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šiuo kartu norėtųsi pašvęsti 
Šitą koiumną palyginimui Jung
tinių Amerikos Valstybių ir 
Europos kraštų, žinoma, poli
tinėj ir diplomatinėj srityse. 
Kalbėsiu apie JAV ir Prancū
ziją, kurios abi neseniai buvo 
vienodos “nelaimės” ištiktos. 
“Dėdei Šamui” Kinijos raudo
nieji buvo “nacionalizavę” jo 
generalinį Konsulą Augus 
Ward, rezidavusį Mukdene ir, 
berods, keturis Konsulato tar
nautojus, kurie visi buvo patal
pinti į komunistišką “dželą” ir 
išlaikyti keletą mėnesių areš
te. (Šiuo metu tie asmenys jau 
yra paleisti).

Prancūzams — tas pats atsi
tiko su jų Konsulato štetine 
sekretoriumi Andre Simon Ro
bineau. Raudonieji lenkų enka
vedistai sulaikė šį Prancūzijos 
diplomatą aerodrome, kuomet 
jis buvo besirengiąs skristi j 
Paryžių ir taip pat uždarė į ka
lėjimą. Kaip paprastai pas 
raudonuosius, apkaltindami jį 
“šnipinėjimu”...

Lenkiškasis “goebelsas”, ge
nerolas Wiktor Grosz, netgi 
skelbia, kad Robineau jau 
“prisipažinęs” Lenkijoj vertę- 
sis “šnipinėjimu”.

“Tuos “prisipažinimus” rau
doniesiems mes labai gerai ži
nome, tačiau šiuo metu man 
norisi ne apie tai kalbėti Čia 
norėčiau palyginti amerikiečių 
ir europiečių (šiuo atveju — 
prancūzų) valdžią laikyseną

Masti
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Pajudintas Jtnoalė 
Klausimas

Roma — Popiežius Pi- policijos korpusą i” 
jus XII gruodžio 12 d. 30 iki 40 metų moterų,! 
šaukia kardinolų konsi- kurių priežiūrai bus pa 
stori ją išskirti iš kardino-; vesta viešoji moralė 
lų legatus, kurie dalyvau- vaikų globa. .
tų Romos bazilikose gruo-l Dabartiniu metu Romo-' 
džio 24 d., atidarant Šven- je daug aukštų dvasiškių1 
tuosius metus. ir pasauliečių asmenybių

Prancūzų filmų bendro- rūpinasi, laukiamų maldi- 
vė “Lumina” užbaigė suk- ninku prieglauda, ypač iš 
,ti tris filmas, kurių tiks- anglosaksų kraštų, 
las supažindinti prancūzų, 
katalikus su Šventųjų Me
tų idėjomis, uždaviniais ir 
tikslais.

Iš Argentinos, Buenos Lake Success — Jung. 
Aires jau išvyko pirmoji Taut. specialus komitetas 
maldininkų grupė Šv. priėmė Australijos pasiū- 
Metų iškilmėms Romon, lytą rezoliuciją dėl būsia- 
Panaši grupė išvyko ir iš mos Jeruzalės miesto pa- 
San Domingo. dėties. Pagal tą Tezoliuci-

Italijos vyriausybė yra ją visa Jeruzalė ir Betlie- 
parengusi ir paleidžia šia jus išskiriami iš Palesti- 
proga naujausius, dar ligi nos ir padaromi tarptau- 
šiol nematytus, keleivi- tinę teritorija, valdoma 
nius vagonus, kurių kiek- Jung. Tautų. Prieš šią re- 
vienas turi 17 skyrių, zoliuciją balsavo Izraelis, 
Kiekvienam skyriuje įtai- Kuba, Meksika, Olandija, 
syti radijo aparatai. Tuo- Švedija ir Uragvajus. Ka
sė vagonuose įrengtos už- talikų Bažnyčios vadovy- 
kandinės, o vagonų galuo- bė palaiko Australijos de- 
se aikštelės, kad kėliau- legato planą, 
ninkai galėtų nuo jų pasi- ši rezoliucija perduoda-' 
gerėti gražiaisiais Italijos ma Jung. Taut. politiniam 
vaizdais. komitetui, kur vėl prasi-

Italijos vyriausybė įstei- dės kova dėl būsiamosios d. š. m. Lietuvos Vyčiai 
gė Šv. Metų laikui moterų Jeruzalės padėties. labai iškilmingai pagerbė

Laike audros ir potvinio sugriauti tiltai 
Squamish, British Columbia. Ši audra buvo smar
kiausia šiaurės vakarų Pacifiko istirijoj. Žuvo 
laike šios gamtos stichijos 14 žmonių.

Mūšy Jaunimas Puikiai Pager

Sekmadienį, gruodžio 4; LDS Centro pirmininkas
w V • a • 1   % <■ V

bė

eisiątas tuo reikalu nieko efektingo 
nesiėmė, kad kaip nors grei
čiau išlaisvinus iš kalėjimo sa
vus diplomatus, nebent parašė 
vieną ar kitą notą Kinijos rau
doniesiems, į kurias jie nerado 
reikalo nė atsakyti. Gi pran
cūzai — pasielgė ryžtingai, sa
kyčiau, tikrai europietiškai 
Atskridusius į Le Bourget ae
rodromą septynis lenkų laku-' 
nūs, švelniai tariant, paėmė už 
apikaklių, uždarė į viešbutį, pa
statė prie jų sargybą ir užskai
ta juos įkaitais. Kol lenkai ne
paleis kalinamo prancūzų Kon
sulato sekretoriaus Robineau, 
nebus paleisti ir lenkų lakūnai.

Žinoma, “bierutines” valdžios 
lenkų ambasadorius Paryžiuje, 
Jerzy Putrament, tuojau įteikė 
prancūzams griežtą notą, bet 
tas “nemačyjo” ir lenkų lakū
nai tebėra internuoti. Kuo tas 
reikalas baigsis, sunku pasa
kyti, tačiau, faktas lieka faktu, 
kad Prancūzijos valdžia pra
kalbėjo tokia kalba, kokią ir 
raudonieji gali suprasti..

Gi amerikiečiai, paskutiniu 
metu tesugebėjo šauktis pagal
bos į 30 valstybių vyriausybes, 
kad pastarosios savo interven
cija padėtų išlaisvinti jų kon
sulą. Labai įdomią tuo reikalu 
karikatūrą įsidėjo New Yorko 
dienraštis “Daily Mirror” Nr. 
131. Karikatūroje vaizduoja
mas Dėdė Šamas ir apskundęs 
raudonosios Kinijos karys, ku
ris spyrė Dėdei Šamui į koją 
taip, kad šiam net žiežirbos pa
simatė ir skrybėlė nuo galvos 
nušoko. Ir ką gi Dėdė Šamas? 
Gi jis tegalėjo į toliau atvaiz
duotą grupę įvairiausių valsty
bių diplomatų sušukti, kad: 
“Help!...”

JugoslavijaBelgradas,
— Šiame krašte, kaip ir 
Rusijoje, yra teisiami “iš
davikai”. Jie kaltinami, 
kad karo metu bendra
darbiavo su vokiečiais na
ciais.

Didžiausią sensaciją su
kėlė tūlas Arseney Bore- 
movitch, vienas iš rusų e- 
migrantų, kaltinamų iš
davystės byloje. Du popai
laisvinimo reikalu, ne mūsų 
reikalas nurodyti ir spėlioti. 
Tačiau JAV-bės, būdamos vie
na iš galingiausių pasaulio ga- 
lybių, reikia manyti, kad galė
jo rasti pakankamai priemonių 
savo pažeistai garbei ir teisėms 
atstatyti. Gi priešingu atveju, 
gali susidaryti ir tokia padėtis, 
kad JAV-bių diplomatai, jaus
dami savo valdžios neryžtingu
mą, pabijos ateityje ir vykti į 
raudonųjų dominuojamus kraš
tus diplomatinėms pareigoms...

“Gappadoriškai” 
šiuo atveju ir daugeliu kitų iš 
JAV-bių valdžios pusės pasau- 

tik gali matyti neryžtingu
mą ir dar kartą neryžtingumą. 
Ką ji turėjo daryti Konsulo 3-

kalbant,

Ir šiuo metu, siautėjant rau
doniesiems didžiulėj pasaulio 
dalyje, visų nuskriaustųjų ir 
jaugiančiųjų iš raudonųjų pu
sės realų pavojų, akys yra nu
kreiptos į Jungtines Amerikos 
Valstybes. Deja, šio krašto į- 
vairūs kompromisai, jų nuolai
dos ir neryžtingumas Krem
liaus atžvilgiu, sunku pasaky
ti, kur nuves pasaulį. Nors jau 
penkti metai slenka nuo karo 
pabaigos, tačiau žmonija gyve
na didžiuliam netikrume ir bai
mėje. Komunizmas jau užliejo 
pasaulyje apie 700 milijonus 
žmonių, kur jie vykdo baisų 
terorą, nekaltų žmonių žudy
nes, deportacijas ir tt Gi pa-

yra kaltinami išdavystėje.
Kai kurie iš kaltinamų

jų prisipažino kaltais. Pa
našiai kaip Rusijoje. Ta
čiau tik Boremovitch iš 
dešimties kaltinamųjų y- 
ra kaltinamas kaipo karo 
kriminalistas. Jis tvirtino, 
kad jis yra buvęs bolševi
kų partijos nariu kai jis 
atvyko iš Rusijos į Jugo
slaviją. Jis taip pat sakė, 
kad karo metu jis buvo 
Komunistų partijos nariu.

Prokuroro pagelbinin- 
kas, Enver Krzitch sakė, 
kad jis turįs įrodymus, 
kad Boremovitch nebuvo 
nei Komunistų, nei bolše
vikų partijų narys.

Pažymėtina, kad Jugo- 'kančian?e 
slavijoj yra teisiami “į§_ numeryj- 
davikai" lygiai taip, kaip' 
ir Sovietų Rusijoje. Dau
guma kaltinamųjų prisi
pažįsta kaltais.

Tito yra išmokslintas 
Maskvoje. Jis nė kiek ne
siskiria nuo Stalino, o tik 
gal yra kiek gudresnis. 
Greičiausia, kad jis yra 
apsimetėlis.

Katalikų Bažnyčios Vyskupai Įspėja 
Komunistinę Valdžių. - Neleisdami 
Katalikams Laisvai Veikti Patys Sau 

Neria Kilpų Ant Kaklo.
Praga, Čekoslovakija — tėvynės. Taigi Čekoslova- 

Katalikų Bažnyčios vadai kijoj gali kilti civilis ka-» 
— vyskupai išleido raštą, ras.ų Dėl Dievo ir Tėvy- 
kuriuo įspėja komunistinę nes žmonės aukos savd 
iČekoslovakijos valdž i ą, gyvybes.
kad ji įstatymu kontro- -----------------
liuoti bažnyčią panaikina Padrirfac TfaM&flk* Vietai lniotfA Cnftvnzv _ _ - _ Vreligijos laisvę šiame 
krašte. Panaikinus religi
jos laisvę, valdžia verčia

MossoysMo

t — Prancūzų
zonoje išeinąs vokiečių

t

tikinčiuosius kovoti prieš Berlynas 
ją.

Katalikų vyskupų ras- laikraštis “Kurier” prane- 
tas valdžiai buvo datuo-^ kad Rusijos vakarinių 
tas lapkričio 17 d., bet jis;armijų vadu paskirtas 
tik dabar viešai paskelbę maršalas Timošenko. Jo 
tas. Naujas komunistinės žinioje būsiančios 1
valdžios. įstatymas kon- armijos, esančios 
traliuoti bažnytinius rei- vakarų Rusijoje, Baltijos 
kalus ir versti kunigus, kraštuose, Rytų Vokieti* 
kad jie būtų tos valdžios 
tarnai įsigaliojo lapkričio ’rioms iki šiolei vadovavo 
1 d. š. m. Vyskupai leido Lenkijai paskolintasis K. 
kunigams daryti pasiža-1 Rokossovskis.
dėjimus arba priesaiką,! Tas pats laikraštis skel- 
tačiau įpareigojo, kad jie bia, kad ir Bulgarija grei- 
padarytų pareiškimą, žo-i^i prašysianti sovietus 
džiu ar raštu, jeigu tas paskolinti jai savo ka- 
nesipriešina Dievo ir Baž^riuomenei vadą. Tokiai 
nyčios įsakymams ; Į paskolai esąs numatomas

Komunistinė valdžia sietį«®v*^V maršalas Mali- 
kia pavergti katalikus, at-,nov8ky.
imti jiems laisvę, tačiau 
jai nepavyks tai padaryti? 
Iš 13,000,000 gyventojų y- 
ra 9,000,000 katalikų. Jei
gu komunistinė valdžia 
užsispirs pavergti katali- ja — Audrai kilus, nukri
kus, tai jie išeis prieš tą to keleivinis lėktuvas arti 
valdžią į kovą dėl Dievo Sao Paulo miesto ir susi- 
ir Tėvynės. Komunistai daužė. Toje katastrofoje 
netiki į Dievą, nesilaiko žuvo 20 žmonių. Tik du 
Jo įsakymų, nepripažįsta išliko gyvi.

viso* 
šiaurės

joje ir Austrijoje, ku-

kun. Pr. M. Juras.
Plačiai kalbėta apie

’ Lie- LDą apskrities veiklos 
jo* pagyvink**. Nutartą

rengti pamėgdžio j a n t įįkūrėją, So. Bostone. rengti pamėgdžiojantį 
11:30 vai. ryte, Šv. Pet- (Mock) teismą ir su įvai- 

ro lietuvių par. bažnyčio- riais pridečkais. Vado
je buvo atnašaujamos šv. vauja apskrities valdyba, 
Mišios jubiliato Mykolo kurios pirmininku yra p. 
Norkūno intencija. Šv. Vladas Paulauskas, LDS 
Mišias atnašavo Tėvas Garbės narys, buvęs Cen- 
Antoninas Jurgel a i t i s, tro pirmininkas, 
domininkonas. 1:30 vai. I ---------------
po pietų, Municipal Buil- 
dingo salėje buvo suruoš- >7v,UVU ISijrl!

- - - if-t-A- SB—A.AMSTO rTOTO
i* <

tas šaunus bankietas ju
biliatą pagerbti.

Bankieto toastmasteriu 
buvo p. Pranas _____ ,
dauskas, buvęs Lietuvos Harvard universitetui į- 
Vyčių nrgan i m r i jrm cent-’nešta $90,000 ištyrimui 
ra pirmininkas ir Garbės Rusų keisto proto. Tąja 
narys.

p. Mykolas Norkūnas 
gruodžio 1 d. šventė savo 
80 metų amžiaus sukaktį. 

| Plačiau apie tai tilps se- 
i kančiame “Darbininko”

______ Nuo birželio mėn. 1937 
Rnrva. m. nežinomo asmens yra 

universitetui į-

suma iki šiolei dar niekas 
nepasinaudojo.

' Kalnas Etna Suskaldė

LDS Naajosfa Anglijos 
Apskritis SJuHbia Va jų

Sekmadienį, gruodžio 4 
d., 5 vai. vakare, “Darbi
ninko” administracijos o- 
fise, įvyko apskrities val
dybos ir Centro narių su
sirinkimas. Dalyvavo ir

Catania, Sicilija — Pra
eitos savaitės pabaigoje 
išsiliejo lava iš kalno Et
na. Pavojus susidarė apy
linkės gyventojams. Ta
čiau tas pavojus praėjo 
sekmadienį, gruodžio 4 d.

Darbininkai 
Vatfifosh

SOVIETŲ RUSIJAI IŠDAVĖ 
ATOMŲ PASLAPTIS  ♦----------------------------------

WMhington, D. C. — 
Kongreso Atominės Ener
gijos Komitetas gavo ži
nių, kad karo metu “lend- 
lease” lėktuvais buvo ve
žamas uranijumas ir iš
duotos atominės energi
jos gaminimo paslaptys

Kinijos Kadonafctai 
Nepasiduoda

t

VVashington, D. C. — 
Darbo departa m e n t a s 
praneša, kad 1,310,000 be
darbių jau išėmė valdines 
nedarbo pensijas. Tokios 
pensijos yra duodamos tik 
per 6 mėnesius. '

______________________________ ♦

SrauaBno Arariji 30,000
Chengtu, Kinija — Na

cionalistų vadas Chiang 
Kai-shek pareiškė, kad 
nacionalistai kariaus ikines, deportacijas ir tt Gi pa- Sovietų Rusijai. nacionalistai Kariaus iki

šaulio sąžinė, kurios vairuoto- Dabar Kongreso komi- P4*1™111110 kareivio.
ja, be abejonės, yra JAV, tebe- tetas veda tyrinėjimą. Y-j Chiang Kai-shek atsi- 
tyii, kaip tyHjuM... < j«į įtariami įžymūs asme-įšaukia , į demokratinius

Quo vadis, pasauli?... P. AL nys buvę valdžioje. išmones ir prašo pagalbos.

Wąshington, D. C. — 
Jung. Valstybių armijos 
vadovybė pranešė, kad ji 
gruodžio 1 d. .paleido iš 
tarnybos 30,000 vyrų, ku
rie buvo paimti pagal 
Rinktinės Tarnybos įsta
tymo 1948 m.,

20 BrazMeSv žmr» 
Lėktuvo NeWsū|e

Rio De Janeiro, Brazili-

DARBININKUS VERČIA VER 
GISKAI DIRBTI STALINO 

GARBEI
Maskva, Rusija — So

vietų Rusijos spauda skel
bia, kad artinantis Stali
no 70 metų amžiaus su
kakčiai darbininkai “pasi
žada išpildyti darbo kvo
tas su perviršiu”.

šis darbininkų “pasiža
dėjimas” yra muilo bur
bulas. Darbininkai yra 
vergai. Jie yra priversti 
dirbti daugiau negu jie 
pajėgia.

Stalinas švęs savo gim
tadienį gruodžio 21 d. Jis 
yar žiauriausias darbinin- 
kijos tironas. 20 dieną 16 puslapių. Fra-

Sovietų Rusijos spauda šome visų bendraŽMrbių 
talpina darbininkų pa-* savo straipsnius, kare* 
reiškimus, kad jie “labai pondencijas ir kitokio* 
myli savo vadą Staliną.; raštus siųsti taip, kad 
Jis yra mokytojas ir va- mes gautume prie* groo- 
das visų žmonių”. Kitaip džio 15 d. š. m. 
darbininkai ir negali pa-j Vėliau gautus 
sakyti, nes jie neturi jo
kios laisvės.

vas. Ankščiau buvo pra
nešta, kad jis Vokietijoje 
iššoko pro langą iš trau
kinio.

M. Auffrey buvo vienas 
iš devynių prancūzų vyrų 
ir moterų, kurie buvo kal
tinami Lenkijoje šnipinė
jimu ir išdavyste. Jie bu
vo areštuoti ir deportuoti 
iš Lenkijos.

Dėmesio! Nsestf

Kalėdinį “Darbininko” 
numerį išleisime gruodžio

Vėliau gautus raštu* 
talpinsime penktadim i • 
“Darbininko” numeryje. 

99 A M*

%

Praneštas Birentas B 
Lenkijos Yra Gyvas

gruodžio 23 d. (prieš put 
Kalėdas).

Tikimės, kad plunkant 
valdą rašytojai papao*

Paryžius, Prancūzija — savo laikraštį “Darbinta- 
Prancūzijos viršininkai ką” Kalėdiniais straipa- 
praneša, kad Guy Auf- niais, vaizdeliais ir k|W- 
frey, kuris buvo ištrem- kinis raštais. 8kaltyi*j*l 
tas iš Lenkijos, yra gy- bus jums už tai dėkingi-

. z

I



Antradienis, Gruodžio (L 1949

Ar Yra Norinčių Vykti Į Romą 
Šventiesiem Metam

Pramtouii KeRoRė | Rm), Fitaug, Uurdg, Ir Kitur
Su Ame rikli Lietuviu KateRtai Ekstan*siii

ŠVENTIEJI METAI
Per šių metų Kūčias Šv. 

Tėvas, popiežius Pijus 
XII, su šimtamečiu kaltu 
atidarys Šventąsias Du
ris,, per kurias keli mili
jonai Šv. Metų maldinin
kų eis lankyti Romos Šv. 
Petro Baziliką ir kitas 
šventoves, kad įsigytų y- 
patingų atlaidų.

Po tokių nepaprastų Šv. 
Durų atidarymo ceremo
nijų prasidės visa eilė re
tai matytų ceremonijų ir 
įvykių laike ateinančių’ 
1950 metų, skirtų paminė- __iai piaw»wii tsva Tėvams Marijonams, jei

; norėtumėte vykti j Romą 
J ir kitur su lietuvių eks- 

i kursi ja Šventiesiems Me- 
tams. Rašvkite: TĖVAI 

“i MARIJONAI, 2334 S.
Oakley Avė., Chicago 8, 
III. Galite paskambinti:

* VIrginia 7-6640. Praneš
ei kitę, kad norite važiuoti,
• kiek jūsų grupėje važiuos
iri._ . . , laįkui

Pra- 
anks-

kimo laikas dar nenusta
tytas.

Šiuo laiku Tėvai Marijo
nai norėtų sužinoti, ar y- 
ra daug tokių, kurie norė
tų važiuoti su šia ekskur
sijai. Kaina kelionei lai
vais, traukiniams ir vieš
bučiams su užlaikymu bū
tų $950. Kaina bus dides
nė, jei bus važiuojama ge
resne klase laivuose ir 
traukiniuose. Sav a i m e 
aišku, suvenirams ir ki
toms išlaidoms reiks dar 
išleisti daugiau pinigų, 

i Tai malonėkite pranešti 
ti Sv Tėvo paskelbtuosius; 
Šv. Metus.

Per 1950 metus duodami 
ypatingi atlaidai visiems 
kurie aplankys Romą iri 
tam tikrą skaičių Romos 
bazilikų. Tais pačiais me
tais Šv. Tėvas šaukia visą 
eilę nepaprastų seimų - 
konsistorijų; sakoma, kadį 
bus paskirti kardinolai,, u. . .7 kok-
net paskelbta daug kitųiIr ypatingai nepaprastų ši-! «a!®tubme5 lš7ktL 
nių apie šv. Petro laidoji-j”eštl klek gallma 
mo vietą. Yra labai tiks- ciau- 
lių žinių kad Šv. Petras i , m ■ ■ ■«- 
buvo palaidotas apačioj. JURJ. “BlSi/utS jintyMit* 
Šv/ Petro Bazilikos. Šiuo ZUOJI Voklltiili 
laiku tyrinėjimai eina pir- 
my^i ir 1950 m. bus 
skelbti jų daviniai.

PRAMATOMA 
EKSKURSIJA

Tėvai Marijonai su pa-,Jung. Valstybės simpati- 
gelba kitų organizacijų 'zuoja vokiečiams ir grei- 
norėtų ruošti ekskursiją į į tu laiku padarys su jais 
Romą tiems šventiesiems;ekonominę ir politinę su- 
Metams ir jų iškilmėms, tartį.
Reikalas nėra pilnai nu-j Jis sakė, kad amerikie- 
spręstas, bet yra abejo- čiai greitu laiku pagelbės 
nių. ar bus galima suor- į vokiečiams sudaryti armi- 
ganizuoti šią ekskursiją, ją, kuri galėtų pasitar- 
Norima sužinoti, ar yranauti Europai.
daug norinčių vykti su ---------------
tokia ekskursija į Romą Acheson Reikalauja Impor-

I

PĄBStMlZJĮflS

Prezidentas Trumanas su savo teima (žmona 
ir dukterimi Margaret viduryje) išvyksta trims 
savaitėms atostogų į Key West, Fla., kur jis yra 
pasiryžęs išstudijuoti ir visą eilę svarbių reikalų.

Lewis Atšaukė Aagltakaty I Itatijas SacMHal Ormi- 
Strakt ! niaja Trety Partty

I■ -
New York — Po 10 die- į

•9

■ 1 - —/

pa J Londonas — Viscount 
Hinchingbrooke, parla- 

• mento konservatyvių par
tijos narys, pareiškė, kad 

i jis yra įsitikinęs, jog

ir net dar toliau ir aplan
kyti kitas Europos šven
toves. Ar bus tokių, 
norėtų važiuoti 
vių ekskursija.

toPadkMm
Valsty-

-z
9H M

Mis’jonieriaus Laiškai

(Tęsinys)
JAUNA ŽMOGŽUDE
Kine ir'šokių salėje irgi 

norima prasiblaškyti ir 
atsigauti. Yra gražių fil
mų, iš kurių išeini žmo
gus su pakelta dvasia. 
Daugelis tačiau kino fil
mų yra sukurta pojū
čiams jaudinti, nes 
šios meškerės biznieriams 
daugiausia kimba žuvų.

jant gracingus menuetus, 
riteriškus polonezus ar 
romantiškus valsus, einu 
pasisukti po kambarį, kai 
niekas nemato, nes viešai, 
rodos, jau nebepritiktų... 
Galima ir pašokti, ir gra
šiai apsirengti, ir pasi
linksminti — svarbu tik, 

ant kaip daroma!”
‘ Tikrai, mes turime gra
žiai šokančių tautiškus ir 
kitokius šokius. Bet daž- 

“Prisipažistu Jums baugiai, anot tos pačios 
;raso Marija Peckauskai- Pečkauskaitės. kai įei- 
« - “kad jauna būdama ni, fokil} k„r raiįy. 

.mėgdavau labai šokti ir damiesi, mušdami kojo- 
dabar tebemegstu. Ir ret- mis, šoka jaunimas pa-dabar tebemėgstu. Ir ret-__ _____ _________
karčiais, patefonui gro- miršęs šokio eleganciją ir 

, . .jo estetinį grožį, turi už-
Pn?^oj.dirbo...kacetų merkti akis užsidengti 

a - ~ v rankomis iš gėdos veidą

Roma — Šiomis dieno- 
nų nuo naujo angliakasių’ miš socialistaipradėjo or- 
streiko pradžios, Lewis į- ganizuoti trečią partiją, 
sakė 400,000 angliakasių Toji naujoji partija nori 
vėl grįžti į darbus. Ta-būti viduriu, būtent, tarp 
čiau, kolei nebus pasira-! kairiųjų socialistų, vado- 
šyta su anglių kasyklų vaujamų Pietro Nenni’s 
savininkais nauja darbo (ir dešiniųjų.
sutartis, anglia k a s i a i| Dešinieji socialistai Te
dirbsią tik tris dienas sa- mja premiero Alcide de 
vaite ie. šis Lewis nusista- Gasperi valdžią ir yra nu- 

siteikią prieš komunistus, 
o kairieji talkininkauja 
komunistams. Treč i o j i

vaitėje. Šis Lewis nusista
tymas sukėlė nemažą są
myšį, ypač stambiųjų an
glių kasyklų savininkų ___
tarpe, šiaurės anglių ka-: partija nenori kooperuoti 
sykių savininkai protesto!r- —--- —
ženklan prieš tokį Levis1 - - ------
laikymąsi graso visiškai 
anglių kasyklas uždaryti. 
Kasyklų savininkai tokiu 
trumpu darbo laiku yra 
labai nepatenkinti, nes la
bai kenkia jų stambiajai 
pramonei. J •

Key West, Fla. — Pre
zidentas Trumanas paten
kintas streiko atšaukimu. 
Prezidento darbo reika
luose patarėjas Dr. Steel- 
man pastebėjo, kad ang
liakasių streikas nebus 
atnaujintas.

įsu valdžia ir taip pat ne- 
■ nori pataikauti svetimai 
jėgai — Sovietų Rusijai. 
Ji yra daugiau linkusi 
dirbti su dešiniaisiais so
cialistais.

į Ryty Voktytys Katėtai. 
Į ftfMMRmljon

Vokiečių 
pra-

kurie Washington
su lietu- bes Departamento valdi

ninkai studijuoja planą, 
Projektuojama ekskur- kaip įtikinti Kongresą ir 

sija aplankytų Romą, visą Amerikos visuomenę dėl 
Fati- importo padidinimo būti- 

Liurdo numo Amerikon iš Mar- 
Pranc ū z i j o sjshalo plano kraštų, jeigu 

Amerikos pagalba tiems 
kraštams nebus pratęsta. 
Acheson nuomone, Ameri
ka yra atsistojusi prieš 
alternatyvą: arba daugiau 
pirkti iš Marshalo plano

Naujas Pastatas Vattt 
Radijo Studijai

1/

Berlinas
spaudoje užtinkami 
nešimai rodo, kad Rytų 
Vokietijoje pagreiti n t u 
tempu likviduojami kace- 
tai ir jų gyventojų masės 
perkeliamos giliau už ge
ležinės uždangos — Sovie
tų Rusijon. Esą šių darbo 
vergų jau yra nemaža 
pervežta Rusijon. Vokie-

Naujo pastato M

eilę Italijos miestų, 
mos šventovę, 
šventovę, J 
miestus, Šveicariją ir net 
Angliją. Šioji kelionė bū
tų visais atžvilgiais prity
rusių asmenų lydima ir 
visa kelionė būtų laiva is t 
ir traukiniais, ne lėktų-•_ 
vais. Visa kelionė tęstųsi j kraštų, arba daugiau siųs- 
apic šešias savaites. Išvy- ti dolerių į tuos kraštus.

Roma
Vatikano radijo studijai 
darbai smarkiai žengia 
pirmyn. Nugriautas seno
sios Vatikano astronomi
jos, kuri dabar perkelta 
į Castelgandolfo, bokšte
lis ir ant to namo jo vie
toj pastatomas dar vienas 
aukštas, kuris tarnaite 
naujai Vatikano radijo 
studijai.

KALĖDOS IR TREMTINIAI
Kurianti PkuuKm Uuniiu

Sgjuugi

Jau neužilgo susilauksime Šv. Kalėdų ir Naujų 
Metų. Taikos ir ramybės ištroškęs pasaulis švęs Kris
taus Gimimo šventę su naujomis viltimis. Lietuviai, 
išsisklaidę po pasaulį prisimins Kūčių Vakarą tuos 
savo šeimos narius, bičiulius ir artimuosius, kurie dėl 
padarytos baisios Lietuvai skriaudos iš komunistų 
pusės, negali ramiai švęsti tos šventės savo pastogėje 
ir savo šeimos židiny.

Brangūs tautiečiai, Amerikos lietuviai, seniau čia 
įsikūrę ir naujai atvykusieji, prisiminkime savo bro
lius ir seses tremtinius, kurie ne dėl jų kaltės liko ir 
toliau vargti skurdžiose Europos stovyklose. Jų tarpe 
apie 6,000 moterų našlių su mažais vaikučiais, nes jų 
nekviečia nei į Ameriką, nei jų ima į kitus kraštus, 
todėl tie vargšeliai palieka skursti sunaikintoje Vo
kietijoje. Ištieskite jiems Jūsų dosniąją ranką Kalėdų 
Švenčių proga. Kiekviena Jūsų auka, ar tai pinigais, 
ar daiktais, nudžiugins tremtinių ir jų vaikučiui pri
slėgtą nuotaiką ir atgaivins viltį. Tad paaukokite 
tremtiniams. Parinkite jiems aukų ir prisiųskite 
BALF-ui, kuris persiųs tremtiniams į Europą. Už Jū
sų gailestingumo darbus ir aukas Dievas laimins gau
siomis malonėmis.

Kuli. I)r. Juozas B. Končius, 
BALF Pirmininkas.

Londonas — Į Londoną 
suvažiavo 55 tautų darbi
ninkų unijų atstovai pa
saulinei darbo Unijų kon
federacijai įkurti. Po karo 
sukurtoji pateko komu
nistų įtakon ir suiro. Iš A- 
merikos pusės konferenci
joje dalyvauja AFL, CIO 
ir United Mine Workers 
delegacijos, ši konferenci
ja atstovauja apie 48,000,- 
000 įvairių kraštų unijų 
darbininkų^

Jungtinės Tautos Nutrauks 
Posėdžius ty Santy .

Lake Succcss, N. Y. —- 
Jungtinės Tautos, kurios 
susirinko praeitą rugsėjo 
mčn.„ yra pasiryžusios 
nutraukti savo posėdžius 
penktadienį ar šeštadienį.

gyvenimas,, ken k i a m a 
sveikatai. Ak, kiek mote
rys prisikenčia moterų sa- 
lionuose, kiek kenčia šal
tį, kad tik madingai at
rodytų ! Tikros mados 
kankinės!

Vienos anglų statistikos 
duomenimis jaunų moterų 
18—27 m. amžiuje, miri
mų skaičius vis smarkiai 
didėja. Gydytojams šį 
skaudų reiškinį ištyrus, 
paaiškėjo tikroji priežas
tis. Ir žinote, kas ji buvo? 
O gi pagal madą rengima
sis šaltu laiku iškirptais 
trumpais rūbais,, voratin
klio plonumo kojinėmis. 
Ir kita — besaikis moterų 
rūkymas, sukeliąs širdies 
ir kvėpavimo organų li
gas.

Dar blogiau, kai mados 
kenkia sielos sveikatai. Y- 
ra madų, kurioms nei kū
no, nei sielos sveikatos at
žvilgiu nieko neprikiši. 
Jos atitinka ir laiko ir do
ros reikalavimus. Vėl yra 
madų, kurioms taip pat, 
rodos, nebūtų ko prikišti. 
Bet moterų perdaug rūpi
namasi tais rūbais ir ma
dinga išvaizda. Tartum 
jos tam ir tegyventų: vien 
tik ir rūpinasi kaip išsi
puošti, patikti. Dukters, 
žmonos, motinos, šeimi
ninkės pareigos atlieka
mos paskubomis, nenoro
mis. Kiek dėl to barnių, 
nesutikimų šeimoje, kiek 
išleidžiama tuščiai pinigų, 
taip reikalingų kitiems 
dalykams! Dėl mados ir 
grožio bijomasi vaikų. O • 
juk kaip tik ties kūdikiu 
išsiskleidžia moters pilnas 
grožis ir žavintis moteriš
kumas!

“Daugumos moterų su- 
garbinoutoje galvelėje ne- 
telpą jokįa kilni idėja. Jos 
tik pKtfpudšusios lėlės, 
kurių tuščiose krūtinėse 
neliepsnoja didelė, amžina 
meilė” (Mergaitės keliais, 
43 p.). O to kilnumo kaip 
tik visi ir trokšta iš mo
ters pajusti; vyras ieško 
moteryje tos didelės mei
lės. Dabar, kai viskas ap
link braška, griūva, vis
kas netikra, vyras vis la
biau ir labiau nori rasti 
savo žmonoje tikrą gyve
nimo draugę, saugią užuo
vėją. Ar ras jis tai tose 
beždžionėlėse, galvatrūk
čiais besivaikančiose pai
kas madas?!

O tų madų yra ir tikrai 
neprotingų, nedorų ir ki
tus piktinančių! Jos žemi
na moters garbę: taip ap
sirengusi moteris negali 
nei padoriai atsisėsti, at
siklaupti, nei pavažiuoti. 
Tokias madas gali diktuo
ti tik jau ne Dievo duotas 
grožio jausmas! Jas dik
tuoja noras erzinti kitų 
juslingumą. To rūbų per
matomumo, tokio apsi
nuoginimo, storai nuteptų 
lūpų negali reikalauti 
joks geras skonis! Lygiai 
ir vaikščiojimo bei gulinė
jimo visose pakelėse su 
maudymosi 
dalyvavimo grožio kara
lienės rinkimuose. Čia mo
teris išstato save į paro
dą, kaip ūkininkas jork
šyrų veislės kiaules...

(Bus daugiau)

su 14,000 darbo vergų.
Vatikano radijas paaku- iTp^nraukt/'k^d ’dau’ 

i™,. w nematytum. O
musų mergaitės skrenda 
kaip peteliškės į tuos šo
kius, pasiduoti tam neg
riškos muzikos taktui ir 
nebenori šokti mūsų se
nųjų elegantiškų šokių. 
Jos šoka, kaip tūkstan
čiai didmiesčio merginų, 
kurios savo vardą ir mo
ralę jau seniai palaidojo... 

Tai netušti žodžiai! Štai 
keletas faktų. Moksleivė 
Z. vis valkiojos į kinus, 
vis šoko moderniuosius 
šokius su tuo pačiu part
neriu... Po kurio laiko ji 
nėščia, o paskui — jauna 
žmogžudė! Arba B. mies
te po šokių su gausiu bu
fetu vyrų išsigabenama 
105 mergaitės. Po kurio 
laiko jų 80% jau serga ly
tinėmis ligomis. Žinoma, 
ne visada taip toli nueina
ma, bet ta linkme tąsyk 
vis tiek jau savaime su
kama... Mielasis — ji, jei 
Kristus ateitų į tokią fil
mą, į tokį balių, ar drįstu- 
mėte Jo akyaizdoje į ją 
žiūrėti, taip šokti? Jei ne
neik, nors ir kažkaip vi
liotų ! Kristųje rasite jė
gos atsispirti ir draug su 
kitais sudaryti mūrą, uo
lą, į kurią atsimuštų mū
sų laikų velniško pasilei
dimo banga.

PIRMASIS BALIUS
Žmogus savo kūryba pa

jėgia įkvėpti negyvajai 
medžiagai gražią išvaiz
dą ir valgį paruošdamas, 
ir savo butą įrengdamas, 
ir rūbus pritaikydamas. 
Gyvulys negali turėti kito 
kailio, “kitos mados”. Tuo 
žmogus nuolat reiškia sa
vo pranašumą, kūrybiš
kumą ir menišką skonį. 
Todėl kat. moralė ne tuoj 
krato galvą, jei kalba ei
na apie madas, kosmetiką 
ir estetiką. Tik mums, ka
talikams, čia turi likti 
svarbiausias dalykas ne 
kūno grožis, bet jo iškėli
mas iš grynai medžiagiš
ko, pasakyčiau gyvuliško, 
gražumo, * į sudvasinto 
žmogaus grožį, į gražią 
kūno ir sielos darną. Tik 
toks grožis gali ilgiau pa
tenkinti visą žmogų.

Krikščionybei todėl ne
svarbu, ar kas mėgsta 
vienokius ar kitikius rū
bus, solidesnę ar lieknes
nę žmogaus išvaizdą. Bet 
jei kuri dėl “lieknos lini
jos” be saiko laikosi viso
kių suliesėjimo dietų, jei 
šaltame ore ar žiemą dėl 
mados vaikščioja plono
mis, permatomomis koji-

tiniu laiku pranešė, kad 
kova prieš religiją Čeko-i 
Slovakijoj dar labiau su- 
stiprėsianti. Jau ir dabar 
daug dvasiškių išsiųsta į 
uranijaus kasyklas, kur 
sąlygos sveikatai yra la
bai nesaugios.

į J* AtsargosMRwllllV>

Uashington — Jungt 
Valst. aukso atsargos sie
kia 24,583 milijonus dole
rių. Tačiau pirmą kartą 
po 15 metų dabar sumažė
jo 118 milijonų dol. dėl 
užpirkimų kituose kraš
tuose. Tuo tarpu aukso 
rezervai kituose kraštuose 
pasiekę tokio žemo lygio, 
kad iš jų aukso įplauki
mas į Jungt. Valstybes y- 
ra neįmanomas.

Blihf 6i« HMif ftUgi
Washington—Britų šta

bo viršininkas 'maršalas 
Siim, lankydamas britų 
karines pajėgas Tolimuo
se Rytuose, dabar atvyko 
Amerikon ir tarėsi su 
Jungt. Valst. visų karinių 
štabų viršininkais. Po šio 
pasitarimo, anglų spaudai 
pareiškė, kad britai gins 
Hong Kongą, jeigu kinų 
komunistai mėgintų 
pulti.

ji

Abend” praneša, kad pas
taruoju laiku tik iš vieno 
Sashsenhausen k a c e t o 
sunkvežimiais yra išvežta 
į Lietuvos Brastą 3000 vo
kiečių kacetininkų.

Tas pats laikraštis pa
stebi, kad Rytinės Vokie
tijos vyriausybes Vidaus 
Reikalų ministerija nusi
stačiusi greitu laiku likvi
duoti visus kacetus pas 
save ir šimtus tūkstančių 
savo gyventojų, kurie 
randasi tuose kacetuose, 
atiduoti Rusijos vergijon. 
Iš Turingi jos, Saksonijos 
ir kitų išėjo traukiniai su 
šios rūšies vergais į Ry
tus.

Čekijoje falam Kova
Ofc *-V -W-rrtCS

Londonas — Londono 
laikraštis “Daily Tele- 
graph” pranešk, kad Če
koslovakijoje Rykmanove 
randasi svarbiausia kon
centracijos stovykla, val
doma sovietų kvalifikuo
tos kacctams tvarkyti ko
misijos. Į tą stovyklą su- 
vežami įvairių rūšių ko
munistinio rėšimo įtaria
mi asmens, kurių tarpe y- 
ra nemažas skaičius kata
likų kunigų. Iš čia siun
čiami į uranijaus kasyk
las darbams. Jachimovo 
apylinkėcse randasi 14

narvini URlTCTMieTIS

Boston, Mass. — Moky
klų vadovybe kelbia, kad 
Harvard universi tetas 
nuo 1943 m. gauna sumas 
studentų stipendijoms. 
Tos dotacijos siekia iki 
375,000 dol. metinių įplau
kų. Tokiu būdu stipendi
jų skyriamas Harvarde y- 
ra labai išplėstas, skiriant 
studentams stipendi jas 
nuo smulkesnių iki gana 
stambių sumų.

Harvardo vadovybė pa
garsino, kad gali pasinau
doti kiekvienas studentas 
šioj mokslo įstaigoj sti
pendija, jeigu tik jis ati
tinka stipendijai gauti 
nustatytoms sąlyg o m s, 
nes universitetas turi 
daugiau stipendijoms lė
šų, negu kitos mokslo į- 
staigos.

Be to Universitetas gau
na per metus įvairių do
vanų vidutiniai apie 6 mi
lijonų dol. vertės.

Aydn jc 
Vokielfjoje

Berlynas — Siaurinėje nėmis, trumpais, lengvais, 
Vokietijoje siautė audra. 
Žuvo 10 žmonių ir daug 
sužeistų.

taį jau yra peržengimas
5-jo Dievo įsakymo, nes 
taip trumpinamas savo

kostiumais,

SKURITY
T,

R BONOS
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BaHimorės lietuvis-didvyriškas

Per metų metus šv. Alfonso Lietuvių parapija 
Baltimorėje daro tokius nuostabius žygius visų misi
jų šelpime, kad kitos parapijos nė iš tolo jos nepasi
veja. Šių metų finansinė misijų apyskaita paduoda 
štai kokias skaitlines: šv; Alfonso parapija sukėlė 
68,669.79 dol. misijoms sušelpti, o sekamoji šv. Mari
jos parapija 9,055.94 dol. Tarsi nykštukas greta mil
žino. Tačiau, jei nubraukus šv. Alfonso parapijos 
sąskaitą, tai ir tas “nykštukas” yra sukėlęs labai 
rimtą sumą. Aukoti tūkstančius misijų reikalams rei
kia didelio pasišventimo ir uolumo sukelti beveik aš
tuonis kartus tiek. Tai, rodos, viršyja žmogaus pajė
gas. Tai lyg kokia pasakiška fantazija. O bet gi tai 
konkretus faktas. Ir tą faktą įvykdė ne koks Angelas 
iš dangaus, tik šv. Alfonso parapijos klebonas kun. 
Dr. Liudvikas Mendelis. Žinoma, geriems žmonėms 
padedant. Bet tegu kas kitas sugeba taip uždegti 
žmonių širdis meile Dievo ir Kristaus apaštalavimo 
sekimu. Čia jau reikia šv. Povilo uolumo, kurs yra pa
sakęs: “Kristaus meilė mane ragina”. Tas uolumas 
verčia suprasti šventą ir garbingą misijų darbą, jį 
tiek pasisavinti, tarsi žmogus pats būtum misijonie- 
rium, vargtum jų vargą ir išgyventum nuolatinį mir
ties pavojų, kurs gręsia nuolatos, ypač šiais baisin
gais laikais. Ne visiems tokią dvasią galima įkvėpti, 
tik parinktiems Dievo didvyriams.

Kiekviena katalikų parapija atlieka misijų dar
bą. Dvasios vadai nepertraukiamai skelbia Dievo žo
dį, sakramentų malonėmis palaiko žmonėse dorybių 
nuostatus ir, iš viso, ruošia juos laimingai amžinybei. 
Tai sunkus, reikalaująs pasišventimo darbas. Rodos 
jo pilnai užtektų. Ir užtenka, jei darbas realiai dirba
mas. Tačiau reikia nepamiršti, kad Kristus mus ra
gina atvesti pas Jį ir kitas tautas, kurios Jo dar ne-

— ixoo
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Tu Gloria Jerusalem

IDievo Gimdytoja. Jei Ji! 

Jos Sūnus Jėzus Kristus
— tikras Dievas. I

16 amž. šėtonas vėl pa-

luievu vjiinuy luju. J ei J11 ------------ -- ------------------------------------------------------- - ngM
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GYVENIMO KNYGA
kelia savo galvą aršioms A> 
Vnvnmc Tai nainnc Irnvnc <CO^ T. Klemensas Žalalis, O.F.M.

Paprastai visuose Pran
ciškonų vienuoly nuošė 
šeštadienio vakarais vie
nuoliai gieda: Totą pulch
ra es Maria... Tu gloria 
Jerusalem... šią triumfo 
giesmę jau Sename Testa
mente giedojo Joakimas 
vyriausiam kunigui ir ra
binams. Kada gi tai bu
vo?

Kai žiaurusis Izraelio 
priešas, kuris norėjo su
naikinti Dievo išrinktąją 
tautą, moters ranka nu
kirto jam galvą ir taip ta
po išlaisvinta visa šalis. 
Priešais žygiavo ir ėjo 
sutikti visa žydų tauta 
savo nugalėtojos Juditos 
ir ją šlovino: Tu Jeruzalės 
garbė, tu Izraelio džiaugs
mas,‘tu mūsų tautos pa
garbinimas!

Panašiai šiais laikais y- 
ra prislėg^^vP 
kat. Bažnyčia. Štai, stovi 
milžiniškos masės priešų 
ir save nesigėdina vadinti 

pažino, idant būtų viena avidė ir vienas Ganytojas, bedieviais, ]

kovoms. Tai naujos kovos 
prieš tikėjimo tiesas: 
prieš gimtąją nuodėmę, 
prieš malonę, prieš laisvą 
valią, prieš šventus Sa
kramentus. žodžiu, prade
da kovą prieš visą kat. 
Bažnyčios tikėjimą, jos 
patvarumą bei mokslą. Il
gai jos tęsėsi, kol paga
liau Tridente (1545-1563) 
viskas buvo išaiškinta, je yra Amerikos vyskupų dovana lietuviams tremti- 
Senasis tikėjimas laimi... į niams. Neužtenka, tačiau, turėti knygą namuose ir ją 
Visoms klaidoms buvo! niekados neatversti. Amerikos vyskupai duodami au- 
mesta: Anathema. ( ’ 1 " J •
komunika, ioonjiiuia.5 
bažnyčios. Red.) Jei kas|
buvo negero — pataisė. —’ raščio profesorių, kurie pasidalindami darbą, pasklei- 
Ir čia pasirodo tikroji Ju- džia tame žmonių šv. knygų meilę ir paskatina jų skai- 
dita — Marija. Dekrete a- tymą. Lietuviu tauta teturi vos keletą šioje srityje 
pie gimtąją nuodėmę, kas pasirengusių žmonių; jų skaičius ir rankos pirštais 
liečia Mariją, tikėjimas, būtų galima suskaitvti. Ne tik mažas skaičius, bet vi- 
sako, kad negali būti jo-si yra išsimėtę po įvairias valstybes ir prie geriausių 

Mergele Marija, pati vie- kios kalbos. Nuo tų ko-' norų nebus galimybės iuos sušaukti į bendrą suvažia- . 
na nugalėjai visas pašau- vos laikų žmonių meilė vimą soręsti šventraščio problemų. Sunku taip pat 
lio klaidas! [Marijai dar labiau sustip- pravesti šventraščio skaitymo propagandą, nes dėl

Patys įvykiai rodo, kad'rėjo. Ordinuose ir Kon- lėšų stokos ir dėl spaudos brangumo neįmanoma iš- 1 
Marija, švenčiausioji Pa- gregacijose iš naujo yra leisti atskirų knygų.
nelė, visas klaidas nugalė- žadinamas pamaldumas į! Tačiau rankų juk gi negalima nuleisti. Ir lietu-J 
jo. Ką gi sako senasis Ap-t Mariją. Atsiranda naujos j viai turi teisę, sakytume, pareigą, susipažinti su gy- ’ 
reiškimas? — “Ipsa con- stebuklingos vietos, yraivenimo knygomis. Atsirado mintis panaudoti pla- 

graži a u s i o s,; čiausiai skaitomo Amerikoje katalikiškojo laikraščio 
(1 puošniausios Marijos skiltis. “

1 
t

Dabartinis popiežius Pijus XII ragina visus ti* 
kinčiuosius, kad jie nepamirštų kasdien paskaityti 
Šv. Rašto puslapiu, kuriuose galima rasti Kristų, mū
sų gyvenimo idealą. J šį raginimą atsakė didžiųjų 
tautų vyskupai, ar tai pakartodami popiežiaus norą 
savo ganytojiškuose laiškuose, ar šventraščio profe
sorių kongresus šaukdami ir duodami lėšas išleisti 
šventųjų knygų tekstams. Juk ir paskutinė lietuvių - 
kalboje Naujojo Testamento laida, išėjusi Vokietijo-

(eks- ką troško, kad ir lietuviai susipažintų su šia gyveni- 
išskyrimas ištmo knyga.

Laimingos tos tautos, kurios turi daugelį Švent-

pia žalčio galvą- 
Žiūrėkime į-•pirmuosius 

keturius šimtmečius. Vos 
jaunutė kat. Bažnyčia iš- 

..^..v. eina iš tamsiųjų kata- 
laisvamaniais. j kombų į šviesą, čia prksi- 

Jo balsas nepalieka skambąs tyruose. Jį girdi uolūs Jie pavartoja visas prie- deda kovos dėl Kristaus 
pasišventėliai ir eina į tolimus Azijos ir Afrikos kraš-mones: neapykantą ir dievystės ir žmogystės, 
tus, pas tamsius laukinius žmones, tebegarbinančius klastą, kaip Viešpats iš Kovos buvo tokios aštrios 
pagoniškus dievaičius. Kiek reikia drąsos, kantry- anksto pasakė, kad su- ir buvo manyta, kad ari- 
bės, pasišventimo ir ypač artimo meilės prie jų prieiti, naikintų Dievo Bažnyčią jonai jau laimės. Ir štai, 
sn«ipažintit susidraugauti, įsigyti jų pasitikėjimo ir ir tikėjimą. Tačiau mes tos didžios kovos jau se- 
dėstyti jiems Kristaus mokslą ir šiaip jau juos šviesti pasitikime ir žinome, kad niai praėjo mūsų šv. Baž- 
ir kultūrinti. O kiek čia kliūčių iš pusės užsikirtėlių pragaro vartais kat. Baž- nyčios garbei. Kas padėjo
pagonijos šalininkų, kiek persekiojimų ir kančių bei nyčios nenugalės. Taip, ir kas laimėjo? Dievas
mirties pavojų. To viso nepaiso uolūs misijonieriai, mes turime laimėjimo vii- stebuklingai parodė: tai
kurių vis nauji būriai vyksta į bolševikų užimtus M, turime daugiau negu buvo Marija — tikroji
kratos. Gi čia namie minios rėmėjų - aukotojų, ku- M rjj Kristaus’tiname Bainyčios susirin-
riuos ragina ir tvarko misijų mylėtojai - kunigai,'Motinya apie gieda kime Efėze y(431)
kurių priekyje stovi nepalyginamas misijų herojus — šventoji mūsų Bažnyčia mingai visam pasauliui 
lietuvis Kun. Dr. Liudvikas Mendelis. K. savo maldose: Džiaukis,‘buvo paskelbta: Marija —

pasišventėliai ir eina į tolimus Azijos ir Afrikos kraš- mones: neapykantą

Marija Peckauskaitė

Mergaitės Kelias
Mergaitės asmenybė

LEGENDA APIE ŠV. PETRO MOTINĄ
Tai prasideda anksti, iš pat mažų dienų, 

menkiausiais mažmožiais. Juk visas mūsų 
gyvenimas, galima sakyti, yra mažmožių 
suma. Dideli dalykai retai teatsitinka. Į juos 
reaguojame taip, kaip esame įpratę reaguo
ti į mažuosius. Siuvėja nedailiai pasiuvo 
drabužį, pietums buvo nemėgstamas valgis, 
mama neleido eiti į šokių vakarėlį, kita gra
žiau už mus pasirėdė — štai ir esame susi
raukusios, niūrios, lyg tas pilnas elektros 
debesis, kurio visi iš toli bijodami lenkias, 
kad neišsiveržtų žaibais, perkūnais ir lytu
mi. štai ir turime mažą pragarėlį.

Bet kokia gėda! Tik pagalvokime: iš vie
nos pusės tokie menki mažmožiai, kvaili va
landėlės dalykai, niekų niekai, iš kitos — 
mūsų žmogaus asmenybė, nemirtingoji sie
la, Dievo kibirkštis. Ir tie niekai persveria, 
išstumia mus iš pusiausvyros ir išvaro į to
kius šuntakius, kuriais bjauris ir kuriuos 
smerkia mūsų sielos gelmės. Ne mūsų amži
noji asmenybė valdo tuos menkniekius, bet 
jie mus veda ir svaido lyg vaikai sviedinį. Ir 
galų gale patys nesijausdami, įklimpstame į 
mažmožių pelkę ir ten be tikslo žūname.

Tad saugokimės! Tarp kasdienių nemalo

reiškimas?
teret caput tuum — Ji statomos
sutrins tavo galvą” (1 puošniausios Marijos skiltis. “Darbininko” redakcija nuoširdžiai pasitama- 
Gen. 3, 15). Vien šio žo- šventovės, kuriose Marija vo popiežiaus Pijaus XII raginimui, o vaisiai yra di
džio užtenka, kuris paro- dalina savo malones ir vi- dėsni, negu tikėtasi: gautieji laiškai su sveikinimais, - 
do žmonijos blogį ir prie- sur skamba Dievo Moti- su klausimais, rodo susidomėjimą. Todėl kitame “Dar
žą. Jis pakelia savo galvą nai garbė ir šlovė. j bininko” numeryje bus pradėta nauja straipsnelių se-
taip akiplėšiškai prieš j 18-19 amž. posūkiuose rija, kuriuose bus aiškinamos gražesnės, įdomesnės 
Kristų mūsų Gelbėtoją, dar kartą pasirodo apsi- ir naudingesnės Senojo Testamento vietos, 
prieš Dievą, kad Jį ir Jo niaukę laikai. Tai baisios 
karalystę sunaikintų. Čia tikėjimo audros. “Popie- 
iškyla karžygė Mergelė ir žiu parblokšti, Bažnyčią 
Ji yra daugiau, negu S. sutriuškinti!” — šaukia 
Testamento moteris Judi-(Volteras. Pagaliau, nau- 
ta. Mergelė Marija eina į Jųjų amžių bedievybė...
kovos lauką ir grįžta su Daug buvo melstasi. Po-.— ---—, — 
pergale į namus: Ji sutry-lpiežius Pijus IX tremtyje apreikšta tiesa,

T. Klemensas Žalalis, O.F.M. . ———————— 1 , ,1^—■ —■■!■■■ ■ ———■ ■ ■■■■■■ g

pasaulio vyskupus Urbi et Ir koks džiaugsmas Po- 
Orbi visam tikinčiajam'piežiui, kai jis tai paskel- 
katalikų pasauliui paskel
bia dogmą: Visiems rei
kia tikėti, kaipo Dievo

____ ___ _____ , kuri mo- 
(1848) pergyvena skau-iko, kad švenč. Panelė Ma- 
džias dienas. Čia jis klau- rija nuo pat pirmojo savo 
piasi Gaeta’je, vienoje Jprasidėimo akimirksnio 
stebuklingoje malonių vie-'ypatinga Dievo malone pasitikti nugalėtojos Ju
toje, ir ieško Marijos pa-į buvo apsaugota nuo gim-ditos, taip šioje dienoje . 
galbos. Jo prašymas yra*tosi°s nuodėmės sutepimo šv. Petro aikštėje ir grei- 
išklaus v tas. Marija pasi- (Brev. Seraf. XII. 8). —tu laiku visame katalikiš- ,
rodo, kaip tikra, kaip dau- Šie žodžiai yra iškalti kajame pasaulyje nu- -
gel kartų nugalėjusi Judi- marmurinėje lentoje ir skambėjo nugalėtojos Ju
ta. Ji veda Popiežių atgal stovi įmūryta greta šv. ditos — Marijos džiaugs-
į savo sostą ir tuo išgelbs- Pranciškaus Asyž. 
ti Romą, viso pasaulio ka- ląs» šv. Pztrz 
talikų centrą. Šventasis sienoje. 
Tėvas dėkingai išpildo sa
vo pažadą, ką jis buvo pa
sižadėjęs. Jisai nori į dan
giškosios Motinos vainiką 
įsegti naują, brangiausi 
brangakmenį. Ir štai, 
gruodžio 8 d., 1845 m. Ro
moje, šv. Petro aikštėje, 
Popiežius kreipėsi į viso mės nėra tavyje!

bė. Jis tai gali matyti, ką 
galvoja Bažnyčios vaikai 
apie Mariją; Jis gali žiū
rėti į tikinčiųjų širdis, 
kurių meilė dega Marijai.

Kąįp kitados Izraelitai 
su džiaugsmo triumfu ėjo .

statu- mas, kuomet po Veni 
Petro bazilikos Creator Kristaus Vieti- 
Jie liudija šv.ninkas perskaitė bulę ir ■ 

Pranciškaus vaikų atliktą skelbė dogmą: Marija, 
nemirtingą darbą Marijos Dievo Motina yra nekal-. 
garbei, nes jie pirmieji tai Pradėtoji! Neapsako- . 
savo raštais gynė ir įro- mas džiaugsmas! Iš tūks- 
dė Marijos Nekaltą Prasi- tančių lūpų skambėjo “Te 
dėjimą: Totą pulchra es Deum laudamus”, tūks- 
Maria... Visa graži tu, tančiai varpų aidėjo Ro- . 
Marija, ir gimtosios dė-tmos ir kitose pasaulio L 

Tęsinys 5-tame pusi.

numų tarkime žodžius, Vergilijaus pasaky
tus Dantei, jiems keliaujant per pragarą: 
“Guarda e passa” — žvilgterėk ir eik toliau! 
Taip pat sako ir Tomas Kempietis savo Se
kime: “Į visus tuos dalykus žiūrėkime, lyg 
pro šalį eidami”.

Visi šie gyvenimo mažmožiai nėra tiek 
verti, kad mes apie juos ilgai mąstytume. 
Pasaulyje yra daug kilnių, gražių, žiūrėtinų 
dalykų. Jų nesuspėsim pamatyti, jei mūsų 
akys bus įstrigusios į anuos niekus.

Kas labiausiai žavi šventųjų gyvenime? 
Tas jų mokėjimas nepasiduoti kasdieninio 
gyvenimo nemalonumams, ta galia taip juos 
sunaudoti, kad jie tampa laiptai ne į praga
rą, bet į dangaus sodus. Niekas taip nekelia 
žmogaus aukštyn, kaip mokėjimas stovėti 
tvirtai lyg uola prieš gyvenimo mažmožius, 
ir niekas jo taip nežemina, kaip nuo maž
možių priklausomas elgesys. Ko esame verti, 
jei mus kiekvienas nemalonus niekniekis iš
stumia iš vėžių, kuriomis privalome eiti, bū
dami Kristaus mokiniais.

Kas sėdi savo ankštame kambarėlyje, tas 
temato vien to kambarėlio sienas; tam kiek
vienas naujas taškas, atsiradęs ant sienų, 
yra didelis nuotykis. Jam kiekvienas maž
možis, įvykstąs tame kambarėlyje, turi be
galinės svarbos, jį sujaudina iki giliausių 
gelmių.

Bet kas stovi ant kalno, tas turi prieš 
save tokius plačius plotus, viršum savęs to
kį puikų dangų, kad jo akys, į tas grožybes 
atkreiptos, nepastebi po kojomis esančią

smulkmenų. Lipkime į kalną, stenkimės žiū
rėti į didelius kilnius, amžinus dalykus! Tuo
met pakelsime kasdieninius nemalonius maž
možius ir neugdysime savo sielose pykčio, 
pavydo ir neapykantos.

ŠIANDIEN, DABAR
Friburgo universiteto profesorius de 

Munnynck vieną kartą per savo paskaitą 
pasakė: “Pilnas ir tikras žmogus yra tas, 
kurs duoda tiek gero, kiek pajėgia”.

Štai, trumpais žodžiais aiškiai pasakytas 
žmogaus uždavinys. Stengtis daryti tiek ge
ro, kiek galime. Sukaupti visą mumyse esan
čią gerąją jėgą ir jos neleisti tūnoti ir nykti 
be veiksmo. Ne tuščiai svajoti apie nepa
prastus darbus, kurių gal niekada nenu
veiksime, bet tuojau pat, dabar, taip gyven
ti, kad kiekviena valandėlė, kiekvienas elge
sys, kiekvienas žodis būtų viena pakopa 
aukštyn.

Nesakau: nesvajoti visai, bet sakau: ne
svajoti tuščiai. Tuščiai svajojame tuomet, 
jei, norėdami ko nors ateityje, nieko neda
rome dabar, kad tas noras įvyktų. Ką pasa
kytume pvz. apie mergaitę, kuri svajoja 
ateityje būti dainininke, o dabar nelavina 
savo balso. Pasakytume, kad tuščia svajo
nė, ir kad tai niekados neįvyks.

Tas pats yra ir su kiekviena svajone. Ji 
tuomet tegali įvykti, jei tuojau pat, dabar, 
imame ją vykdyti. Svajoti — gražus daly
kas. Svajoti būtinai reikia. Sakoma: “Men
kas tas kareivis, kuris nesvajoja būti gene

rolu”. Menkas tas, jaunimas, kuris neturi 
drąsos, didžių svajonių. Tad svajokite kuo 
drąsiausiai. Tegu kiekviena mergaitė svajo- ' 
ja tapti nepaprasta, kilnia moterim, tokiu • 
pilnu žmogum, apie kurį kalba de Munnynck. 
Ir tuojau pat, kas dieną, kas valandą, tegu 
ima taip elgtis, kad ta svajonė taptų kūnu.

Kiekvienas turi daryti tiek gero, kiek lei
džia jo gabumai, jo sveikata, jo gyvenimo 
aplinkybės. Su kuo nors susidūrę, su kuo 
nors turėdami reikalą, pirma paklauskime , 
save: “Ką gera galiu tam žmogui padaryti?” ' 

Kiekvieną darbą dirbdami, galvokime: 
kaip jį kuo geriausiai atlikti. Žerti iš savęs 
gėrio spindulius, kuriuos mums Dievas yra 
įdėjęs į sielą, ugdyti savyje gėrio daigelius, ' 
savo gyvenimu plėsti gėrį pasaulyje — tai " 
ir yra tikrai ir pilnai gyventi. Visa kita — “ 
pasigėrėjimo ieškojimas, pojūčių tenkinimas 
— yra lėkimas į mirtį.

Deja! Dažnai gyvename taip, lyg norėtu
me padaryti kuo daugiausia blogo. Atsimin
kime nors vieną savo gyvenimo dienelę. Per 
šį trumputį laiko tarpą kiek pasakome skau
džių žodžių, kiek parodome pavydo, piktumo, 
savimylos, kaip neatsižvelgiame į kitus, ko
kie esame nemeilūs ir nemandagūs. Užuot 
slėpę savyje bloguosius jausmus, kad niekas ' 
jų nepastebėtų, mes lyg tyčia išvelkame juos 
aikštėn. Užuot laikę savo piktuosius demo
nus grandinėm prirakintus giliausiam sielos 
kampe, paleidžiame juos, lyg įniršusių šunų 
gaują, kad draskytų visus, su kuo susitinka- 1 
me gyvenimo kelyje.



Antradienis. Gruodžio 6, 1949 m

Prel. J. Balkūno “Dviveidiškumas”?!

dau- 
laik- 
tapo

Teko girdėti Montreal pasa
ką apie viename to miesto res
torane turėtą pašnekesį. Esant 
linksmai kompanijai vienas pa
sakęs, jog šalę sėdįs jo drau
gas yra parašęs gana ilgoką 
straipsnį, jog nuo jo visi čiau- 
dėsią. Šios paslapties “išdavi
mas" nepatikęs pačiam auto
riui ir jis norėjęs atsilyginti 
antausiu. Iš tikrųjų, po keletos 
dienų “Naujienose” pasirodė 
tas “garsusis" Ant. Trumpos 
straipsnis, kuris iššaukė 
gelio reakciją įvairiuose 
raščiuose. Ant. Trumpa
pajuokos žaisleliu. Visi stengė
si išdešifruoti. ‘Drauge” tilpo 
žinutė, jog šis garsusis Trum
pa iš Čikagos persikėlęs į Mon
treal vesti “Nspriklausomos 
Lietuvos" informacijų skyrių. 
“Darbininke” kitas rašė apie 
kažkokį surūdijusį kardelį, tre
tiems jis esąs “Jonas penkiuo
se asmenyse”. Kaip ten bebūtų, 
dabar niekas neabejoja, kas 
l>er vienas Ant. Trumpa ir kur 
jis gyvena. Nenoriu skelbti 
tikrosios jo pavardės, nes ne
turiu notaro pasirašyto iden- 
tifiškumo dokumento.

Audrai ramstant Kanados pa
dangėje. Ant. Trumpa nerims
ta ir drumsčia tylųjį vandenį. 
Neužteko Kanadoje gyvenan
čių asmenų, jis užkliuvo ir už 
prel. J. Balkūno. Neva tai AP. 
parašęs iš Montrealio laišką a- 
pie kun. Vilkaičio šventės pro
ga pasakytuosius sveikinimus, 
o jis pats per lietuvių kongre
są girdėjęs tą patį prelatą 
kviečiant katalikus ir nekatali- 
kus maldai į Šv. Patriko Kate
drą. Jis palyginęs šias dvi kal
bas ir nusistebi jų dviveidišku-j 
mu: vienaip kalbąs Amerikoje, 
kitaip Montrealyje. Kaip įro
dymą savųjų išvadžiojimų ci
tuoja p. Balza ro sveikinimus.

Ir man teko laimė dalyvauti 
kun. Vilkaičio iškilmių minėji
me ir teko girdėti tiek prel. J. 
Balkūno ugningą tautinį svei
kinimą. dažnai pertrauktą plo
jimais. teko girdėti ir p. Balza-

ro sveikinimus. Tiek vienas 
tiek kitas yra begėdiškai iš
kreiptas. Kas jį iškreipė?

Atrodo, jog Ant- Trumpa nė
ra gavęs jokio laiško, bet gir
dėjęs iš to paties asmens J.— 
pavardė?, P.—vardas?), kuris 
dalyvavo tiek iškilmėse tiek 
New Yorko kongrese. Bet, no
rėdamas įgnybti kunigams, iš
galvojo būdą, kad sumėtyti sa
vo pėdas. Puolimo būdas yra 
lygiai tas pats, koks buvo per 
pirmąjį KLCT ir KLS posėdį, 
toks pat koks tilpdavo Lietu
vos antiklierikališkuose laik
raščiuose. Kas link dėl p. Bal- 
zaro pasisakymo, manau, kad 
pats sveikintojas jausis parei
gą pasisakyti prieš suklastotą 
jo kalbos perstatymą, o prela
tas nutylės, nors ir “Naujieno
se” yra prašomas pasiaiškinti 
dėl savo “dviveidiškumo”. Sa
kau nutylės, nes neverta atsa
kinėti. kada jo visas veikimas 
Amerikoje yra žinomas ir visi 
pažįsta, kaip tolerantingą, bet 
kartu visada tiesą rėžiantį, 
dvasiškį. Kiekvienas tai patvir
tins, kuris yra girdėjęs jį kal
bant ar tai BALF, ar tai ALT. 
ar kituose seimuose. Nei dau
giau, nei mažiau, garbingasis 
prelatas pasakė ir Montrealyje. 
Todėl patartina, ateityje pa
čiam Ant. Trumpai dalyvauti 
panašiose iškilmėse ir tik tada 
referuoti kalbas.

Kalbant apie šias iškilmes, 
prisimena ir “Nepriklausomoje 
Lietuvoje” tilpęs aprašymas. 
Ten išvardina visus, kurie svei
kino ir kieno vardu sveikino, 
tik. gal per apsirikimą, vidury
je aprašymo ir kun. J. Gutaus- 

į ko pavardė, bet nepaminėta, 
jog jis sveikinęs Kanados lie
tuvių kunigų vardu. Atleistina, 
nes NL korespondentas ne
mėgsta dėl stiliaus nuobodumo 
kartoti kunigo vardą. Tačiau 
vienodumo dėliai, galėjo juk gi 
paminėti, kad prelegentas da
lyvauja, kaip Kanados Lietu
vių Kunigų Vienybės pirminin
kas. kaip kad paminėjo kitų ti

tulus. Atleistina ir dėl to, nes kunigai kalti, kad Kanadoje 
gal būt norėjo rezervuoti porą nėra tolerantiškumo dvasiški- 
eilučių pranešti, jog ir Tarybos jai. kad jie nepripažįstami, 
pora asmenų privatiškai svei- kaip lygiateisiai lietuviai.
kinę kun. A. Vilkaitį. j Baigiant, norėčiau pasisakyti

Tebūna leista dar vienas fak- ir dėl “Naujienose” tūpusio 
tas iškelti liečiantis Kanados straipsnelio apie Kanados lietu- 
kunigus. kaip kad liečia Trum- vių katalikų laikraštį ir jo re- 
pos aukščiau minėtas. Iš Ame- daktorių Dr. A. Šapoką, 
rikos grįžusi Petronėlė Juške- Straipsnelis telpa tame pačia- 
vičienė turėjo pasikalbėjimą su me numeryje prieš Ant. Trum- 
NL korespondentu jk, kuriam pos burčiojimus. Iš visos kal- 
pareiškusi, jog Amerikoje e- bos. ners ir pasirodė dalyvavęs 
santi vienybė tarp lietuvių, nes 
ir civiliai ir kunigai sėdėję už 
vieno stalo. Gerai suprantu šį 
amerikiečių demokratiškumą. 
Nėra ko stebėtis, bet peršasi 
paslėptoji išvada: Kanadoje 
nėra vienybės, nes kunigai ne
sėdi už vieno stalo, atseit jie 
nepritaria tarybininkams. Ta
čiau. ar tik čia nereikėtų pri
taikinti tas gražus posakis: 
<4.

(kaip kad įprasta “Nepriklau
somos Lietuvos” koresponden
tams, kurie dalyvauja nedaly
vaudami), išsiduoda pats auto
rius ir todėl galėjo be baimės 
pasirašyti su Ant. Trumpos 
slapyvarde. Rašinėlyje užkim
ba ant dvasiškių ir vienuolių, 
kurie dabar turėsią darbo su 
važinėjimais ir su laikraščio 
platinimu. Ponas dalyvavęs gal 

vagie, kepurė dega”. Kas pa- norėtų, kad kunigai platintų 
žįsta Montrealio. Toronto, Win- “Naujienas" ar kitokį antikle- 
nipeg ir Welland tarybininkų rikaiinį laikraštį?
skyrius., tas tikrai pasakys. Baigiu savo pastabas ir atsi- 
jog kunigui ne tik neverta kar- prašau dalyvavusio, jei šį kar
tu sėdėti už vieno stalo, bet dar tą pasirašysiu dalyvavęs, nes 
pavojinga, nes gali lengvai iš- kaip tik mano atsitiktinis da- 
girsti ilgaskvernio titulą arba lyvavimas kun. A. Vilkaičio 
kunigai neturi kištis į viešą gy- iškilmėse ir buvo priežastis šio 
venimą, o tik sėdėti zakristijo- pasisakymo; jei nebūčiau daly
je ir bažnyčioje, o tokie faktai vavęs, nebūčiau supratęs Ant. 
nėra iš pirkto išlaužti. Jie yra Trumpos, ar JP begėdiško kal- 
įvykę Kanadoje. Todėl, argi bų iškraipymo. Dalyvavęs.

Unijos pareigūnai ir Missouri Pacific Rail- 
road geležinkelių atstovai St. Louis mieste pasi
rašo susitarimą baigti 45 dienų “Mo Pac” streiką. 
Šio susitarimo pasėkoje daugiau, kai 5,000 darbi
ninkų gr|žta darban.
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D.P. Camp. KENDSBUKG, 

Germany, British Zone
Tamoliūnas, Zigmuntas gim.
5. 1924, automechanikas;2.

Julija 1. 1. 1929, žmona; Alfre
das, Jonas 25. 4. 1949, sūnūs.

Liaudinskas. Marija gim. 10. 
5. 1918; Janina 7. 3. 1943, duk
tė.

Jurkevičius, Vincentas 2. 3. 
1901, darbininkas; Marija 15. 
11. 1903, žmona; Gertrūda - 
Aldona 29. 11. 1932, duktė;
Ona - Hildegarda 5. 7. 1940, 
duktė; Brigita 28- 2. 1944,
duktė; Jonas 4. 7. 1936, sūnus.

Slabokas, Marijonas 10. 7. 
1902; Marija 26. 8. 1905, žmo
na; Marija 30. 7. 1885, motina.

Frankas, Vaclovas 9. 7. 1902, 
elektromechanikas; Vanda, 20. 
1. 1909, žmona; Vida 
1939, duktė.

Strikaitis, Boleslovas 
1898, ūkininkas; Teofilija 
1907. žmona; Stanislova 
rutė 7. 11. 1934. duktė;
vyga - Vida 15. 12. 1940, duk
tė; Bronislava - Danutė 21. 12. 
1945. duktė; Konstantinas 13. 
9. 1947. sūnus.

Skuodas, Pranciškus 5. 12. 
1913. automechanikas; Morta 
16. 3. 1917, žmona; Leonas 26. 
1. 1939, sūnus; Viktoras 2. 6. 

|1940, sūnus; Bronislovas 20. 2. 
1942, sūnus; ‘Alfredas - Ber
nardas 5. 5. 1944, sūnus: Kris
tina - Birutė 12. 4. 1946, duk
tė; Liucija - Ledrūna 
1948, duktė.

Kvasas, 
našlė; 
sūnus; 
sūnus; 
1947,
1935, duktė.

Cijūnėlis, Vilius 6. 2. 
darbininkas; Kazimiera
1921, žmona; Valerijus 21. 3.
1942, sūnus; Elena - Margari
ta 18. 4. 1945, duktė.

Daniliauskas, Juozapas 17. 3. 
1917, stalius; Eugenija 29. 4.
1922, žmona: Stanislovas 7. 5. 
1947, sūnus.

Monsienė, 
1897, našlė; 
duktė.

Bliūdžius,
1904, mechanikas; Julija 23. 6. 
1916, žmona; Romualdas - Pet
ras 7. 3. 1942, sūnus: Julija - 
Gražina 2/6; 1943, duktė.

Smitkus, Bronislava
1916, ūkininkė: 
1945, duktė.

Ramanauskas, 
1916. ūkininkas;

1917,
1918,
29. 8.
1948,

1. 8.

7. 3. 
7. 5. 
- Bi-
Jad-

4. 5.
. v

15. 1.

4. 10. 
sūnus. 
27. 5. 
duktė.

Kiekvienas Lietuvis Skaito
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Vieninteli Pasaulio Lietuvių Kultūros Žurnalą
AIDAI

Nuo Spalių 4, 1949 Metų Mėnesinį 
Kultūros Žurnalą

AIDAI
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perėmė leisti
LIETUVOS PRANCIŠKONAI MOKOJE
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AIDAI

AIDAI

AIDAI

AIDAI

AIDUS

AIDU

AIDŲ

AIDŲ

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

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

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

Julija 9.
Edvardas 28.

Gediminas 1. 
Kazimieras

sūnus; Jadvyga

18. 11.

9. 1908.
3.
2.
20.

1932,
1934,

11.
9. 9.

1914,
2. 3.

Petronėle 15. 11. 
Marija 4. 8. 1936,

gust, gyvenąs Detroit, Mlch.
ŠIMKUfe, Antanas, iš Nabu- 

lių km., Tryškių vi., Šiaulių a.
ŠIMKUTE - Količienė, iš Ba

takių vi., Tauragės ap.
SIMONAVIČIENE - Bugny- 

tė, Pranciška, iš Akmenės, Ma
žeikių ap.

į ŠUČIUS, Juozas, iš Račalių 
km., šidikų vi., Mažeikių ap.

STATKEVIČIUS (Statkus), 
Antanas iš Antkalniškių km., 
Jurbarko vi., gyveno Cicero.

STATKUS (Statkevičius), 
Antanas, iš Antkalniškių km., 
Jurbarko vi., gyveno Cicero.

ŠUKIENE - Gudaitytė, Elz
bieta, ir jos sesuo Simanavičie- 
nė, Marcelė, bei jų brolis Gu
daitis, Juozas, kilę iš Antkal
niškių km., Jurbarko vi., Ra
seinių ap.

ŠAKALĮS Antanas, išvykęs 
iš Rygos.

į ŠLEKYTES, Anelė Mažui- 
kienė ir sesuo Katrė, iš Raš- 
čiūnų km. Papilio vai. Biržų a. 

Į ŠATRAUSKAITE, Magdė, iš 
Panemunikų km., Antnemunio 
vi., Alytaus ap.

TURKAUSKIENE - Butku
tė, Ona, iš Ridikiškių km., Er
žvilko vi., Tauragės ap.

URBANAVIČIUS, Antanas 
ir Juozas, iš Rupeikių km., 
Stakių par., Šimkaičių vi., Ra
seinių ap.

URMANAITIS Kristijonas, 
iš Pagraužiu km., Liubavo vai., 
Marijampolėš ap.

■ Ieškomieji ar apie juos zinan 
Tauragės vaL, ir tieji maloniai prašomi atsiliepti

PAIEŠKOJIMAI
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iš
v.,

1910ą ūkininkas; Marcelė 26.'
11. 1911, žmona; Jonas 26. 1.
1936, sūnus; Juozas 15. 1. GUDAITIS, Juozas, kilęs
1940, sūnus; Algimantas 29. 6- Antkalniškių km., Jurbarko
1946, sūnus. Raseinių ap.

Kudžma, Vincenta 9. 2. 1910, PRITORIJUS Jurgis, iš Api- 
ūkininkė - našlė; Genovaitė 21. dėmių km., Marijampolės ap.

RINKIS Jonas ir Julius ir 
Rinkytė - Neimonienė Elena, 
iš Zavodos km. Punsko par.

RUDAVIČIOTES, dukterys 
Vlado ir Marijos - Onos, kurie 
išvyko iš Laukdvarių dv. Lau
kuvos vi.

RYDEMAKAS Jonas, iš Šak- 
vietės km., 
žmona Nykštaitė Anė, iš Jur- Consulate GeneraI of Lithuania 
barko. ,

SCHERMOKSCHNES, Au-‘

10.
27.

11.

2. 1942, duktė.
... «

Ufartas, Juozapas 30. 
1915, ūkininkas; Antanina 
11. 1881, motina.

Ambraziejus, Antanas 28.
1917, ūkininkas; Marija 27. 3. 
1923, žmona; Irena 12. 8. 1944, 
uktė.

Reitneris, Juozapas 
1899, 
1915, 
1931, 
1934, 
1934, 
1936,

24. 11.
11. 3.
11. 3.
20. 6.

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

ĮSIGYKITE VEIKALĄ K LIETUVOS PARTIZANU W0S
VYTIS IR ERELIS

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

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

15. 12. 
ūkininkas; Marija 15. 7. 
žmona; Stefanija 

duktė; Marija 
duktė; Marija 

duktė; Vytautas 
duktė.

Švedas, Jonas 10. 3. 1894, 
darbininkas; Marija 14. 3.
1902, žmona; Aldona 17. 9.
.932, duktė; Zita 18. 10. 1940,

duktė.
Žilys, Aleksandras 26. 3.

1910, dažytojas; Petronėlė 17.!
5. 1916, žmona; Regina 3. 9. Erelis, vaizduojanti leituvių kovas su tėvynės priešais, visų bu- 
1941, duktė; Marija - Nijolė y0 išgirta ir pamilta. Skaitytojas susižavi iki paskutinio pusla- 
21. 7. 1945, duktė; Vida - Ona pjo. Kaina — $2.50. Sumažinta kaina tik $2.00. Užsakymus siųs-

1920, žmona; Joana - Monika 
18. 9. 1941, duktė; Vidas-Zig- 
muntas 4. 3. 1943, sūnus; Jo
nas - Zenonas 14. 8. 1944, sū
nus.

Savokaitis, Anupras 31. 5. 
ūkininkas; Ona 1. 3. 
žmona; Irena - Izolina 

1943, duktė; Nijolė 10. 1. 
duktė.

Račkauskas. Juozapas 2. 12. 
1924, knygvedis.

Janonis, Jonas 1. 12. 1892, 
mokytojas.

Gineikis, Leonas 28. 5. 1887, 
ūkininkas.

Augustaitis, Vytautas 
1917, darbininkas.

Kusleika, Domininkas 
1907, ūkininkas.

Pilkauskas, Emilija 
1918 ; Jonas ?8. 8. 1945,

Adomaitis, Benedikta 
1921; Marija 1. 5. 1948,

D.P. Camp WATENSTEDT, 
Germany, British Zone

Mačiulaitis, Voldemaras gim. 
24. 6. 1911, auto-elektromecha- 
nikas; Bronislava 18. 12. 1911, 
žmona; Virgilijus 10. 10. 1940, 
sūnus; Valentinas 17. 2. 1947, 
sūnus.

Ramanauskas, Matas 10. 10. 
1888, šaltkalvis - mūrininkas; 
Ona 20. 3. 1903, žmona; Aldo
na 8. 4. 1934, duktė; Regina 
19. 5. 1939, duktė.

šepelienė, Uršulė 15. 8. 1871. 
D. P. Camp, DIEPHOLZ, 

British Zone, Germany
Bosas, Juozapas 11. 10. 1905, 

ūkininkas; Marija 16. 2. 1915, 
žmona; Jonas 9. 7. 1939, sū
nus; Juozapas 6. 2. 1945, sū
nus; Jurgis 6. 5. 1947, sūnus; 
Ona 20. 5. 1940, duktė.

Laurynaitis, Juozapas 23. 3. 
1898, ūkininkas; Ona 11, 6. 
1909, žmona; Stanislovas 24. 
3. 1941, sūnus; Gediminas 18. 
9. 1945, sūnūs; Petras '1. 1.
1948, sūnus; Romualdas 27. 1,
1949, sūnus.

Šlivinskas,
1902, 
1907, 
1933, 
1940, 
1935,

Subačius, Petras 29. 6. 1909, 
ūkininkas - šaltkalvis; Ona 22. 
1. 1905, žmona; Albina 20. 5. 
1930, duktė; Ona 27; 3. 1932, 
duktė. * *'

Kirvelaitis, Juozapas 17. 3. 
1906, ūkininkas; Konstancija 
15. 11. 1902, žmona; Justinas 
15. 8. 1933, sūnus.

Bendoraitis, Antanas 10. 3.

Jonas 15. 
ūkininkas; Angelė 19. 
žmona; Albinas 5. 
sūnus; Bronislovas 15, 5.

sūnus; Marija 15. 2. 
duktė.

Petras 30. 10.

Rūta
30.
22.

8.
2.

Jonas 
Monika

17.
15. 7.

8.

10.
11.
11.

15. 4. 1947, duktė.
Banys, Jeva 28. 10. 1907,

darbininkė; Vanda 24. 2. 1930, 
duktė; Algirdas 31. 3. 1933, 
sūnus.

Pundžius, Marijona 15. 8. 
1875, motina.

Norvilą, Kazimieras gim. 26. 
9. 1921, ūkininkis; Marija 28. 
6. 1923; Albinas 27. 2. 1947.

(Bus daugiau)

kitę:
DABBININKAS

S66 West Broadway, So. Boston 27, Mass.

“DARBININKO” ADMINISTRACIJAI:—
Šiuomi siunčiu $2.00 ir prašau prisiųsti apysaką — “VYTIS 

IR ERELIS”.

Vardas

Adresas

M

- /

"V.

4.

Duokite jam cigarų, vyrai labai į- 
vertika tai, kurie rūko! Puikus pa
sirinktinas Havana Filler 7-20-4 ir 
DexVer cigarų, kurie yra Kalėdų Do
vanų Dėžutėse po 25 ir 50. Gausite 
jų, kur tik cigarus parduoda.

Dvidešimts Penki ir
t * / ..< • f ’ v r '< r • r

Penkios Dešimts
• H . . • • * * > •

Dovanų Viename!

Janious for tyality Since 1874
’ •

•ar

R. G. SULLIVAN INC. MANCHESTER, N. H
•t . . l ~ . T .
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IProf. K. Pakšto paskaita Amerikos Lietuvių Kongrese 
lapkričio 4—6, 1949, New Yorke)

3. KALBOS IŠLAIKYMAS — SVARBIAUSIAS 
UŽDAVINYS

Amerikoje kai kuomet tenka lietuvių tarpe iš- 
• girsti mintį, kad čia mūsų tautybei kalba nesvarbi, 

svarbiau būti geru lietuviu, nors savo kalbos ir nemo
ki. Mūsų tautos istorijos nežinantiems lengva vaikiš
kai nušnekėti. Ogi žydų ir airių pavyzdžiai mums vi
sai netinka. Pirmiausia, kiekviena tų tautų Ameri
koje turi daugiau kaip po penketą milijonų jau tvirtai 
prasigyvenusių piliečių. Bet yra dar svarbesnių daly
kų už skaičius. Žydai turi visiškai savistovią nuosa
vą religiją, kurios su niekuo nesidalina. Kalbos jie 
nesugeba apginti, bet religija nuostabiai padeda jiems 
išsaugoti esmingiausius žydiškumus. Jie labai galingi 
ekonominiame, politiniame ir net moksliniame gyve
nime, bet jų kultūros originalumas visiškai sunyko, 
kai po pirmojo Pasaulinio Karo sustojo žydų kultū
rininkų emigracija iš Lietuvos, Lenkijos ir Ukrainos. 
Numirė žydų teatras ir jų literatūra čia labai susmu
ko, bet žydai vis vien laikysis per didelę ištikimybę 
savo originaliai religijai.

Airių didžiausia galybė tai bažnytinės ierarchijos 
beveik pilnas ponopolis. Jei lietuviai būtų apsigyve
nę tokioj šalyj, kurioj jie būt sudarę ryškią daugumą 
katalikų tarpe ir būt pasiėmę aukštąją ierarchiją į 
savo rankas, tai net be kalbos būt labai ilgai išlikę 
gyvi, nors mažiau kūrybingi. Kadangi mūsų labai 
maža, tai mūsų kultūrinis potencialas turi būti labai 
aukštas. S,ava kalba, jos grynumas ir originalumas 
buvo ir turi toliau pasilikti gyviausiu akstinu savai 
literatūrai ir menui kurti.

Devynioliktame amžiuje daug tūkstančių lietuvių 
išmainė savo kalbą į lenkišką, gudišką, vokišką. O ką 
gi dabar duoda lietuvių kultūrai tie pora milijonų lie
tuvių, kurie užmiršo savo kalbą? Duoda tik rūpesčių 
Lietuvai, uoliai talkininkaudami Lenkijai, Vokietijai 
ir net Gudijai pasisavinti senas Lietuvos žemes. Ne
būkime naivūs, kad lietuviškas kraujas kaž koks 
stebuklingas ir jis net be kalbos išlaikys mūsų tauty
bę. Nieko panašaus neatsitiks. Argumentą baigsiu 
poeto žodžiais: “Tas ne lietuvis, kurs liežuvį pamirš 
brangiosios Lietuvos...”

4, KNYGA IR MENIŠKOJI KŪRYBA 
(tuviškojl knygŠTtąi mūsų tautos tikrasai gai-

i •

Lietuviškojiknygatąi musų tautos tikrasai gai- 
vastingumo pulsas ir jos kultūrinio ^potencialo baro
metras. Prieš pat laisvės praradimą Lietuvoje išei
davo jau 1,400 knygų per mėt is ir vis dar stipri buvo 
tendencija ir pakankamos sąlygos knygų skaičiui di
dėti. Nauji leidiniai apimdavo visas modemiškojo 
gyvenimo ir kūrybos sritis. Dabar toji puiki dvasinė 
kūryba priešo įsiveržimu tapo beveik visai panaikin
ta. Išeina ten per metus dar apie 200 knygų, bet jų 
daugumas tai tik vertimai sovietinės propagandos, 
kuri nieko bendra neturi su lietuvių kultūra ir tradi
cijomis^ Svarbiausia dvasinė kūryba dabar, pergyvena 
dideles sutemas. Didelis visos išeivijos uždavinys bus 
išlaikyti spausdintą Lietuvos žodį sutemų metu. Bet 
tai ir sunkiausias uždavinys, reikalaująs didelio tau
tinio susipratimo, organizuotumo ir pasiaukojimo.

Rašytojų mums dabar nestigtų, bet iš kogi jie 
■gyvens? Juk jiems teks verstis įvairiausiais amatais 
ir dažnai sunkiais darbais. Net ir tokiose apystovose 
kai kuriems jų užteks ištvermės ir heroizmo išskelti 
Ugnį iš kankinamos sielos ir išvarginto kūno. Bet rei
kia dar leidėjų. Ir jų atsirastų, jeigu tik bus gana 
skaitytojų. Skaitytojų suieškojimas gal ir bus tas 
surikus ir įkyriausias darbas, be kurio knyga negali 
švieson išeiti. Senoji išeivija, kaip mano praktika Lie
tuvių Kultūros. Institute rodo, knygos negaudys. Ji 
gyvena labai sparčiu didmiesčių gyvenimu ir lietuviš
kos knygos nepasigenda. Net lietuviškus laikraščius 
Amerikoje skaito tik apie 70,000 žmonių. Ogi knygos 
čia vargiai gali tikėtis parduoti daugiau 200 - 500 eg
zempliorių. Gal pavyktų ir žymiai daugiau, bet tam 
jau reikia knygos apaštalų, kurie jos labui panaudotų 
visa savo kantrybę ir net bažnyčių sakyklas...

Lieka naujoji tremtinių srovė. Ji jau baigia iš-

PASAKŲ KNYGA

uf Bakūže Samani
KUR BAKŪŽE SAMANOTA” tel 
Ir 12 pasakų, kaip tai: “PABEGE- 
3”. “OŽIO BALSAS”, ---------------

šioje a 
beg**

, __________ , “ADOMAS
IR IEVA”, "UODAS”, “POPIEŽIAUS PAUKŠTYTE”, “SENAS 
KARVELIS ALEKSANDRAS”, “ŽIOGŲ DAINA” ir Lt

Knyg* 288 puslapių .Kaina $2.00. Užsakant šią knygą ne 
reikia mums laiką rašyti, tik įdėkite iškirptą kuponą su $2.00 j 
korfvertą ir pristikite "Darbinnkui”. Gavę kuponą, tuojau nu 
siųsme jums knygą. Rašykite:

‘DARBININKAS”
866 W. Bro*dway So. Boston 27, Mass

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

gą — “KUR BAKŪŽE SAMANOTA”.
Vardas__________________ ______________________________
Adresas-----------------------------------------------------------------------

*r "

niingnrras

Sunkios rašytojų gyvenimo sąlygos. - 
Nepalanki dvasinė atmosfera. -Rąšy- 
tojai nori kūrybinės laisvės. - Lietųvjp 

rašytojo kelias. .
J. Kuzmickis

Šiandien, kai mūsų tau-i apie 5:30 — 7 vai. vakaro; 
ta kenčia istorijoje negir-'pavargęs, purvinas, išal- 
dėtą priespaudą, kai pik-j kęs ir ne kartą sušalęs. I 
tos jėgos stengiasi net' Kada jis gali rašyti, ką 
laisvuose kraštuose gyve- nors kurti? Pasiklausyki- 
nantiems tremt i n i a m s me jų pačių prisipažini- 
burnas užčiaupti, norom mo: 
nenorom atsisukama į ra- — Galiu rašyti tik atlie- 
šytojus ir žiūrima, ką jie kamu laiku, o to laiko vis 
ligi šiol davė ir ką ateity- maža. Naktį laikrodis taip 
je galėtų duoti. pat eina, ir snausdamas

Kalbant, tačiau ,apie ra- ne ką tegali nuveikti, — 
šytojų kūrybą, niekuomet tvirtina poetas, dirbąs fi- 
nereikia pamiršti žvilg- zinį darbą, 
terti į: I — Šiuo metu literatūrinė

a) JU gyvenimo sąlygas kūryba man tegali būti 
ir dvasinę atmosferą, nepasiekiama svajonė, —

b) jų dvasios troškimą skaudžiai prisipažįsta tek- 
laisvai ir nevaržomai kur- stilėje dirbąs ir į visuo- 
ti. meninį darbą įklimpęs

GYVENIMO SĄLYGOS 4 -. sT.- - Paklaustas, ar daug lai
ko gali skirti literatūrinei 
kūrybai, stiprus rašytojas 
atsako:
— Teoretiškai visai nie

ko. Praktiškai, nuvagiant 
miego valandas, 3—4 vai. 
per savaitę...
DVASINE ATMOSFERA

| Literatūrinei kūrybai 
ir rašyto- reikia palankios atmosfe-

Šiandien visi dirba. Dir
ba sunkų, neįprastą fizinį 
darbą. Dirba visuomeni
ninkai, dirba kultūrinin
kai, mokytojai, dirba ra
šytojai, menininkai. Šian
dien daug kur tik fizinis 
darbas garantuoja aprū
pintą, sotų ir patenkina
mą gyvenimą. 
’'Taigi, dirba 
jas. Nuo ryto iki gerų pa- ros. Reikia bent minima- 
vakarių. Į namus grįžta lių sąlygų, kurios leistų

sibarstyti keturių kontinentų didžiose platybėse. Pi
nigo naujose žemėse po truputį ir palengva jie užsi- 
kals. Bet kartu jie įsijungs į didelių miestų judrų gy
venimą. Miesčioniška ir kosmopolitinė šalna nejučio
mis skverbsis į lietuviškas sielas, šaldys jautrų ilgesį 
lietuviškojo žodžio, mažins jautrumą lietuvybės reika
lams.

Lietuvių tautai labai svarbi visokia meniškoji 
kūryba, bet kovoje su nutautėjimu aukštas* dainos 
menas turės suvaidinti pirmaeilį vaidmenį. Daina ir 
giesmė ras gražaus pritaikinimo net ir mažose lietu
vių grupėse. Daina ir lietuviški šokiai galėtų praplisti 
net ir nesant bendruomenėje labai ypatingų talentų. 
Didesniuose centruose pasireiškė ir meno parodos. 
Bet labiausia izoliuotus vienetus galės pasiekti tiktai 
knygos ir žurnalai. Tad į juos kreipkime uoliausio 
dėmesio, jiems atiduokime ką kas galime: vieni savo 
darbą ir kūrybą, kiti gi neužmirškim prenumeratos ir 
aukos.

Kuo mūs mažiau gyvų ir laisvų beliko, to šviesiau 
ir kaitriau turi degti mūsų dvasiniai švyturiai.

5. PIEMIĄUSLAS DEMESIS JAUNAJAI KARTAI
Su keliomis pertraukomis net 23 metus isgyve- 

nau tolimuose užsieniuose. Nuo pat savo klajonių pra
džios atydžiai stebėjau įvairių tautų nutautėjimo pro
cesą. Man buvo labai įdomu stebėti, kaip per 35 ar 40 
metų 8 milijonai vokiečių nuskendo anglo- amerikie
čių milžiniškame konglamorate, kaip 6 milijonai len
kų džiūsta it nustoja kultūrinio gaiVastingumo. Teko 
pabuvoti ir laisvųjų nišų subuvimuose: jų gausi inte
ligentija blaškosi po svetimus kraštus jau 30 metų: 
jų subuvimuose jaunimo kaip ir nebėra, nes jį nusine
šė svetima didžios realybės banga. Pranašų balsas to 
jaunimo' nepasiekia. Mišrios vedybos sugraužia pas
kutinius jų likučius.

Mačiau jšu truputį mažų lietuviukų, kurie atsi
vežė Amerikon vokišką kalbą, ogi savo kalbos beveik 
nieko. Jie dabar trumpiausiu laiku pramoko angliš
kai ir lietuviškai nebekalba. Žinoma, tai dar tik maža 
išimtis, bet tųji išlmtU ateityje rodys skubios tenden
cijos tapti daųgumaj pritaikoma taisykle. Tad, susi
mildami, gelbėkime vaikų lietuvybę! Lietuviškų mo
kyklų svetur beveik nėra: dažnai vietos įstatymai ne
pripažįsta mokyklines ląįsvės, o kai kur patiems lie
tuviams pristinga kultūrinės drąsos ar net susiprati
mo gelbėti savo didžiausias vertybes. Bet gi tėvų 
švelnus ir tvirtas nusistatymas mokyti savo vaikus 
lietuviškai kalbėti ir skaityti, nevartoti jiems girdint 
žargono ir barbarizmų tūrės lemiamos reikšmės vai
kų lietuvybei.'

Dar sunkiau bus sulaikyti svetur subrendusį jau
nimą nuo mišrių vtedybų. Mišrios vedybos nepriklau
somoje Lietuvbjė mums nebuvo pavojingos: lietuviš
kosios kultūros žiedai ir šiluma jau pajėgdavo suža
vėti, patraukti simpatijas prie lietuvybės. Ten, ma
žoje erdvėje, lietuvio kultūros šviesa buvo jaū žymiai 
stipresnė už paskirus svetimus spindulius. Svetur gi 
bus atbulai. Didžioji žmonių mase, skubūs ir svarbūs 
materialihiai reikalai kaip dideli kalnai užgrius lietu
viškas krūtinės, tirpdins lieturišką tautinį potencialą.

° {Bus daugiau) ‘ ‘

vienam susitelkti, apsi- rašytojai ar kas kitas) n omu 
mąstyti ir niekuo netruk- galėtų 
doinhm dirbti. ' ‘ jąms,

Ar tokias sąlygas visi 
rašytojai turi?

tįbai abejotina. Vienas 
kitas gyvena stovykloje, 
neturi atskiro kambario. 
Tačiau šalia to — dvasi
nis fizinio darbo bendra
darbių apsnūdimas, ne
vertinimas dvasinės kūry
bos, susmulkėjimas, ne 
kartą beviltiškumas. Mes 
galime įsivaizduoti rašy- 

įtojo nuotaiką, jei jis pa
statomas su šluota kori
doriuje, jei jis per dieną 
tvarko kambarius ir kiek
viename žingsnyje sulau
kia priekaištų ir pašaipos.

0 tačiau patys rašytojai 
puikiai supranta savo mi
siją, kai vienas jų (F. Ne
vers vičius) visu rimtumu 
tvirtina:

— (Emigracijos sąlygos) 
sulėtina darbo tempą, tar
pais ištisus laikotarpius 
padaro nekūrybingus. Ar 
daro įtakos ir kokios kū
rybos vertei, — spręsti 
tuo tarpu negaliu. Be to, 
tai sunkiai pačiam rašy
tojui sprendžiamas klau
simas. Manyčiau, kad ir 
sunkiausios sąlygos netu
rėtų atsiliepti į rašytojo 
kūrinio vertę, jeigu jis į 
savo darbą žiūri rimtai, 
turi savikritikos ir jaučia 
atsakomybę. Kiekvi e n u 
laikotarpiu ir bet kurio
mis sąlygomis rašytojas 
turėtų reikalauti iš savęs 
tiek, kiek organiškai iš
gali. Turėdamas šavikriti- 
kos, jis neturi leisti viešu
mon dalykus, kuriuos 
pats laiko nesubrendu
siais, dėl tų ar kitų prie
žasčių neatitinkančius už
sibrėžtos idėjos bei meni
nio lygio.

KŪRYBOS LAISVE
Visi gerai žinome, kad 

tik komunistiniuose ir fa
šistiniuose kraštuose ra
šytojams uždedami varž
tai ir diktuojama, kaip ir 
apie ką jie turėtų rašyti.

Principe rašytojas yra 
laisvas ir jam pačiam te- 
valia pasirinkti temas ir 
siužetus.

Paklaustas, kokios pro
blemos keltinos mūsų li
teratūroje, jau minėtas F. 
Nėveravičius* labai teisin
gai pastebėjo:
— Esu griežtas prieši

ninkas vienokiu ar kito
kiu būdu (valdinės ar vi
suomeninės prasijos) ra
šytojui primesti proble
mas ar idėjas. Jos turi iš
plaukti rašytojui laisvai 
ir savaime. Laisvė, pasi
renkant temas, problemas 
ir jas interpretuojant, y- 
ra vienintelis tikros kū
rybos laidas. Bet kurios 
visuomeninės ar valdinės 
(plg., SoV. Sąjungą) pi-e- 
sijos įtaiga gali atvesti 
tik prie geresnių ar blo
gesnių batų pasiuvimo, 
bet ne prie literatūrinės 
vertybės sukūrimo. Nai
viai ir iš esmės klaidingai 
galvoja tie, kurie mano, 
kad, leiskim, visuomenė 
pagal gyvenamąjį momen
tą gali ir turi diktuoti ra
šytojams problemų pasi
rinkimą. Gerai parašytas 
veikalas iš Mindaugo lai
kų, Prancūzų Revoliucijos 
ar mūsų laikų' bus lygiai 
vertingas įnašas į mūsų 
kultūrą bet kuriais laikais 
ir laiko tarpais. Gi pi^i, 
presijbs padiktuota * di
daktika, įdėta į vatu su
darytus literatūrinius rė
mus, nei įtakos gyvena
mam tarpui nepadarys, 
nei kaip kultūrinė verty- 
bet kas (visuomenė, patys 
be neliks. Nemanau, kad

£

5ALEM-.
• u *

Pradžią 3-čiame pusi, 
bažnyčiose, pritar darni 
Magnificąt giesmei: Nes 
didelių dalykų padare 
main Galingasis/.

Paskutinieji pasaulio į- 
vykiai rodo, kad Marija 
apsireiškusi Fatimoje, no
ri išgelbėti pasaulį bei 
visą žmoniją nuo prapul- 

i ties. Ji žengia į kovos lau
ką ir per nekaltus Fati- 
mos kaimo vaikučius ra-

■ t

įtaigoti rašyto- 
kurias problemas 

K 

ko šiūo momentu pats, be 
svetimos įtaigos, vertin
gu ir reikalingu, nors jo 
sprendžiamos problemos 
ir neturėtų sąjos su gyve
namu momentu. Priešingu 
atveju bus kalami didak
tiniai batai, o ne kuria
mos literatūrinės verty
bės.

RAŠY TOJO KELIAS
Tremties rašytojų gyve- gjna žmones atgailos dar- 

nimas sunkus ir kietas. v „i
Slogi ir dvasinė atmosfe
ra. Tačiau rašytojai jau
čia savo misiją ir žino sa- 

bams, vengti klaidų, kal
bėti Rožančių ir aukotis 
Nekalčiausiai Marijos Šir- 

~ . džiai. Ir šiandien Marija
vo pareigas. Gal geriau- yfa žalčio galvos
šiai tai išreuike jaunas ra- sutrynėja ir Uaidų6 nai. 
sytojas R. Spalis, sakyda- g. 
mas: t “IrT
— Rašytojas, man atro-Į Dar visi prisimename, 

do, ima plunksną, kai jam į kuomet Popiežius Pijus 
kas skauda. Tada tikrasis |XH spalio 31 d., 1942 m. 
kūrybos kelias. Iš anksto visą pasaulį paaukojo Ne
problemas nustato tik bol
ševikai. Tačiau jaučiama, 
kad vis labiau sirgdami 
nostalgija, mes nenutilsi
me nuo tautiečių, bet su
rasime aktualiausias pro
blemas.

Reikia tad tikėtis, kad 
tremtyje gyveną rašytojai 
savo pareigą įvykdys —ir 
toliau palaikys savo tau
tiečių dvasią. \

kalčiausiai Marijos Šir
džiai. Ir šis iškilmingas 
aktas dar kartą buvo at
naujintas ir tais pačiais 
metais, gruodžio 8 dieną, 
Vatikane per radio buvo 
perskaitytas. Tai Marijos 
Nekalčiausios L i

• r r • ■ ' ■ •

triumfo pradžia.
T. B. Ramanauskas, O.F.M.

širdies
I* 4 »

LIETUVES SESELES- 
TREMTINIŲ GLOBĖJOSV "• 9 \ • į ' t

♦
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Daugelis mūsų žino, kad Put-’menys ir ištisos šeimos. Sese- 
nam, Conn. yra įsikūręs labai lės yra priglaudusios ir žmo- 
lietuviškas Nekalto Pfasidėji- nes, kuriais negali nesirūpinti 
mo seselių vienuolynas. Jų vir- ir visa lietuvių katalikų visuo- 
šininke yra Motinėlė Seselė M. menė. Pavyzdžiui, ten rado sau 
Aloyza. Viena iš vyresnių sese- pirmą prieglaudą mūsų tautos 
rų ten yra ankščiau Lietuvoj kankinio dr. Ig. Skrupskelio 

našlė su vaikučiais lygiai kaip 
ir eilė kitų. Sunku šiandien bū
tų suskaityti, kiek tos seselės 
yra nusiuntusios paramos 
tremtiniams į Europą, ir kiek 
šeimų bei atskirų asmenų, jų 
rūpesčiu bei tarpininkavimu 
gavo garantijas atvykti į šį 
kraštą. Už visa tai, be abejo, 
yra dėkingi visi ta parama pa- 
sianudoję, tačiau kai iškeliame 
visos visuomenės dėkingumą 
ištisai eilei kitų organizacijų 
bei asmenų .tam reikalui nusi
pelniusių, tai turime taip pat 
iškelti, kad ir Putnam seselės 
priklauso prie didžiųjų tremti
nių globėjų.

Aukščiausias laimina jų įstai
gą bei gražius darbus. Mes gi 
pasirūpinkime jų darbą pagal 
išgalės paremti ir tai bus di-

buvusi veikli katalikų organi
zacijų veikėja Apolonija Serei- 
kytė, dabar Seselė M. Aloyza. 
Visi žinome, kad tos seselės rū
pinasi dabar Amerikoje priau
gančios lietuvių kartos katali
kiškumu ir tautiškumu, kad 
tam reikalui jau turi savo į- 
staigas ne tik USA, bet ir Ka
nadoje, Toronto mieste, kuriam 
vadovauja nenuilstama Seselė 
M. Apolinara.

Tačiau gal ne visi žinome, 
kiek daug nuopelnų tos Sese
lės turi tremtinių globos srity. 
Tat čia bent dalinai ir noriu 
juos iškelti. Jeigu kas sekė šių 
Seselių vienuolyno gyvenimą, 
galėjo pastebėti, kad ten pa
ties vienuolyno turimose patal
pose beveik visą laiką, kaip 
pradėjo atvykti į šį kraštą 
tremtiniai, rado ir randa sau džiausiąs dėkingumo pareiški- 
pirmąją prieglaudą atskiri as- mas. K. Mockus.

Marija viski gal ims Diev)!

Jei spaudžia vargas,

graužia rūpestis, 

sielojiesi Lietuvos ir 

žmonijos nelaime, tai 

kreipkis į Mariją.

Nekalto Prasidėjimo Vienuolyne, Putnam, Conn. 
laikoma Novena i 

r , t

Nekaltai Pradėtu Marija
Novena prasideda lapkričio 29 dieną ir 

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

savo intencijas šiuo adresu:
Immacųlate Conception Convent 

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

vo intencijas, ir jei gali, nors maža auka paremia šią
j ^Jauniausią Lietuvaičių Kongregaciją Amerikoje.
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A. Erdvilas
DU KLAUSIMAI

(Ateitininkams Neu 
susirenkant)

Šiandien moksleivis 
kas išgyvena vieną 
šių savo gyvenime 
būtent — tremties 
Toks nenormalus.

iš

Yorke kais, kokių mūsų tauta yra 
’taip reikalinga. Pasiryžę sekti 

ateitinin darbštumo, pasiaukojimo Die- 
, . vo krikščioniškos ir taurios lie- sunkiau- 

tuviškos meilės savai Tautai irmomentų.
. , Tėvvnei pavyzdžiais,bandvmus. • 11

prieš savo Galiausiai ateitininkai yra 
norą iš Tėvynės išguito moks- nariai organizacijos, kurios
leivio ateitininko gyvenimas tikslas "Visa atnaujinti Kris- 
svetimuose kraštuose.
jam dažnai labai keblių klausi
mų. į kuriuos atsakyti kartais 
tikrai sunku. Nelengva šian-

stato tuje”. kuri stengiasi savo na 
rius išauklėti pilnutinėmis ka 
talikiškomis, 
menvbėmis.

lietuviškomis as-1 
Jie yra jaunieji;

dien jaunuoliui eiti idealo keliu, idėjos draugai tų ateitininkų, 
kai jis aplink save mato tūks- kurie dėl savo idėjų, savo gy- 
tančius dvasios elgetų. Padėtį vvbes paukojo ant ’ Tėvynės 
dar pasunkina tremtinio dalia, laisvės aukuro ir savo meile;

Ateitininkai yra pašaukti į persisunkusiu ki-auju aplaistė' 
kovą už Dievą ir Tėvynę. Ko- gimtąją žemę.

tačiauva sunki ir varginanti, 
jie privalo ją laimėti.

KAS JIE YRA?

t KO JIE SIEKIA?

yra
tos
sau

Visų pirma ateitininkai 
lietuviai, sūnūs ir dukros 
tautos, kuri, pasirinkusi 
vietą prie amžinai ošiančios
Baltijos krantų, ten sukūrė sa
vo valstybę ir 
Jie yra vaikai 
sūnūs upelius 
ir dabar lieja 
nės laisvę ir 
už mūsų amžiais gintas sody
bas. ir mūsų bažnyčias ir kryž
kelių rūpintojėlius. Vaikai 
tautos, kuri šiandien gyvena 
pirmųjų krikščionių laikus ir 
už Dievo ir Tėvynės meilę yra 
tremiama į Sibirą ir žudoma. 
Pagaliau jie yra vaikai tautos, 
kuri kartą

Pirmiausiai ateitininkai sie
kia. kaip jau buvo sakyta išug
dyti savyje pilnutinę kataliky
bę. siekia išauklėti tikrą kata
liką ne tik iš vardo, bet ir sa
vo gyvenimu. Kataliką, kurio 
širdyje nebūtų vietos neapy
kantai. pavydui, kerštui, kad 
jis kitame žmoguje matytų ne

WATERBURY, CONN.
lapkričio 20 <1 .š. m. įvyko 

Kristaus Kančios Arkibrolijos
susirinkimas šv. Juozapo lietu
vių parap. mokyklos pataitėse. 
Susirinkimą atidarė pirmininkė 
M. Kurinauckienū. Susirinkimas 
buvo fuadėtus malda. Buvo 
pranešta, kad susirinkimo die
ną draugijai suėjo 5 metai nuo 
jos įsi kūrinio, ši draugija per 
tą laiką yra daug nuveikusi 
I«arapijos naudai: rengė vaka
rienes ir kitokius parengimus, 
šiemet įtaisė arnotą. Kleb. kun. 
Valantiejus 35 m. kunigystės 
sukakties proga jo intencija 
užprašė šv. Mišias. Draugija. 
turi arti 200 narių. Būna drau-! 
gijos Mišios kiekvieno mėnesio 
antrą sekmadienį, o jeigu kuris 
iš draugijos narių miršta, už
prašomos giedotinės šv. Mišios. 
Šios draugijos dvasios vadas! 
nuo jos įsikūrimo dienos yra 
kun. Ražaitis, pirmininkė Mag- 
delena Karinauckienė. rašt. 
Liutkevičienė.

i

šeštadienį, gruodžio 17 d., po 
pamaldų tose pačiose patalpo
se. kur būna susirinkimai, į- 
vyks kalėdinis parengimas 
(Christmas party). Rengimo 
komisijon įeina: Ona Jakštienė. 
Ona Smotienė, M. Kašėtaitė ir 
U. Žilinskienė. Gal bus ir Ka
lėdų diedukas. Kviečiame visus

Latsilankyti. U.

HARTFORD. CONN.

Puikiausia Kalėdų Dovana 
Maldaknygė 

ATLAIDŲ ŠALTINIS

TAvax Kazimiera.* 
Kapucinas

•> s

- ■

LIETUVES MOTERYS TARP 
TAUTINĖJE PARODOJEm

C
V

Ką tik iš spaudos išėjo a. a. Tėvo 
Kazimiero Kapucino didelėmis raidėmis 
maldaknygė — ATLAIDŲ ŠALTINIS. 
Tai puiki Kalėdų dovana bile kam j- 
teikti. Ji tinkama kaip vyrams, taip ir 
moterims. Ji yra odos apdarais, auksi
niais kraštais, turi 574 puslapius. Gra
žiais paveikslais iliustruota. Kaina su 
prisivntimu £3.75. Užsakymus siųskite: 

DARBININKAS
366 W. Broadtvay, So. Boston 27, Mass.

Smith, J V Senatorė iš Maine 
Valstybės. Generolas Carlos 
Romulo, Jungtinių Tautų Ge
neralinės Asemblėjos pirminin
kas, suteikė pažymėjimus ir

Marijona Kižytė, Lietuvių 
Skyriaus pirmininkė, pažįstanti

DARBININKO Administracijai:
Šiuomi siunčiu $3.75 ir prašau prisiųsti “ATLAIDŲ ŠALTI

NIS” sekančiu adresu:

Vardas

Adresas

Amerikos Lietuvių Tarybos Nariai 
ir Vykd. Organai

i

NEW NAVEN.CONN.

amžiais gyveno, 
tautos, kurios 
kraujo praliejo savo priešą, bet draugą ir bro- 

už savo Tėvy- lį.
nepriklausomvbę, j „ , ... , ._1j.. I Be pilnutines katalikybes sa

vyje ugdymo, jie siekia dar 
lietuviško charakterio sufor
mavimo. Jei katalikybė ir jos 
praktika juos apsprendžia kai-;paskaitų ir muzikos kūrinių ir. 

tai lietuviškas dainų- Programą pradėjo Ame- 
reprezentuo-1 rikos * Lietuvos himnais muzi- 

jų ir k*8 Obraitis. Įžanginę kal
bą pasakė W. M. Chase. Gra
žią kalbą pasakė prelatas Jo-

Dr. V. Kudirkos 50-ties Metų 
Mirties Sukakties Minėjimas
Lapkr. 20 d. klubo auditori

joj įvyko iškilmingas paminė
jimas dr. V. Kudirkos 50 metų 
mirties sukakties. Programa 
buvo įspūdinga. Buvo kalbų,

Visuotinis Amerikos Lietu
vių Kongresas. įvykęs š. m. 
lapkričio 4 ir 5 d.d. New Yor
ke, išrinko į naująją Amerikos į 
Lietuvių Tarybą šiuos Nomina-Į 
eijQ Komisijos pasiūlytus as-j 
menis:

V. G. Abraitis, Richmond 
Hill, N. Y., Kun. I. Albavičius, 
Cicero, III., A. J. Aleksis, Wa- 
terbury, Conn., J. Arlauskas, 
Dorchester, Mass., St. F. Ba- 
kanas, Bridgeville, Pa., Prel. J. 
Balkūnas, Maspeth, N. Y., J. 
Buivydas, Maspeth, N. Y., Dr.[ 
M.
P _ __ _ _______

i A. Devenienė’, Watertown, Ct. JnauiakŪrių Falangomis.

Naujakuriai Parapijos Chore

Teko pastebėti, kad šiuo tar
pu šv. Kazimiero parapijos cho
ras žymiai padidėjo, nes pri
sirašė prie jo energingi nauja
kuriai: S. Leikienė, S. Paulio- 
nienė, A. Pilvelis, Kronkaitis ir 
Strimaitis.

Į
Klebonas kun. A. E. Gradec- 

kas labai džiaugiasi, matyda
mas naujakurius, stojant į pa
rapijos chorą.

J. Colney, Waterbury, Ct.,!ninkas’ kuris kilme V™
P. Dargis, Pittsburgh, Pa., i svetimtautis

Mūsų vargoni-

negali atsigėrėti

pažinusi tikrąją 
Tiesą — Kristų. į Jį yra sudė
jusi visas viltis.

Jie yra katalikai, nariai Vi
suotinosios Bažnyčios, kurią 
įsteigė pats Kristus, kuri jau 
du tūkstančiai metų kovoja už 
žmonijos išganymą ir ją veda 
per audringą gyvenimo jūrą į 
amžinąją laimę. Jie yra nariai 
tos Bažnyčios, kuri davė pa
sauliui tūkstančius šventųjų, 
kurie yra gyvi mums visokio 
tobulumo pavyzdžiai.

Ateitininkai yra moksleiviai, ką. einantį erškėčiuotą. 
Reiškia, jie pasirinkę sunkų tikrąjį kelią, 
kelią į mokslą. į šviesesnę atei- patį, kad jis suteiktų mums 
tį. Rengiasi būti gerais savo stiprybės niekuomet iš Jo ke- 
tautos visuomenės darbinin- lio neiškrypti.
——————————,

i

Lietuvių Moterų dalyvavimas basadorė Jungtinėms Valsty- 
šių metų 26-toje Tarptautinėje bėms, ir Mrs. Margaret Chase 
Motetų Pu rodoje vėl buvo pa
vyzdingas. Paroda vyko 71st 
Regimcnt Armory, Park Ave- 
nue ir 34 Gatvė, New Yorke. 
Ją aplankė virš 150,000 žmo
nių. Paroda tęsėsi vieną savai- pasakė kalbą. Ponia Pandit ir 
tę. Tarp kitų dalyvių, apie 30generolas Romulo priėmė įvai- 
ivairių tautų grupių turėjo pa- rių tautų grupių pirmininkes, 
vili jonus.

Lietuvių skyrius buvo gau-
sus p. Tamošaitienės audiniais!garbingus CTefius “ 1945
ir eksponatais. P. Anastaaija m' San Era““'» Konferenci- 
Tamošaitienė, Lietuvos 1____
dailės autoritete, su sesute, 
p-le Aldona Mažeikaite, atvyko 
iš Kanados, kad dalyvauti šio-į 
je parodoje. Ji atsivežė lietu.;“* genMid* Lietuvos- 
viškas stakles ir 
audė lietuviškus 
pritraukė tūkstančius stebėto- svečių, 
jų. Visą laiką abi 
vo apsirėdžiusios 
kostiumais.

P. Tamošaitienė 
savo kolekciją gražių lietuviš
kų lėlių, kurių kiekviena buvo 
aprėdytą rankų darbo lietuviš
ku kostiumu. Kiekvienas kos
tiumas vaizdavo atskirų Lietu
vos sričių drabužius savo sti
liumi .raštu ir spalvų suderini
mu. Buvo ir įdomių p. Andra- 
šiūno gamybos medinių lėkščių rų Komitetą, New Yorko Tary- 
ir gražių medžio dėžučių, ku- ba atlieka pavyzdingą darbą, 

’ rios buvo labai vertinamos ne garsinti Lietuvos vardą .ir at
tik lietuvių, bet ir amerikiečių. 1 kreipiantį kitataučių dėmesį 

Ne tiktai New Yorko, New į Lietuvos savaimingumą bei 
Jersey ir Connecticut valstybių,lietuvių įtakingumą Amerikos 
lietuviai gausiai lankė parodą,'gyvenime.
buvo atvykusių net iš Iilinois,i Lietuvių Moterų Komiteto 
Kansas, Indiana, Ohio, Massa-ya|<jy^ sudaro — Marijona 
chusetts, Pennsylvanijos ir Ka- Rižytė pirmininkė; Barbora 
na<^os- IDarlys, sekretorė; Dr. Aldona

Lapkričio 8 d. buvo vaikų šlupaitži įkinkė; stella Ča- 
pyadas.Jame dalyvavo Eleny- įkaitė, finansų sekretorė ir 

5 . Bronė Spūdienė, bilietų pirmi-

tauto-i*’os laikų’ tur®J° progos Pasi
kalbėti su ponia Pandit ir Ge
nerolu Romulo apie šiandieninę 

dalyvauti šio-į^^ ^uvoje ir rusų vykdo- 

parodos metu į Lietuvių pavili jonas gavo

audinius. Tas daug pagyrimų iš tokių aukštų 
___ kaip p. Rooseveltienė, 

viešnios bu-|p. Pandit, Gen. Romulo ir kitiį. 
lietuviškais Jie visi žavėjosi lietuvių tauto

daile ir jos istorija.

Lapkričio 13 d. lietuvių prog- 
ramoj dalyvavo Jokūbo Stuko 

i radijo šokėjų grupė, vadovau
jama Lillian Stilsonaitės ir 
i Prano Dulkės vedamas Angelų 
Karalienės bažnyiinis Choras iš 
Brooklyno.

Globodama šį Lietuvių Mote-

atsivežė ir

po asmenybes, 
charakteris juos 
ja. kaip lietuvius, 
šūkis atitinkamai
DIEVUI IR TĖVYNEI. Jie sie
kia savo organizacijos narius, nas Ambotas.
išauklėti tikrais lietuviais, ku-* Paskaitą skaitė inž. J. Gun- 
rie būtų tampriai, visomis sa-^^is, kalbėjo BALF ir ALT 
vo gyslomis, susiję su savo žymi veikėja Alena Devenienė' 
gimtuoju kraštu, kad kiekvie- ■ ir prof. Vaclovas Biržiška. Me- j 
nas ateitininkas niekuomet ne-,11*11? programos dalį išdildė; 
užmirštų, jog jo Tėvynė yra į muzikas A. Obraitis, pianistė 
tik Lietuva, jo kalba tik — Be-Į P- Eleonora Dvarionaitė - Mi
tinių, jo dainos — tik lietuvis- niukienė, baigusi Kauno kon- 
kos. i servą tori ją; dainininkas Mikas

1 Kripas, i
ŠUi du klausimai, kurie ap- ;sonytė paeidama™ ' dr. V.

sprendžia moksleivį ateitinin- Kudirkos eilėraštį Valerija, !N* Y*’ E* Paurazienė- Detroit, j bes sąjungietės, tariu tams- 
tačiau' Dr y Kudirkos gesuo ^nujMich., St. Pieža, Čikaga, UI., P. toms širdingą lietuvišką ačiū

Prašykime Vieš-* p Lietuvninkienė Pivaronas’ Pittsburgh, Pa., V. už tamstų tokį gražų įvertini-
publikai ir rengėjams padėkojo | Rastenis. Clevetand, O.. L. Si-jm» mano menkų darbelių, ku- 
už taip gražų jos brolio pager- mutis’ Cika«a’ X Tysliava.nuos ai atlieku dėl mūsų kuo- 
bimą i Brooklyn, N. Y., A. S. Trečio- pos. Taipgi noriu širdingai pa-

_________ ‘kas, Newark, N. J., M. Vaidy-1 dėkuoti savo brangiai draugei 
knfidin^_________ Koncerte la’ Clka£a* IU*« Dr* M* J* Vtoi* P01^1 Rokienei UŽ gra-

kas, New York, N. Y.
I

I Šie ALT nariai išrinko iš sa-

Juk 
skamba

UŽSISAKYKITE SAVO VAIKAMS 
vienintelį mėnesinį mažųjų laikraštį

EGLUTE
T i H z j p *

LIETUVIŲ KULTt’KOS INSTITUTAS
Redaguoja: 

Vyte Nemunėlis 
EGLUTĖS 1 nr. išeina šiais metais 
EGLUTĖ

St. Gegužis. Mahanoy City, Pa., į Choristai bei choristės svei- 
J. Ginkus, Brooklyn, N. Y., JJkina savo naujus narius bei 
Glaveskas, Brooklyn, 1
Dr. P. Grigaitis, Čikaga, III.,į jų tarpę.
Adv. J. J. Grigalius, 7
Mass., Kun. Pr. Juras,
rence, Mass., 

;Brockton, Mass.,
kas, Wilkes Barre, Pa.,
Laučka,
W. F. Laukaitis,

• Md., Tomas Matas, Waterbury, nustebino

—v. Kiną bdvu liauju^ iiaiius> uci 
N. Y., Į nares ir linki ilgai pasilikti jų- 

Boston, į ^LJetiivKkasNuoširdus AČM 

Law- Tikėjau visai niekam neži-
K. Jurgeliūnas,; nant praleisti savo gimtadienį, 

V. T. Kvet-!bet, deja, taip neįvyko. Mano 
J. B.!gerosios sąjungietės visai ne- 

Jamaica, N. Y., Adv. tikėtai * laike susirinkimo su- 
Baltimore, ruošė pobūvį, kuo mane labai 

. _. " > ir kartu sužavėjo.
Conn., St. Michelsonas, Boston, Didelis tortas, skanios vaišės, 

'Mass., Dr. A. Montvidas, Čika-į puikios dovanos tikrai rodė jų 
7r p-lė Beveriy John~- I1L’ Adv* A* 01is’ Čikaga, į didelį nuoširdumą.

III., Dr. J. Pajaujis, Brooklyn, Į Mano brangiosios bendradar-

{spūdingas Religinis Koncertas ; 
New Britaino parapijos iri 

šios lietuvių kolonijos istorijoj Į 
pirmą kartą įvyko toks meniš-Įvo tarpo AL- Valdybą ir Vyk- 

‘ kas bažnytinės muzikos kon- domąjį Komitetą šios sudėties:. 
certas, kurį surengė šios para- L. šimutis—pirm., A. Olis—vi- 
pijos klebonas i 

' kas, pa kviesdami Vilniaus ope- 
prieš Kalėdas 'ros artlst3 P- Stasį Liepas iš

bus lietuviško žodžio mokykla visame leis- Pildyti 8*° koncerto programą.
nic 14 šio koncerto reikšmę,

jungs visus lietuvių vaikus į vieną šeimą, j° įspū^us. būtų galima daug 
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.

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

EGLUTĖJE bus korespondencijų, galvosiūkių, juokų, nes muzikos klasinių 
pačių skaitytojų kūrybos skyriai. • - -

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

EGLUTĖS prenumerata: Amerikoje metams — $3; 
kitur — S3.50. Atsk. nr. 30 centų.
Mokykloms .grupėms ir platintojams už 10 
apmokėtų prenumeratų viena duodama do
vanų.

EGLUTĖS adr. B. Brazdžionis, 107 Oncord Str., 
Lawrence, Mass.

Užsisakykite iš anksto. Užsakykite savo drau
gams kituose kraštuose.

žią dovaną, primenančią mūsų 
laisvą tėvynę Lietuvą, kada tik 
aš į tą dovanėlę pasižiūriu. Ji 

J mane paskatins dirbti energin- 
Igiau dėl atgavimo mūsų tėvy-;' 

ir vargoninin- cepirm., Dr. P. Grigaitis—sekr.,

tė Jurgėlaitė ir Daina Baltra- 3^,^ Spūdienė, bilietų pirmi- 
maitytė. Abi gavo medalius už ninkė Nargg _ Jadvyga A. 
dailius lietuviškus kostiumus. Julia Bacey,

Tarptautiniame pavilijone, p. Balkūnaitė, Bronė
Tamošaitienė gavo pirmą prizą Brundzienė. Veronika Černienė, 
už savo labai puikų audinį. Elena JurgeUenė( Izabelė Lauč- 

Lapkričio 9 d., p. Eleanor kjeng( Helen Kulber, Natalia 
Rooseveltienė buvo parodos 3^^, Ona Valaitienė, 
viešnia. Ji kalbėjo apie Volun- 
tary Agencies, tarp kurių bu
vo ir BALF’as. šioj parodoj' 
lietuviai pasirodė dviejuose 
skyriuose, nes BALF’as buvo! 
reprezentuojamas 
Agencies pavllijone, o Lietuvių 
Moterų Komitetas turėjo savo 
atskirą pavilijoną pat centre 
Armory. >

Lapkričio 10 d., penkios ypa-( 
tingai pasižymėjusios moterys 
buvo apdovanotos “Pasiekimų 
Medaliumi“ (Medai of Achieve- 
ment). Jų tarpe buvo p. Viją 
Lakashni Pandit, Indijos Am-

DĖKOJA

Adv. Kathleen T. Ryan Da-
cey, laimėjusi rinkimus į Bos
tono Mokyklų Komitetą, nuo
širdžiai dėkoja visiems balsuo
tojams, ypač Boston Teacher’s 

-Alliance ir Parents of Boston. 
i Mrs. Dasey yra pirma mote
ris išrinkta į mokyklų tarybą. 
per pastaruosius 20 metų.

I----- - |f .rtMrLmrJlIOZBS MSUISmS

EGLUTĖ

EGLUTĖ

dies lietuviams noriu širdingai 
padėkoti už gražias gėles do

vanėles ir man prisiųstus linkę- 
nės nepriklausomybės. Visoms Įjimus gimtadienio proga. Tam- 

i mane skatinaM Vaidyla—ižd.; V. G. Abrai- aD0 £TO“ draUgems
* trams npi kninmma čir.1__ • ___ -

ką parašyti, tačiau šiuo tarpu 
1 tik pasitenkinsime paminėję, 
kad šis mūsų tautieitis, p. St. 
Liepas yra genialus daininin
kas, labai talentingas, turi ge
rai išlavintą gražų 
balsą, kuris žavėte 
sytoją. Jo koncerto repertua
ras susidėjo iš gražių bažnyti-;

........................ į giesmių.1 
;Jo pagelbininkais buvo p. Vytį 

i ir p. J. 
Berkman smuiku; taipgi, Šv. 

Andriejaus parap. choras, va
dovaujamas p. V. Marijošiaus. 

Kaip būtų malonu ir naudin
ga, jei turėtume daugiau tokių; 

• bažnytinės muzikos koncertų, | 
'kiek dvasinės naudos būtų iš 
jų mūsų žmonėms. Būtų gera, Į taip toliau, 
kad ir kitų kolonijų parapijos 
pasektų New Britam lietuvių Į mis. 
Šv. Andriejaus parapijos pa
vyzdžiu...................................VMK.

baritono 
žavi klau*

tis, J. J. Grigalius, J. B. Lauč- 
ka, W. F. Laukaitis, A Mont
vidas ir P. Pivaronas — vice> 
pirmininkai; J. Buivydas, V. T. 
Kvetkas, A. S. Trečiokas ir Dr. 
M. Vinikas — iždo globėjai.

I

r ALT oficialus adresas yra: 
Lithuanian American Council, 
Ine., 1739 So. Halsted Street, 
Chicago 8, III. Telefonas: CA-' 
nal 6-8500. Į

gams, bei kolonijos geros šir- prie didesnės darbuotės. Dar
kartą širdingai ačiū visoms ir 
visiems. M.

Ine.
UAIOOTUVIŲ DIREKTORIUS

602 Washington Blvd.
BALTIMORE 30. Md.

Tel. Lexinfton 8595
Umoelnal dėl visokių reikalų.
Patarnavimas Dieną ir Naktį.

I

Ginseng Šaknys tu
ri reputaciją kaipo, 
švelnus sudrutinąs 
vaistas nuo nusilp- 
nėjdsių nervų, nuo 
silpno skilvio ir tai
pogi geras nuo du-

sakoma, geras ir dėl , 
varymo. Kiniečiai ir 

ir varg-

sulio. Yra
akmenėlių

ALT Sekretoriatas. Korėjiečiai turtuoliai _ ._
| dieniai šitas šaknis vartoja per 

----- ------— šimtmečius kaipo koki stebuk-
Kataliku Mlellae j1“** vaistą aPsau«* nuo 

ncnlKiniC RdlfllIKŲ PilMJaa (visokių ligų ir jaunystės palai- 
1 - ■ įkymo. Ginseng Šaknų nereikia

nei kept, nei virti jos lengvaMisijas galime paremti:
1) Vartotais pašto ženklais; nukramtyti ir nuryti kaip sal-
2) Senais rožančiais, medali- i dainį; j°s n«ra priklios nei kar-

kėiįajs j čion. Kaina: svaras $20.00, pu-
3) Visokiais blizgučiais* ka-8® svaro 51000’ kvoteris svarod) visokiais Blizgučiais. Ka . SitO8

robra. apyrankėmis, žiedais pi<įo< w
ku užauginti. Užsakymus pri- 
siunčiam į namus.

ALEXANDEKB CO.
414 W. Broadway

So. Boston 27, Mass.

Casper's Grožio Saliones
NUPIGINO

Ilgalaikį Sušukavimą 
$10 vertės už $5.95 

(no kink ar friaz)
♦ ♦ ♦

Expertiškas Plaukų dažymas 
■aturaBomis Spalvomis

* * *
Įvairūs modemiški Šukavi
mai, pasirenkant iš grožio 

kultūros žurnalų.
♦ • •

Pagražinimo darbus atlieka 
grožio expertaL

CAROLINE CASPER, Prop.
CASPER’S BEAUJTY SALON 

Atdara Ketv. ir Pekt. vakarais 
738 East Broadway, South Boston, Mass.

Tel S0. —S-4645

4) Visokiomis kitomis auko-

MARIAN MISSION CLUB 
Hinsdale, Ifflnois 1
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' & T T T T f? ę |I iias šv' raginami su-Z/1L1 U A C, O Liti ,r vaikai
--------------- | 10 v. r., bus skaitomos šv.

Informacija. Visi ateiviai nuo Mišios.
18 metų iki 26 privalo užsire-j Vakare, 7:15 vai. bus laiko- 
gistruoti Selective Service į- 
staigoje. Tas yra galima pada
ryti 55 Tremont St., Bostone, 
arba Federal Building, Post 
Office Square, Boston, Mass. 
Galima pareikšti tam 
ravimą,, bet tuomet 
galima tapti Amerikos

Lapkričio 30 d. Bostono City 
klube pasibaigė (po 7 savaičių) 
Bostono šachmatų pirmenybės. 
Paskutiniame rate Lietuvos 
meisteris Povilas Tautvaiša per 
16 ėjimų(!) įveikė Gringą ir 
laimėjo Boston City Chess pir-

priešta- 
nebebus 
piliečiu.

mos metinės iškilmingospamal-111611^8’ Pliekęs 100% per-
1 galės 7-0(1). Tokios pergalės 
Bostono šachmatų pirmenybė
se seniai bebuvo.

Lietuvos meisteris Tautvaiša 
pelnė Bostono Chess čempiono 
vardą ir metams gauna didelę 
pereinamąją dovaną, kuri bus 

i - ..... —

do6 merginų ir moterų soda- 
lietėms.

Tą dieną bus renkamos au
kos įtaisymui Vieno kambario 
moterų senelių prieglaudoje 
Brocktone.

Prieglaudai paremti įvyksta

Krikštai. Gruodžio 4 d., buvo 
pakrikštytas Robertas Edvar
das sūnus Felikso ir Onos (O- 
bekaitės) Jankūnąvičių, gyv. Į 
83 Buri St., Dorchester, 1 

Petras Pranas sūnus 
ir Alenos (Giedraitytės) 
vičių, gyv. 1424 Columbia Rd.

Mass.
Petro
Gene-

puikus parengimas, po bažny-ij3“ įteiktu gruodžio 21 ji., po 
čia, gruodžio 11 d. 7 v. v. Visi

šiokviečiami prisidėti prie 
labdaraus sumanymo.

Lietimai (tegalėjo Narvu 
do Universitetą

Lietuvių šachmatininkai, pra
eitose Metropolitan ChessTalka. Vietiniams kunigams 

gelbėjo šį sekmadienį, šie sve- League pirmenybių rungtynėse, 
čiai: Tėvas Antanas Mešlis, S. laimėjo prieš Harvardo univer- 

Antaninas Jurgelai- sitetą 3-2. Rungtynės buvo 
ir kun. Kasparas, iš Cambridge.
N. J., kurs atvyko 
būriu į bankietą pa- 
Norkūną.

J., Tėvas 
tis, O.P. 
Elizabeth, 
su vyčių 
gerbti M.

Tautvaiša — Mayers 1-0 
Merkis — Kealson 1-0 
Sandargas — Stern 0-1 
Keturakis — Stern 0-1 
Staknys — Ettlinger 
Harvardo u-to rungtynės su

: Boylston klubu tebėra neuž- 
katalikams baigtos, nes 3 partijos laukia 

Boylstono 
2’/?2V2,

išgraviravimo jo pavardės ir 
vardo.

Taipogi verta dėmesio kito 
lietuvio pelnyta vieta per pir
menybes. Kazys Merkis atsi
stojo į 3-čią vietą.

Pirmenybių -užbaigos stovis: 
P. Tautvaiša 7-0
H. Daly 5-2
K. Merkis 3!/s-3M»
Schneider
Gring 3-4 
Mitchell 3-4
Deerfield 2-5
Halloway 1-6

turėjo suklupti, pralaimėjęs 
Harvardo universitetui 2-3.

Bostono Metropolitan Chess 
League 1949/50 pirmenybėse 
dalyvauja viso 17 teamų (“A” 
klasės — 5 ir “B” kl. — 12). 
Džiugu, kad Lietuvių teamas 
kovoja “A” klasėje ir be to 
puikiai kovoja. Įpusėjus pirme
nybes Lietuvių teamas atsidūrė' 
priešaky visų kitų. Štai Bosto
no pirmenybių lentelė:

L.
3
3
3
1 

0 
Teamo 
K. Merkis,, Sandar

gas, A. Keturakis, Stanknys ir 
P. Šimonis.

Antro rato rungtynes Lietu
viai pradeda sausio 6 d., Lynn 
mieste.

“B” klasėje tarp 12 klubų 
pirmauja iki šiol Arlingtonas.

Lithuanian 
Harvard 
Boylston 
Lynn 
Newton

Lietuvių 
Tautvaiša,

Prl.
1
1
1
3
4

L. Partijų 
14’z,-51/2 
IS’/j-Ū’/o 
13^-6’/2 

6'/2-i3’4, 
2 -18.

žaidikai: P.

MMm kaip Triški Knadoa Betavių la&raštis

TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI
TEVIŠKRS ŽIBURIUS leidžia Kanados Lietuvių Katalikų Kul

tūros Draugija, vyr. redaktorius Dr. A.' Šapoka.
TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI katalikiškos dvasios laikraštis, kuris na

grinės visas aktualiąsias lietuvių tautos ir lietuvių 
išeivių problemas, skirdamas ypatingo dėmesio lie
tuviškos kultūros puoselėjimui, lietuviškų papročių 
išlaikymui ir lietuviškojo gyvenimo informacijai.

TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI nuo Naujų Metų eis kas savaitė, bus di
delio laikraštinio formato 8 psl. Pirmieji num. pasiro
dys gruodžio pradžioje.

TĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ prenumerata: Kanadoje $3, USA — $3 a- 
merikoniški, Australijoje, Pietų Amerikoje ir kitur 
$4 amer.

TĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ redakcijos ir administracijos adresas: 
941 Dundas Street, West, Toronto, Ontario, Canada.

|

____________L.
NARIŲ MOKESČIAI:

BAL 14 ak., Cicero, III. $11.00 
BALF 20 sk., Gr. Neck,

N. Y. $15.00
BALF 35 sk., Newark,

$11.50
BALF 37 sk.,

$7.00
BALF 51 sk.,

Y. $12.00
BALF 88 sk.,
BALF 100 sk., Brooklyn, N. Y.

$5.00

Brooklyn,

L. I,

N.

N.

J.

Y.

Binghamton, N.

Phila., Pa. $7.00

NAŠLAIČIŲ FONDUI:
Detroit, Mich. kun. J. Čižaus- 

kas surinko bažnyčioje $100.00
Dar yra tremtinių reikalingų 

mūsų pagalbos!

BALF Centre Gautos Aukos 1949 m 
Spalių mėn.

DĖMESIUI!

Mirė Joneika

mirė

Didelė šventė. Ketvirtadienį 
išpuola didžiulė Marijos šventė: 
Nekalto Prasidėjimo.

Tą dieną reikia 
išklausyti šv. Mišių ir prisilai- Lygos sprendimo, 
kyti nuo sunkaus darbo, jei y- klubas tikisi lygiųjų 
ra galima. į bet Harvardas viliasi laimė ji-

Tą dieną katalikiškose mo- mo 3-2.
kyklose nebus pamokų. Į Kiekvienu atveju Lietuvių

Šv. Petro parapijos bažny- šachmatininkai gali pasidi- 
čioje šv. Mišios bus laikomos džiuoti savo laimėjimu prieš 
šiomis valandomis: 5, 6, 7, 8, 9 stiprų Harvardo universitetą, 
ir 10. Devintą valandą bus gie-į 
damos šv. Mišios Petro Kibu-j 
rio vėlei ir šeimos vėlėms. Sa-r . -ė

komas. lietuviškas.,. .pamękąĮąs.

Lietuviai — Neuton 
Chess Club

DAKTARAI

Tel. A V 2-4026

J.RepsMs,MJ.
Lietuvis Gydytojas
495 Columbia Road 
arti Uphams Corner 
Dorchester, Mass.

Ofiso Valandos: 3—S ir 8—8.

i
susitinka šį penktadienį, gruo
džio 2 d. So. Bostono Lietuvių 
piliečių klube. Rungtynių pra
džia 7:45. Įėjimas laisvas.

į Gražus Lietuvių šachmati
ninkų pasirodymas iki šiol tu
rėtose rungtynėse, duoda vil
čių sulaukti ir vėl naujo laimė
jimo. Ateikime pasižiūrėti gra
žių smegenų sporto rungtynių. 

Į Lietuvių sudėtis bus tokia: 
Tautvaiša, Merkis, Sandargas 
(arba Šimonis), Keturakis ir 
Staknys.

nritanr rimuiuii I Sekančios (jau antro rato) 
ĮVAInuS SKlLmMm {rungtynėse bus Lynne, po N.

A J. NAMAKSY
Real Estate & 

Insurance
409 W. Broadsvay

SO. BOSTON, MASS.
Offico TeL BOuth Boston 84*48 

Bes. 37 Oriole Street 
West Roxbury, Mass.

TEL. PA—7-tm-W

Metų, sausio 6 d. su Lynn 
Chess klubu.

SVEIKINAME

irSesę Birutę Jankauskaitę 
brolį Petrą Peldžių, sukūrusius 
skautišką šeimą, džiaugsmin
gai sveikiname!

Bostono skaučių ir skautų 
Vietininkija.

Pristatome Alų ir Toniką | 
! Mes turime ll-kos rūšių alaus ir įvairių tonikų. Mes alų ir I 
I toniką pristatome vestuvėms, į namus, krikštynoms, parims Ž 
! ir piknikams. Patarnavimas skubus ir mandagus. šauUte:> g 

BOBIS BEVEBAGE CO. I

J. ARLAUSKAS, Savininkas

220 E St, Tel. SO 8-3141, So. Boston, Mass. |

Užsisakyite Toniko Pm 
Pristatom geriausį toniką 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir visokiems 

Parengimams. 
Kainos prieinamos.

Myopia Club Beverage Co
tirafton Ave^ Islington,
Į -Tel Dedham 1304-W

PRANAS GERUUURg, Namų Tek Dadhaai 1304-ą.

Lietuvių Šachmatininkai 
Pirmauja Bostone

Gruodžio 5 d.* staigiai 
Leonas Joneika, 60 m. am
žiaus, gyv. 5 Sayward Place, 
So. Bostone. Velionis pašarvo
tas Juozo Kaspero - Casper 
Funeral Home, 187 Dorchester

District of Columbia: kun. M. Lenk $5, kun. G. V.
Washington, P. Žadeikis $50. Le Vasseur $5, kun. K. D. 

Hubble $5, kun. R. M. Haney 
$5, kun. J. VVittstock $3, 
Northway Tobacco & Candy 
$2, Prel. H. E. Donnelly $2, 
kun. R. E. Jonės $2, kun. P. R. 
Hennes $2, kun. L. F. Four- 
nier $2; Grand Rapids, K. Ku
nigėlis $10.

New Jersey:
Linden, Mrs. T. Budres $5; 

J. Žemaitis (BALF

Connecticut:

Gruodžio 2 d. So. Bostono $t., So. Bostone.
Lietuvių Piliečių klube įvyko' Laidojamas ketvirtadienį, 
paskutinės pirmojo rato šach- gruodžio 8 d. iš Šv. Petro 
matų* rungtynės, per kurias tuvių 
Lietuvių šachmatininkai stip
riai įveikė Newton “Y” Intru- 
ders 5-0. Prieš tai Lietuviai 
laimėjo prieš Lynn Chess klu- Didž. 
bą 4»^-«/2 
sitetą 3-2, bet pralaimėjo vie- timą dalyvauti “Darbininko” 
nerias rungtynes Boylston meno vakare, iš kurio sužino- 
Cbess klubui (Bostono čempio- jau, jog šiais metais 
nas) 2-3, tačiau ir Boylstonas

par. bažnyčios.

PADĖKA

gerb. p. Peldžiau,
: ir Harvardo univer-Į Dėkoju už Jūsų malonų 
:, bet pralaimėjo vie- timą dalyvauti “ 
rungtynes

lie-

Stud. Ats. Kar. Korp RAMO
VE nariai ir filisteriai praneš
kite savo adresus: 

A. SIMUTIS
Apt. 5-B

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

Skaitykite ii platinkite 
katalikišką spaudą— laik
raštį “Darbininką”!

GRABORIAI

E. Hartford, BALF 12 sky
rius $200; E. Norvalk, George 
Klim 1.00; Manchester, Mrs. O. 
Lemizes 1.00; Naugatuck, BĮ. 
Samoska 5.00; New Britain, 
ALT skyrius 25.00, K. Demikis 
3.00, V. Lukoševičius 1.00; 
Oakville, Bronius Dūda 1.00; 
Poųuonock, Mary B. Barkal —
2.00; Stamford, BALF 36 sky- MiUbum, 
rius 50.00; Waterbury, A. A. 35) $20; Newark, V. Valickas 
Aleksis (BALF 2 sk.) 25.00, $10, A. Beržinskas $10, BALF 

IJ. Grinciūnas 2.00, VI. Vamec- 35 skyrius $100, A. Gwosdef 
kas 2.00, Daniel Dodge 2.00, $10.
kun. J. Valantiejus 5.00, SLA New York:
11 kuopa 10.00. j Amsterdam, kun. J. J. Raš-

IUinois: tutis $95; Brooklyn, Moterų
Chicago, BALF 57 skyrius Vienybė (BALF 82) $25. Bar- 

25.00, BALF 4 skyrius 15.00, bara VVallace $2, Al. Ruzgas 
Jos. J. Grish 20.00, V. Tūbelie- $1, v. Graužinis $5; Bronx, B. 
nė (BALF 4) 100.00, BALF Ramanauskas $6; Great Neck,

; Mas- 
14 peth, Prel. J. Balkūnas $100; 

New York, BALF 100 skyrius 
$400; Richmond Hill, A. Ver- 

N. Y., 
SL Brook-

kvie- Vajaus Komitetas 1,000.00, H. BALF 20 skyrius $60;

“Darbi
ninkas” švenčia 34 metų gy
vavimo sukaktį. Sveikindamas 
Jus ir Jūsų bendradarbius šioje 
gražioje ir reikšmingoje šven- 

PARSIDUODA geras biznis'tėję, linkiu Jūsų laikraščiui ge-

|VMUK SKBBIMI

STAR BEKERNŽ Lietuviška 
duonkepe ir dviejų šeimų na
mas ir ant bekernės yra kam
bariai gyvenimui Jos antrašas 
131 South Main Street, Athol, 
Mass.

Pardavimo priežastis: savi
ninkas mirė, parduoda prieina
ma kaina pigiai. Kreipkitės į 
pardavėją: rašykite, laišką su
sitarimui: ar asmeniškai pa
matykite,— Charles Bunevich 

61 Mount Pleasant Road 
Athol, Mass.

PRANEŠIMAS
So. Boston Lietuvių Piliečių 

Draugija kviečia kvalifikuotus 
kontraktorius apskaičiuoti nau
jai nupirkto klubo namo, 368- 
372 W. Broadvay, So. Boston,
Mass. remonto darbus. Darbas 
susidės iš geležies, plumbing, 
elektros, dažymo ir Lt- šio re
monto apskaičiuotojai turi bū
ti atsakingi asmenys. Platesnių 
informacijų dėlei kreipkitės 
pas architektą: William L. Gal- 
vin, 38 b Brattlc St., Cam
bridge, Mass.

John J. Grigaitis, pirm. 
(26)

AVON FARMOS
Švieži Kiaušiniai. 

Pristatome į namus. 
Pašaukite: SO. 8-2043
REIKALINGA moteris 

mergina 2-3 dienas savaitėje 
dirbti prie namų ruošos: su 
masina plauti drabužius ir pa
valyti namą. Atsišaukite: Mrs. 
Sophie Strigunas, 1686 Colum- 
bia Rd., So. Boston, Mass. TeL 
SO 8-1149. (6-9)

riausio pasisekimo ir tobulėji
mo.

Reiškiu pagarbą
Jūsų Vizgirdai.

Ateitininkų Dėmesiui!

Visi moksleiviai ir studentai 
ateitininkai, taip pat nesenai 
baigusieji mokyklas, gyvenan
tieji Boston’e, Cambridge ir a- 
pylinkėse prašomi nedelsdami 
pranešti savo adresus O. Vait
kevičiui, 1 Pages Court, South 
Boston 27, Mass.

Laikinoji Ateitininkų Jaunimo 
Būrelio Valdyba.

f

1*

, feSIRENDAVOJA du kam- 
bariai dėl dviejų vyrų. Puiki 
vieta. Atsišaukite; Viktoras 
žičkus, 80 Corbet SL. Dorches
ter, Mass. Tel. Bluehill 1292. 

h (2-6-9)

Pieža 10.00; Cicero, BALF 
skyrius 100.00.

Massachusetts:
Athol, Kun. S. J. Vembrė byla $1; Rochester,

(L. 41631 125.00; Methuen, B. BALF 65 sk. 300; 
Paplauskas 5.00; So. Boston, lyn, A Mickienė $2. 
BALF 17 skyrius 1,500.00.

Michigaa:

Peaasyl vania:
Alden, Mrs. A. Schuch $2;

BALF 126 skyrius 
(BALF 76) $10; Minersville, B. Nekrašas

Ohio:
Akron, Draugijų Taryba $21, 

Detroit, BALF 76 skyrius — Liet. Socialistų S-ga $10, SLA 
2,972.00, ir vėl BALF 76 sky- 354 kuopa $6; Cleveland, A. 
rius 322.00, Jos. Ambrose Botyrius $5.
(BALF 76) 108.00, J. A. Kra- 
tage (BALF 76) 100.00, Liet.
Radijo Prog. (BALF 76) 50.00, Kingston, 
Teagan Coal Co.
25.00, Florist Service Co. 25.00, $5; Philadelphia, C. S. Chele- 
taipgi per BALF 76 skyrių — den $398.11; Pittsburgh, 
Seymour & Troester $25, BALF 26 skyrius $50.
Stroth Brewery $25, S. Blaš- 
kevičius $20, kun. M. J. Kun- 
drot $15, Anna Yankus $11.95, 
Juozas Šnipas $10, A F.
Schneider $10, Dr. A. G. Sack čius $6; 
$10, Max W. Lenk $10, V. Sir- Frenzelis $10; 
vaitis $10,
Paul Molis $5, J. E. Frazer $5, peg, Man.
A. A. Wolf $5, Louis Geli $5, $168.23.

Teimesace: 
Dyersburg, John Sakalas $5.

Canada:
Hamilton, Ont. S. Pilipavi- 

Oakville, Ont., A. 
Sudbury, Ont.,

J. A. Stark $10, Liet. Taut. Švent. $16; Winni- 
Liet. S-gos skyr.

Draugijų Valdybų Adresai
*V. JONO EV. BL. P A* ALPINES 

DRAUGIJOS VALDYBA

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

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

Prot RaSt. — Jonas GUneckis, 
5 Thomas Pk., 8o. Boston, Mass 

Fin. Rast. — Aleksandras Ivaflta, 
440 E. Sixth SL, So. Boston, Mass.

Iždininkas—Stasys K. Griranavičiua, 
699 E. Seventh SL, 8. Boston, Maaa

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

Draugija laiko susirinkimus kas tra
čią sekmadieni kiekvieno mSnasto. 

2 vaL po pietų. Parapijos oalSj, 
492 E. 7th SL, So. Boaton, Maaa 
Visais draugijos reikalais kreipki- 

tčs pas protokolų raštininką.

i

CASPER
FUNERAL HOME

187 Dorchester Street 
South Boston, Mass.

Joseph W. Casper
(KAgPERAS)

. LaMotuviu Dieaktoriua Ir 
Balsamuotojas

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas Dieną ir Nakų 
Koplyčia Šermenims Dykai 

Tel. SO 8-1437
BOuth Boston 8-3960

I

YAKAVONIS
Funeral Home

741 No. Main St.
Brockton, Man.

V. YAKAVONIS 
Laidotuvių Direktorius Ir 

Balsamuotojas
Patarnavimas Dieną Ir Nakty 
Koplyčia Šermenims Dykai 

Tel. Brockton 8-1590

W AITT
FUNERAL . HOME

30 Emerson Avė. 
Brockton, Man.

Edward J. Waitt 
(Waitekūnas) 

Laidotuvių Direktorius Ir 
Balsamuotojas 

^tarnavimas Dieną ir Nakty 
Koplyčia Šermenims Dykai 

Tel. Brockton 3368

Gmurr
LTISiiEnr 

tarini PECIŲGtLĄ 
« Rąvmeninių pečiųfSlą pa*en|vini- 
nwl, uMMtHe J«hnwn'e PEČIŲ 
PLA8TERI — teveik tM pate, ką 
dčvštum ŠIMančią pačuškaitą 
prie Barto. Jie veikia trejopai! 
(1) Atgabena tildanti, gydantį krau
ją j skaudamą vietą. (2) Sevarta 
raumenų trukOlejimus — sumažina 
skauefna smūgius. (3) PadutkaitS 
neprileidžia šattie.
• Gulkite Jehnson’o PEČIŲ PLE8- 
TER|, pagašniąą Jėhneon'A Jshn- 
eon -* žinomi .per 62 metus ędlrbS*
jai puikių chirurgiškų produktų. 
Gaunamas visose vaiątlnšse.

Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims yra
SOUTH BOSTON CAFE

Visos Balukonis, Savininkas.
Pa<amina gerus lietuviškus pie
tus, užlaiko geriausį alų, vyną ir 

degtinę, ir visiems draugiškai 
ir mandagiai patarnauja.

South Mm, Mm.

WAITKUS
FUNERAL HOME

197 Wėbster Avė., 
Cambridge, Mass.

PRANAS VAITKUS
Laidotuvių Direktorius ir

(Notary PubMc)

Patarnavimas dieną Ir nakty 
Nauja modemiška koplyčia šer- 
monžma dykai. Aptarnauja Cam
bridge ir Bostono kolonijas te- 
rajauBiomis kainomis.

Kainos tos pačios ir | kitus

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

664 Ebbž Broadway 
SOUTH BOSTON, MAS&

D. A. Zaletskas, F. E. Zaletskas 
Oratoriai Ir Baleamuotojal 

Patarnavimas dieną ir nakty.
Koplyčia Šermenims Dykai 
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A niradieius, Gruodžio t

ir pats su savimi: Jai bu
vo liūdna ir Šičia Ji nuta
rė pabaigti kelionę. — Ji 
pradėjo kilti aukštyn. Kai 
buvo jau ties viršūne, ą- 
žuolas, senasis ąžuolas 
drebėjo iš džiaugsmo, 
kaip epušė, kad Ji buvo 
sustojusi poilsio įo pavė
syje, ir viena jo šaka už
kabino Jos nuometą. Kaip 
saulės bangos prasisklei
dė Jos 
vienas 
kibęs 
Medis 
dviem lapais tarvtum pirš
tais ir paukštis, kuris 
.kaip tik šitoje šakoje pir
miau giedojo, dabar regė
jo visa ir apie tai ėmė 
čiulbėti.

Ir kaiD tik tuo metu ėjo 
per girią medžiotojas —j 

vilties. Jų žemyn kaip varpelių gran-noras laimėti ir užmušinė- 
ti vedė jį, todėl jis me- 

Dievo Motina pakėlė a-!dži,o'<? vilką stirną, ir ne
kis j viršų, kad pažintų, ^nke kiskio nei zalvar- 
koks čia Giesmininkas, mo- ^dbciimas jo austras 

toks buvo metas, kai ge- paukštis buvo toks ^uvo tiktai taikymo vieta,
'r "------- " ^.'menkas kad jo plunks- ir jo akys buvo astnos ir

nos neišsiskyrė iš žievės F°^1OS- .Jls 
pilkumo ir iš medžių žalu-^^a i ^uo!°

oLiteratura
Neit Maiahltė. Krūminienė

PLAUKAS
LEGENDA

Atsitiko taip, kad Dievo žengė pro tą ąžuolą, jo 
Motina grįžo namo per viršūnėje ėmė čiulbėti 
vieną girią. Ji buvo kelia- paukštis. Jis giedojo pa-į 
vusi po žemę, ramindama prastai ir nuoširdžiai, ir 
tuos, kurie šaukėsi į ją, Marija sustojo ir klausėsi 
kaip į vienintelį išgelbėji- jo. Viską, ką regėjo jo a- 
mą. Buvo užstoję baisūs kys ir ką jautė jo širdis, 
laikai, ne — reikia paša- giedojo paukštis, ir nuo 
kyti teisybę, kad tie lai- aukšto ąžuolo krito jo 
kai tęsėsi jau per ilgai, balsas kaip skambanti ir 
ir žmonės nustojo net švytanti rasa, jis leidosi 
kantrybės ir 1____ J, “
maldos pasidarė priekaiš- dinė. 
tingos ir karčios, ir jų ti
kėjimas dūlėjo, kaip su
nešiotas drabužis. Tai ši-

• I

i

kasų sruogos, ir 
plaukas paliko pa- 
ąžuolo viršūnėje, 
stipriai laikė jį,

ir jo akys buvo aštrios ir 
Jis ištiesė savo

roji Motina pati ėjo gel
bėti savo vaikų sielų. Ji 
žengė per kalėjimus, i 
tremties vietas, pro žmo
nių sodybas. Ji sustoda
vo miškuose ir miestų 
griūvėsimuose vienus jas nukrįtį ant jos pečių. 
Ji aplanne kaip gaivinau- Sakysi, tai buvo pernykš- ^auk81t.1’ ... .
tis sapnas, ir kitiems svy- tis la ar žievės skiau. i vamzdį staigiai buvo šū
stelėjo kaip regėjimas tė? Ne> ui nusirito vovejšvytravusi j-*- 
saulėlydžių varsose, ir ki- riukas> visiškai mažas vo- ~~ *
ti mėnulio švytėjime tarė- verįes vaikas, toks mažas, 
si išvydę kažką dieviško, kaj lazdyno riešutas jam 
ir Ji artinosi kaip stipri- atrodė sunki našta. Jis 
nanti, viltis. Visi, kurie visomis keturiomis kabi- 
buvo išlaikę žmogaus nosį uį jos apsiausto — 
dvasią pajusdavo Jos bu- praįau įsidėmėti šitą da- 

kęsti ir laukti tikrojo gy- krįgtų įp nuo čia, 
venimo. __

Tai šitokia buvo Jos ke- 
lionė, I ‘ "
į savo dangiškuosius na
mus Ji dar ėjo žemišku k^ yra padaręs 
taku, saulė nesenai buvo---------------- -------
patekėjusi, ir buvo vasa- OI, JAUNYSTES... 
ra. Žalios sąmanos ir ma-. _______
ži kiškio kopūstai klojosi' . po Jos kojomis, rasa Jkri. Oi. jaunybes mano ienos, 
to ant Jos basu pėdų, ir brandos man.tnunU!
jos atrodė apibarstytos Ąk,”en‘ne:: storos s,“os “ 
deimantais. Ne,‘ tai ne vi- Sunku š,rd' nurammt- 
sai tikra, nes joks brang- Kad gėrėjaus aš giriomis, 
akmenis negali sutalpinti Ir maloniais žolynais, 
savyje tiek žvyguliavimo Daržo rūtoms ir lelijoms, 
ir spindulių, kaip šioji žibančiais rasos lašais, 
rytmetinė rasa - ir taip- B M
gi ji buvo gaivi ir vesi-Tarsj v k 8 
nanti Jos pavargusioms^.^ kur lataSs vajatas 
-Ojoms. Kas man širdį nuramins.Kai Motina Marija ėjo; 

pro seną didelį ąžuolą — Dvasią džiaugsmas kad kuteno, 
tu turi ji atsiminti, nes jis Jausmai skendo smagume, 
kaip atsiskyrėlis ir kaip Ir praėjo dienos mano, 
didelis ponas vienas augo Ir apleido jos mar.e! 
tankynėje — taip, kai Ji1 A Vienažindys

mos, ir Ji negalėjo įmaty- 
ti jo Tuo metu, kai ji žiū
rėjo aukštyn, kažkas ru-

viršūnėie, ir ūmai nuleido 
jį ir užsidengė akis iš 
skausmo: ten, kur jis ma
tė besisupantį šakoje 

prieš šautuvo

i juosta, daug 
į šviesesnė už saulę, ir apa
kino jį. Kuomet sopėjimui 
aprimus, jis vėl tiesė šau
tuvą — iš naujo turėjo 
užsimerkt?, ir nuleidęs 
galvą nuėjo į tankmę, 

_____  _ _ vilkdamas savo ankstesnį 
vimą ir vėl turėjo jėgos Yaikėsf, kad nenū-i^robi ir Sink1^ — ir nuei-

4.;i—4-----____________  " ir gero-idamas dar Sudėjo paukš-
. ji'Motina' “ned^udė jam *j- Ach kaip giedojo jis!

.__ Dabar ji galvojo a- Jo tiesiog tvino
kai dabar Ji grįžo pje fomę, kuri yra atiduo- Siekinėmis, net jo plunks- 
dangiškuosius na- u valdyti žmogui, galvojo . bu™ persisunkusios 

su ja

tvino

DAftBINIHgAS

'Bausmes Pakanka
Aš daug valdovų, Viešpačių regėsiu, 
Gal garbinsiu ne vieną aukso veršį, 
Gal aš miegosiu požemių šešėliuos 
Ir mano veidas jų pavėsy keisis.

štai eina viesulas — jis griauna Kryžių 
Ir iškelia naujus dievus iš dulkių, 
Ir daug savęs iškeisti pasiryžęs 
žmogus į gėrio troškulį ir alkį...

Supras — ištrirs bešaukiant baisą — 
Pati širdis į tikra Dievą veržias!
Vistiek parpuls žmogus prieš Tiesos Alsą, 
Nors garbintų ne vieną aukso veršį.

Žinau — buvai tu Viešppt^. — juo ir būsi 
Ir mano rankos, kaip milijonai ranku 
Pakils Tavin ir šauks: manęs nebauski! 
Aš žemėje esu — bausmės pakanka.

1

■ f

At Kairys

_____ — ■______ ------------------ : . , ■ ■ ■ - • ---• ------ -------- ----------------

ąrkivyskupai; 19 vysku
pų ir kiti įtakingi ir pasi
žymėję literatūroje as-

8
BROOKLYNO DIECEZI

JOS SAVAITRAATIS
Šios diecezijos savait-

Draugeliui savo sveilum- „„^0 27 d. laidoje pa-
l?us. *r,.bn^u,?us' NeJ reiškė: “Šios {domios kny-

mena prisiuntė kun. S. J. lThe Table”

NELEISKIME UŽGĘSTI 
Lietuvių Kultūros Žiburiams! 

Kultūros Žurnalo 
AIDŲ 

PLATINIMO VAJUS 
Gruodžio, Sausio ir Vasario mėnesiais 

Kas sielojas 
lietuviškąja kūryba, krikščioniškai - tautine kultūra 

tautos išlikimu ir Lietuvos laisve 
Skaito, remia ir platina 

VIENINTELĮ PASAULIO LIETUVIŲ 
MCKSLO, LITERATŪROS BEI MENO IR 

VISUOMENINTO GYVENIMO 
MĖNESINĮ ŽURNALĄ

AIDUS 
Kultūros Žurnalą Aidus 

re lajuos redakcinis kolektyvas, sudarytas iš žymių lietuvių 
mokslininkų, rašytojų ir kitų kultūrininkų. Vyriausias 

redaktorius rašytojas 
Antanas Vaičiulaitis

AIDŲ PRENUMERATOS KAINA METAMS:
JAV’ ir Pietų Amerikoje — $5.00; Kanadoje — $5.50; kituose 
kiaštuose — S6.00. Atskiras numeris JAV — 50c, kitur—55c.

AIDŲ PLATINTOJAMS BVS SKIRIAMOS DOVANOS
Visi I Kultūros Žurnalo AIDŲ Platinimo Talką 

Tenelieka nė vieno lietuvio, kuris neskaitytų
AIDŲ

Prenumeratas ir aukas siųskite sekančiu adresu: 
AIDAI, Kennebunk Port, Maine (U.S.A.)

aidais. Visam miškui šau
kė jis apie plauką iš Die
vo Motinos kasų, apie 
plauką, kuris buvo išgel
bėjęs jį, mažą miško gyvį.
— Reikia grąžinti Jai, 

pasakė ąžuolas, — ką Ji 
pagalvos apie mus, kad 
mes pasilaikėme dievišką
jį turtą.

Ir paukštis paėmė plau
ką į savo snapą ir galvo
jo, kaip jis praskris debe
sų mėlynumą ir pro kur 
pateks į dangų.

Jis nedaug buvo nulė
kęs, miško pakraštyje bu
vo jis ir matė žmonių tro
besius, ir čia kirtimuose 

(grėbė šieną mergaitė. Ji 
įdirbo skubiai ir jos veidas 
buvo liūdnas, tarytum jos 
būtų visai vienos — ji ir 
žemė. Ir pro savo susi
mąstymą ji nematė, kaip

: mergaitės klaupiasi mal- tas ir sumuštas vra tasai, 
doje, ii nukreipia savo a- ir iš jo jie reikalauja išda- 
kis į dangų ir nemato prie vimo. žadėdami jam Doil- 
savo koįu gulinčio plauko, sį. Paskui jie- graso jam, 

Paukštis jau yra nusi- ir po to vėl žada atlyrini- 
leides žemyn, snanu jau mą ir net laisvę, ir žmo- 
paliečia plauką, ir štai ve- gaus dvasia yra lyg ske- 
jas pagauna jį ir ima neš- veldros.
ti. Vėias kyla aukštyn, ir — Jūs tikrai paleisite 
paukštis vejasi jį — jis mane? — 
turi stipriai moti spar- Gerai, aš pasakysiu! 
nais, nes vėjas yra grei- Ir kai jie laukia, jo bur- 
tesnis. Kartais jam atro- na staigiai užsidaro. Jie 
do, kad jau yra prisivijęs nesupranta, kas yra atsi- 
ir kai praveria snapą pa- tikę ir žmogus taipgi ne
gauti plauką, tas vėl yra numano, jis tiktai pajun- 
atitolęs arba iškilęs labai ta, kaip ant jo lūpų yra 
aukštai. užgulę kažkas lengvo ir
— Aš tuojau nebegalėsiu sunkaus, ir jis negali pa

skristi, — galvoja paukš- judinti liežuvio.
tis, — mano plunksnos Kai yra praėję kiek lai- 
darosi tartum sulūžę ma- ko, žmogus galvoja: 
lūno sparnai. — Ačiū Tau, Dieve, kad

Tačiau jis dar neatsilie- užrakinai mano burną ir 
ka, ir taip pamato, kad jie aš neišdaviau daugelio sa- 
yra viršum miesto. Ir sek- vo brolių. Dabar žinau, 
damas plauką, jis nusilei- kad išliksiu ištikimas iki 
džia sulig namų stogais, galo, nes 
ir štai mato, kaip vėjas į- manyje vyrą, 
lekia pro atdarą langą.
— Dabar aš jį turiu pa- mirtį, 

gauti, -— mano paukštis. T 2 
— Ką aš pasakysiu dan- plaukas nukrito nuo žmo
guje, jeigu būsiu leidęs gaus lūpų, tačiau nenu- 
nusileisti jam į dulkes? puolė į* dulkes — jis iš-

Ir šis žiūri, kad to neį- skrido pro langą ir švitė- 
vyktų, ir tuomet jis pa- damas išnyko tolyje, 
mato, kambarys nėra tuš- — Aš nebesivysiu tavęs, 
čias; čia sėdi keli, ir jie — mano paukštis, — ir 
yra panašus į tą, kuris nebenešiu į dangų, nes tu 
buvo užpuolęs mergaitę esi paliktas žemei, kaip 
pievoje, irr jie turi apsto-paguodos dovana.
ję senyvą vyrą. Išvargin-į “M. L.”

klausia jis. —

Tu pažadinai 
kuris yra 

stipresnis už kentėjimą ir

Ir paukštis mato, kad

Australijos Šydney CYO 
direktorius, kun. J. Leo- 
nard prisiuntė jam padė
kos žodį ir pareiškė, kad 
visi, kurie skaitė jo vei
kalą. juo gėrėjosi ir pasi
žadėk) melstis, kad iam 
mūsų Švenčiausioii Moti-* 
na gausiai atlygintu _ 
pastangas jos pamaldumo KANADOS KATALIKIs- 
nlatinime.
NEW YORKO ARKIDIE- 

CEZIJOS SPAUDA
“The Catholic News”,

New Yorko arkivyskupi- veiklias yra par
jos savaitrastis, savo he- mo vertas pasiryžimas ir 
oos 2 d. laidoje pareiškė, t Datikti visiems ku. —j? įiiP Į t ,, . V ib Iii; ii rie domisi remia ir ruo
že mtatmi vaidinimą ge- ši katalikiškus
musig katalikų tmUei- vaiai 
joje. Siame straipsnyje
autorius sako, kad šis, se- Taip pat keliolika ir ki
niai lauktas veikalas, yra tU laikraščių ir įvairių 
katalikų teatro atgimimo kritikų aprašė ir puikiai 
pradžia. Iškelia veikalo įvertino šį kun. Draugelio 
gerąsias ypatybes, jo kil- veikalą. Susilaukė gražių 
nią paskirti ir išvardina į- atsiliepimų net iš Angli- 
vairių kritikų nuomones.

Tas pat laikraštis rug
pjūčio 13 d. laidoje paste
bi, kad kun. Draugelis už 
naują mistinį veikalą yra 
išgirtas Amerikos Katali
kų Bažnyčios hierarkijos 
ir čia pat išvardina baž
nytinės hierarchijos įvai
rius asmenis ir profeso
rius, kurie jo darbą įver
tino. Lapkričio 12 d. lai
doje patalpina tokį pareiš
kimą: “Jis (popiežius) už 
tat pavedė man pareikšti 
jums jo nuoširdų dėkin
gumą... ir melsdamasis, 
kad mūsų Švenčiausioji 
Motina atlvcintu Jūsų na- " ** patyriau,
-t™™, t™ žinau. kad J E- vyskupasstangas Jos pamaldumo B M J būvo
±±Te susitikęs kunTs. Drau-
pslsuna jūsų ‘ geli pas Tėvus Marijonus,
me darbe; Jis nuoširdžiai 
suteikia jums ir jūsų glo
bai pavestiems tikintie
siems jo Tėvišką Apašta
lišką Palaiminimą”.

gos autorius pasiryžo kaž
ką nepaprasto mūsų lai
kuose mistiniais atvaizda
vimais, kuriuose glūdi kil
niausios ir abstrakčios 
paslaptys, prieina m o i e 

i formoje scenos būdu per- 
, teikiamos žmonėms.uz

KOJI SPAUDA
The Canadian Messen- 

jger of Sacred Heart”, To
ronto, Ont. išsireiškė: 
“The Madonna of Naza-

mo vertas pasiryžimas ir

jos ir kitur.
Jeigu beveik visas pa

saulis susidomėjo šiuo 
veikalu, pats šv. Tėvas 
atsiuntė Apaštališkąjį Pa
laiminimą, apaštališkieji 
delegatai, kardinolai, ar
kivyskupai ir vyskupai į- 
vertino šį darbą, kaipo 
kilnų, tad manau, kad mes 
lietuviai turėtume irgi 
susidomėti šiuo labai kil
niu darbu, liečiančiu Švč. 
Panelės gyvenimą šioje 
žemėje.

Kai kas domisi, kas at
sitiko su praeities kun. S. 
J. Draugelio darbuote? 
Kiek iš jo paties patyriau,

Eden Hill, Stockbridge, 
Mass. ir pareiškė norą, 
kad būtų atiduotos visų 
Amerikos Lietuvių visuo- 

į meninių įstaigų nuotrau- 
VATDKANO SPAUDOS kos, kokias kada yra su

rinkęs Tėvams Marijo
nams. Žinau, kad kun. S. 

Romano ^rau8e^s Jo Ekscelen-

NAZARETO MADONA,

Aukštai, Visuotinai Įvertintas Mistinis Scenos Veikalas, 
Vaizduojąs Svč. Panelės Gyvenimą Siame Pasauly

APAŠTALIŠKAS PALAI- Veikalas “Madona of 
MINIMAS KUN. Nazareth” nušviečia Šven- 
DRAUGELIUI jčiausios Panelės gyveni- 

New Yorko arkidiecezi- nuo Jos susižiedavimo 
jos savaitraštis “The Ca- “» ?v- Juozapu iki jųke- 

- - užsiregistruoti į
jos vyras. Jis nebuvo jos d., 1949 paskelbė mums Veikalas parašy-
giminė nei šio krašto'džiuginančia žinią, tas gražia literatūrine an- 
žmogus — atėjūnas buvojo šv. Popiežius Pijus XII plačiau pa-
jis, svetimas karys, už-į per Apaštališkąjį Delega- “ektų žmoniją, vartojam- 
grobėjas. Jo akys biau-|tą Washingtone suteikė **an^ų albą, ir ka uo 
riai žibėjo, ir jo rankos: kun. J. S. Draugeliui A- ^V18 suslPa m 1

(buvo pilnos nedoro geis-Apaštališkąjį Palaiminimą P_ tesnems ^omų a- 
mo — ir kai jis ištiesė jas už jo parašytą knygą 8U dangiškosios Mo- 
į mergaitę, ji sukliko Uip "Madonnk of Naaareth”. Unos žemiškuoju gyv’em- 
baimingai, kad paukštis Tas pats laikraštis š. m. mu' 
išgirdo ir išsigandęs atvė- lapkričio 26 d. laidoje, 
rė snapą.

pasalūniškai sėlino priemolio News” lapkričio 12 į°?}e8

ATSILIEPIMAS
Vatikano laikraštis

L Osservatore ... - . . v
Delta Domenica" liepos 24 1 pasiuntęs viri
d. i. m. laidoje pareiškia: 200 nuotraukų. Jo dar- 
• Autorius paSėiė kilnų b1u?t'e. Panaudota ir, 
tikslų pavaizduoti žmoni- go^ant J. E. vyskupui 
jai švenčiausios Panelės Buc,u‘ ^ams Manjo- 
gyvenimą, patiekdamas ji ' “ptyniuose mistiniuose P™ P’™08 Pro«os 
vaidinimuose... Ypatingai -
mums įspūdingas yra jo 
antras aktas, kuriame pa- „ . ...
sireiškia švenčiausios Pa-., OI?a.

nams, kai tik leis aplinky-

Knygos “Madonna of 
Nazareth” kaina $1.00.

i įsigyti gali

Be to, yra gražus pedago-| wew OK’ *•
ginis veikalas. Kum. J. Stašaitis, S.D.B.

■•••

KELIONE I ROMĄ
Šių metų Kunigų Vienybės seimas ir Federacijos 

Tarybos suvažiavimas nutarė surengti šventaisiais 
1950 Metais Amerikos Lietuvių kelionę į Romą. Tokia 
kelionė, be kitų įgyjamų vertybių,, būtų irgi mūsų 

'lietuvių žymus pasirodymas. Kelionė apimtų ne tik 
| Romos žymias vietas ir atsilankymą pas Šv. Tėvą, bet

Be Apaštališkojo Palai- taipgi galima būtų aplankyti kitas Italijos šventoves, 
_ Jis matė; kaip knygų apžvalgos, skyriuje minimo, kun. S. J. Drau- Portugalijos Fatimą, Prancūzijos Liurdą ir šv. Teresė- 

krenta plaukas, kaip švy- pamini kun. S. J. Drauge-gelis, susilaukė šio veika- lės vietą. Visa kelionė užtruktų jūrų laivais nuo 30 
truodamas skrenda jis ir lio knygą “Madonna of lo pasirodymo proga svei- ligi 48 dienų, žiūrint kiek vietų norėtume aplankyti, 
krenta tarp mergaitės ir Nazareth”. Jau nebe pir- kinimų Apaštališkųjų De- Orlaiviais užtruktų nuo 18 ligi 25 dienų. Visa kelionė 
užpuoliko. ! mas kartas New Yorko legatų iš Washingtono ir ten ir atgal su visu pragyvenimu kainuotų laivais nuo
— Kas čia? — stebisi ta- arkidiecezijos laikraštis Londono, ir linkėjimų jo $850.00 ligi $1300.00, žiūrint kuria klase ir kiek vietų 

sai. — Iš kur šitas ugnies iškelia kun. S. J. Drauge- darbui geriausio pasiseki- norėsime aplankyti. Orlaiviu kainuotų nuo $700.00 li- 
ratas atitveria nuo manęs lio nuopelnus. mo. Pirmasis atsiuntė gi $1000.00. Laiką galima pasirinkti gegužės, liepos
moterį, kurią aš jau ju- Pasauliui seniai yra ži- jam padėką už knygą arba rugsėjo mėnesius.
taus savo pirštais? ’noma, švenčiausios Pane- “Madonna of Nazareth”| Kadangi keliaujančių bus daug ir vietų truks, tad

Jis mato jos akis ir lū- lės dorybės ir Jos užtary- ir pasižadėjo melstis už jį kelionei reikia rengtis iš anksto. Todėl Kunigų Vieny- 
pas, ir vėl puola prie jos, mu įvykę stebuklai, bet New Yorko kardinolas, bė prašo visų, norinčių kelionėje dalyvauti, pranešti 
ir tuojau bėga tolyn, mažai kam tėra žinoma a* Panašų laišką atsiuntė ir ligi Naujų Metų, kas nori keliauti, kuriuo laiku, laivu 
šaukdamas iš skausmo, pie Jos gyvenimą šioje že- Toronto, Ontario kardi- ar orlaiviu ir kurias vietas norėtų aplankyti. Kuomet 
nes jo rankos yra nude- mėje. Kun. Draugeliui te- nelas James C. McGui- tas žinias ir skaičių turėsime, tuomet pranešime vi- - 
gintos, tarsi jis būtų nu- ko ši kilni užduotis Jos gan; prisiuntė savo nuo- sus kelionės planus. Kelionės reikalais kreipkitės į 
tvėręs liepsnojančią gele- gyvenimą šiame pasauly-širdų padėkos laišką ir Kunigų Vienybės pirmininką šiuo adresu:
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158 Steriing Št., Worce«ter 4, Mass.žį. ,je savo veikale £Švaiz-,Chicago arkivyskupas,
Ir paukštis mato, kaip, duoti. kard. Samuel Stritch; 5




