš
tuotas ir, kaip 
gos priešas”, 
kiems darbams 
gėrius...

Tiek, kaip
žmoniškosios sąžinės 
savo dukterį mylįs” tėvas Sta
linas... Pr. AL

“Sovietų Sąjun- 
išsiųstas sun- 

į Sibiro koncla-

matome, turėjo 
“karštai

TAUTVAIŠA ŽENGIA BE /
PRALAIMĖJIMO

Komitetą. Ta proga norė
čiau priminti visiems 
JĄ V Lietuvių Rašytojų 
Draugijos nariams, kad iš 
mūsų pusės būtų labai 
gražu, jei kiekvienas na
rys jaustų pareigą para
šyti ką nors apie Jungti
nių Tautų idėją, kuri, ma
no giliu įsitikinimu, turė
tų rūpėti ne tik valstybių 
vyrams ir visuomenės vei
kėjams, bet ir kiekvienam 
eiliniam geros valios tau
tiečiui.

J. Aieksandnvičius-Aistis,
JAV Lietuvių Rašytojų D-jos 

Pirmininkaš.

Detroit, Miete. — Chrys- 
ler korporacijos pareigū
nas pranešė, kad dėl plie
no darbininkų streiko yra 
priversti uždaryti Dodge, 
Chrysler ir De Soto auto
mobilių dirbtuves penkta
dienį, lapkričio 4 d. š. m.

Apie 35,000 darbininkų 
bus atleista iš minėtų 
dirbtuvių.

Bostono šachmatų pirmeny
bėse mūsų meisteris Tautvaiša 
laimi trečią iš eilės tašką, įvei
kęs Daly (buv. Bostono čem
pionas), Merkį ir trečiame rate 
Deefieldą. Dabar Tautvaiša yra 
atsiplėšęs nuo savo varžovų vi
su tašku ir žengia be pralaimė
jimo pirmuoju.

Kazys Merkis trečiame rate 
įtikinančiai laimėjo prieš W. 
Mitchellį, priversdamas jį pasi
duoti po 21 ėjimo (I). Tai bus 
bene trumpiausia pirmenybių 
partija.

Bostono pirmenybių stovis 
po 3 ratų toks: Povilas Taut
vaiša 3 taškai; Gring, Daly, 
Schneider po 2 t.; K. Merkis 
l'/2, W. Mitchell ’/ž>(l); Hollo- 
way 0(1) ir Deefield 0 taškų.

Lietuvių šąchmatiiunkų
Komanda

Bostono Metropolitan League 
pirmenybėse per lapkričio mėn. 
turės tokias rungtynes:

4 d. su Lynno Chess Team;

Kodėl Sovietų Sąjungo
je lipdami į kartuves ko
munistai netaria paskuti
nio žodžio? Todėl, kad jie 
iki paskutinio kvapo lai
kosi Lenino - Stalino lini
jos.

Galutinis visos išminties 
ir viso mokslo žodis yra 
malda. Poetas Milašius.

Boylstono

Horwardo

Chess

Chess

su Lynno ir Hor- 
teamais,

11 d. su 
Team:

18 d. su 
Team.

Tariamasi
wardo amerikiečių 
kad rungtynės su Lietuvių ko
manda būtų nukeltos iš penk
tadienio į šeštadienį, t. y. lap
kričio 5 ir 19 d.d., nes darbo 
dienomis, dėl vakarinių ir nak
ties darbų, lietuvių šachmati
ninkai negali žaisti.

Ulinois Chess Lile

Spalių 5 d. numery plačiai 
aprašo Naujos Anglijos šach
matų pirmenybes, įvykusias 
Attleboro mieste, Mass. Gra
žiai įvertintas Povilo Tautvai- 
šos, neseniai atvykusio iš trem
ties buv. Lietuvos meisterio, 
žaidimas, laimėjimai ir “nelem
toji” partija su Adamsu.

Taip pat du kart paminėtas 
kitas lietuvis Kazys Merkis, 
kaip dviejų dovanų laimėtojas 
per tas pirmenybes.

MURRAY UŽSIMOJO APVA
LYTI CIO NUO KOMUNISTŲ

Cieveland, Ohio — Phi
lip Murrąy, CIO preziden
tas, griežtai išėjo prieš 
tas unijas, kurios yra ko
munistų arba jų pakelei
vių vadovybėje. Jis pasa
kė, kad komunistų vado
vaujamos unijos bus iš
vardintos CIO seime, ku
ris prasideda lapkričio 1 
d., ir bus reikalaujama 
jas perorganizuoti arba 
visai išbraukti.

United ELcctrical, Radio 
and Machine Workers u- 
nijos viršininkai per apie 
tris valandas kalbėjo su 
CIO prezidentu ir bandė 
jį įtikinti, kad jis berei-

kalo kelia skandalą prieš 
tą uniją. Tačiau Murray 
nenusileido. Jis griežtai 
pasmerkė komunistus.

Taigi CIO seime gali
ma tikėtis labai daug gin
čų- ,

Stockholm, Švedija — 
1949 m. fiziologijos ir me
dicinos Nobelio premija 
paskirta šveicarui prof. 
R. Hess ir portugalui pro
fesoriui E. Moniz už jų 
pasižymėjimus smegenų 
veikimo tyrinėjimuose.

Premija siekia $30,172. 
Kiekvienas jų gaus pusę 
to ssumos.
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i Kun. Vytautas Pikturna

Užmiršti didvyriai
bent bendru “Visų Šven-
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Amerikoje metanu  ------- —. 95.00
Vieną kart savaitėje metanu_ 93.00
Užsieny metanu .............  95.50
Užsieny 1 kart sav-tfij metams 93.50

Ne Wall streeto, bet Kremliaus

IR ŠIE LAIKAI YRA 
ŠVENTŲJŲ LAIKAI
Medžiagines vertybes 

besivaikantis pasaulis pa
miršta dvasios didvyrius, 
todėl neberanda laiko 
jiems pagerbti. Ar nuo
stabu tad, jei daugelyje 
kraštų Visų Šventųjų die
ną rūksta fabrikų kami
nai, verda darbas, kala
mas pinigas — tas didysis 
pasaulio viešpats. Ir iš 
tikrųjų, kam beminėti, 
kada tai gyvenusius as
menis, kuriuos ne vienas 
keistuoliais, o ne šventai
siais, vadina. Atrodo, kad 
senai jau praėjo anie lai
kai, kada Kristaus išpaži
nėjai buvo kryžiuojami ar 
atiduodami laukiniams 
žvėrims sudraskyti, o šių 
dienų gyvenime nebėra 
save plakančių, pasnin
kais besivarginančių, pa
gundoms užėjus į dilgėles 
šokančių šventųjų. Pasau
lis girdamasis savo tech
nikos laimėjimais, žavisi 
boksininkais, beisbolo žai- 
dikais ir su paniekos šyp
sniu žvelgia į pirmuosius 
krikščionybės laikus bei 
viduriniuosius am ž i u s, 
kuriuos su pašaipa tam
siais laikais vadina. Bet 
įar šie laikai jau taip švie- 
įsūs, o anie taip juodi? 
į Man atrodo, kad tarp šių 
; dienų ir anų laikų daug 
panašumo yra!... Tai la
biau paaiškės, kada prieš

Savo užsispyrimu sukelti pasaulinę revoliuciją 
Rusijos bolševikai priverčia nekomunistines valsty
bes ginkluotis. Maskva tai išnaudoja triukšmingai 
propagandai, kad Vakarų Demokratijos ruošiasi Ru
siją pulti. Tą mintį bolševikų vadai bruka ne tik Ru
sijos žmonėms ir pavergtiems kraštams, bet visur, 
kur tik veikia Maskvos pasamdytos “penktos kolo
nos” (šnipų ir tvarkos ardytojų lizdai). Suprantama, 
kad toji propaganda neaplenkia Amerikos — čia dar 
smarkiau siautėja negu kitur. Maskvos agentai šū
kauja, kad Amerikos kapitalistai (Wall street) nori' 
uždirbti dar daugiau milijonų fir stumia į karą, kuria
me jie geriausiai pasišienauja. (Tas “Wall stryčio” 
baubas tiek yra Rusijoj kartojamas, kad jis žinomas 
kiekvienam Sovietų piemenukui. Tad kuomet Ameri- 
kos agitatoriai kursto darbininkus streikuoti dėl 
“Wall stryčio išnaudojimų”, tai pigu suprasti, iš kurį 
jie gauna įsakymą organizuoti streikus).

Visi žinome, kad nė demokratinių valstybių va-j 
dai, nė tų valstybių piliečiai karo nebenori. Tačiau į 
kaip tik demokratijų vadai kalba apie taiką ir daro; 
rimtų pastangų taikai įvykdyti, Sovietų atstovai sta
to nenugalimas kliūtis (jau virš 30 kartų “veto” pa
naudojo). Kai kalba apie nusiginklavimą, bolševikai : 
noriai pritaria, bet prisiminus, kad tarptautinė komi-j ___ ___
sija turės teisę nuvykti į Rusiją ir prižiūrėti, kad ^is turėsime” keletą klau- 
ir Sovietai nusiginkluotų, Sovietų atstovai griežtai; simu: 
tam priešinasi. Taip pat nė klausyti nenori, kad tarp-: i) Kada žmogui kan- 
tautinė komisija kontroliuotų ne tik kitų kraštų, bet kįntį buvo vartojamos 
ir Rusijos atominę bombą. Išeina taip, jog visas pa- žiauresnės priemonės: 
saulis turi nusiginkluoti, o Rusija tiek apsiginkluoti, Koliziejaus gadynėje ar
kad greitu laiku jįgąlėtų visoms tautoms komunizmą !§japjįe;.7 2) Kas yra bai- 
gerklėn įgrūsti. _ 'siau: albanas žvėris ar į-

Suprantama, jog Vakarų Demokratijos nepagei-jsiutęs žmogus? 3) Kuo
met daugiau nekaltų žmo
nių buvo išžudyta: 
maišiais 
amžiais ar dabar?

Ir daug panašių klausi
mų būtų galima pastatyti, 
į kuriuos atsakius paaiš
kėtų, jog mūsų dienomis 
yra daugiau'žiaurumų ne
gu pirmaisiais krikščio-

i
i

nybės laikais ar viduri
niais amžiais...

O jei tik kančia ir kova 
didvyrius tegimdo, tad ir 
šiais laikais turi būti 
žmonių, pasižymėjusių he- 
roiniais darbais. Tad, 
jei Koliziejus pagimdė 
tūkstančius kankinių, tai 
ir šiandien turi būti šven
tųjų. Taip, iš tikrųjų, ir 
yra: šie laikai yra šventų
jų laikai.
AR MES N ETURIME Iš 

SAVO TARPO 
ŠVENTŲ?

Seniau, švęsdami Visų 
šventųjų šventę, mes gal
vodavome, kad lietuviai 
yra nelaimingi, nes teturi 
tik vieną šventąjį, kurį tą 
patį nori kaimynai pasi
savinti. Gal ne vienam Vi
sų Šventųjų dieną kildavo 
mintis, kad būtų begalinė 
laimė ir džiaugsmas, jei 
kurią nors metų dieną ga
lėtumėme pasimelsti į 
šventąjį, jeigu jau ne į 
savo giminaitį, tai bent 
į gerą pažįstamą. Kaip 
neįprasta mums atrodytų, 
jei, kalbant apie kurį nors 
šventąjį, kas nors pasaky
tų: “Taip, aš jį gerai pa
žįstu!”

Dar keisčiau
rodytų, jei kas tvirtintų, 
kad minimas 
buvo jo kaimynas, geras 
draugas ar net giminai
tis...

Tačiau šiandieną tai jau 
ne pasaka, ne kažkoks 
kledėjimas, bet tikrovė: 
šiandieną galima drąsiai 
tvirtinti, kad daugelis 
mūsų turime net po kelis 
pažįstamus ar net gimi
nes šventuosius. Tiesa, jie 
Bažnyčios dar nėra iškil
mingai tokiais paskelbti, 
dar nesutinkame jų gar
bei pastatytų bažnyčių, 
nutapytų paveikslų, bre
vijoriuje dar nerandame 
jų gyvenimų aprašymų 
nei mišole jų vardų, bet ' pomirtinėje 
vistiek yra faktas, kad 
šiandien Bažnyčia (ir mes 
su Ja) meldžiamės į juos

tųjų” titulu. Ne vienas lie- (f __ •
tuvis gyvenąs dabar Ame- » SUSIPAŽINKIME SU

GYVENIMO KNYGA
T. Klemensas Žalalis, O.F.M.

mums at-

dauja, kad saldi komunistų svajonė taptų realybe. Jos; 
šį tą daro nuo to pavojaus apsiginti. Deja, tik šį tą. j 
Daugiau kalba negu veikia. Perdaug pasitikėta ato-! 
mine bomba. Buvo manyta, kad Rusija jos neturi, ir 
jei kada turės, tai dar ne taip greit, tada netenka bi
joti karo, nes kominternas ar politbiūras neišdrįs pra
dėt karo, nes žino, kad Alijantai gali atskrist su ato
minėmis bombomis ir sugriaut Rusijos miestus, ku
riuos atstatyt prireiktų kelių dešimtų metų. Tačiau 
kai paskelbta,jog Rusija atominę bombą jau turi, ir 
tai ne vieną, bet gal ir gana daug, tai iš lengvamaniš- 
ko optimizmo įpulta į juodą pesimizmą ir pradėta 
daug rimčiau svarstyti susidariusią padėtį. Reiškia, 
vien atominė bomba Rusijos nenugąsdins. Reikia pa
galvoti apie armiją ir laivyną. Ir tokiu momentu, ka
da pavojus gali bet kurią valandą užgriūti, dar nepri
eita prie suvienyjimo visų trijų karo pajėgų: armijos,

pir-
krikščionybės

šventasis

Marija Pečkauskaitė

Mergaitės Kelias
Mergaitės asmenybė

VYŠNIOS
Kitados, gyvendama Ziuriche, nuėjau į 

krautuvę. Jos savininkas kaip tik tuo laiku 
turėjo kažkur valandėlę išeiti. Jis paprašė 
mane palaukti.

Man besėdint krautuvės kampe, įėjo ma
ža, gal kokių penkerių metų mergaitė, švaru
tė ir raudonskruostė, kaip visi šveicarų vai
kai. Ji buvo vienplaukė, su dailiai supintose 
paausiuose bizelėmis, su paprasta perkeline 
suknele ir prijuostėle, matyti, darbininkų 
vaikas. Ant vienos rankelės turėjo, pasika
binus pintinėlę, antroje laikė suspaudus pi
nigus. Nepamačius nieko už parduodamojo 
stalo, ji pasiliko bestovinti prie slenksčio, 
lyg nežinodama, ką daryti. Manęs ji, turbūt, 
nepastebėjo, nes sėdėjau pašalyje už atdarų 
durų. Žvalgytis jai nebuvo laiko, nes jos dė
mesį tuojau patraukė didelė vyšnių pintinė, 
pastatyta antrame krautuvės gale, palangė
je.

Ji paėjėjo pintinės linkui ir ėmė žiūrėti į 
dideles .raudonas, gražiai atrodančias uogas. 
Priėjo dar arčiau, prie pat pintinės, kreipė 
galvelę, o mėlynos akelės taip smalsiai žiū
rėjo, tartum ims ir iššoks iš veido į pintinę.

“Dabar jau grobs saujelę” — pamaniau, 
stengdamasi nekvėpuoti, kad jos neišgąsdin

rikoje, Kanadoje, Austra
lijoje ar Vokietijoje —sa
vo globėju turi jau šventą 
tėvą ar motiną, pasilikusį 
vargti Lietuvos vargus... 
Ne vienas vyras ar žmo
na, besiskusdamas vieni
ša tremties dalia, gali 
drąsiai melstis į Lietuvo
je ar gal Sibire badą, šal
tį ir kankinimus kenčian
tį savo draugą, kuriam 
mūsų Tėvynės bažnyčioje 
prie altoriaus prisiekė 
amžiną meilę ir ištikimy
bę. Ne vieną po pasaulį 
beklaidžiojantį tremtinį 
lydi iš dangaus žvelgiąs 
šventasis brolis, už Dievą 
ir Tėvynės laisvę miškuo
se žuvęs partizanas. l._ 
vienas mūsų jau turime 
danguje esantį šventą mo
kytoją ar mokinį, šventą 
draugę ar draugą, šventą 
kaimyną...

Gal kas dar abejoja 
tuo? — Jei toks atsirastų, 
tas nesuprastų šventumo 
esmės. Juk šventuoju yra 
kiekvienas, kuris gyvena! Evangelijas klupo ir klauso, ką Jėzus jiems kalba. Jie’ 
Dievo malonėje, vienybė-' skaito su nusižeminimu, norėdami atrasti savo sielai 
je su Dievu. Šventumas i Peno; jie dažnai užsirašo vieną kitą sakinį, kuris la- 
nėra tai atskirų asmenų,biau krinta į akis ir iį dienos bėgyje pritaiko savo gy- 
privilegija, bet visų mūsų venimui. Pav.: šv. Teresėlė, T. Foucauld, kiekvieną 
pagrindinis ir vienintelis laisvą minutę išnaudodavo šios gyvenimo knygos, 
tikslas: mes visi esame skaitymui. Jie skaitė tyloje, atsiklaupę; jiems toks 
sutverti tam, kad, būdami skaitymas buvo tikras malonių šaltinis jųjų dvasinia- 
žemėje, pažintumėme Die- me gyvenime, nes jie jausdavosi esą prie neišsemiamo 
vą, Jį mylėtumėme ir po 
mirties drauge su Juo gy
ventumėme amžinai. O tai 
vienybei su Dievu pasiek
ti nereikalingi heroiniai i 
žygiai

Paskutiniame “Darbininko” numeryje rašėme, 
kad geriausia yra pradėti skaityti Evangelijų knygas. 
Kyla klausimas, kaip jas skaityti, kad iš tikrųjų at
neštu gyvenimui naudą. Svarbiausias dalykas, kurio 
negalima išleisti iš akių ir iš minties, jog šventraštis 
nėra koks istorinis romanas, legendų, ar taip sau ke
lionių aprašymas. Žinotina todėl, kad skaitytojas čia 
neras medžiagos savo smalsumui ar žingeidumui pa
tenkinti, nes šv. Raštas nėra rašytas tam, kad būtų 
duodama proga žmonėms praleisti laiką, kurio kartais 
nežino, kur dėti; nėra rašytas taip pat, kad perskaitę 
taptume fizikais, istorikais, archeologais ar kitokiais 
profesionalais, bet gerais katalikais. Dievas, iš mei
lės žmonėms, paprastute kalba, visiems prieinama 
kalba, norėjo parodvti tikrąsias gyvenimo tiesas. To- 

Nejdėl Jis įkvėpė žmonėms, kad jie parašytų šventąsias 
knygas, kurias atidavė Bažnyčios globai, šventraštis 
yra Dievo žodis. Dievas kalba per šventąsias knygas 
apie mūsų gyvenimo prasmę. Tur būt mielai klausy
tume, jei mums kalbėtų pats Kristus. Gal būt neatsi
sakytume nei vargo nei ilgos kelionės, kad tik galė
tume išgirsti Dieviškąjį Žodį. Rimtai pagalvojus, tą 
patį jausmą turėtume turėti tuo metu, kai imame E- 
vangelijos knygą į rankas. Juk ten Kristus kalba. Ne
nuostabu, kad yra daug katalikų, kurie skaitydami

Gyvojo Vandens šaltinio.
T. Klemensas Žalalis, O. F. M.

ištikimybę traukią komunistai. Jie 
ū* Tėvynei. Kas suėmė kanauninką Joną 

i- užtenka savo^luo- \nePrisimena gerais dar- Novickį, jau 1937 metais 

mvTėti nŪ»° Alfonso Lipniūno gy-'gystės jubiliejų. Pavedę 
y ...—:— 4^ u—x;.. keturis kilometrus

kieti jos kalėjimuose bei nuo miestelio, sušaudė. Į 
; mirties koncentrac i j o s miestelį grįžę žudikai ne- 

b“~*švcntu 'Stovykloje? Ką nežavi begalėjo nurimti: juos pa- 
, kuris vyskupo Borisevi- laužė senelio kunigo did-

m’ršta vienybėj ’su Die. tiesus žodis bolfeyi-i ^rištaimas ir ramumas.
VU vra šventasis bent teisme: “Šiandien teis- Jie patys pasakojo: “Be- 
plačia prasme imant. Tad me, didžiuojatės jūs, bet varomas senelis pavargo, 
ar mažai mes turime pa- S31311331 la,‘,mas Kristus Priėjęs kryžių stovinu 
žjstamų ir giminių, kai- !r L*e‘uv3 ”n,Ka?. “T?®" P"e keho’ J“ at“^OJ° ,r’ 
mynų ir artimiausių drau- f” vyskupo Teofilio Matu- parimęs ant tvoreles, pa- 
gų, kurie jau gyvena am-illonl° “tverme ir jo drą- sake: “šaudykite čia ... 
žinoję laimėje su Dievu 3a' ka<Ja> Patekęs antru Tačiau vienas budelių su- 
'pomirtinėje karalystėje? kart“ boteeyikams Į ran- nkęs: “Marš, seni, j miš- 

J kas, drąsiai jiems drožė j ką... Tu manai, kad tave

už tikėjimą, 
Dievui

mo ir pašaukimo pareigas ir meile turtingo ku-:atšventusį ^autorinį Jcimi- 
eiti sąžiningai, \
Dievą ir artimą. O jei ka- Y?? T®
da kas ir nusideda, tai per 
atgailą vėl atgauna vie
nybę su Dievu • 
mą. Ir kiekvienas,

gų, kurie jau gyvena am-ilion!° “tverme ir jo drą- sakė: "šaudykite čia’...

MCSŲ TAUTOS
KANKINIAI

Į O, pagaliau, mūsų tautoje jos stovyklas ir jūsų kan- nelis, pasikeldamas 
_ U___ .__ 1 eina smarkūs nemaža ir tokių, kurie yra kinimus, todėl manęs jūs tarė: “AtUiak 
Tai mat kaip nepaslankiai įvykdę ir heroinių Dievo nepagąsdinsite...

laivyno ir aviacijos! Ir tuo klausimu eina 
savitarpiniai kivirčiai. '
vyksta pasiruošimas “pulti” Rusiją. Ir kur gi čia tas ir artimo meilės darbų. 
“Wall stryčio” baubas? Ne, ponai bolševikai. Ta nu--Ar maža mūsų tautos vai- 
dėvėta pasaka nieko neįtikinsite. Dabar jau įsivyravo kų didvyriškai ]

akis: “Aš pažįstu jūsų ka- kaip kokį šventąjį šaudy- 
lėjimus, jūsų koncentraci- sime prie kryžiaus...” Se- 

i eiti, 
Atleisk jiems, Vieš

patie, nes nežino ką da- 
Arba vėl: Iro...” Ta rami laikysena ir
1941 metais birželio 27 nuoširdi mirti einančio
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pernešė dieną į Viekšnių kleboniją kunigo malda žudikus pa-
• _ Ą • I • • _ V » f • Q ___ __ gkitas baubas. Tai Kremliaus, ne Wall str. baubas. K. kankinių kančias ir mirtį įsiveržė iš Lietuvos besi-i Tęsinys 8-tame pusi.

čiau. Ir štai — ji tiesia aukštyn savo mažu
tę rankelę (mat, pintinė buvo aukštesnė už 
ją) ir švelniai ima dvi drauge kabančias uo
gas. Valandėlę žiūri iš visų pusių į jas, pas
kui kiša prie lūpelių. Bet lūpelės neprasive- 
ria — tik iš jų tarpo kyšteli rausvas liežu
vėlis ir gardžiai kelis kartus lyžteli vyšnias. 
Tai padaręs, jis slepiasi atgal už panašių į 
tas vyšnias lūpelių, rankutė vėl tiesias aukš
tyn, deda uogas atgal į vietą, ir mergelė 
traukiasi nuo pintinės, tartum norėdama 
būti toliau nuo pagundos.

Daug metų praėjo nuo tos dienos, o man 
vaizdas vis dar stoyi akyse, lyg vakar ma
tytas. Ar tai nenuostabu! Ar tos mažutės 
mergelės nebūta tikros didvyrės? Juk jai 
tos vyšnios buvo nemažesnė pagunda, kaip 
suaugusiems žmonėms auksas ar kitoks gė
ris. Tačiau ar daug rasime jų tarpe tokių, 
kurie taip didvyriškai mokėtų valdyti savo 
geismus, kaip ta penkiametė šveicarė.

Atsimenu, pamąsčiau tuomet: kokia iš
mintinga turi būti tavo mamytė! Koks lai- 

• mingas jūsų kraštas, turėdamas tokių moti
nų ir tokių vaikų! Ir mano mintys nulėkė į 
tolimą šalį. Ar Lietuvoje daug atsirastų 
vaikų, kurie, kaip ta mergelė, nebūtų suval
gę nors vienos vyšnios?

O juk išmokti valdytis yra pirmasis kiek
vieno žmogaus rūpestis ir pareiga, pirmasis 
mokslas, svarbesnis už visus visus mokslus. 
Nes mokslas, proto lavinimas, trumpai sa
kant, visa kultūra stovi ant savitvardos, lyg 
namas ant pamatų. Kur tų pamatų nėra, ten 
žmogui nieko nepadės turėti gerą širdį, ge

rus norus, gražius sumanymus. Kas neturi 
valios, tas pasiduoda kiekvienai pagundai, 
traukiasi atgal prieš kiekvieną kliūtį ir lei
džiasi kiekvieno geidulio, kiekvieno jausmo 
stumdomas į visas puses. Tiesą sako patar
lė: “Gerais norais ir pragaras grįstas”, — 
nes be valios ir geriausi norai nepajėgia ap
saugoti mūsų nuo nuodėmių.

Lacordaire, garsus prancūzų pamoksli
ninkas, sako: “Nėra žmogaus, kuriame kar
tu neglūdėtų šventojo ir žmogžudžio užuo
mazgos”. Kiekvienas žmogus gali būti šven
tuoju arba didžiausiu nusidėjėliu. Ar jis pa
suks pirmuoju, ar antruoju keliu, tai pri
klauso nuo jo valios. Tiesa, daug nulemia iš
orinės aplinkybės, bet vis dėlto mūsų gyve
nimas yra varomas iš vidaus. Negali būti 
tokių aplinkybių, kurios tikintį į Dievą ir 
turintį tvirtos valios žmogų galėtų priversti 
blogą darbą padaryti.

Prisimenu vieną jaunuolį, kuris susidėjo 
su lošiančiais, prasilošė ir, neturėdamas kuo 
užsimokėti, pavogė brilijantus. Girdėjau sa
kant: “Ką padarysi, aplinkybės jį privertė. 
Prasilošus juk reikėjo užmokėti”. Man, ro
dos, kiekvienam aišku, kad šiuose žodžiuose 
slepiasi sofizmas. Jei tas jaunuolis būtų tu
rėjęs tvirtos valios, nebūtų susidėjęs su to
kiais draugais. O ir prasilošęs, jis būtų su
radęs kitą atsiteisimo būdą. “Aplinkybės 
privertė!” — tai silpnavalių giesmė.

Kokios įvairios, kokios sunkios ir nelem
tos būdavo šventųjų gyvenimo aplinkybės! 
Tačiau nė vieno jos neprivertė išklysti iš ke
lio, vedančio į jo idealą. Imkime kad ir šv.

Elzbietą. Mažą paėmė ją iš tėvų namų ir nu
vežė į tolimąjį Vartburgą, kur augo pas savo 
busimojo vyro tėvus, nepažindama tėvų 
meilės nė motinos širdies. Busimoji anyta 
jai neteisinga ir žiauri, busimoji moša pavy
di ir nekantri.

Vos jai paaugus, prasidėjo intrygos, kad 
jaunasis kunigaikštis jos nevestų. Taigi vi
sos aplinkybės buvo tokios, kad turėjo su
kelti joje nepasitikėjimo, neapykantos ir pa
vydo jausmus. Tačiau įvyko priešingai. Elz
bieta labai anksti pradėjo tvardytis. Į už
gauliojimus ir nuoskaudas atsakydavo mei
le. Ir vėliau, mirus jos vyrui, vyro brolis iš
varė ją su vaikais iš Vartburgo. Ji nebeturė
jo ko valgyti, bet ir tai neprivertė jos pasi
elgti prieš savo sąžinę. Užuot pykus ir plū- 
dus, ji nuėjo į savo pastatydintą bažnyčią ir 
paprašė vienuolius pagiedoti “Te Deum”. 
Teisingai sako šv. Tomas Kempietis: “Nuo
tykiai nepadaro žmogaus nedoru, bet paro
do, koks jis yra”.

Reikia tat lavinti valią, kad ne aplinky
bės mus valdytų, bet mes aplinkybes! Valiai 
ugdyti nereikia mokyklos ar mokytojų. To
kia mokykla yra gyvenimas ir visas pasau
lis, o mokytojos esate jūs pačios. Pirmiau
sia turite pasiryžti viską, ką tik darote, ge
riausiai padaryti ir kiekvieną pradėtą darbą 
užbaigti. Rūpestingai atliktas darbas stipri
na valią ir lavina protą, o blogai atliktas ga
dina būdą ir silpnina valią. Forsteris, garsus 
vokiečių pedagogas, sako, kad blogai atlie
kamas darbas yra žalingesnis už visišką tin
giniavimą.
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A. Erdvilas

vyrų var-
TINOS SKUBOS REIKALAS

, džiamas, mes, tikintieji Kris- telio), kuris asist 
į taus kariai, dar labiau turėtu-i Jo Ekscelencijos 
me pamilti ir gerbti Jėzaus Vyskupo Subdiak.

iškilmingu
Sūnaus Varde. i

t H-

vargo valandoje.

tarp kitų įžymių Advisory Co-J^111’ ko1 Lietuva atgaus nepri- dijų objektą.

I

f

Laikas Jums Duoti

>■

IMMEDIATE
SERVICE 1

I i

tai bendros, 
Labai teisin-

bostonietis, ką tik šią vasarą 
iš Pietų Amerikos, Dominican

tuvą, mielą Tėvynę, išlaisvinti. 
Prie iškilmingos asistos Šv. 

Valandos metu matėsi Provi- 
dence Kolegijos iškalbus ir e- 
nergingas, didžiai gerbiamas

Tiktai šie puikfts taba
kai užtikrina rakan
tiems vyrams švelnu
mą esantį 7-20-4 Cigare

ŠTAI ką mes DAROME:
^statome Carbnretorj, 
Išvalome ir Nustatome Spark Plugs 
^tikriname Dfstributorį 
P*n»inome j žiemos Lubrikaciją 
■Mauname Radiatorių, 
Pripilame Aatl-Freese.

"O Šventas Didingasai Galybės 
Varde.

jų toliau tęsti, o 
taip pat baigusių tremties gim
nazijas, dar nespėjusių jas 
pradėti. Pasiryžimo ir energi
jos mūsų jaunimui netrūksta.

mmittee” narių.

SAVE TIME, TROUBLE 
aho MONEY 

wkh evr 4-way Ford caro
Bring your Ford "bock home" bofore 
catdm you unawar«*. Gat our fa«L 
Ford winl«r torvica__ and anįoya -nin-..
troubia-fraa drivbf. Coma m todoy. Sava wbk 
tha fovr big odvoniages of raol Ford tervi©^ 

1. OtmriM Pert Par* >. T 
1. ParddralMd

kaip plienas, turi viIties

Havana Filler

mą. Dieve duok, kad tik jis įsi- mažas; G1 grižus į nepriklauso- nizacijas ir apskritai» kultūrinį 
steigtų. Negailėčiau nė pusės 104 Lietuvą gerai paruoštų Ii- gyvenimą lietuvišką dvasią.

š» jaudinantis prisipažini
mas ir buvo priežastis šio 
straipsnio

Iš tikrųjų šiuo metu yra ne
mažas skaičius jaunuolių, ku-

šimtelis uolių šv. Kazimiero pa- rįe pracĮeję lituanistikos studi- 
rapijos dzūkų - aukštaičių, jų jas< turėjo jaS nutraukti ir ne-

_____________w ___ Į 

. šios į du pašlovino Jėzų - Emanuelį' 
Asirui i lrilnaus A A Kardinnln {TCrm-j 

i

Dalyvavo taip pat virš 70 
Tėvų Domininkonų iš Provi- 

idence Kolegijos.

Sutikau šiandien pažįstamą gal kuris sunkiu darbu jau ir 
abiturientą, Vokietijoje baigusį kelis šimtus dolerių susitaupė, 

į lietuvių gimnaziją, o dabar tačiau savo pamėgtosios litua- 
Antanas Kacevičius šv. Kaži- PUunanti restorane lėkštes, nistikos studijų nei tęsti nei 

'Jau iš tolo mane pamatęs pla- pradėti negali jau vien dėl to,

i------------—kurių tarpe kalbama apie Užakinio Li- Uutai- Lituanistų prieauglis ‘ meilę, o grįžę į laisvą Tėvynę,
net trys lietuviai profesoriai: tuanistikos universiteto steigi- tremties metais buvo visiškai grąžintų į jos mokyklas, orga-

Antradienis. Lapkričio 1, 1949 DARBININKAS
NEUŽMIRŠTINAI IŠKILMINGA 

ŠV. JĖZAUS VARDO PAGER
BIMO VALANDA

Narraganset Parke, Pautucket, R. I.
Prof. K. Žvirblis, O. P.

tuanistų teks gaudyte gaudyti. 
Tenepykata kitų sričių specia- 

įlįstai, tačiau lituanistikai šian- 
’ dien pagaliau reiktų ' suteikti 
tinkamą vietą įvairių discipli- 

Įnų eilėje. Iš patyrimo žinome, 
jog lituanistai mokytojai gim
nazijose buvo ne tik savo da- 

".........................   be
vi- 
ir 

ne-

Tikiu, O Jėzau. Tu esi
Kristus, Gyvojo Dievo Sūnus. 

Skelbiu savo meilę Kristaus 
Vietininkui žemėje.

'tikiu į visas šventas tiesas. 
! kurias šventoji Visuotinė 

Bažnyčia tiki ir moko.
Pasižadu duoti gerą pavyzdį 
ištikimu savo tikėjimo prakti-į 

į kavimu.
Dieviškojo Vardo garbei prisie

kiu. kad kovosiu prieš netei
singąsias priesaikas, piktžo
džiavimą. Šv. Vardo niekini
mą ir nedoras kalbas.

Prisiekiu savo ištikimybę savo, 
tėvynės vėliavai ir Dievo1 
duotiems laisvės, teisingumoį 
bei laimės principams, už ku-' 
riuos ji stovi.

Prisiekiu savo pagaįbą kiekvie-' 
nai teisėtai valdžiai, civilinei 
bei bažnytinei.

Pavedu savo vyriškąjį tvirtu
mą Šv. Jėzaus Vardo garbei 
ir čia maldauju, kad Jis iš
laikytų mane ištikimą šiai 

priesaikai iki mirčiai!
Leiskite man čia pridėti, kad prezidentas, Robert J. Slavin, 

ypač šiais laikais, kai Dievo’O. P. (kilęs iš Boston’o arki- 
vardas yra niekinamas. įžei-' vyskupijos. Dorchester’io mies- 

tikintieji Kris-' telio), kuris asistavo prie Jo
; Providence 

gerbti Jėzaus Vyskupo Subdiakonas. ir kun. 
Vardą, nes Jame yra ne tiktai 
mūsų, bet ir viso pasaulio vii- miero parapijos vikaras), kal
tis ir išganymas.

Šiandieną daugelio tautų va
dai yra viešai atsižadėję Dievo 
ir Jėzaus vardų, stengdamiesi 

įjuos išrauti iš žmonių širdžių.į 
Jiems šis vardas yra pažemį-'I

mimas ir papiktinimas! Praga- 
j riškais būdais ir įvairiomis 
'priemonėmis klaidina žmones, 
'žadėdami laimingą šioj žemėj 
• “rojų”. Gi mes, mieli broliai- 
' sesės, iau serai žinome, kad 

vardui nėra 
viešpatauja 
nesugyveni- 

Tik prisi- 
Rusiją! O

1

jlyko dėstytojai, bet beveik 
j išimties vadovavo mokinių 
• suomeniniam, kultūriniam 
tautiniam veikimui, šito 
reikėtų išleisti iš akių ir viso
mis jėgomis remti ‘lituanistikos 
universiteto steigimo mintį.

Iš kitos pusės Lituanistikos 
universitetas (nesvarbu kokiais 
pagrindais jis tvarkysis ir 
kaip vadinsis) neabejotinai bus 
lietuvybės išlaikymo, jos puo
selėjimo ir ugdymo centras ir 
skatintojas. Todėl į šį svarbų 
ir neatidėliotiną reikalą atitin
kamą dėmesį turėtų atkreipti 

lietuviai, 
atitinkamą

o Saldžiausioji 
Marija pasiekė savo ‘ 
išganingąsias aukštu- 
triumfalią savo skaus-: 
sopulių pabaigą. Lai'

i I

Kunigui P. P. Dobek išsta
čius Šv. Sakramentą adoracijai 
visų 50.000 šv. Jėzaus Vardo 
vyrų, susirinkusių š. m. spalio 
16 d. sekmadienio vakarą Nar- 
ragansett Parko aikštėje, 
i Pawtucket. R. I. ) mažosios 
Providence Seminarijos klerikų 
choras sugiedojo jautria “Ado- 
ro Te. O Panis Coelice” (“Len-į 
kiuos prieš Tave. O Dangiškoji į ną geros valios auksą, gi tuo- 
Duona") ir po to ---------- - ---------’■— —------ —
Šventosios Valandos dalyviai Į mybė ir taika”, 
griausmingu baisus paaukojo 
Taikos Karalienei

gausų atlygį,
Motina 
Sūnaus 
mas ir 
mų bei
pasaulis pažvelgia į Tave per 
šių Tavo brangiai numylėtųjų 
akis, o sukietintos jojo širdys 
bus tada meilės ugnyje sutirp- 
dintos ir pakeistos į tyrą gry-

visi šios.met pagaliau įsiviešpataus ra-
i

Po šio iškalbingo Vyskupo 
puikiai išlavintas“nevystan- pamokslo 

čių rožių" vainiką, galingą šv. Providence seminaristų choras 
Rožančiaus maldą, vadovau- visų susirinkusiųjų 
jant kun. Charles O'Neill.
Vyskupijos Direktoriui. Paskui j kilnaus A. A. Kardinolo O’Con- 
tas pats seminaristų choras ;nell’io sukurtąja giesme, kurios 
meisteriškai visų vardu sugie-; anglišką vertimą čia kiek įma
no jo "Krikščionių Pagalbai” noma. ir mielai pateikiame: 
giesmelę: "O Marija Nekal
čiausio ji".

Šiuo iškilmingu momentu; q šventas Dievo Viengimio 
prie puikiai paruošto mikrofo-j 
no prisiartino Jo Ekscelencija Kiekvienam džiaugsme ir 
vyskupas Russell McVinney,
Providence katalikų vyriausias stiprink’mus kasdien gyvenimo | 
Ganytojas, ir karštai ugningai' 
pasakė, iškeldamas kai kuriuos 
"šaltus“ nekrikščioniškus fak
tus. šedevrinį pamoksią, kuria
me akyliai ir konkrečiai nušvie
tė. kodėl nundienis pasaulis 
baimingai grabailiojasi dide
liam dvasios sumišime bei ne
ramume. Smarkiai, bet objek-j 
tvviai. pakritikavo Rhode Is-j 
land valstybės pasaulietišką 
dienraštinę spaudą už prieta
ringą bei neapkantų katalikiš
kų veiksmų aprašymą, pabrėž
damas. kad persekiojimai Kris
taus Bažnyčiai tokia pat pa
prasta jos dalia, kaip ir šven
tumas. ir todėl ji dėl šių žo
džių nelabai baiminasi, o tik 
prašo savo akliems priešams 
pasigailėjimo iš aukšto dan
gaus kartu su Nukryžiuotuoju 
Jėzumi: "Tėve, atleisk jiems, 
nes nežino jie. ką darą”.

Labai nuoširdžiai Jo Eksce
lencija maldavo Eucharistinio 
Jėzaus: "Atvesk šį klystantį 
pasaulį, šiuos klystančius žmo
nes Tavo Kryžiaus paunksmėn. 
tk> šiuo mūsų vilties simboliu, 
kur. atgailą padariusi nusidė
jėlė Magdalietė. atrado sielos 
ramybę, mylimasis Jonas gavo

kovoje !
Į
I Choras: Smarki ein’ kova už 

Dievą ir Teisybę.
Saldus Jėzaus Varde, Tavy j 

mūs’ stiprybė!”

Visur tik maišto vėliava 
marinamos.

Godumo grumtynių audrom s 
saldinamos.

Visur tik maisto vėliava 
plevėsuoja.

Ir grasin’ mūs’ šventovėms ir 
Tautai galą.

Choras: Smarki ein’ kova už 
Dievą ir Teisybę, 

Saldus Jėzaus Varde, Tavyj 
mūs’ stiprybė!”

Šia nepaprastai rinktine pro
ga Domininkonas. Tėvas Harry 
C. Graham. iškilmingai prave
dė visų rimtai nusiteikusių, su 
skaisčiai degančiomis žvakė
mis. mažais gaubtuvėliais ap
gaubtomis. kiekvieno vyro ran
kose, savo neprilygstam Vadui 
Kristui šią priesaiką: 
Palaimintas Dievas. Palaimin

tas šventas Jo Vardas.
Palaimintas Jėzus Kristus, tik

ras Dievas ir tikras žmogus. 
Palaimintas Jėzaus Vardas.

Nuotraukos viršuje automobilyje Kari Moench, 
buv. vokiečių orlaivių ir auto mašinų statytojas, 
kuris tikisi, kad ateityje bus galima per Atlantą 
atvažiuoti Amerikon automobiliais. Apačioje to
kio automobilio modelis važiuojantis per vandenį 
netoli Berlyno.

Naujausias'orinių jėgų transporto lėktuvas XC-123 West Trenton, 
N. J. aerodrome paruoštas pirmam savo skridimui. Jo paskirtis yra per
kelti ir remti puolamąsias trupes.

LITUANISTINIO UNIVERSITE-
TO STEIGIMAS - NEATIDĖLIO- dėmesį turėtų kreipti ir į litua-

po thuriferarijus, užėmęs tą 
vietą programoje pažymėto, 
bet tuo laiku dar besergančio 
(tik ačiū Dievui diena iš die
nos stiprėjančio) kun. klebono 
Jono Vaitiekūno, kurio vardas j 
taip pat gražiai 
pamaldų programoj įrašytas

sesės, jau gerai 
ten, kur Jėzaus 
vietos, visuomet 

i nedori papročiai, 
mas. žmogžudybės. 
minkime šių dienų 
visai priešingai ten. kur ger
biamas Dievo vardas, ten yra 
gerbiama ir žmogaus asmeny
bė, jo teisės ir jo laisvė.

Tai ką gi mes, brangūs bro
liai. darysime toliau? Kaip gi 
mes kovosime už šį taip šventą 
ir išganingą Vardą? Tam prie
monių yra daug: tik pažiūrėki
te prie progos į kunigo James 
Keller’io parašytąją knygą: 
“You Can Change The World” 
(“Tu gali pakeisti pasaulį”), 
bet svarbiausioji 
sujungtos jėgos.
gai jau seniai man parašė vie
nas lietuvis Domininkonas, Tė
vas Grigaitis, ir šiandien, kiek 
žinau, ištikimai išpažįstąs Jė
zų Kristų pavergtoj Lietuvoj, 
kad: “Kaip vienas kareivis ko-

nistinių dalykų puoselėjimą 
taip pat ir Amerikos lietuvių 
(senųjų) jaunimo tarpe, išmo
kinant taisyklingos lietuvių 
kalbos, supažindinant su lietu
vių literatūra, tautosaka, isto
rija bei geografija. Žinoma li
tuanistikos universiteto vado
vybė pati geriau žinos, kaip 
tvarkyti ir ką daryti. Mūsų 
pareiga — nesigailėti nei kel- 
letos dolerių, nei trupučiuko e- 
nergijos ar darbo, jei reiks, 
kad šis universitetas kuo grei- 

 ____ ______ !Čiau įsikurtų ir suspietęs apie 
nes jokios vilties neturėjau statymą ir pasirinkti, kitą stu--save didžiulį būrį studentų pa- 

......  ..................... ruoštų juos tais tautos vaidilo- 
klausomybę, studijuoti lituanis-...............................„______________ 1 mis, kūne nesivaikydami pini-
tiką. Dabar net akyse šviesiau Tadau Ui. bQtų didelis nuo'KV ir patogaus gyvenimo, ža- 
pasidarė ir darbas netoks sun-stoUs ne tlk ūtuanistiniams ' dintų pasaulio lietuvių širdyse 
kus. Skaičiau “Naujienose”, mokslams> tet ir Pačiai lietuvių, savo kalbos, krašto, praeities 

tautai. Lituanistų prieauglis1 meilę, o grįžę į laisvą Tėvynę,

čiai nusišypsojo iš kišenės iš- jog nė vienam JAV umversite- 
traukęs spalių 14 d. “Draugo” te dar neveikia (ir kažin ar ka- 

i numerį pakišo pasiskaityti da veiks?) lituanistikos kated- 
' straipsnelį: “Dėmesio norin- ra. Tuo būdu norintieji litua- 
tiems studijuoti Lituanistiką”, nistiką studijuoti bus priversti 
Aš jau beveik į nusiminimą arba laukti geresnių ta prasme 

atspausdinto j!buvau nuPu°l§s> pasakoja jis, laikų, arba pakeisti savo nusi-į 
trillino n -io 11 ottnYia !»• no C i T»i Lfl i O o+ll- 1

nė pusės 104 Lietuvą gerai paruoštų li- gyvenimą lietuvišką dvasią.
Republic grįžęs, Antanas Jur- aigOS. kad tik galėčiau toliau ;
gelaitis, gimęs Lietuvoj, Bety- kytis.
galo j Vytautas Tomas Žiūrai-į
tis, uolus katalikiškos lietuvių:
spaudos bendradarbis ir brook-
lynietis Kazimieras Žvirblis.

1 Matėsi taip pat vienas kitas!

LDS Naujos Anglijos Apskrities ;

Metinis Suvažiavimas z

tarpe ir tvirti. 
Lietuvos Vyčiai.

Neleisk mums, numylėtasai 
Jėzau, taip iškilmingai pagerb- 
tasai Jėzau, neleisk mums už
miršti niekados 
Tau priesiekėm 
dienos vakarą 
Parko aikštėje. 
I. Per mus nors 
ir nemokytus, bet 
mylinčius, šviesk

tai, ką mes 
š. m. spalio 16 

Narragansett 
Pawtucket, R. 

silpnus, nors 
karštai Tave 
ir vesk tam- 

j vos lauke nedaug tegali pada-'soj paskendusius mūsų ir Ta
ryti, taip ir geros valios krikš-'vo neranguosius 
čionis vienas prieš didelę be
dievybės jėgą neatsispirs! No
rint nuveikti priešą, reikia <o- 
ti bendran frontan, reikia įsi
rašyti į organizuotą vienetą, 
nes organizuotai lengviau jis panašūs į bulves, 
nugalimas... Krikščionys, kurių geriausia dalis yra Žemč- 

1 širdyse dega meilė Šv. Jėzaus ;
Vardui, negali laisvai žiūrėti į; 
jo niekinimą, piktžodžiavimus, Į 
bet laisvai sąmoningai jungiasi 
į bendrą kovos frontą. Šv. Var
do Broliją, kurios nariai ypa
tingu būdu stengiasi ne tik sa
ve pačius, bet ir jų globai pa
vestuosius apsaugoti nuo tuš
čio šio dieviško vardo minėji
mo, kreivų priesaikų, piktžo
džiavimų, keiksmų, stengiasi 
skleisti ir pamaldumą į Šv. 
Jėzaus Vardą”.

Tvirtai ir kartu karštai ra
ginu visus lietuvius katalikus 
vyrus, kurie myli V. Jėzų, ne
atidėliojant įstoti į šį taip ga
lingą ir bendrą Šv. Vardo vy
rų frontą — Draugiją atkovo
ti šią “laisvės žemę” Jėzui 
Kristui, tikrajam jos Vadui, 
kuris savo kruvina mirtimi ant 
kryžiaus ir nepakeičiama Tie
sa seniai jau juos pačius išlais
vino iš vergijos. Tik tokiu būdu 
geriausiai padės ir pačią Lie-

£3?Si4Se5nadien’’ laPkričio 13, 1949, 1 vai. po pietų, 
e alto Pras. P. M. parapijos, Cambridge, Mass., pa

rapijos saleje. H
Vlsos LOS kuopos kuoskaitlingiausiai 

atstovų ir pasiruošti su naudingais organi- 
J !. *nesinįais- Kviečiami ir pavieniai dvasiškiai ir 

pasaulionys dalyvauti šiame suvažiavime.
---------------- -----------------Kviečia Apskrities Valdyba.

sesnį. ir kultūrii 
ramybės rytojų!

Žmonės besididžiuojan
tieji savo protėviais labai ----- x.-._ _• i-..>— kurių

DYLERIA1 
ŽINO FORDUS 

GERIAUSIAI
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KAIP BUVO PAMINIMA 
VĖLINĖS LIETUVOJE 

/ 
Lietuvoje buvo paprotys 

vėlinių dieną eiti į bažny
čią ir paskui į kapines, 
kur ant giminių ir pažįs
tamų kapų būdavo pade
damos gėlės ir degančios 
žvakės. O kaip įspūdingos 
būdavo tą dieną gedulin
gos pamaldos Kauno ka
pinėse, kurios tą vakarą 
skęsdavo žvakių šviesos 
jūroje. Tūkstančiai ir tūk
stančiai žmonių užplūsda
vo tą dieną kapines. Ne
būdavo nei vieno kapo, 
ant kurio nedegtų žvakės, 
nes žmonės papuošdavo ir 
visai nepažįstamų, jokių 
giminių neturinčių kapus.

Turbūt niekada nepa
miršiu 1940 metų vėlinių 
vakaro, kada visas Kau
nas, lyg protestuodamas 
Lietuvą okupavusių rusų 
skleidžiamai bedievybei, 
užplūdo kapines, jas tie
siog žvakių liepsnų jūra 
apipylė... Žmonės sustoję 
prie karių kapų ar Da
riaus ir Girėno mauzolė- 
jaus, be jokios pertraukos 
giedojo “Marija, Marija”

VĖLINIŲ DIENA — 
BRANGI BAŽNYČIOS 

DOVANA
Būtų įdomu patirti, ką 

sako Vėlinių diena į po
mirtinį gyvenimą netikin
čiam žmogui... Galimas 
daiktas, kad ta diena jį 
erzina, nes primena šio 
gyvenimo laikinumą, jo 
nepastovumą. Tą dieną 
bažnyčiose skamba var
pai, po kojomis besisuką 
pageltę medžių lapai ir iš 
judrių miesto gatvių su 
gėlėmis rankose ir nuliū
dusiais veidais į kapines 
einą žmonės primena, jog 
ateis diena, kada ir mūsų 
nebebus, kaip ir anų mū
sų mylimųjų bei artimųjų, 
su kuriais kada tai dirbo
me, gyvenome, kūrėme.

Gal netikintis žmogus 
Bažnyčią nemodernia va
dina, kad ji mums mirtį ir 
jos paglemžtas aukas -pri
mena, tačiau tikintį žmo
gų vėlinės paguodžia ir 
suramina.
. Dažnas mirties prisimi
nimas palengvina pačią 
mirtį ir padeda suprasti 
tikrąją pasaulio vertę: ir Tautos himną. Oi daug 
mirtis neleidžia gyvenimo tą dieną įsiutę bolševikai, 
sudievinti, šį pasaulį sau padedami parsidavėlių pa
tiksiu paversti ir tik jame kalikų, areštavo ir nukan- 
prasmegti; mirtis nuolat 
primena šio pasaulio lai
kinumą, dėlto mūsų gyve
nimą daro prasmingą.

Tikintis žmogus žino, 
kad mirtis nenaikina mū
sų ,tik buvimo būdą pa
keičia. Mirdami netenka
me tik žūstančių dalykų, 
o žmogaus dvasios ji neį
veikia nei jos darbų nesu
naikina. Tikinčiajam mir
tis nebaisi, nes jis žino šv. 
Povilo žodžius: “Jėzus 
Kristus visus, kurie užmi
go Jame, nusives su savi
mi” (Tesal. 4, 13).

Vėlinės tada tikinčio' 
žmogaus negąsdina ir jo 
neerzina, o tik primena, 
jog visada reikia būti pa
siruošusiam Amžių Teisė
jui duoti savų darbų apy
skaitą. Jos taip pat pri
mena Bažnyčios mokslą, 
jog “verta yra melstis už 
mirusiuosius”, nes savo 
maldomis ir gerais dar
bais galime padėti skais
tykloje esančioms sie
loms.

Vėlinių diena yra tad 
brangi Bažnyčios dovana, 
kuria visi turėtų tinkamai 
pasinaudoti.

I§ KANADOS LIETUVIŲ 
SĄJUNGOS CENTRO 

VALDYBOS DARBŲ

Jungt. Valst. M-26 tankai rieda parade, kuriame dalyvavo Ameri
kos, Britų, Prancūzijos, Belgijos ir Norvegijos trupės, susidedančios 
apie iš 30,000 žmonių, atlikdamos kombinutus sausumos ir oro laivyno 
pratimus Vokietijoje ties Senuclager. Pare buvo pakviesti dalyvauti ir 
rusai, bet į pratimus nebuvo kviesti.

UGNIES ŠAUKSMAS
j Mano tėviškės name gimtasis, 
Mano žaizdro gyvoji ugnie! 
Aš šaukiu tavo amžiną dvasią: 
Nepamirški manęs tu, o ne!

i
; Prie liepsnelės mažos, ten ma- 

[dymas suryja daugybę pi-Į žytės 
nigų. Sifilis užnuodija ne Į Sveikamarijos liejas skausmais

Misijonieriaus Laiškai
Meile, Skaistybė ir Laimė

1. Kanados* Lietuvių Ben- 
■ druomenžs organizavimo rei
kalu. Kanados Lietuvių S-gos 
C. Valdyba per savo atstovą 
Montrealyje yra gavusi pasiū
lymą iš K.L.C. Tarybos tuoj 
pat sujungti Tarybos ir Sąjun
gos skyrius ir pavetsi Organi
zacinei Komisijai, o Sąjungos 
ir Tarybos centrams ir toliau 
palikti veikiančius iki galutino 
Kanados Lietuvių Bendruome
nės įsikūęimo.

Sąjungos Centro Valdyba sa
vo 21. X. 49. dienos posėdyje 
tuo reikalu nutarė:

a) Šis klausimas nepriklauso 
Laik. Organizaciniam Komite
tui. Pagal Centro Tarybos ir 
Sąjungos Centro Valdybos at
stovų susitarimą š. m. liepos 
mėn. 1 d., Laik. Organ. Komi
tetui priklauso Kanados Lietu
vių Bendruomenės įkūrimas 
pagal VLIK’o priimtus nuosta
tus. Skubotas skyrių- sujungi
mas yra ne pagal šiuos nuos
tatus, nes tai prasilenkia su 
šiuose nuostatuose numatyta 
procedūra. Be to. organizaci
niam Komitetui netinka paves-

zacinį vienetą. To dūliai yra vi
sai nesuprantamas pasiūlymas 
sujungti skyrius, paliekant ne
sujungtus centrus. Jeigu Cen
tro Taryba tikrai nuoširdžiai 
nori eiti prie greitesnio Sąjun
gos ir Tarybos skyrių ir centrų 
suliejimo į vieną organizaciją, 
tai mes siūlome sušaukti at
skirą Centro Tarybos ir Sąjun
gos Centro Valdybos atstovų 
pasitarimą, kuriame būtų pa
sirašytas naujas susitarimas, 
papildantis š. m. liepos mėn. 1 
d. susitarimą“.

d) K. L. S-gos C. V-ba yra 
gavusi iš VLIK’o raštą, kuria
me pabrėžiama, kad laikinasis 
Vyriausias P. L. Bendruome
nei Organizuoti Komitetas bai
giamas organizuoti Chicago  je 
ir pradės veikti š. m. lapkričio 
mėn. pradžioje. Ta pačia proga 
VLIK’as dėkoja Kanados Lie
tuvių Sąjungai už sveikinimą, 
rezoliucijas ir nuoširdų susirū
pinimą Kanados Lietuvių Ben
druomenės organizavimu.

2. Kanados Lietuvių Sąjun
gos atstovi; paskyrimas Otta- 
woje. Glaudesniam Sąjungos 
Centro ryšiui su Ottawos įstai
gomis palaikyti, o taip pat pa
dėti lengviau spręsti įvairias 
emigracines, šalpos ir darbo 
problemas, K. L. S-gos C. Val
dyba yra pakvietusi du savo į-

V-ba galiotinius ®ttawoje: Prof. dr. 
kad [A- Paplauską ir dr. Šidlaus-

• kaitę. Sąjungos nariai, turį as- 
J a <* .

Į meniškų reikalų, prašomi į 
‘juos kreiptis tik per skyrių 
valdybas.

3. K. L. S-gos atstovu į Jung
tinių Amerikos Valstybių Lie- 
tuvių Kongresą paskirtas S-gos 
Centro Valdybos vicepirminin
kas p. Yokubynas Jonas.

Kanados Lietuvių Sąjungos 
Centro Valdyba.

Toronto, Ont.
22. X. 1949.

(Tęsinys)
Dar baisesnė bausmė už 

neskaistybės ir paleistu
vystės nuodėmes yra lyti
nės ligos. Anksčiau žmo
nės masiškai mirdavo ma
ru, cholera ir kitom epi
demijom. Dabar gi žmoni
ja labiausiai kenčia nuo, 
džiovos ir ligų dėl lytinės nebranginimas! Vagis 
netvarkos, 
yra davusios daugybę ne
laimingų invalidų, i

tik dabartinę, bet ir atei- ■ Sunkūs žodžiai, maldoj nepra- 
nančią kartą!” — rašo žydę 
mūsų gydyt, dr-as J. Kun- Varsto žaizdą vardais mylimais 
ca. Ir naujausiems vais- 

j tams šių ligų mikrobai] y šMy *irpsu 
i pasidaro greit atsparūs! : ~
i Štai, ką reiškia skaisty-

“Lyties ligos apiplėšia kitus, gi pasilei- 
i _ a. _  1 fiaiic nota can ičnlpaia t’pr.

- tingiausias jėgas.i areštų ir **********64 ***» ****v*ų, » j » _ _
mušimų, kaip mūras sto- musios į nelaimę didelį yiena klta nuodėmė, kurią

*■ .t • y • » ____ j * •__ vmnonic norn r—~------

kino savo įnirusiems tau
tiečiams meilę rodančių 
lietuvių... Žmonės tačiau, 
nepaisydami areštų ir

dėlis pats sau išplėšia ver- 
“Kiek-

žydę

vėjo 
giedojo...

, yra ne kū
ne; kas gi paleistuvauja,

ŽYLIAM AAAUAUAJ C *• *■ y___  -j

kapinėse ir nuolat skaičių šeimų ir suardžiu- žmogus daro, * • a •a v _ __ -___  no • Iroc <ri r

AB KAS DABAR UŽ
DEGS ŽVAKUTĘ TĖ
VYNĖJE ANT ARTI

MOJO KAPO?
Dabar gi, minėdami mi

rusiuosius, baugiai klau
siame savęs: “Kas šian
dien atneš gėlių papuošti 

I kąrių paminklą Tėvynėje 
[it kas uždegs žvakutę prie 
artimųjų kapo?” Gal ateis 
duktė, vienų viena likusi 
iš šeimos, prie mirusios 
motinos kapo pasiguosti 
savo sunkia dalia... Gal 
vogčiom įslinks sesuo šį 
vakarą į tamsias kapines 

' ir ašaromis aplaistytą gė- 
' lių puokštę padės ant bro- 
' lio partizano kapo? Gal 
sulinkusi motina uždegs 
žvakutę prie šeimos kapo 
kryžiaus ir ilgas valandas 
rymos, melsis ir skausme 

1 alps prisimindama išblaš- 
, kytus, ištremtus ir nu- 
i kankintus vaikus? O gal 
ir šiemet, kaip anais 1940

ĮSIGYK ANGLIŠKAI - LIETUVIŠKĄ

ŽODYNĄ

' Pulsas plaka jos žemės ritmu— 
Ir save, ir namus, ir jų ugnį 
Aš vardais tais pačiais vadinu.

Mano tėvo šiaudinė trobelė
Ir jos žaizdro šventi pelenai— 
Man į galvą ir širdį vis kala: 
Tu čia augai gimei, gyvenai.

Mano tėviškės name gimtasis. 
Mano žaizdro gyvoji ugnie!
Aš šaukiu tavo amžiną dvasią: 
Nepamirški manęs tu. o ne!

I

sios tūkstančiams jaunų.į žmonių gyvenimą. Kartą; nusideda savo kūnui” (1 
susirgus venerine liga, net Kor. 6, 18). Todėl, bran- 
. __ ------ ’gusis-ioji, pagalvok apie

tai, kai Jus norės suklai
dinti gudrūs išvedžioji
mai, kai užsikurs neskais
čių geismų ugnys. Išalku- 
sios, kraujo išsiilgusios 
bestijos laukia Jūsų švie
žio, stipraus kraujo. Ne
duokite joms nieko! Argi 
Jūs leistumėtės išsiurbia
mi, apiplėšiami, išstatomi 
neapmato m i e m s pavo
jams?! Jūs jaučiate tikrai 
išsipildant šv. Povilo žo
džius: “Ar jūs nežinote, 
kad jūs esate Dievo šven
tovė, ir Dievo Dvasia gy
vena. jumyse? Jei kas su
bjaurina Dievo šventovę, 
tą Dievas sunaikins. Nes 
Dievo šventovė yra šven
ta. Tai esate jūs!” (1 Kor. 
3, 16).

KUR ŠEIMOS LAIMĖS 
PASLAPTIS?

Jūs trokštate savo turi
mai ar būsimai šeimai 
laimės. Šeimyninė laimė 
priklauso, žinoma, ne nuo 
vieno dalyko, bet didžiau
sia dalimi ji pareis nuo 
Jūsų skaistybės dorybės. 
“Ką pasėsi, tą ir piausi!” 
Jei išmokysite suvaldyti 
savo lyties polinkį mažuo
se dalykuose, tai Jums 
pasiseks ir sunkesniuose 
atvejuose, net ir kitus po
jūčius bei geidulius ap
valdyti. O tai atsilieps la
bai teigiamai į sugyveni
mą šeimoje. Be to, Dievas 
reikalauja prieš . vedybas 
visiško susilaikymo, nes 
ir vedusiųjų gyvenime vi
sada pasitaikys laikotar
pių, kada reikės susival
dyti — dėl vienos pusės 
nesveikatos, išvykimo, ū-į 
kinės padėties... Ar pajėgs 
tąsyk vyras, moteris susi
valdyti, kurie jaunystėje 
pasiduodavo kiekvienam 
savo polinkio impulsui?! 
Ar netaps tuomet šeimy
ninis gyvenimas pragaru. 
Vysk. T. Toth šiuo klau-

ir po visiško pasveikimo 
daug ką persekioja tam
sus ligos šešėlis per visą 
gyvenimą... Laiko bėgyje 
sifilis yra buvęs priežasti
mi nemažam skaičiui sa
vižudžių, kuriems ilgas ir 
sunkus gydymas bei min
tis sirgti tokia baisia liga 
buvo ilgainiui nebepake
liami... Veneros ligų gy-

simu sako: “Mano lūpos 
dabar sako svarius žo
džius. Vyras ir žmona pa
rodo savo 
stiprumą vienas kitam 
tuo, kad viena pusė iš 
meilės ir užuojautos yra 
pajėgi prisiimti tą būtiną]

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 eolai 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
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metais, vietoj šviesos ži
burėlių, meile vainikuotų, 
aname amžinos ramybės 
mieste slankios ginkluoti 
šešėliai, pasiruošę kovoti 
net su mirusiais, jei jie 
paminklų užrašais apie 
tėvynės meilę kalbėtų.

KĄ MUMS PRIMENA 
VĖLINĖS?

Taip, Vėlinės mums pri
mena mūsų mirusias mo
tinas, mirusius tėvus, už 
Lietuvos laisvę žuvusius 
karius savanorius, kalėji
muose, koncentra c i j o s 
stovyklose ir ištrėmime 
nukankintus tautos vai
kus, naikinamuose Lietu
vos miškuose didvyriškai 
kovojančius ir už laisvę 
žūvančius partizanus. Vė
linių dieną mūsų atminty
je iškyla visa nukryžiuo
ta mūsų praeitis ir kry
žiuojama dabartis, kur 
vis * nuolatos supilami 
nauji kapai, be jokio žen
klo ir atminimo.. Per pas
kutinius mirties siautulio 
metus bus palaidota tūks
tančiai mūsų tautos vai
kų, kurių kapai dažnai 
liks nežinomi ir niekieno 
nelankomi...

Koks didis graudumas 
apima širdį? — Tik vien 
tikėjimas tą rūstų liūdesį 
prablaivo — tikėjimas į 
žmogaus sielos nemaru
mą, į gyvųjų ir mirusiųjų 
bendravimą, tikėj imas, 
kad gyvieji galime savo 
maldomis padėti mirusie
siems.

j susilaikymą. Kiekviena 
auka, dėl kitos pusės pa
kelta, yra naujas ryšys, 
tokiu pagerbimu surišęs 
širdis arčiau!”

Šeimos laimės paslaptis 
glūdi ir sveikuose, geruo
se vaikuose. Štai kaip ra
šo laiške vienas tėvas: 
“Kai mano sūnus žvelgia į 
mane savo žibančiomis a- 
kimis, man širdį užlieja 
džiaugsmo banga, matant 
jo fizinę jėgą ir raumenų 
elastiškumą; kai jo vai
kiškas linksmumas ir gy
vumas krykštauja, tada 
aš nė trupučio nesigailiu, 
kad ilgus metus teko man 
kovoti už skaistybę; tada; 
aš žinau, jog mano rung-' 
tąsi ne vien už savo, bet ir; 
už būsimų kartų intere-; 
sus, ir kad visos pastan-j 
gos šimteriopai apsimokė-' 
jo!” Taip, kova už skais
tybę yra kova už savo ir 
savo šeimos laimę, už tau-; 
tos gerovę! Tai patriotiš
kumas ir tautos meilė be 
skambių žodžių ir afišavi
mosi. Tokiems dėkingu
mas bus įrašytas vaikų ir 
vaikučių širdyse bei tau
tos dvasios gelmėse!

(Bus daugiau)

i

I

At. Kairys. į tį Tarybos ir Sąjungos skyrių 
sujungimas jau vien dėl to, 
kad šiame komitete dalyvauja 
ir kitos organizacijos, 
nieko bendro su Taryba 

prielankumo; junga neturi.

b) Sąjungos Centro 
nuoširdžiai apgailestauja, 
Centro Taryba savo laiku yra 
atmetusi dar šį pavasarį ! 
jungos C. V-bos atstovų siūly
tą bendrą Sąjungos, Tarybos 
ir neutraliųjų skyrių atstovų 
suvažiavimą. Jei šis suvažiavi
mas būtų dar šį pavasarį įvyk
dytas. tai Sąjungos. Tarybos 
ir neutralieji skyriai būtų jau 
prieš pusmetį susilieję į Ben
druomenę.

c) Organizacijos skyriai ir 
Centras sudaro vieną organi-

Juozas Kasiusias
Ine.
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KOLONIJOSE

40 Valandų Atlaidai

sek-

jo didelį žmonijos gailestingu
mą.

j Parapijos choras savo gra
žiu giedojimu kaip šv. Mišių 
taip ir mišparų žymiai prisi-

bARitNIKKAS

jant apylinkės dvasiškiams, į HAVFRMLL MA^ 
tikrai buvo šauksmas prie Die- Hunu,
vo ir Visų Šventųjų užtarymo' 
už mūsų brangią tėvynę ir jos 
prispaustus žmones.

šių atlaidų metu tikrai mū
sų parapijiečiai dvasiniai susi- 
stiprino už ką yra dėkingi sa
vo klebonui, vikarui ir misi jo-' 
nieriui.

*

6

Mūsų parapijoj labai
mmgai praėjo 40 valandų at- dėjo prie šių iškilmių įspūdin 
laidai, kurie per dvi dienas ir 
vakarus buvo skaitlingai lan
komi vietos lietuvių, nors ir to
lokai gyvenančių nuo savo pa
rapijos bažnyčios, bet jie. ne
žiūrint j tai, rinkdavosi čion.» 
kad pagarbinus savo Sutvėrė
ją ir dvasiniai sustiprėjus.

Misijonierius Tėvas Pranciš
konas Viktoras Gidžiūnas kiek
vieną dieną ir vakarą sakė ne- 
l>aprastai įdomius ir turinin
gus pamokslus, kurie kiekvie
nam klausančiam davė progos 
suprasti apie Dievo gerumą ir

gurno.
Per visas dienas Didysis al

torius buvo gražiai išpuoštas 
baltomis gėlėmis ir apšviestas 
šviesomis, kas sudarė labai 
gražų vaizdą.

Užbaigiant šias iškilmes ne
paprastai didelį įspūdį paliko, 
skaitlinga Marijos 
draugijėlės, altoristų ir skait
linga dvasiškių iškilminga pro
cesija. kuri ėjo aplink bažny
čią. giedojimas Visų Šventų 
litanijos, skaitlingai dalyvau-

BALF 59 Skyriaus susirinki
mas, kuris įvyko spalių 23 d. 
2 vai. po pietų Katalikų Cen
tro kambariuose, 58 River 
g-vės. Susirinkime buvo nutar
ta turėti kortavimo sezoną ir 
tuo būdu sukelti pinigų šelpi- 

įmui tremtyje dar esančių mū- 
*sų tautiečių. J komitetą šiam 

Parapijos bazaras. šv. Kazi-< 
miero parapijos bazaras šiemet 

{įvyko spalių 13, 14 ir 15 d.
Kadangi šiuom tarpu kai ku- 

• rios dirbtuvės nedirba dėl 
streikų, tokiu būdu ir bazaras 
nebuvo taip skaitlingai lanko
mas. kaip praeityje, bet visgi 
tikimasi gerų pasekmių.

(

Išrinko atjovus į kongresą.
ALT vietinio skyriaus susirin- 

Vaikelių kime rimtai svarstyta apie Vi-

Do you know? NOW 
YOU CAN HEAT YOUR 
KITCHEN THE MODERN, 
AUTOMATIC WAY WITH

suotiną Kongresą, į kurį pir
mininkas skatino visas draugi
jas ir kuopas išrinkti savo at
stovus. Atstovauti vietiniam 
Tarybos skyriui buvo išrinkta 
M. Vokietaitis ir V. Norkūnas.

Taipgi teko girdėti, kad ir 
vietinės draugijos ir kuopos 
renka savo atstovus.

GAS

4

Surink savo senus gramozdiikus 
pečius ir atsikratyk JM- Pirk nau
ją. automatiiką Gasinį virtuves 
šildymo pečiu dabar specialiai te
momis Seny Pečiu Surinkimo kai- 
omis ir TAUPYK!

LENGVOS ItSIMOKEJIMO 
SĄLYGOS SULIG JOSV 

PATOGUMO

i 
t 
f

PRISIDEK PRIE SENŲ PEČIŲ SURINKIMO
Pirk DABAR ir TAUPYK

MODERNIŠKOS MOTERYS
SAKO... DF.L GERIAU
SIO VIRTUVES APŠIL

DYMO VARTOK MO

G0 GAS!

Vis daugiau ir daugiau moder
niškų moterų pripažįsta, kad Ga
gas yra tinkamiausias kuras vir
tuvės apšildymui, už tai kad:
Moderniškas... visi patogumai viri
mui - kepimui Gasu ir dar kartu vir

tuvės apšildymas viename pečiuje, 
švaru ir Patogu... nereikia kuro nešioti...

nereikia vietos jo laikymui. 
Pasitikėtinas... nereikia rūpintis jo prista

tymu... Gasas yra nuolatinė versmė švarios, 
sveikos ir taupios šilimos.
Automatiška... temperatūros kontrolė ati
daro ir uždaro ugnį... palaiko virtuvės 
šilumą jūsų pasirinkto, laipsnio malonioj
vienodumoje. Nėra persildymo. Nėra
kuro eikvojimo.
Taupu... jūs gaunate specialę šildy
mo kainą (ratą)... jus mokate už
Gasą po to kaip jį suvartojate.

todėl nestebetina, kad

DERNIŠKA BUDĄ —
VARTOK GASĄI

i
■ f

“Darbininko” Metinis
MENO ir JUOKŲ

Autobusai į Dailės Parodą. 
Teko girdėti, kad V. Kripaičio 
ir Zimkaus rūpesčiu ruošiamas 
autobusas lapkričio 6 d. vykti 
į Lietuvių Dailės Parodą New 
Yorke. Norintieji užsisakyti ta
me autobuse vietas, tesikreipia 
į paminėtus asmenis.

tikslui sutiko įeiti dvi mergi
nos: p-lė Helen Klimauskiūtė, 
Julija Mazaliauskaitė ir joms 
pagelbėti P. M. Yankauskas.

Kortavimo susiėjimai (Whist 
party) bus daromi per visą 
žiemą vieną kartą savaitėje va
karais. Pirmas kortavimo va
karas įvyks lapkričio 2 d. 8 v. 
vakaro Gedimino klubo svetai
nėje, 324 River g-vės, Haver- 
hill, Mass. Rengėjai susirinku
siuosius rengiasi pavaišinti ka
va ir pyragaičiais. Prašo visus 
vietos ir aplinkės lietuvius kuo 
išgalint prie šių šalpos pastan
gų prisidėti. i

Vietinio BALFo skyriaus pir
mininkui, M. Kulešiui pakvie
tus, ką tik atvykusieji iš trem
ties p.p. Jonas Montvidas ir 
Mykolas Bilinskas trumpai pa
pasakojo apie BALF veiklą 
tremtyje. Prašė nenustoti rem
ti BALFą, nes tremtiniams, 
dar neišemigravusiems, para
ma labai reikalinga. P.M.Y.

Kaukių balius puikiai pavyko. 
ALT vietinio skyriaus pastan
gomis suruoštas “Kaukių Ba
lius”, kokis mūsų kolonijoj jau j 
seniai buvo, vietos ir apylinkių , 
kolonijų lietuvius labai suįdo- , 
mino, nes jie gana skaitlingai 
susirinko į šį parengimą.

Visiems buvo maloni staig
mena tai “Šunim - Burum” 
programėlė, kurią paskubomis 
suruošė mūsų naujos meno pa
jėgos, mūsų sesės ir broliai 
tremtiniai, kurie taip sumaniai 
sugebėjo pritaikinti šią prog
ramėlę prie kaukių baliaus. 
Dainos, maloniai ir jautriai su
dainuotos,* nevienam priminė 
tėvynę Lietuvą, jos žaliuojan
čias pievas, bakūžę samanotą, 
juodbėrį žirgelį ir mylimą mer
gelę. O ką jau besakyti apie 
tuos judrius lietuviškus šokius, 
kurie taip paveikė publiką, kad 
net vienas dalyvis pasisakęs 
korespondentui mėginęs na
muose šokti juos su savo žmo
na.

Vienu žodžiu, ši programėlė, 
nors paskubomis priruošta, 
padarė didelio įspūdžio visiems 
dalyviams, nes ji įnešė tikros 
lietuviškos dvasios į šio gra
žaus pobūvio tarpą. Sveikinam 
mūsų drąsų oktetą, kuris ap
vainikavo šį vakarėlį. Vedėją 
S. Paulionienę, A. Kazickienę, 
S. Leikienę, N. Ramanauskaitę, 
A. Pilvelį, J. Kronkaitį J. Gol- 
dingą ir B. Strimaitį kviečiam 
ir ateityje pasirodyti lietuviš
kam veikime.

Dainoms akomponavo daini
ninkė Agota Vokietaitienė.

Programai pasibaigus, sekė 
šokiai, kuriems grojo smagi 
orkestrą, vadovaujama mūsų 

Leono Kazlaus-

I

CONSOLIOATEO COMMNT
1OO Arlingfon Street HUMterd 2-7600

or at Ovr Naarasf Offica, ar Yovr Co-oparafing 
Gas Applianct Daalar

HEAR »QUIZZING THE WIVES” veekdays WNAC 10:00 A.M.

Ministeris Stasys Lo
zoraitis Apsilanko 

BALF-o Centro 
Istaigofo _

VAKARAS
į SEKMADIENĮ,

| Lapkričio-Nov. 20,1949
| Patrick Gavin School Auditorijoje

Pradžia 3:30 p.p. c d . kuSo. Boston, Mass.F ir 7th Street,

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

, _ Visus kviečiame ruoštis į šį parengimą.
- y

PRAŠO GARANTIJŲ
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Janulevičius, Antanas 19. 5.

Kyjauskienė, Petronėlė 18. 1.

MOOKLMM.
Dar 2 L A. C. pergalės

Spalio 15 d. Brooklyn’o L. A. Šie lietuviai tremtiniai prašo (
C. krepšinio komanda turėjo II darbo ir buto garantijų. Kas 1926, mechanikas, 
pirmenybių rungtynes prieš juos iškviesite, malonėkite pra-
“Spanish Presby” (kita ispanų nešti BALF’ui, United Lithua- 1888, šeimininkė, 
komanda), kurias užtikrintai nian Relief Fund of America, 
laimėjo 74:11. ■ Ine., i___ 2 L L.l™----- r_ .

Trečiosios rungtynės buvo vardę ir vardą, 
spalio 22 d. prieš ‘Irving Sq.”, 
kurios taip pat baigėsi aiškiu 
L. A. C. laimėjimu 83:25. {

Šiose rungtynėse L. A. C. jau

Lietuvos Diplomatinio Kor- 
po šefas Ministeris S. Lozorai
tis š. m. spalių 20 d. 4 vai. po 
pietų lankėsi BALF-o Centro 
Įstaigoje, kur susipažino su 
vykdomais tremtinių šalpos ir aiškiai išryškėjo, kaip suaižai- , 
imigracijos reikalais. Ministerį dęs vienetas su tiksliais meti- 
lydėjo p. K. Kajeckis, Lietuvos mais, geromis pasuotomis ir y- 
atstovybės Washingtone sekre- patingai geru dengimu. Šie da- 
torius ir Lietuvos Konsulato viniai leidžia tikėtis, kad L. A.' 
New Yorke atstovas p. A. Si- C. užims vieną iš pirmųjų vie- 
mutis. tų savo lygoje. A............... I 

IKO PROFESORIAI NEGALI 
SUPRASTI

Nepaprastas Bostono ir Apylinkių 
Lietuvių Susirinkimas

Karalienė, Elena 7. 7. 1900, 
nurodant kviečiamojo pa-šeimininkė.

Į Kuršienė, Marija 2. 10. 1895, 
šeimininkė.

j Mockevičius, Salemonas 27. 
Į11. 1919, ūkininkas.
į Ramonas, Juozapas 15. 2. 
1899, siuvėjas.

i Soras, Albinas 29. 12. 1929, 
, _. _ darbininkas.1943.

Rudaitis, Petras 17. 10. 1871, Lithuanian DP Camp “Unterm 
metalo darbininkas; Ona 28. 8.i 
1890.

Petrikas, Albinas 23. 6. 1941
(našlaitis).

Strumila, .
1912 (našlė) siuvėja; Antanas

Lithuanian DP Camp ‘VVehnen’, 
OMenburg, Germany, 

Britinh zone. 
Ramašauskas, Adolfas gim.

20. 6. 1920, ūkininkas; Valeri
ja 10. 12. 1925; Valerija 20. 7.‘

Berg”, OMenburg L O., 
Germany, British zone.

Mendeika, Jonas 19. 7. 1917, 
ūkininkas; Valerija 14.3.1923; 

Angelė 10. ♦ 12. Zita 10. 10. 1944.
' Gruodis, Jonas 2. 3. 1900,

8. 5. 1930; Elena 19. 9. 1940; mėsininkas; Bronislava 14. 10. 
1937;i Asta 23. 6. 1941. 1907; Robertas 2. 12.

j Starkevičius, Pranas 12. 10. Stefanija 24. 7. 1949.
. -...............- - i Sakinis, Stanislovas

Algi- 1918, batsiuvys; Marija 
mantas 10. 9. 1933; Ona 18. 6. 1926.

Radzevičius, Izidorius 
Kazimieras 23..1913, šaltkalvis; Marija

12. 1879, ūkininkas; Michalina Irena 5. 6. 1947.
17. 12. 1882. Į Karasiejus, Bronislavas 20.

> Garalevičius, Andriejus 24. 2. 1896, ūkininkas; Marija 18. 
draugijos, Kolumbo 2 1915 mūrininkas; Marcelė 5- 1905; Stanislova 1. 12. 1936; 

Amerikos Legijonas, gg g 1911; Ona 20. 11. 1880 Juozapas 17. 4. 1938; Genovai- • _ « Va ' • •

1902, ūkininkas; Uršulė 10. 6. 
'1902; Jonas 8. 9. 1928;
i

-1874 (motina).
I Vaitukaitis,

28. 9.
17. 7.

22. 8. 
1913;

Civilizuotas pasaulis jau ga-^ amerikonų katalikų parapijos, 
na toli pažengęs. Kultūra aukš- labdaros 
tai pakilus. Visoki išradimai ir (Vyčiai,
gyvenimo patobulinimai stebi- pradžios ir aukštesniosios mo- 
na ir džiugina žmogų. Įvairūs kyklos, mokytojų suvažiavi- 
mokslai jau labai daug paslap- mai, ugniagesiai, kitokios or- 
čių išaiškino.' Mokslininkai ir ganizacijos ir biznierių klubai, 
profesoriai jau daug žino ir Kai kurios org-jos pasikvietė jį 
supranta, ko eiliniai žmonės net kelisyk. Vytautas su savo 
dar nepajėgia suprasti. Bet,1 paslaptimis žavėjo ir lietuvių 
pasirodo, vieno dalyko ir tie visuomenę New Yorke, Brook- 
aukštojo mokslo 
dar nesupranta.

'jauno muziko
Į ko.
i Nors nelabai 
kaukėmis, bet, 
sidėję kaukes, 
puikiai, ir nusiėmus jas, labai 
nustebino net artimiausius sa
vo draugus bei drauges, nes jie 
jųjų visiškai nepažino ligi jie 
nusiėmė kaukes.

Teko pastebėti, kad mūsų 
tremtiniai šiame vakarėlyje e- 
nergingai darbavosi, platinda
mi įvairius bilietėlius, kas aiš
kiai įrodė, kad mes visi bendrai 
dirbam be jokio skirtumo.

Rengimo komisijai priklauso 
padėka už suruošimą šio taip 
smagaus vakarėlio. M.

daug buvo su 
kurie buvo už
tai atliko labai

1948 m. Kūčių vakarą Hofs- 
tra College rektorius prof. 
Thomas pasakė profesorių ir 
studentų susirinkime: “mes,
profesoriai, turime daugiau ~ 
mokslo žinių, negu plačioji vi-, 
suomenė. Mes žinome daug 
paslapčių. Ir vis dėlto mes ne
žinome šio jaunojo vyro pa
slapčių”. Taip kalbėdamas, jis 
atsisuko į Vytautą Jurgėią, 
kuris ką tik baigė rodyti ma
gijos “triukus” tos kolegijos 
profesoriams, jų šeimoms ir 
studentams. Susirinkusieji ilgu 
ir karštu plojimu atsidėkojo 
mūsų tautiečiui už magijos 
mokslo mokėjimą ir profeso
riui už nuoširdų “prisipažini
mą”.

(motina).
Cechanavičius, Jonas 

1926, automechanikas; 
17. 10. 1923; Danutė 
1947.

26. 6. 
Sofija 
23. 4.

%

tė 4. 1. 1940.
Sutkus, Petronėlė 17. 8. 1894 

(našlė), darbininkė; Meta - E- 
lena 10. 11. 1932.

(Bus daugiau)

(Politinis Skelbimas)
profesoriai lyn, N. Y. Lietuvių pakviestas, 

jis šį rudenį važiuos net į Ka
nadą. •

Bostono ir apylinkės miestų 
^ lietuviai turės gražios progos 

pasigėrėti jo magija š. m. lap- 
*’ kričio 20 d. “Darbininko” ren

giamam koncerte ir magijos 
į vakare, didžioje salėje Patrick 
Gavin School F ir 7th St., So. 
Boston, Mass.

Šio talendngo lietuvio pasi
žiūrėti mėgsta plačioji ameri
konų visuomenė. Magijos “triu
kų” parodyti jį dažnai kviečia

Buvusi BALF-o atstovė Vo
kietijoje ir Austrijoje p. Izabe
le Rovaitė - Vileitienė nuo š. 
m. spalių 1 d. nebėra BALF-o 
tarnyboje ir nuo minėtos die
nos ji nieko bendro neturi su 
mūsų organizacija.

Kn. Dr. J. B. Končius, I
BALF-o Pirmininkas.

DĖMESIO LOWELLIO
UETUVIAMS 

GYVENTOJAMS!
Prašome Visų Lietuvių 

Lovvellio miesto gyventojų 
Lapkričio 8 d. balsuoti už 
JOHN JANAS 

Į COUNCILLOR
Jo darbai padaryti lietuviams yra dideli ir 

visi būtų sunku suminėti. Kądangi jis yra didelis 
lietuvių prietelius ir rėmėjas, todėlei visi lietuviai 
kaip vienas balsuokite už jį, padėkite savo balsą, 
Lapkričio - November 8 d. prie Nr. 1 po pavarde

JOHN JANAS Nr.l 
For Councillor

Atsiminkite balsavimo (Įieną — Nov. 8 d.



Antradienis, Lapkričio 1, 1949
ta u —■!**! 11 ii ■ i ■

VIETINĖS ŽINIOS
ė 4 h i % t

ŽINUTES Gerbiamasis Klebone r
Vardu mūsų Kongregacijos 

ir mūsų Viršininko, Tėvo Ga
brieliaus Gorman ir taippogi 
vardu Tėvo Geraldo ir savo 
vardu noriu išreikšti mūsų dė- 

> šv. Mi- 
yra laikomos jūsų 
už Tėvo

Mirimai Spalių 27 d. mirė 
labai ilgai sirgusi Jeva binta- 
lienė (Pečiauskaitė), 82 metų 
amžiaus, gyv. 221 Athens St.
Ji yra kilusi iš* Akmenės para-! kin^4 už devintas 
pi jos. Gyveno So. Bostone nu0jšias’ kurios 
1910 metų. Palaidojo savo vy.'Parapijoje 
rą Liudviką, spalių 18 d., 1937 ;sie^' . 
metais. Ji pati tapo palaidota,' "---------
iš Šv. Petro parapijos bažny- D -
čios, spalių 31 d., 9 v. r., Nau
jos Kalvarijos kapinėse. Mels
kimės už mirusius.

| Maloniai
^>mūsų dėkingumą jūsų

441

Vestuvės. Spalių 30 d., Pra
nas Gaidamavičius apsivedė su 
Morta Trinkaite, gyv. 448 E. 
7th St.

Sodaliečių Kongresas

prašome

• v Pęli^iŲiĘ Skelbimas Politinis Skelbimas
7

H

UUIMA'I «WCUl«« f*T«l« J. MMV

Alfonso

t

McDOMHGIl maM...

pranešti 
parapi

jai, o ypač “Darbininkui”, ku
riame kun. P. J. J. tokį gražų 
straipsnį patalpino.

Jūsų Gerbiąs
Tėvas Gabrielis, C. P.

Iškilminga Kristaus 
Karaliaus šventė

L&pkriČio 8 d., — balsavimo dieną visi lietuviai kaip vienas balsuokite į Bostono mies
te majorus ųž PATRICK J. SONNY McDONOUGH, kuris yra didelis lietuvių prietelius ir 
rėmėjas. Jį turėdami Bostono miesto majoru, tikrai džiaugsimės, nes jis daug padės lietu
viams visokiuose reikaluose.

FrajUę Razvąd. John J. Grigaitis. Di. A. L- Capochy.
5 “G” Street, So. Bcston. Mass. 52 “G” Street, So. Boston. Mass. 517 E. Broadway, So. Boston. Ma ..

IŠSPROGDINKIME LIETUVIS. I
KĄ ATOMINE BOMBĄ

-------------------- .... i

Naujosios Anglijos: Brock
ton, Norwood, Cambridge, Lo
veli, Lawrence, Nashua ir 
Worcester Sodalietės susirinks 
lapkričio 6-tą d. Šv. Petro pa
rapijos bažnyčion savo Dvylik
tojo Metinio Kongreso proga.

Dienotvarkė:
9:30 — Visos sodalietės susi

rinks bažnytinėn svetainėn;
9:45 — Iškilmingas įėjimas į 

bažnyčią;
10:00 — Šv. Mišios;
11:30 — Pietūs;
1:30 — Sesijos: svečiai kal

bėtojai — kun. P. Strakauskas, 
kun. P. Šakalys, ir kun. George 
Roache;

5:00 — Palaiminimas, Rožan
čius ir Priėmimas Naujos Val
dybos;

5:30 — Vakarienė;
6:30 — Programa, kurią iš

pildys Florence Petraitis, Alice 
Plevokas ir Gilbert Gailius.

DAKTARAI

Tel. A V 2-4026

1 Repshis, MA
Lietuvis Gydytojas

495 Columbia Road 
arti Uphams Comer 
Dorchester, Mase.

Ofiso Valandos: 2—4 ir 6—8.

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

A. J. NAMAKSY
Real Estate & 

Insurance
409 W. Broadway

SO. BOSTON, MASS.
Offlce Tel. SOuth Boston 8-0948 

Bes. 37 Oriole Street
West Roxbury, Mass.

TEL. PA—7-1233-W

/

Kristaus Karaliaus sekma
dienio iškilmingumo centru bu
vo 10 vai. Šv. Mišios, kurias 
laikė kun. Kontautas, asistuo
jamas kun. Klimo ir kun. Rus
teikos. Gražų pamokslą pasakė 
kun. Kontautas. Altorius buvo 
išpuoštas gėlėmis. Erdvi baž
nyčia buvo pilna tikinčiųjų. 
Tarp JAV ir Lietuvos vėliavų 
buvo Vyčių ir kitų katalikiškų 
organizacijų vėliavos. Ypatin
go iškilmingumo teikė galingo 
choro pirmą kartą giedotos 
William J. Marsh parašytos 
Laurenco Mišios (Mass in ho- 
nor of St. Lawrence). Maloniai 
skambėjo solisto J. Kazėno pa
giedota “Avė Maria” (Luizi 
Luzzi). Ne lengva buvo muz. J. 
Kačinskui imkyti tokias mišias 
giedoti nesenai “sulipdytą” 
chorą, bet, jeigu ir toliau bus 
dirbama su atsidėjimu, Šv. Pet
ro bažnyčios choras vis daž
niau džiugins tikinčiuosius baž
nyčioje ir klausytojus salėse.

Prieš pat Šv. Mišias keturi 
užsitarnavę vyčiai: Dr. J. An
tanėlis, J. Lola, J. Matačinskas 
ir S. Mickevičius buvo pakelti 
į ketvirtojo laipsnio vyčius ir 
davė priesaiką Vyčių Konstitu
cijai. Po pamaldų salėje po 
bažnyčia įvyko Komunijos pus
ryčiai, kurių metu pasakyta 
kalbų.

Po Mišparų toje pat salėje į- 
vyko iškilmingai susirinkimas 
—akademija. Invokaciją atkal
bėjo prel. Dr. K. Urbonavičius. 
Ilgesnę atidarymo kalbą pasa
kė kun. P. Virmauskis, apibu
dindamas Kristaus Karaliaus 
šventės reikšmę ir svarbą. Tu
riningą paskaitą skaitė p. Sta
sys Lūšys.

Meninę dalį išpildė malonaus 
tenoro solistas Dr. J. Antanė
lis, pagiedojęs dvi giesmes: 
vieną lotyniškai, vieną angliš
kai, akompanuojant muz. J. 
Kačinskui, ir dramos aktorius 
H. Kačinskas, įspūdingai pa-

I

I Pristatome Alų ir Tonikų

Į
Mes turime 11-kos rūšių alaus ir įvairių tonikų. Mes alų ir 

toniką pristatome vestuvėms, į namus, krikštynoms, parems 
ir piknikams. Patarnavimas skubus ir mandagus, šaukite:

BORIS BEVERAGE CO.
J. ARLAUSKAS, Savininkas

220 E St, Tel. SO 8-3141, So. Boston, Mass.
Užsisakyite Toniko Pas Mus 
Pristatom geriausį toniką 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir visokiems 

Parengimams. 
Kainos "prieinamos.

Myopia Club Beverage Co.
Grafton Avė., Islington, Mass.

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

(Tęsinys)
— Laikas, kada susirenka vi

suotinas Amerikos Lietuvių 
kongresas, yra labai lemtin

gas, labai svarbus Lietuvos pa
dėties atžvilgiu ir pasaulinės 
politikos atžvilgiu, — kalbėjo 
Dr. J. Pajaujis. — Vienas ket
virtadalis Lietuvos gyventojų 
deportuota. Atrodo, kad Sovie
tų Rusija siekia baltų tautas 
nukelti nuo Baltijos kranto ar
ba jas išsklaidyti.

Jis prisiminė 1941 m. vokie
čių - rusų karo pradžią, kada 
sukilęs Lietuvos jaunimas vijo 
sovietus ir net Lietuvos vyriau
sybę Kaune buvo sudaręs, ir 
Molotovo iš Maskvos per ra
dio birželio mėn. 23 d. pasaky
tą grasinimą:

— Lietuviai šaudo į raudoną
ją armiją! Tokią tautą reikia 
nutrinti nuo žemės paviršiaus!

Toliau jis paminėjo didelius

(tenui — Onai ir Juozui Guze- 
|Vičiams. Per keletą mėnesių 
' kelis šimtus dolerių patys užsį- 
dirbom, o keliolika šimtinių 

' lULRknlinn fpf^naa, įmokė jom 
išvežimus 1948 m., kada buvo ♦,-,kata„A„tg 0 Ūkusius kelis 
išvežta daugiausia dzūkų. Ten takstančius su bendrom sko- 
žmonės buvo gaudomi kaip j^inokėsim per kęi»« metus, 
laukiniai žvėrys... Vyrai atski- maždaug paHęngia ben-
riami nuo žmonų, tėvai nuo 
vaikų...

— Visi lietuviai turi šaukti ir 
šauktis į viso

IĄĘTVVIS SPORTININ
KAS REKORDISTAS

sporto varžybose Brookline. 
Mass., kuriose dalyvavo 33 ge
riausi plaukikai iš šios diecezi
jos katalikų sportininkų, jis 
Šv. Petro parapijos (So. Bos
ton) vardu laimėjo pirmą vie- 

,tą, nuplaukdamas nugara 
(aukštelninkas) 100 yardų jier 

______ ______ ____ i sumušdamas 
ar pagalvojame, kad vienas iš ligšiolinį USA National Recor- 
jų yra žymus sportininkas d’ą 1:09.4. Jis mokosi Boston 
plaukikas. Aną sekmadienį tu- Trade High Schoo£ ir yra So. 
rėjau garbę būti Adolfo ir Ve-®0^1^0 
ronikos Ivanauskų šeimos sve
čiu. Tik du mėnesiai, kai Iva
nauskai apsigyveno puikioj 
nuosavoj trijų aukštų viloj 119 
Kings St., Dorchester. 
Džiaugsmas ima, kai 
mūsų tautiečius taip pasiturin
čiai ir kultūringai įsitaisiusius. 
Dar didesnis džiaugsmas kai 
jie yra pasididžiavimo ir dide
lės pagarbos verti lietuviai, ne- 
užmiršę gimtosios kalbos ir vi
sa lietuviška dvasia brangina 
visa, kas lietuviams yra šven
ta.

Ivanauskų dukrelė Veronika 
yra išmokslinta leituvaitė, kaip 
stępografė turinti pelningą tar
nybą. Gražiai kalba ir rašo lie
tuviškai, parapijos choro dai
nininkė, tautinių šokių šokėja 
nuo mažumos. Jauniausioji 
dukrelė taip pat neatsilieka 
nuo sesers, jau dabar gražiai Į 
lietuviškas eiles deklamuojanti. 
O šešiolikos metų sūnus Adol
fas Vytautas, stebėtis reikia, 
parodė net 16 pasižymėjimo 
ženklų (medalių) už sportą 
plaukime: 9 medaliai (auksi
niai) I laipsnio, 6 — II ir 1 — 
III.

Adolfas Vytautas Ivanaus
kas yra plaukimo nugara meis
teris. Paskutinėse vandens

A. V. Ivanauskas sumušė 
USA Nat Becordą plaukime

Kai mes Šv. Petro bažnyčio
je laike Mišių matome Mišioms 
tarnaujančius berniukus, vargu1 l“07.3"^“‘*”uo

Namas mūrinis, trijų aukštų, 
pasaulio sąžinę, dviem įėjimais, šešių butų (se- 

— sakė prelegentas, kuris pats šioms nedidelėms šeimoms gy- 
yra patyręs sovietų terorą, sė-l venti). Toj vietoj ir gatvė yrą 

js,;---------:x. įdonjesnė. O nuo trečio aukšto
ir akiai per langą yra kur pa
siganyti — matosi uostas. Ku
bilių šeima nemaža: trys maži 
vaikai, su kuriais čia 
butas išsinuomojimui 
nors Amerikoj vaikai ypatin
gai globojami...

Šitaip kuriasi naujieji atei
viai Pasiturį giminės suteikia 

Fti komunizmą j tėvišką paramą. Be Guzevičių,

deklamavęs poeto B. Brazdžio
nio eilėraščius: “Ar gi ne 
Tu?”, “Agnus Dei”, “Viešpa
ties žingsniai” ir “Mažą frag
mentą” iš Putino Mykolaičio.

Akadępaijai gražiai vadovavo 
advokatas A. Young (Jankaus
kas). Ed, K-naa.

ĮVAIRŪS SKHNMAI
PdrsMuodi

Bučemė 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. Gera 
proga įsigyti nebrangiai šią į- 
staigą. Kreipkitės pas A. J. 
Kupstis, 559 East Broadway, 
South Boston, Mass.

So. Bostone—$4518.
Netoli nuo Švento Petro Lie

tuvių Bažnyčios, parsiduoda 
trijų šeimynų kanapinė stuba 
su modemiškais 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.

dėjęs sovietų kalėjime iki jį iš
gelbėjo kilęs karas.

Paminėjęs Teherane padary
tus susitarimus ir vakariečių 
nusivylimą, kad sovietai nesi
laiko susitarimų, Dr. J. Pajau
jis pasakė:
— Ir gerai kad jie nesilaiko

susitarimų. Juo jie daugiau už
grobia, tuo jiė greičiau galą 
gaus... Netteaikyti 
reikia, M otete i iki
senos Soviete Sąjungos sienos! 
Jei jie ir toliau nesiliaus naiki
nę tautas, tai ši^ bestiją žvė
rį reikia sunaikyjti jojo guoly
je. Kol to nebus padaryta, — 
pasaulis neturės ramybės... Lie
tuvių tauta šioje kovoje nėra 
vieną.
— Meluoja sovietų agentai, 

kad Lietuves valstybė egzis- 
Mr! - .teteB Jtetejų.Dr. J. 
Pajaujis. — Jokio* Lietuvos 
valstybės nėca, . 4ą valdo oku
pantai rusai. Taip jie valdo ir 
kitus kraštus... Rusifikacija 
vykdoma šimtu procentų. Tai 
nėra kova tarp, lteuvių komu
niste ir Uetevių nekomunfetų. 
Tai yra ko,va tarp. Hetavty tau
tos ir rusų.

Prelegentas pabrėžė džiugų 
faktą, kad JAV politika darosi 
aiškesnė ir. tvirtesnė. Amerika 
valosi viduje, ką parodo 11 ko
munistų vadų nuteisimas.
— Jei buvo kalba, kad Hitle- 

ris nesustos prie AtUnto, tai, 
Stalinas — juo labiau, — pa-; TeL BOuth Borton 8-1298. 
brėžė kalbėtojas. — Dėl to lie-1
tuvių kova dėl savo tėvynės y-' w.~,
ra kovą dėl Ąmęrikos. Geras rtm*ų Rait — B. Chnie^k, 
lietuvis yra doras. Amerikos: ^S£-w’ Mm8‘
sūnus. Aš tikiu, kad bus visam • iMiaink* — Ona šiauria,

r- .. ; * n— it. Mattanaa. Ma*.
pasauly atstatytą demokratija j tvm _ nU. ^1^^

ir kelsis demokratinė Lietuva, i v__
Grįš į laisvą Lietuvą likę gyvi 110 B SL, Sa Boaton, Mase. 

k^..^S 5i
▼aKare. Parapijos saUje, 492 E. 
8svtątH St, So. Boaton, Maaa. 
laato (kaucijos reikalais kreipkitės

sunku 
gauti,

Kubilių šeimai įsikurti stiprią 
paramą baldais ir kitkuo su
teikė kiti taip pat artimi gimi
naičiai: Jurgis ir Margarita 
Valatkai iš Roslindale, Mass., 
Augustas ir Paulina Kubiliai iš 
WiHmington, Mass.

Teko ir su geradariu p. J. 
Guzevičiu susipažinti 
simpatingas lietuvis.

šiamia dienomis iš tremties 
, susilaukė Kubiliai savo uošvės, 

p. Paukštienės. Ji nesitikėjo, 
kad, dėl jos senyvo amžiaus, į- 
siieis ją į Ameriką.

— Visą kelionę laivu nesir
gau, — didžiuojasi p. Paukštie
nė. — Mielai atgal plauksiu, 
kai tik Lietuvą bus laisva.

Ed. Karaėnas.

Labai

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS 8VC.
Pirmininkft — Eva Marksienė, 

i 625 E. Sth St, So. ~ “
Tel. SOuth Boston

lietuviai iš Sibiro taigų, iš Vor* 
kutos pragaro.

Po Dr. J. Pajaujo kalbos su
sirinkusieji turėjo malbnumą
paklausyti Gabijos choro kon-» 
cerio. Diriguojant muzikui J. 
Dirveliui, choras gražiai pa
dainavo 4 dainas

Ed. Rafėsan 
(Bus daugiau)

Mass. 
matai

*V. JONO EV. BL. PA8ALPINC8 
DRAUGIJOS VALDYBA

Pirmininkas — Viktoras Medonis, 
21 Saager St, So. Boston, Mass.

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

Prot RaSt. — Jonas Glineckis.
5 Thomas Pk., So. Boston, Mass. 

Fin. Rast. — Aleksandras IvaSka, 
440 E. Sixth St, So. Boston, Mass 

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

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

Draugija laiko susirinkimus kas tre
čią sekmadieni kiekvieno menesio, 

2 vai. po pietų. Parapijos salėj, 
492 E. Zth St, So. Boston, Mass 
Visais draugijos reikalais kreipki

tės pas protokolų raštininką.

Club narys, 
pradėjo pasi- 
try likos metų 
tėvams ir vi-

Vandens sporte 
žymėti būdamas 
amžiaus. Garbė 
siems lietuviams.

Ivanauskai atsikvietė keturių 
asmenų tremtinių šeimą.

Ed. Karnėnas.

S. Borase vičitK ir Sūnus
Funeral Home

254 W. Broadvay 
South Boston, Mass.

JOSEPH BABASEVIČ1US 
Laidotuvių Direktorius 

NOTARY PUBLIC
Patarnavimas Dieną ir Naktj 

Koplyčia Šermenims Dykai 
Tel. SOuth Boston 8-2590

AVenue 2-2484

CASPER
FUNERAL HOME

187 Dorchester Street 
South Boston, Mass. 

Joseph B.Casper 
(KASPERAS) 

Laidotuvių Direktorius Ir 
Balsamuotojas 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas Dieną ir Naktj 
Koplyčia Šermenims Dykai 

Tel. SO 8-1437 
BOuth Boston - 8-3960

YAKAVONIS
Funeral Home

741 No. Main St
Brockton, Mass.

V. YAKAVONIS
Laidotuvių Direktorius Ir 

Balsamuotojas
Patarnavimas Dieną ir Naktj 
Koplyčia Šermenims Dykai 

Tel. Brockton 8-1580

W AITT
FUNERAL HOME

30 Emerson Avė. 
Brockton, Mass.

Edward J. Waitt 
(Waitekūnas) 

Laidotuvių Direktorius Ir 
Balsamuotojas 

Patarnavimas Dieną ir Naktj.
Koplyčia Šermenims Dykai 

Tel. Brockton 3368

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

katai, ji lengvai liuosuoja vi
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 $3«ę0, o už 
$1.00 5 uncijos.,‘ .

ALEXANDĖR»Č CO. 
414 W. Bfc»AWWAY,< 
•o. Bosite $7, Mm

WAITKUS
FUNERAL- HOME

197 Webster Ave^ 
Cambridge, Mass.

PRANAS W AITRUS 
Laidotuvių Direktorius ir 

Balsamuotojas 
(Notary Public)

Patarnavimas dieną Ir naktį. 
Nauja modemiška koplyčia šer
menims dykai. Aptarnauja Cam
bridge ir Bostono kolonijas že
miausiomis kainomis.

Kainos tos pačios ir j kitus 
miestus.

Reikale šaukite; TeL TR-6-6434.

Vincas Balukonis, Savininkas.

9

Su tremtinio. Viktoro Kubi
liaus šeima teko susipažinti 
Thueringijoj prie Weros upės, 
,belaukiant išląfcvintojų ameri
kiečių. Po to susitikom tik Ą- 
merikoje, piknike pas Pranciš
konus, Maine. Tada jie buvo 
prisiglaudę pas savo giminai
čius Juozą ir Oną Guzevi&us, 
Mattapan, Mass. Kaip matonu 
yrą dabar juo® aplankyti nuo- 
savuone namuose, 281 W. 
Third St, So. Boston, Maęs.
— Iš kur gi jus taip greit to

kius gražins namus MgijoV?— 
nustebęs klausiu. -— Gal bri
liantų ątMvešėt? » 
.•— Dėkingi ssąm {etai ir te-

THE CORREL . \
Geriausia užeiga visiems. Čia gausite skanių ! 

valgių ir puikių gėrymų. Daug vietos dėlei rengi- ! 
mo panų. Galite pares rengti visuomet, išskyrus 
penktadienius ir šeštadienius.

ANTANAS ir BRONE BUTKAI, savininkai
431 Redford St, Bridgewater, Mass.

TeL Bridgewater 867 (Važiuokite #28 keliu) |

Geriausia Užeigą Vyrams ir Moterims yra
SOUTH BOSTON CAFE

Pągąmma gerus lietuviškus pie* • 
tus, užlaiko geriausį alų, vyną ir 

degtinę, ir visiems draugiškai 
ir mandagiai patarnauja.

Surik Kosta, Mks.

i

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 East Broadvay
SOUTH BOSTON, MASS.

D. A. Zaletskaa, F. E. Zaletskae 
Graboriai Ir Balsamuotojal 

Patarnavimas dieną ir naktj. 
Koplyčia iermenims Dykai

NOTARY PUBLIC 
; ? Tol. SO 8-0816
4 Z BOuth Booton 8-2609

L b B- . ■ —



Jbiteratura
DARBININKAS J,

Petras Jurgėla
TREMTINIAI POETAI

MAIRONIO PAUNKSNY

Kas verčia poetus raudoti tremty
Galime džiaugtis ir gė

rėtis, kad mūsų poetų 
dauguma tremty ėmė 
kurti maironiškos dvasios 
eilėraščius. Jie giliu savo 
Tėvynės ilgesiu kuria gra
žią lietuviškąją idiliją ir. 
lyriką. Betgi čia kartu pa
sireiškia daugiausia tik 
natūralus asmeniškumas. 
Taip dainuoti arba tik 
niūniuoti juos verčia: 
sunki jų pačių (kaip as
menų) dalia po didelių su
krėtimų dar ten, paliktoje 
Tėvynėje; išg y v e n t a s 
siaubas ilgojo karo metu; 
tarnybos, namo, sutaupų 
ir kitko praradimas ir da
bar kebli jų pačių būklė 
DP stovyklose arba jau 
išeivijoje. Atleiskite už 
tokią rūsčią kritiką, ku
rią .giliausiu mano įsitiki
nimu pareikštų Tėvynė, 
prie kurios kojų šiandien 
krinta, kaip lapai, 
tančiai partizanų, 
damiesi apginti Jos 
bę!

Taigi, dabartiniai

tūks- 
steng- 
gyvy-

idili-

kalą, 2) jautriai apdaina
vo garbingą Lietuvos pra
eitį, senovės lietuvių nar
sumą, šaunumą, tiesumą, 
teisingumą, kitas dorybes 
ir drąsius jų žygius; 3)

jąją gadynę” ir 5) savo 
poezija įkvėpė Jaunajai 
Lietuvai laisvės troškimą. 
Jis buvo giliausiai žavin
tis, reikšmingiausias ir 
kilniausias Nepriklauso
mosios Lietuvos agitato
rius, nevartojęs politinių 
šūkių.

Maironis buvo didžiau
sias mūsų tautos dainius 
— romantikas ir kartu 
lietuviškosios romantikos 

Toji jo romanti- 
pasiekė 

ypač 
Taigi, 

jauną- 
(jauni-

kūrėjas. 
ka plačiausiai 
jaunuomenės ir 
moksleivių sielą, 
daugiausia žavėjo 
ją kartą. Tokiai
mui skirta jai) romanti
kai buvo kiek sunkiau pa
siekti tolimąją lietuvių

rodydamas tokias lietuvio studentiją, kuri buvo išsi-

UŽMIRŠTI DIDVYRIAI
-

»

Pradžia 3-čiame pusi, 
laužė: jie čia pat jį nušo
vė...

O ar vienas kan. Novic
kis taip mirė iš tų nekal
tų nužudytų ir tebežudo- 
mų? — Kas suskaičiuos 
mūsų tautos kankinius ir 
kas išmatuos jų skausmą, 
jų ištikimybę Dievui ir 
meilę artimui, jų prisiri
šimą prie Rūpintojėlio že
mės?

Mūsų Tėvynė šiandien 
yra lyg anas senovės Ro
mos baisusis Koliziejus, 
kur žudomi ir kitur žudy
ti tremiami nekaltieji, 
šventieji...

Švęsdami tad Visų Šven
tųjų šventę, kelkime savo 
žvilgsnius į mūsų tautos 
šventuosius ir prašykime, 
kad ko greičiausiai praei
tų tos kančios, kad išdžiū
tų ašarų upės ir kraujo 
ežerai, o tada mūsų senos 
ir naujos bažnyčios pasi
puoš savais šventaisiais, 
kurie saugos ir užstos 
mus prieš Visagalį.

Stirnos pasitikrina medžioklės atidarymo se
zoną šiaurinėje Maine valstijos dalyje, kad pasi
slėpus nuo medžiotojų.

skirsčius po Rusijos uni
versitetus ir kurią ten ap
glėbė keistų ir svetimų 
“izmų” sūkurys: liberaliz
mas, materializmas, dar
vinizmas, socializmas ir 
šlykščiausias jų visų prie
das — rusiškas nihiliz
mas. Maironio romantika, 
bendrai, labai žymiai pa
kėlė lietuviškąją mūsų 
liaudies sąmonę, tautišką 
anuomet negausios švie
suomenės ir nutautusios 
bajorų dalies susipratimą, 
pagilino bendrą tautinį 
jausmą ir bene daugiau
sia išugdė tą Jaunąją Lie
tuvą, kuri stojo į lietuviš
kąjį darbą petys į petį, 
prikėlė Tėvynę, išvedė vi
są tautą į kovą dėl laisvės 
ir, pagaliau, į nepriklau
somybę. Tuo būdu poetas 
Maironis buvo tautos auk
lėtojas, nors viešai laiko
mas vien tik didžiuoju 
tautos dainium.

Maironis sugebėjo tokį 
milžinišką darbą atlikti 
ne kokia ten politiška ar 
kariška veikla, bet kukliai 
begyvendamas sau ramio
je klebonijoje, vaikščio
damas su savo ‘durnomis’ 
po gražų jos sodelį, lau
kus, paupius ir rašyda
ma praeities sapnus ir 
dabarties svajones atei
čiai. Aišku, jo paties jau
natvės laikotarpy buvo 
gausi jaunoji lietuvių tau
tos karta bet ji toli gražu 
dar nebuvo toji galingoji 
Jaunoji Lietuva. Todėl 
Maironis (kaipo poetas, 
bet ne kaipo kunigas Ma
culevičius — paskiau Ma
čiulis) su dideliu ryžtu 
pasiaukojo perauklėti tą 
jaunąją, lietuviškai tiktai 
kalbančią, kartą į Jauną
ją Lietuvą: paskatinti ją 
bendram lietuviškajam 
darbui ir, rodant naująją 
aušrinę, kurios akivaizdo
je tikrai prašvis laikai, j 
atkurti naująją Tėvynę. 
Taip, Maironis buvo tik 
tokios idėjos kūrėjas - 
svajotojas. Tačiau tokios 
įtakingos savo 
kūryba jis 
daugiau, negu 
galėtų nuveikti 
zuota 
ganda per plačiąją spau
dą, radiją, politiškai kul
tūrinius pobūvius, mitin
gus su stipriais garsia
kalbiais ir su visa propa
gandos ministerija to viso 
sąjūdžio prieky!

Poezijos įtaka tautos 
gyvenimui

Štai ką vienas lietuviš
kosios romantikos dainius 
galėjo padaryti ir padarė! 
Tai kilniausias pavyzdys 
visiems tiems, kurie jau
čiasi eSą lietUVių tautos, vti,. aiuiauuvja, įauMvjagai man vtuonvo *v-
poetai. Jie turėtų patį' niūrioje savo tremties bū-mantikos atgaivinimo rei- 
Maironį laikyti savo įkvė-...............
pėju ir vadovu, o jo kūry- 

Užsakykite savo drau- bą justi akstinu, persii- 
mant maironišku pasiau-

savybes, įtikino, jog jos 
yra lietuviui įgimtos, ne
gali pakitėti, ir tuo būdu 
anuomet, t. y. po caro Ru
sijos jungu, lietuviai turė
jo tokių pat savybių ir 
galėtų jas vieningai pa
reikšti bendram siekimui, 
jei tik parodytų vieningą 
veržlumą bei valią, 4) į- 
mantrių žodžių parinkimu 
apeidamas caro valdžios 
cenzūrą, pranašavo “nau-NEMUNAS
Ar saulutė, ar šešėlis. 
Teka vingiais Nemunėlis — 
Ritas vilnys, teka srovės. 
Nuo gilios žilos senovės. 
Blizga, žirba. spindi, teka. 
Amžių kilnią sėkmę seka...

Nemunėlis ar čiurlena, 
Ar vilnis putotas gena,

‘S
Ir su saule šoka, regis. 
Karklais, gluosniais apsikaišęs. 
Tarsi ruošia džiaugsmo vaišes.

Ir kai temsta, ar kai niaukias. 
Ošia, rūsčiai susiraukęs, 
Švyti vėl ir skaidriai žirba 
Ir nelengvą darbą dirba. 
Velka naštą rąstų, medžių.

! Pro Alytų, pro Seredžių...i

ninkai ir lyrikai jausmin- j Supas saulę prisisegęs
gai liūdi ir ilgisi visa to, 
ką prarado mieloje Tėvy
nėje, uždarytoje už geleži
nės sienos. Jie nežino, kas 
ten dabar darosi, bent to 
garsiau ir stipriau nepa
sako savo poezijoje. Nors 
tuo būdu jie išreiškia sa
vo asmens jausmą ir da
bartinių savo išgyvenimų 
tiesą, vis tiek tai yra tik Jis vis kloja savo juostą, 
savotiškas poeto dieno- Žemės gardų kvapą uosto, 
rastis.

Didžiausias tautos dai
nius, romantikas ir lais
vės troškimo įkvėpėjas 
Tačiau Maironis iš tikro 

ir daugiau kūrė savo poe
ziją. Palyginti, asmens 
patogumuose gyvendamas 
(be vargo ir skurdo), jis: 
1) vaizdavosi tautos var
gą, kančią ir laisvės rei-

j Žarsto smiltį, kasa molį,
j Besiverždamas į tolį.
į Laisto šventą diegą, žiedą. —
I Laisvės jauną giesmę gieda...

Amžių Tėvo sumanytas. 
Nemunėlis slenka, ritas — 
Blizga vilnys, sukas srovės 
Nuo tamsios, sunkios senovės, 
Ir tik ošia putos jųjų 
Jau ant amžių amžinųjų...

J. Baltrušaitis.

UŽSISAKYKITE SAVO VAIKAMS 
vienintelį mėnesinį mažųjų laikraštį

EGLUTĖ
Leidžia:

LIETUVIŲ KULTŪROS INSTITUTAS
Redaguoja:

Vytė Nemunėlis
EGLUTES 1 nr. išeina šiais metais prieš Kalėdas. 
----------- ! bus lietuviško žodžio mokykla visame leis- 

vame pasaulyje.
jungs visus lietuvių vaikus į vieną šeimą, 
augančią Lietuvos laisvei ir gerovei.
duos gražios vaikų literatūros — apysakų, 
pasakų, aprašymų, poezijos; didžiųjų žmo
nių biografijų; istorijos ir geografijos raš
tų apie Lietuvą, Ameriką ir tuos kraštus, 
kur tik yra bent viena lietuviška šeima.

EGLUTEJE bendradarbiauti kviečiami mėgiamiausi 
vaikų ir kiti rašytojai ir auklėtojai - peda
gogai.

EGLUTEJE bus korespondencijų, galvosiūkių, juokų, 
pačių skaitytojų kūrybos skyriai.

EGLUTE bus iliustruota vaizdais iš Lietuvos, kitų 
kraštų, iš moksleivių gyvenimo ir mūsų 
dailininkų paveikslais; kiekvienas nr. tu
rės naują viršelio paveikslą.

EGLUTES prenumerata: Amerikoje metams — $3; 
kitur — $3.50. Atsk. nr. 30 centų.
Mokykloms ,grupėms ir platintojams už 10 
apmokėtų prenumeratų viena duodama do
vanų.

EGLUTES adr. B. Brazdžionis, 107 Concord Str., 
Lawrence, Mass.

Užsisakykite iš anksto, 
gams kituose kraštuose.

EGLUTE

EGLUTE

EGLUTE

I

buvo

Mg. Vinkšnaitienė
ALTAJAUS PUSNYNUOS...
Yra kraštų, kur amžinas pavasaris. 

Yra — kur amžina žiema.
Tiek daug yra veidų, kur nenudžiūsta ašaros 

Ir nebepuošia šypsena
Yr paukšteliai, laisvėj linksmai čiulbantys, 

Kiti — dienų dienas narve...
Tiek daug laivų nuskendo vienas paskui kitą 

Raudoname tvane.
Girdžiu — naktim karnavalai čia šoka. — 

Kažkas šaukia: muzikos! dainų!...
O iš tolimos Šiaurės man aidas atplaukia 

Lietuvio aimanų.
Taikos angelas senai nuskrido per pasaulį. 

Bokštai skelbė laisvę varpais.------
O jis... tebevelka sunkiausią tremtinio dalią 

Altajaus pusnynais.------
Sugrįžo mariomis laivai į savo uostus 

Ir paukšteliai į senus lizdus.
O jis... tėvynės ilgesiu baigia užtrokšti — 

Neatkelia niekas vartus.
O jei prie barjero kas eiti mėgino, 

Juodi krankliai tau išlesė akis!...
Tūkstančiam toje kelionėje kojos sutino------

Sielvarte plyšo širdis!...
Ir parkniumba lietuvis, nedalios prislėgtas 

Ant sustirusios žemės svetimos...
Žvarbūs vėjai išgairino ir jėgas ir viltis — 

Paliko tik meilė Lietuvos...
O aplink pusnynai — lyg baltos nuotakos... 

O Gyvenimas — juodas, kaip mirtis... 
Alkani vilkai nekantriai savo grobį tyko 

Ir staugia per naktis. —
Ir tiesia jis rankas į paukščių kelią — 

Suveržtas pančių ir pūslėtas...
Kaip sugrįžt į tą tolimą gimtąją šalį?!...

Kur kryžiai, beržai... pailsėt---------
Tu, laisvasis padangių debesėli,

Kai slinksi link marių — į vakarus, 
Ant tėviškės dirvonų krušos karolėliais 

Paberk mano ašaras!...
O tu, šiaury vėjau, į tenai kai nuklysi, — 

Apkabink pečius senam klevui...
Tenelaukia: greit ir aš smūtkeliu jau parymsiu 

Pusnynuos Altajaus.------

mą. Bet jie atliko didelės 
svarbos tautinį darbą ir 
nusipelnė garbės.

Nepriklausomoje Lietu
voje Maironio poezija da
rėsi “pesenusi” ir “netin
kama" tušėiagalv i a m s 
naujųjų laikų jaunuo
liams. Šie nesveikų vėjų 
pagauti arba įtraukti į 
kokį numeriuotą frontą, 
mėgino kažkokią “moder
nią” ir nelietuvišką poezi
ją “kurti iš nieko”. Netu
rėdami jokios idėjos gal
voje ir jokio padoresnio 
jausmo širdy, kalė eiles 
be rimo, be ritmo, be tak
to, be galo ligi visai išei
davo iš krašto arba, pa
klydę keturių vėjų sūku
ry, staiga nutraukdavo 
paskutinę eilutę net ir be 
taško... Lietuva, Tėvynė, 
lietuvis, tauta
svetimi jiems žodžiai. Jei 
kurį iš šių žodžių katras 
netyčia Įsileisdavo į savo 
tarškalų žodyną, buvo 
tuojau savo bendrų pa
juoktas, kaip atsilikėlis, 
nepažangus, nemodernus 
ar net nacijonalistas, 
priešingas “tarptautinio 
meno progresui”. Dalis 
tokių šiandien tapo rusiš
kais nacijonalistais, ap
dainuoja socializmo tėvy
nę ir garbina “jos saulę”. 
Kiti iš jų (jau tremty) at
gailauja ir atitaiso savo 
jaunatvės klaidas ir pasi
darė tokiais sentimenta- 
listais, kad drauge 
tremtiniais pravirko:

Leiskit į Tėvynę — leiskit 
pas savus!

Ten atgims krūtinė — 
atgaivins jausmus!... 

Šie jau įsitikino, jog net 
ir “juoda duona ten gar
desnė”.

Vargas, skurdas ir sun
ki dalia yra geriausia gy-L 
venimo mokykla, o trem- gadynė .ir šio dainiaus mi- 
tis — geriausia patrijotiš- sijos reikalas!

su

kumo mokykla. Visi mūsų 
poetai šiandien turi, kaip 
niekada kitados, pajusti 
savo pašaukimą būti tau
tiniais auklėtojais. Pir
miausia jie patys turėtų 
atsigaivinti maironiška 
romantika ir Maironio pa
vyzdžiu, stipriai kelti tau
tinius jausmus likusioje 
išeivėje .mūsų tautoje, ku
ri pergreit apsipranta 
svetimose šalyse. Mairo
niškos dvasios poezija yra 
ir turi būti gyvasis aksti
nas patrijotiškam ryžtui 
ugdyti ir tautai vesti į iš
sivadavimą. Juk taip aiš
kiai kartojasi Maironio

X

u
PASAKŲ KNYGA-

Kur Bakūžė Samanotaf/

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”, “ŽIOGŲ DAINA” ir Lt

Knyga 288 puslapių .Kaina $2D0. Užsakant šią knygą ne
reikia mums lašką rašyti, tik įdėkite iškirptą kuponą su $2.00 j 
konvertą ir prisiųskite “Darbinnkui”. Gavę kuponą, tuojau nu- 
siųsme jums knygą. Rašykite:

“DARBININKAS”
366 W. Broadway So. Boston 27, Msm.

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

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

poezijos kojimu tarnauti tautos 
nuveikė gal-reikalams ir ypač šven- _ y- j • ' «. . * > • • .šiandien 

organi- 
milžiniška propa-

čiausiam jos reikalui — 
Lietuvos išvadavimui! O 
kas gi įstengia stipriau 
prabilti į tautą, negu poe
tas? Pats patrijotiškumu 
degantis poetas kartais 
sugeba įkvėpti žmonėms 
didesnį savanorišką verž
lumą eiti mirtin švenčiau
siam tautos reikalui,, ne
gu autoritetingas ir myli
mojo vado įsakymas! Po
etas gali tiek daug nu
veikti!

Deja, mūsų poetų dau
guma tik pati (nors ir 
gražiai — poetiškai) liū
di,. aimanuoja, raudoja

suomenė drauge su savo 
poetais gali liūdėti arba 
džiaugtis, snausti arba 
dirbti, sudribti arba pa
kilti veiklon ir į žygius.

Gerai, kad nors dvi 
tremtinių leidyklos paste
bėjo trūkumą ir, nenorė
damos miegančiojo Par
naso išbudinti iš saldaus 
miego arba iš paskendimo 
raudose, susiprato išleisti 
dar vięną Maironio eilė
raščių laidą. Nors papras
tai knygų leidėjai laikomi 
tik verslininkais, ieškan
čiais pelno, bet jie mėgina 
tą didelę spragą užkišti. 
Nesvarbu, ar jie sąmonin
gai juto maironiškos ro-

“M. L.
Marija visk? gali pas Dievą!

Jei spaudžia vargas,

graužia rūpestis, 

sielojiesi Lietuvos ir 

žmonijos nelaime, tai 

kreipkis į Mariją.

klėje ir dar kitus savo Ii- kalą ar tik stengėsi paten- 
kimo bendrus bejėgišku-Akinti gausios tremtinių 
mo lopšine užliūliuoja ne-bendruomenės troškimą, o 
veiklon — miegui. O vi-gal net faktinį reikalavi-

Nekalto Prasidėjimo Vienuolyne, Putnam, Conn. 
laikoma Novena į

Nekaltai Pradėtąją Mariją
Novena prasideda lapkričio 28 dieną ir 

baigiasi gruodžio 17 dieną.
Norėdami įsijungti į šią Noveną, siųskite 

savo intencijas šiuo adresu:
Immaculate Conception Convent 

R. F. D. 2, Putnam, Conn.
Novenos dalyviais tampa visi, kurie atsiunčia sa

vo intencijas, ir jei gali, nors maža auka paremia šią 
7 Jauniausią Lietuvaičių Kongregaciją Amerikoje.
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