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• “Father Joe” ir “Usete 8am”
• Poąov ir Mareoni
• Nauja lietuvio sąvoka

•
Pasiekusios Vakarų Pasaulį 

žinios, kad ir Sovietų Rusija 
jau turi atominę bombą, anaip
tol, žmonijos neramina, bet 
priešingai — pastato prieš di
delį ir labai didelį klausimą. 
Kiekvienas su dideliu susirū
pinimu dabar klausia: “Kas 
bus toliau?”

Iš tos pasaulį pritrenkiančios 
žinios visiems yra aiškus tik 
vienas dalykas: šio meto pa
saulio kultūra ir civilizacija at
sistojo prieš didelę 
dilemą. Dabar jau 
ba—arba”—

Ir, kaip matome 
žodelyčių gretimai
vienoj pusėj “Father

ir sunkią 
bus: “ar-

šių dviejų 
stovinčių: 

Joe” 
(“tėvas” Stalinas), antroje — 
“Unde Sam” (JAV).

Kuris iš jų laimės, nuo to 
priklausys ir viso pasaulio 
laisvė, demokratija ir šių dvie
jų žmonijai būtinų privalumų 
ateitis.

Žiauriausiam šių laikų despo
tui Stalinui laimėjus, visame 
žemės rutulyje įsiviešpatautų 
baisiausias teroras, žmonių 
žudynės, trėmimai, katorga ir 
visa tai, ko žmogaus protas įsi
vaizduoti negali. Sibiro taigų 
koncentracijos stovyklos, ma
žų mažiausiai, padidėtų bent 
dvigubai.' Kalėjimuose ir kar
tuvėse atsidurtų tūkstančiai ir 
milijonai tų, kurie myli laisvą 
ir demokratišką gyvenimą...

Nebe reikalo prieš kurį lai
ką Leningrade posėdžiavę vie
tos komunistai ~ suderinėję

Mirė Springfieldo Diecezijos 
Vyskupas Thomas M. O'Leary

Springfield, Mass.—Pir
madienį, spalių 10 d. mirė 
vys k u p a s Thomas M. 
O’Leary. Jis buvo 74 me
tų amžiaus. Kunigu buvo 
52 metu, vyskupu Spring
fieldo diecezijos 28 metus.

Penktadienį, spalių 14 d. 
Pontifikales Gedulo šv. 
Mišias atnašavo ir pa
mokslą pasakė J. E. Ar
kivyskupas Richard J. 
Cushing, D. D.

Šermenyse, pamaldose 
ir laidotuvėse dalyvavo J. 
E. * Kardinolas Francis 
Spellman iš New Yorko, 
daug vyskupų, prelatų, 
kunigų, vienuolių ir tūks
tančiai pasaulionių.

Springfieldo diecezijoj 
yra 4 lietuvių parapijos, 
būtent, Westfield, Athol, 
Worcester dvi parapijos: 
Šv. Kazimiero ir Aušros 
Vartų.

Prelatas John P. Phelan 
iš Worcester, Mass. yra 
paskirtas Springti e 1 d o 
diecezijos administrato
rium.

so kursas 11c vietoj prieš 
46% santykyje su doleriu, 
už vieną Argentinos pesą.

Estai Iškėlė Sovietą 
Anoaule

Stockholm, (LAIC) — 
Minint Stalino susibičiu- 

Hitleriu de- 
estai iškėlė 

kurią

Argentina Nuvertino Pesg
Buenos Aires — Argen

tinos vyriausybė paskel
bė, kad nuvertino savo pi- 

vienetą — peso

liavimo su 
šimtmetį, 
šlykščią apgaulę, 
Sovietai panaudojo.

Pasirodo, kad Estijos 
užs. reik. Ministeriui Sel-j 
teriui atvykus Maskvon,! 
Taline buvo gauta jo tele-į 
grama, kad jis išskrenda ' 
atgal. Tą patį vakarą Į 
Maskvos radio griebėsi 
grasinančio tono ir pa
skelbė, būk “nežinomos 
valstybės” povandeniniai 
laivai prie Estijos krantų 
torpedavo ir nuskandino 
sovietinį garlaivį “Metal- 
list”. Vėliau šį incidentą 
garsino ir Sovietų komi
sarai “derybose” su es
tais.

Jau Sovietams įsikūrus 
Estijoje, po poros mėne
sių “torpeduotas ir nu
skandintas” laivas “Me- 
tallist” lankėsi Estijos 
uoste...

(Tursday), SPALIŲ (October), 18 D., 1949 M.
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Pripažino Kaltais Vienuolika 
Komunistą Vadą

Teisėjas Paskirs Jiems Bausmę Penk
tadienį. - Šešius Komunistų Advoka

tus Tuojau Nuteisė Už Teismo 
Paniekinimą.

įtraukti JAV ir Didi. Britani
jos vadovaujantieji asmenys.

Laimėjus Vakarams, pašau- ‘ 
lis galėtų džiaugtis tikra žo- ’ 
džio prasme laisve ir demokra
tija. Taipogi būtų išvaduoti iš 1 
vergijos ir tie, kurie šiuo metu 
kenčia negirdėtą priespaudą ir 
žiauriausią vergiją.

Deja, laisvės trokštąs pasau
lis labai ir labai pasigenda iš < 
Vakariečių pusės reikiamo ryž
tingumo ir aiškesnios laikyse
nos barbarijos atžvilgiu. Visur, 
kur tik vyko ar dabar vyksta 
bent kokios konferencijos, so
vietų atstovai akiplėšiskiau- 
siais žodžiais kolioja Vakarų 
diplomatus, primeta jiems ne
būtus ir negirdėtus apkaltini
mus, o pastarieji, nors viską 
labai gerai žinodami, kas deda
si už geležinės uždangos, temo
ka tik tylėti ir, atrodo, lyg ne
drįsta despotams tiesos pasa
kyti į akis...

•

Kad pirmąjį radio aparatą 
“išrado” ne italų mokslininkas 
G. Mareoni, o rusas Aleksan- 
der Popov, mes tą jau “gerai 
žinome” iš bolševikinės spau
dos. Tačiau apie tai mes dar 
nežinojom “smulkmenų”, ku
rias norėčiau patiekti “Darbi
ninko” skaitytojams. štai, į 
mano rankas pakliuvo JAV-bių 
raudonųjų - “bimbalų” išleista 
knyga (“Laisvės” leidinys), 
kuri pavadinta: “Žmogus ir 
mašina”. Toje knygoje kalba
ma apie daugelį išradimų ir 
mokslininkų, kurie, daugiau
sia, žinoma, rusai. (Ach, kokia 
tai “geniali tauta”).

Mano akis užkliuvo radio iš
radimo skyrius. Jame rašoma: 
“1895 m. didis rusų išradėjas 
Popovas sukonstruavo pasau
lio pirmutinį radio transliuoto
ją. Nekartą kreipėsi išradėjas 
į valdžią pagalbos. Storžieviai, 
nemokšos caro činovninkai

Tptay. S-hum rak*.

S

Argentinos vyriau s y b š 
nuvertindama savo pini
gus, užšaldė kainas, tai y- 
ra neleidžia jas kelti, kad 
būtų išvengta inflecijos ir 
sulaikytas importas.

Argentina yra pirmas 
Lotynų Amerikos kraš
tas, kuris nuvertino savo 
valiutą. Argentinos pini
gų nuvertinimas yra daug 
didesnis, negu neseniai į- 
vykęs kituose kraštuose. 
Centralinis bankas pa
skelbė, kad dabartinis pe-
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New Yorko arkivyskupas, kard. Francis 
Spellman, asistuojamas Monsgr. Barboni ir Bo- 
cchini, laiko prie didžiojo altoriaus šv. Mišias šv. 
Petro katedroje Romoje savo globėjo šv. Pran
ciškaus šventėje.

ŠV. TĖVAS PRAŠO REMTI 
. MISIJASa

Arkivyskupas T. J. Mc- 
Donnel, tautinis Tikėji
mui Platinti Draugijos di
rektorius, praneša, kad 
Šv. Tėvas Pijus XII krei
piasi laišku į visus Ame
rikos katali

viai arba kiekvienam 
kraštui atskirai, reikalin
gą dokumentaciją 
čiau formaluotiems kalti
nimams paremti.

Memorandumą pasira
šė: Baltgudžių . Rados
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aukš-

Washington, D. C. — 
(LAIC) — Ketvirtas- Uk- 
rainiškos Kilmės Ameri
kiečių Kongresas Wa- 
shingtone, Statler Hotel, 
š. m. lapkričio 5 ir 6 dd. 
Kviečia Ukrainiečių Kon
greso Komitetas, sukur
tas 1940 m. Informacijas 
teikia LAIC kaimynas, 
Ukrainian Congress Com- 
mittee of America, 50 
Church St., New York 8, 
N. Y.

ARKIVYSKUPAS CUSHING 
PAŠVENTINO NAUJĄ Š V. ELZ

BIETOS LIGONINES NAMĄ
Brighton, Mass. — šeš- niame teisme, Dr. Robin- 

tadienį, spalių 15 d. J. E. zonas, jau kaipo Jacob 
Arkivyskupas Richard J. Robinson, UN Politinėje 
Cushing, D. D. iškilmin- Komisijoje spalių 14 d. 
gai atidarė ir pašventino ragino, Izraelio vardu, pa- 
naują prie Šv. Elzbietos naikinti nuolatinę “Mažą- 
ligoninės pristatytą na- ją Asamblėją”, 
mą.

Naujas pristatytas na
mas turi 7 aukštus ir mo
derniškai yra įrengtas. 
Šio naujo namo pastaty
mas kainavo $2,000,000. 
Jame yra 166 lovos.

Suimtas Kat. Bažnyčios 
Kanauninkas

Robinsonas—Izraelio 
Deiegodjoje

New York (LAIC) — 
Buvęs Lietuvos Užs. Reik. 
Ministerijos juriskonsul
tas, tarptautinės teisės 
ekspertas ir žymus istori
kas, teisės daktaras Jokū
bas Robinzonas, šiuo me
tu yra Izraelio deelgacijos 
narys. Karo metu dirbęs 
Amerikos Žydų Kongreso 
knygyne ir vėliau gelbė
jęs JAV prokuratūrai 
Niurembergo tarptauti-

New York, N. Y. — Kartu su jais nuteistas ir 
Penktadienį, spalių 14 d. Eugene Dennis, kuris pats 
Federalis prisiekusiųjų save gynė. Nuteistieji ad- 
teismas pripažino kaltais vokatai protestavo, išsky- 
Amerikos komunistų par- rus McCabe, kuris atsi- 
tijos vienuolika vadų už prašė ir pareiškė, kad jis 
sąmokslą jėga nuversti neturėjęs tikslo paniekin- 
Jung. Valstybių vyriausy- ti teismą.
bę. Prisiekusieji teisėjai Kaltais pripažinti šie 
— 8 moterys ir 4 vyrai — komunistų vadai: Eugene 
po 7 valandų pasitarimo Dennis, partijos sekrelo- 
išnešė savo sprendimus, rius; Jacob Stachel, par- 
Pirmininkavo moteris ne- tijos propagandos vedė- 
grė. jas; Gilbert Green, Illinois

Teisėjas Harold R. Me- kompartijos pirmininkas; 
dina užgyrė prisiekusiųjų John Gatės, komunistų 
sprendimus ir jiems pade-, laikraščio redaktorius; 
kojo už gerai atliktas pa-jBenjamin Davis, Jr., New 
reigas. 
paskirs

jas; Gilbert Green, Illinois

Teisėjas Medina Yorko tarybos narys; Gus 
jiems bausmes Hali, Ohio komunistų par- 

penktadienį, spalių 21 d., tijos pirmininkas; Irving 
_ Jie gali Potash, New Yorko ko

munistų pirmi n i n k a s; 
John Williamson, partijos 
darbininkų sekcijos vedė
jas; Henry Winston, par
tijos organizacinių reika
lų tvarkytojas; Carl Win- 
ter, Michigan komunistų 
partijos pirmininkas, ir

10:30 vai. rytą, 
būti nubausti po iki 10 
metų kalėjimo ir po iki 
$10,000 piniginės baudos.

Šis teismas tęsėsi 9 mė
nesius. Komunistų vadai 
ir jų gynėjai visokiais bū
dais bandė sutrukdyti 
teismą, bet nepavykp.

ka ir malda.
Tarp kita ko popiežius 

pažymi: “Būdami šventų
jų Metų prieangyje, kada 
Dievo gailestingumo var- cankiev; 
tai plačiausiai atsivers Komiteto 

Prachala;
Tarybos pirm. August Rei 
ir sekr. H. Maandi; Ven
grijos Taut. Komiteto užs. 
reik. pirm. George B. Bes- 
senyey;
Tarybos pirm. J. Celms; 
Lietuvos 
pirm. Mykolas Krupavi
čius, Lenkijos užs. reik. 
M. Sokolowski ir Taut. 
Tarybos vice-pirm. J. Lu- 
kasiewicz; Slovakų Taut. 
Tarybos vardu Karei Si- 
dor ir Peter Pridabok; 
Ukrainos Taut. Tarybos 
pirm. Isaak Mazepa ir vi
ce-pirm. Stepan Vytvyts- 
ky; ir Jugoslavų Taut. 
Komiteto pirm. Slobodan 
Jovanovič.

ministeris Lavon Rydleu- 
ski; Bulgarijos Tautinio 
Komiteto

pamaldžiųjų minioms už 
jų maldas ir aukas, krei- 
piamies į tikinčiuosius, 
prašydami išgirsti Kris
taus prašymą ir susido
mėti misijomis, kurios y- 
ra taip brangios Jo Šir
džiai.

Tą pat dieną, tai yra 
sekmadienį, spalių 23 d. 
visame pasaulyje katali
kai melsis ir dės aukas, 
kad paremtų po karo la
bai nukentėjusias misijas 
ir kad Dievas siųstų dau
giau 
sielų 
gana

darbininkų į savo 
piūtį, kuri yra 
didelė.

Pavergtą Tautą 
M—nranA nCIUVICHM

dar

K NUIMS
V

London (LAIC) — 
ropos ’ pavergtos tautos 
susijungė bendram žygiui 
ir pasiuntė jungtinį me
morandumą UN # gen. se
kretoriui Trygve Lie.

Memorandumas prime
na paties Lie raportą apie 
Žmogaus Teisių Deklara
cijos priėmimą, atkreipia 
dėmesį į Sovietų sistema- 
tingai laužomus delklara- 
ciijos straipsnius ir, pasi
remiant UN čarterio dės
niais, prašo UN Asemblė- 
ją imtis priemonių žmo
gaus teisėms apsaugoti. 
Memorandumas trumpai 
suminėjo eilę sovietinių 
nusikaltimų, o ir baigia 
prasmingais žodžiais.

“Žemiau pasirašiusieji 
yra pasiruošę patiekti Ge-

Eu-

Proga — Spalio 16 d. 
Romos Kat. Bažnyčios 
sluoksniai pranešė, kad tą 
dieną buvo areštuotas 
Pragoję šv. Vito katedros' 
kanauninkas, Msgr. Yvec.

šv. Vito bažnyčia yra 
arkivyskupo, Čekoslova
kijos R. Katalikų prima
to, Josef Beran katedra ir 
viena seniausia Pragoję.

Kiti iš Čekoslovakijos 
šaltiniai praneša, kad 
Pragoję ir toliau vykdomi 
areštai, kurių tikslas lik
viduoti vidurinę klasę, ku
rią sudaro smulkūs ama- neralinei Asamblėjai arba 
tininkai ir prekybininkai, kitiems kompetentiškiems 
ir nusavinti jų turtus.

vardu D. Ma
čiekų Tautinio 
vardu gen. Let.

Estijos Taut.

Latvijos Taut.

vardu, VLIK

Graikijos Sukilėliai 
Nutraukė Karą

sėjai paskelbė savo spren-į Tvirtinama, kad nuteis- 
dimą, tai teisėjas Harold‘tieji komunistų vyriausie- 
R. Medina paskyrė baus-ji vadai apeliuos į Jung. 
mes komunistų advoka- Valstybių AukšČiausįjį 
tšms už teismo paniekini-*Teismą. Komunistų parti- 
mą. Harry Sacher ir Ri-.ja eisianti į pogrindį, bet 
chard F. Gladstein nuteis- su ja eis ir FBI agentai, 
ti po 6 mėnesius kalėti; Taigi šis kaltinamųjų pa- 
George Crockett ir Abra- smerkimas yra taip pat ir 
ham Isserman po 4 mėn.; 
Louis McCabe — 1 mėn.

komunistų partijos pa
smerkimas.

SOVIETAI UŽSIMOJO VISAI 
PAVERGTI RYTINĘ 

VOKIETIJĄ

Pasikeis misijomis* - Pasiuntinius jau 
paskyrė. — Rusiją atstovaus Puškinas

Maskvos menė perdaug pradėtų

Londonas — Graikijos 
sukilėliai, kaip praneša, 
paskelbė, kad jie nutrau
kia karą prieš Graikijos 
valdžią. Tačiau savo gin
kluotų jėgų nepanaikina.

Komunistų vadai per 
radio sakė, kad jie siek
sią taikos.

Graikijos valdžia sako, 
kad pasienyj tęsiami susi
rėmimai.
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Vietoj Rusu — Įsivesta 
Makytian Angly Kalba
Belgradas — Jugoslavi-

UN organams, kolekty-

Berlynas
sudaryta Rytinės Vokie- spausti, tai partizanai pa
čių “Demokratinės Res- sitrauktų į satelitų kroš- 
publikos” komuni s t i n ė tus. 
valdžia šoka taip, kaip jai 
diktuoja raudonosios Ru
sijos diktatorius. Jau pa
skyrė pasiuntinius Mas-i 
kvai ir Rytiniam Berly- 
nui.

Rusijos paskirtam pa
siuntiniui Georgi M. Puš- 
kin esą pavesta pravesti 
apvalymą nuo nepagei
daujamo elemento, taip 
kaip jis padarė Vengrijoj 
būdamas ambasadorium. I

U,000 DariMšg 
Sustreikavo

Pittsburgh, Pa. — Dėl 
plieno darbininkų streiko 
sustreikavo 16,000 devy
nių aluminum įstaigų dar
bininkai.

Darbininkai reikalauja, 
kad kompanija pilnai fi
nansuotų pensijų fondą. 
Derybos buvo vedamos, 
bet nesusitaikė.

jos mokyklose, kaipo pri
valomas dalykas, įvestas 
anglų kalbos mokymasis 
vietoje iki šiol buvusios 
privalomos rusų kalbos.

Sovietai Organizuos
Sukffimus Jugoslavijoj

VVashington, D. C. — !
Valstybės Departamen- milijonai darbininkų bus 
tas gavo žinių, kad Rusi- be darbo, jeigu plieno į- 
ja planuoja pradėti orga- staigų darbininkų strei- 
nizuoti sukilimus Jugo- kas užsitęs iki lapkričio 1 
slavijoj. Esą organizuoja- d., o 5,000,000 darbininkų 
mi partizanai, panašiai bus be darbo, jeigu strei- 
kaip buvo Graikijoje. Jei- kai užsitęs iki gruodžio 1 
gu Jugoslavijos kariuo- d.

5,000,000 DartMnhą
Be Darbo

VVashington, D. C. —Du
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mūsų

Mes gavome visiškai au
tentiškų žinių iš bolševi
kų okupuotosios mūsų tė
vynės Lietuvos, kad ten 
antrosios bolševikų oku
pacijos metu, nuo 1944 
metu antrojo pusmečio, 
lietuvių tautos naikini
mas bolševikų vykdomas 
daug didesniu tempu ir 
su nemažėjančiu žiauru
mu, negu jį vykdė bolše
vikai per pirmąjį
tėvynės okupaciją (1940. 
6. 15. — 1941. 6. 22-28 d.). 
Tautos naikinimas bolše
vikų vykdomas šiais bū-; 
dais: 1) areštais ir juos 
sekančiais trėmimais, ir 
2) masinėmis deportaci
jomis.
AREŠTAI B TRĖMIMAI

Krašte labai išplėstas 
šnipų tinklas, kurio tiks
las sekti gyventojų nuo
taikas, kad sunaikintų 
net spėjamą pasipriešini
mą okupantui. Į šnipinėji
mo darbą, be savojo apa
rato, įtraukiami visokie 
kriminalistai, nusikaltė
liai ir net mažamečiai vai
kai. Pastarieji mokyklose 
įkalbami sekti savo tė
vus: ką jie kalba, ką vei
kia, ar namuose nesimel
džia, ar neskaito nebolše- 
vikiškų knygų, pogrin
džio spaudos ir t. t. Tuos 
žmones, kurie kuo nors

se yra laikomi suimtieji, 
kol juos enkavedistai “iš-, 
tardo”. Mes tvirtiname, 
kad ten suimtųjų sąlygos 
yra negeresnės, kaip bu
vusiuose nacių kacetuose, 
apie kuriuos yra pakan
kamai plačiai spaudoje 
prirašyta. Suimtųjų padė
tis yra beviltiška. Laisvė
je gyvenantieji niekuo ne- 

jiems padėti dėl to, 
kad apie suimtuosius ne
teikiamos jokios žinios, o 
tie, kas drįsta suimtai
siais rūpintis, 

I “liaudies priešų” 
jais ir turi laukti, 
bus ir jie patjs NKVD-tų 

‘ suimti. Giminystės ryšiai 
Sovietuose yra joks moty
vas savaisiais rūpintis. 
Suiminėjami vyrai, mote
rys, seneliai ir kalinami 
vaikai nėra retenybė. Kai 
kalėjimai prisipildo, jie 
reguliariai, beveik kas 
mėnuo, masiniai ištuština
mi, kalinamuosius ištre
miant į Sovietų S-gos Si
birą ir šiaurės zoną: į 
sunkiausių darbų vietas. 
Tas reiškia neišvengiamą 
mirtį dėl nežmoniškų dar
bo ir gyvenimo sąlygų.

M ASLVfcS DKPORT A-

Ankščiau mūsų pavaiz
duotieji areštai ir po jų 
sekantieji trėmimai yra 

i kasdieny-

laikomi 
padėjė- 

kad

prasitaria prieš okupan- paprasčiausia ______ v
tus ir jų rėžimą, rusų en- bolševikų okupuotoje 

zkavedistai suima, tardo ir Lietuvoje. Bet dar plates- 
beveik visuomet ištremia,
gi tie, kuriems dar nieko _ _ _______ ____
negali primesti, bet kurie -nėmis deportacijomis. To- 
kalbėjosi su suimtaisiais 
ar bandė juos h rbuvo yykdytos jau šešis
traukiami į masiniai pgj. antrąją okupa-
žamųjų sąrasus. būtent:

Kadangi tokią šnipmėji-* 
mo sistemą gyventojai 
jau pažįsta, tai, du ar 
daugiau žmonių susitikę, 
apie politiką nieko nešne
ka. Lietuvoje žmonės vir
to nebiliais. Nepažįstamo 
žmogaus užklaustas turi 
bijotis, ar nesi kalbina
mas partizano ar

niu mastu naikinama mū
sų pavergta tauta masi-

kios masinės deportacijos

kirtus per antrąją okupa-

kad tik prisipažintų prie 
visų visų nusikaltimų, Įgi
rtuos NKVD-tai jam pa
diktuoja. Daugeliui suim
tųjų mirtis tėra vieninte
lis išsigelbėjimas. Per 
masines deportacijas toks 
fizinis kankinimas nevyk
domas. Bolševikai, pade
dami vietinių kriamnalis- 
tų ir NKVD šnipų, suda
ro taip vadinamo actiso- 
vietinio elemento sąrašus 
ir vienu mete prisiųstos 
NKVD milicijos pagalba, 
beveik išimtinai vėlios, 
nakties metu, įvykdomi 
visame krašto plote masi
niai suėmimai. Po to seka 
masi rūs deporta v i m a s, 
vykdo mas nežmoniško
mis sąlygomis. Nieko iš
vežamiesiems neleidžia
ma su savimi pasiimti, 
Jei kur nors išvežamie
siems ir padaroma išim- 
tis, leidžiant pasiimti rei
kalingiausius drabužius ir 
daiktus, tai transporto 
metu didesniuose suskirs
tymo punktuose ir tas 
tremiamųjų turtas “nusa
vinamas”.

Kad bolševikai ir tolinus 
galėtų ciniškai pasauliui 
meluoti ir pridengti jų 
vykdomas deportacijas ir 
terorą, tremiamu o s i u s 
verčia pasirašyti, kad jie 
vyksta laisvu noru, norė
dami pabėgti nuo “bandi
tų” (partizanų). Nenorin
čius pasirašyti tuojau su
tvarko žiauriaus i o m i s 
priemonėmis, arba tokius 
“dokumentus” sudaro jau 
trėmimo vietoje. Ir čia 
bolševikai išlaiko “legalu
mo” fasadą.

O kas gi tremiama? Kai 
bolševikai varo propagan
dą, kad jie veda kovą tik 
su valstybės priešais, mes 
tvirtiname, kadi jie, -šlykš
čiai meluoją. Anatomas 
masinis ne liaudies prie
šų, bet tautos naikinimas. 
Tremiami visi buvęs Ne
priklausomo s i o s Lietu
vos valdininkai, intelektu
alai (tokiais yra laikomi 
baigę 4 klases gimnazi- 

i jos), visų buvusių organi
zacijų) išskyrus konranis- 

i tinęs) nariai, tarnavusieji 
! Nepriklausomos Lietu-

1) 1945 m. rugsėjo mėn., 
2.) 1946 m. vasario mėn.
16 dien. (Nepriklausomy
bės šventės sukaktuvėse), 
3) 1947 m. gruodžio mėn.
19 dien., 4) 1948 m. gegu
žės mėn. 22 dien., 5) 1949 
m. kovo mėn. 24-27 d.d. ir
6) 1949 m. birželio mėn.

kokio* Per tuos trėmimus yra Nepriklausomos

Austrijos politikai vadovaujantieji asmens. Is kairės į dešinę: 
dies partijos, kuri daugiausiai gavo balsų rinkimuose, lyderis Leopold 
Pigi; socialistų partijos, kuri ėjo antroj vietoj, lyderis Edwin Schaerf; 
nepriklausomos lygos lyderis, Herbert Kraus. -
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kito liaudies priešo”, nesi išvežta apie 400,000 mūsų vos kariuomenėje, pažan-
■ .•—-------------- -------------i—ii.. —=-=- gesnieji ir turį daugiaus

kaip 20 ha žemės ūkinin
kai, 
miai 
noro
matininkai, neparodę no- 
to įstoti į prievartą suda
romas arteles, darbinin
kai, kurie pamėgina gar
siau nusiskųsti sunkiu 
gyvenimu, naujais meto
dais vykdomu išnaudoji
mu ir nenorį Stalino gar
binti Dievo vietoje, tre
miama šeimos, kurių bent 
vienas narys yra nuo bol
ševikų pabėgęs užsienyje 
ir asmenys, kurie susira
šinėja su užsienyje už ge
ležinės uždangos gyve
nančiais giminėmis ir pa
žįstamais. Tremiami 80- 
mečiai seneliai ir vos gi
mę vaikai.

Kaip žiauriai vykdomi 
trėmimai, galima spręsti 
iš žemiau paduodamų ke
lių faktų:

1. 1948 m. iš Alytaus 
valsčiaus buvo vežamas 
senukas - mokytojas Ga
velis. Vežimo metu jam 
buvo širdies priepuolis. 
NKVD-tai jį vistiek kaip 
kokį rąstą įsimetė į maši
ną ir išvežė.

2. Tais pačiais metais 
ištremtas iš Jezno mieste
lio, Alytaus apskr., senu
kas Krilavičius, kurks dėl 
ligos buvo išgulėjęs lovo
je jau keleris metus.

3. Seirijų valsčiuje išve

ir tas jau gresia pavoju
mi netekti laisvės, o kar-. 
tais ir gyvybės. Tokio įta
rimo jau užtenka, kad 
žmogus pakliūtų į NKVD 
rankas ir dingtų be žinios. 
Areštai vykdomi nakti
mis, ir niekas nėra tikras, 
ar besulauks dienos savo
je pastogėje.

Mus pasiekusiomis ži
niomis, per antrąjį okupa
cijos laikotarpį, tokiu bū
du areštuotųjų žmonių. 
skaičius jau yra pasiekęs psichologinės smurtavimo 
nemažiau 100,000.

Mes čia nesiimame pa
vaizduoti, kokiose sąlygoj būtų taip

seserų ir brolių. Masinės 
deportacijos skiriasi nuo 
NKVD suimtųjų trėmimų 
tuo, kad NKVD suimdami 
dar kuo
“tardo”. Tardymas vyk
damas 
priemonėmis, kaip pavyz
džiui : tardomojo muši
mas ligi sąmonės neteki
mo, uždarymas į rūsį su 
išalkintomis žiurkėmis, 
uždarymas į rūsį ligi ke
lių vandenyje, badymas,

nors kaltina ir

žiauriau s i o m i s

priemonės ir panašiai, 
kad tuo būdu suimtasis 

nuvargintas,

ĮSKYKflE OM4 « UETŪTOS PMfflZANŲ VEIKLOS 
VYTIS IR ERELIS

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

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

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

M6 Wert Broadway,
DARBININKAS

So. Boston 27, Mass.

“DARBININKO ADMINISTRACIJAI:—
Siuomi siunčiu $2.00 ir prašau prisiųsti apysaką — ‘.'VYTIS 

IR ERELIS"..

Vardas -...........  ;............................................................

Mreuss ................................................................... .'....
u

tremiami mažaže- 
ūkininkai, nerodą 
eiti į kolchozus, a-

žė moterį, kuri tuo metu 
gimdė.

4. K Leipalingio mieste
lio ištremtas buvęs Nepri
klausomos Lietuvos lai
kais kumetis, o vokiečių' 
okupacijos metu — gat
ves davikas.

5. 1948 m. gegužės mėn. 
22 d. Medinų kaime, Birš- ’ 
tono valsčiuje, NKVD-tai' 
atvyko tremti kelių šei
mų. Vienas Petraškų šei
mos 15 metų vaikas ban
dė bėgti. NKVD-tai peršo
vė jam abi kojas, pagavo' 
ir įsimetę" į sunkvežimį,1 
apalpusį nuo kraujo nu-i 
bėgimo, išsivežė su visais 
kitais.

Pažymėtina, kad 1949 
m. vykdytų, trėmimų me
tu daug išvežta ir Lietu
vos piliečių — žydų. Per 
masines deportacijas vie
tomis ištuštinami ištisi i 
krašto rajonai, tuo būdu 
paruošiant.jVietą Lietuvos 
kolonizącijai iš Sovietų 
atvežamais rusais. Šį kar
tą buvo vežami ir tokie 
žmonės, kurie patys nei 
jų kaimynai apie tai ir 
pagalvoti negalėjo, pavyz
džiai:

1. Mizaras iš Šiaulėnų 
kaimo, Leipalingio valse., 
buvo aiškaus bolševikinio 
nusistatymo ir neturtin
gas žmogus, kuris net di
džiavosi, kad jo sūnus 
tarnauja bolševikų ka
riuomenėje.

2. Iš Leipalingio dvaro 
•kumetyno ištremtos trys 
kumečių šeimos: Čereš- 
kienės, Bukausko šeima ir 
Sukackienė su 5 mažais 
vaikais.

3. Iš Ciuvonių kaimo. 
Veisėjų vals., buvo iš
tremtas Juralionis, kuris 
jau 10 metų buvo išgulė
jęs, nekeldamas iš lovos 
dėl ligos.

Tokių pavyzdžių mes 
galėtumėm paduoti tūks
tančius. Bet jau ir šių 
užtenka”, kad susidarius 
vaizdą, kaip Lietuvoje 
bolševikų vykdomas tau
tos naikinimas.

Remdamiesi virš išdės
tytu, mes kaltiname So
vietų S-gos Vyriausybę:

1. Sulaužius jos pačios 
pasirašytą konvenciją dėl 
genocido, ir

2. Nežmonišku naikini- 
i mu okupuoto krašto gy
ventojų tikslu jį koloni
zuoti.

Mes prašome Profesinių 
Sąjungų Vadovybės:

1. Neatidėliotinai dary
ti žygių, kad į Lietuvą 
■būtų pasiųsta tarptautinė 
komisija su tikslu 
padėtį mūsų 
krašte, ir

2. Kviesti 
profesiniai 
darbininkiją, pakelti savo 
balsą prieš bolševikų mū-

Washmgton (LAIC) —|ir ūkininkai sudarė stam- 
DP Komisija paskelbė darbiausią grupę — 4,625 ar- 
įvinius apie DP imigraciją.'ba 24%. Po jų sekė 3,664 
į Ligi birž. 30 d. įsileista kvalifikuoti darbininkai, 
39,734 kvotiniai imigran- 3,537 pusiaukvalifikuoti, 
tai, 314 nekvotinių našiai-'1,907 namų ruošos darbi- 
čių ir 387 sulaikyti. New Pinkai, 1,734 paprasti 

j Yorko valstybėje apsigy- darbininkai, 1,380 rašti- 
įveno didžiausias skaičius,'nių ir parduotuvių tar- 
: būtent, 13,092. Permsylva-Pauto jai, 1,075 amatnm- 
nijon atvyko 3,153, į IDi- kai, kirpėjai, slaugės ir 
inois 3,127, į New Jersey, t.t. 981 profesionalai ir 
2,890, į kitas valstybes at-Įpusiauprofesionalai. Li- 
vyko mažesnės grupės, kusieji priklausė smul- 
pradedant: 3 į Hawaii, 5 į kioms grupėms.
Alaską ir baigiant 1,804 į Paliegusių arba ligonių 
Michigan. atveju, jų įsileidimas yra

Pagal amžių stambiau- galimas, jei sponsorius 
šią grupę — 18,437 arba prie garantijos prijungia 
46% sudarė 25-44 metų pareiškimą po priesaika, 
amžiaus asmenys ir -8,848 jog jis ar ji žino apie sve- 
arba 2£% vaikai (jaunes- timšalio negalavimą ir, 
ni kaip lTtttdtų). 19,552 tai žinodamas, garantuo- 
buvo šeimų galvos arba ja, kad imigrantas netaps 
nevedę pilnamečiai, o 20,- visuomenei našta.
182 buvo šeimų nariai.1 DP Komisija primena, 
9,470 vyrai arba žmonos kad pagal šiuo metu ga- 
ir 10,712 vaikų. 21,557 ar- liojantį įstatymą, įsileis- 
ba 54% buvo vyriškiai, tieji DP šeimų galvos du 
18,491 arba 46% moterys.'sykiu į metus per du me- 

Pagal valstybinę kilmę tos, turi patiekti raportus 
(gimimo kraštą, ne tauty- DP Komisijai Washingto- 
bę) pirmoje vietoje buvo ne. Blankus galima gauti 
Lenkijos žmonės— 17,794į iš imigracijos įstaigų pus- 
arba 45%, kurių tarpej antro mėn. iš anksto. Be
buvo daug žydų, ukrainie- to, pagal Svetimšalių Re
čių ir baltgudžių bei šiek gistracijos įstatymą, bu- 
tiek lietuvių. Antroje vie
toje Lietuva: 6,300.

Imant paskirai įvažia
vusiuosius pagal, jų kil
mės kraštus, atrodo taip: 
iš Lenkijos — 17,794 arba 
45%, iš Lietuvos 6,300 ar
ba— 16%, iš Vokietijos— 
4,626 arba 12%, iš Latvi
jos — 3,566 arba — 9%’ 
iš SSSR (Sovietų Sąjun
gos resp.) — 2,254 arba 
6%, iš Estijos

i

1,662 ar-

Pradžia 1-me
(bolševikiški “epitetai” — P. 
A.) negalėjo įvertint vieno iš 
pačių didžiausiųjų išradimų 
mūsų laikuose. • Popovą ištiko 
toks pat likimas, kaip Polzuno- 
vą, Čerepanovą ir daugelį kitų 
rusų tyrėjų ir išradėjų. (Žiūrė
kite, koks “nelemtas” rusų 
“mokslininkų” likimas... P.A.).

“Daug praktiškesnis už kuk
lųjį rusą mokslininką buvo ita
las išradėjas ir vikrus biznie
rius, vertelga (ir kaip gi jie 
apseis be “smulkesnio” žmo
gaus apibūdinimo? — P. A.), 
Markoni. Jam pasisekė ištyri- 
nėt Popovo radio aparatą ir 
suprasti jo mechanizmą. Mar
koni šį tą pakeitė (vis dėlto 
“pakeitė”... P. A.) ir nedelsda
mas išsiėmė patentą, suorgani
zavo privačią akcinę kompani
ją, kad galėtų tobulinti išradi
mą. Ir štai, pačioj mūsų šimt
mečio pradžioj, 1901 m., jau 
tapo nustatytas bevielis susi
nėsimas paskersai Atlanto 
Vandenyną, o už 20-25 m. — 
radijas tapo visur esantis mū
sų sąkeleivis”. (108 knygos 
pusi.)

Charakteringą parašą knygo
je raudonieji padėję ir po Mar- 
coni paveikslu. Jis skamba ši
taip: “Guljelnio Markoni, ita
las išradėjas, kurs išgavo už
mestą ir “nereikalingą” Popo
vo aparatą, kiek jį pertaisė ir 
užpatentavo”.

Iš užrašo atrodytų, kad Mar- 
įylconi gyveno kartu su Popovu, 

atrado kur tai “užmestą” jo 
“nereikalingą” aparatą ir... už
patentavo. x

Tokias nesąmones gali rašyti 
tik raudonieji...

“Nepriklausoma Lietuva” Nr. 
39 įsidėjo žinutę, užvardintą: 
“Lietuvis gydytojas Toronte”. 
Tekste skaitome: “Daugelis, y- 
paČ iraujii atvykstančių į To
rontą, pasigenda 
dytojo. Iš dabar 
lietuvių gydytojų 
nas neturi savo
praktikos teisių. Visgi lietuvis 
gydytojas (žydų tautybės) To
ronte yra...”

Kaip fciatome. “NL” išrado 
naują lietuvio sąvoką. Pagal ją 
— lietuviu gali būti ir žydų 
tautybės asmuo...

Vis dėlto įdomu... Pr. Al.

lietuvio gy- 
atvykstančių 
dar nė vie- 
kabineto ir

vašieji DP, kaip visi kiti 
svetimšaliai, turi penkių 
parų eigoje pranešti Imi-j 
gracijos ir Naturalizaci-j 
jos Komisionieriui savoj 
gyvenamojo adreso pakei-| 
timą.

Suiocf KMRpamps Daria* 
įlinku SMIhk Pasibaigt

Elizabeth, N. J. — Sm- 
ger kompanijos organi
zuoti darbininkai nubalsa
vo užbaigti 168 dienų 
streiką ir grįžti darban.

Darbininkai nubalsavo
priimti tokią pat sutartį, 
j kokią priėmė dviejų Sin- 
ger kompanijos įstaigų 

Trenton, N. J. — Tūlas darbininkai Bridgeport, , 
Conn.

Bausmės

B. Unruh, 28, j 
jos — 1,334 arba 3%, kuris. nvužudė 13(
Vengrija — 776 arba 2%, asmenų, pripažintas pa-; 
Jugoslavija — 572 arba mišusiu ir sėdi ligoninės

ba — 4%, iš Čekoslovaki- H°ward 
jos — : '

1%, Austrija — 554 ar
ba 1%, Rumunija — 442 
arba — 1%. Kitos valsty
bės — 168.

Žemės ūkio darbininkai

Nusžžypsolt!

ištirti 
pavergtam 

I 
tarptautinę* 
organizuotą

sų tautos naikinimą, in- 
tervenuojant savas Vy
riausybes ir žadinant sa
vos visuomenės ^sąžinę 
protestui prieš dvidešim
tajame amžiuje vykdomas 
baisenybes.

Lietuvių Tremtinių Dar-, 
bininkų ir Amatininkų 
Profesinės S-gos Centro 
Valdybos:

(Pasiraėo) — 
Pirmininkas K. Dauginis 

Sekretorius 8t Nkornprion 
Kasininkas A. liereHs 
Nariai: J. Mašiotas 

V. Macutkevičius. 
Vokietija - Augsburgas 

1949. 9. 20.

kalėjime. Tačiau jis neži
no, kad jis buvo pripažin
tas pamišusiu. Jis laukia 
dienos, kada jis bus nužu
dytas elektros kėdėje.

Jis net yra užsisakęs 
raštu valgį — kalakutie
nos pietus. Bet jis nesu
lauks.

Surašė J. K. M. Išleista 1935 
m., 150 pust

Sakoma: juoktis sveika. Nu
sišypsok! pripasakoja visokių 
juokų ir ilgesnių linksmų,nuo
tykių. Kaina $1:00.

DARBININKAS
366 W. Broadway, 

So. Boston 27. Mass.
JEI NORI GREITAI IŠMOKTI ANGLŲ KALBĄ, ĮSIGYK — 

"ANGLŲ KALBOS MOKYTOJAS" 
Norintiems angliškai pagal 

gramatiką išmokti, patariama 
įsigyti knygą ANGLŲ KALBOS 
MOKYTOJAS. Joje yra nau
dingi pasikalbėjimai: keliau
jant traukiniu, pas gydytoją, 
pas siuvėją, krautuvėje ir pa
našiai. Knyga turi 174 pusią- 
pius, stipriu viršeliu. Knygos 
kaina tik $2.00.

DARBININKAS
M W. ąROAOWAY, ao. BOSTON, MASA.
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Vis dėlto juos nutašė

MISIJA ATOMINES BOMBOS UGNYJE
Muenchener Kirchen- šiaudų kūlį, laukan, jam teikti kitokią būtiną pa- 

—x- ->-• .----- j—_ gelbą, bet visko truko.
Pagaliau nuvykome į 
— ką, jėzuitų reziden- 

ir ten buvo

<41

zeitung” savo laiku pa- išmušė akį ir apdegino 
skelbė vienuolės misionie- ranką. Mums beliko tik 
re©, j

Vienuolika komunistų vadų, apkaltintų pasikėsi
nimu nuversti Jungtinių Amerikos Valstybių valdžią, 
pagaliau buvo pripažinti kaltais. Už tokį nusikaltimą 
karo metu būtų jiems suteikta mirties bausmė. Tai
kos metu Amerikos įstatymai net už tokią aiškią iš
davystę teikia mažą, palyginti, bausmę: daugiausia 10 
metų kalėjimo ir 10,000 dol. piniginės pabaudos. Ne
viena kita valstybė panašaus nuolaidumo neparodytų. 
O apie Rusiją netenka nė kalbėti: į 24 valandas jie 
būtų nuteisti mirti, bet pirmiau negu mirties nuo
sprendis būtų įvykdytas, kelis mėnesius juos žiauriai 
kankintų, kad išduotų savo sėbrus. Gi Amerikoj jų 
teismas tęsėsi net 39 savaites. Ir koks tai buvo teis
mas! Jie daugiau kaltino, negu gynėsi. Savo advokatų 
lūpomis jie smerkė “kapitalistinę” Amerikos tvarką, 
kurios persekiojimo jie būk tai esą aukomis. Atsišau
kė į žmogaus teises, į kalbos, rašto ir asmens laisvę. 
Prieš teismo rūmus organizavo pikietus, su įžeidžian
čiais Amerikos valdžią parašais. Prieita net prie to, 
kad jų advokatai palygino savo klijentus su neteisin
gai teisiamu Kristumi!

Ir Amerikos teismas visa tai pakentė. Čia tai jau 
lyg pabrėžtai demonstratyvus palyginimas Amerikos 
teismo su Sovietų “teismais”. Sovietų teisėjai nesirū
pina surasti teisybę; jiems įsakyta kaltinamąjį žmo
gų būtinai pasmerkti. Ir tol jį kamuoja ir kankina, 
kol jis nebetekęs kūno, proto ir valios pajėgų, prisi
pažįsta prie nepadarytos kaltės. Amerikoj kaip tik 
priešingai. Čia didžiausiam kriminalistui ir aiškiau
siam krašto išdavikui suteikiama plačiausių galimy
bių teisme apsiginti. Ypač skrupulingai stengiamasi 
vengti priekaišto, kad Amerikos įstatymai varžo as
mens, žodžio ir rašto laisvę. Tačiau viename dalyke 
tai laisvei nustatoma ribos: neleistina kurstyti prie 
revoliucijos bei prie esamos valdžios ir demokratinės 
tvarkos nuvertimo. Gi prie to kaip tik yra kurstę kal
tinamieji komunistai. Bet jiems buvo suteikta begali
nės laisvės gintis ir savo nekaltybę įrodinėti. Jie tuo 
naudojosi net iki skandalingo akyplėšiškumo. Tai pil
nai įrodo beveik 10 mėnesių besitęsianti teismo ka- 
muotė. Tačiau apsiginti nebegalėjo, nes kaltės įrody
mai buvo pagrįsti aiškiais dokumentais.

Netenka nė kalbėti, kad komunistų advokatai bu
vo labai nepatenkinti, ir savo nepasitenkinimą nekul
tūringai pareiškė. Tai esą buvusi Wall streeto klasta, 
nes teismas buvęs taip hitleriškai pravestas, jog neįsi
leista į teisininkus (jury) nieko iš proletarų ir nige- 
rių tarpo. Tie, vadinami advokatai pamiršo prikišti, 
kad teismas būk tai buvo pravestas ne vien “hitleriš
kai, bet ir staliniškai”, ir nepastebėjo, jog jury pirmi
ninkė buvo moteris — nigerė. Tai ji paskelbė nuo
sprendį, kad visi teisiami komunistai yra kalti. K.

Sekime pavyzdžiu Amerikos graikų ir žydų, kurie 
visu nuoširdumu dosniai ir gausiai aukoja saviesiems 
sušelpti.

Marijos Xaverius, iš 20 min. laiko, kol spėjome KT__ _  4. _Hiroshimos laišką, kuria-*į zakristijono lagaminėlį ^?*šWką, jėzuitų reziden- 
me aprašo, kaip jai ir ki-'susidėti reikalingiausius te^&nĮSv°
tiems misijos nariams te- daiktus, patekusius tuo J“aužytl lan8aĮ» išplešy- 
ko išgyventi atominės-laiku po ranka: truputį'!?8 oro_ sPau^im° visos 
bombos sprogimą. Tame baltinių, šį tą iš drabužių, |^urYs‘ Dau®un\a t®vV bu- 
laiške ji rašo: (vieną kitą knygą. Aš šo-

“1945 m. rugpjūčio 6-toji kine jau per sijas (bal-. 
diena. Baigiantis Mišio-|kius), šukes ir mūruose 
mis, būtent, 7:15 vai. vėl 
oro pavojus. Viršum mū
sų galvų 9,000 metrų (kas 
atitiktų apie 10,000 jar
dų. Jled.) aukštyje pra
skrido vienintelis lėktu
vas. Po dešimt minučių 
radijas pranešė, kad pa
vojus jau praėjęs. Tačiau 
iš tikrųjų taip nebuvo: 
lakūnas buvo išmetęs vie
no svaro atominę bombą, 
kuri iki tol laikėsi ore, 
kol ten sprogo.

Rugpiūčio mėnesyje po 
Mišių mes paprastai eida
vome į sodą atlikti savo 
mąstymus. 8 vai. 0.5 min.

danfniR nužaliavo U8‘UCB- staiga dangus pažaliavo, buyo suskaičiuota 200,000 
neziia>t°^nušvie^as bft žuvusiųjų,‘iš Ūkusiųjų gy- namų į viršų stiepiasi
nezija nūs lestas, t g Q00 sužeisti. Mes kuo naujas barakas ir ant se- sprogimp trenksmas buvo * i____ _ __ „ai
ne per didžiausias, nes į.

Ir žeistiesiems žaizdas ir su- los žiedas.nūs gana aukštai ore. Iš 
sprogimo centro į visas 
puses pasipylė ugnies 
spinduliai, kurie viską ap
linkui apie 20 mylių spin-: 
duliu žudė ir naikino.

Nuo oro spaudimo po Vyriausiojo Lietuvos Iš- 
orą lakstė stogai, durys laisvinimo Komiteto ir 
ir langai. Man į petį at- Laikinosios Lietuvių Eu- 
simušė kielikas išneštas ropinio Sąjūdžio Tarybos 
iš zokristijos ir apie 10 vardu Strassburge vyks- 
jardų nusviestas 
Dangus kokias penkias darbus seka lietuvių dele- 

> minutes visiškai 
namai anlinkui vienas po tuvos

' kito prądėjo griūt* JViską DrS. Bačkio. Įdeelgaci ją, 
’ užlieio neįsivaizduojama be Dr. S. Bačkio, dar įei- 
’ karščio banga. Medis, po na kun. Jonas Krivickas 
' kuriuo aš ką tik buvau — 
stovėjusi, bematant visas KANČIA NEMIRŠTA 
suanglėjo. -----------

Mums, Dievo saugoja- Miršta medžiai, ir žvėrys, ir 
miems, kažkaip pasisekė 
laiku suspėti nubėgti į Tik kančia gal juoda, 
namą, ir tai buvo mūsų iš-i Tik besaikiai vargai ir dejonės 
sigelbėjimas. Išlikusiems Nenumirs niekada, 
gyviems žmonėms buvo* 
padaryta neapsak omai 
sunkių žaizdų. ,

Po keletos minučių susi
radę, visi stebėjomies, 
kaip dar iš viso išlikome 
gyvi. Tėvą Hopą, kuris 
buvo laikęs šv. Mišias, ir 

f po Mišių kalbėjosi su mo- 
1 tina Antonija, pagavęs o- 
ro spaudimas sviedė, lyg

dirbę parapijose, buvo 
pusgyviai atgabenti, ta- 

nraraiaa čiaU juos toliau ižgabenti 
nieko Jne-buvo &alima tiktai nakti- 
nebijoda- Beveik visi, kurie buvo 
paprastai spindulių apdeginti, bai- 

ir savo siaustose kančiose mirė. 
(Mes, seserys, plušėjome 
. dieną ir naktį, o tėvas 

__ „____ prieš į- 
ir artėjo. Neapsakoma įstodamas į Jėzuitų Ordi- 
daugybė sužeistųjų, apde-,ną buvo gydytojas, perri- 
gusių ir žuvusiųjų— vaiz- šinėjo sužeistųjų žaizdas, 
das baisus ir tiesiog nei- 
manoma aprašyti. _ ..............

I Mums krito į galvą min- laiko daug jų apsikrikšti- 
tis kuo greičiausiai pasi- jo ir dabar konvertitų 
šalinti už miesto, kuo to- skaičius padidėjo. Rug- 
liau nuo tos pragariškos piūčio 15 d. išgirdome ge- 
ugnies. Tik tą vieną dieną rą naujieną — taiką.

"I, Virš buvusiųjų misijos

pasidariusias- 
visai apie save 
galvodama ir 
ma: reikale
Dievas siunčia 
malonę.

Tuo tarpu sprogimo su- ' dieną 
keltų gaisrų ugnis artėjotrektorius, kuris, 
ir artėjo. T

Tai stabmeldžiams pa
darė didelį įspūdį. Nuo to

galėdamos stengėmės vi- nųjų griuvėsių vėl pražys 
siems padėti: aprišti su- naujas apaštališkos veik- 

J ’ N.G.

IR LIETUVOS VĖLIAVA
PLEVĖSUOJA STRASSBURGE

ir advokatas Balys Pa- 
ramskas. Delegacija yra 
kontakte su Europos Ta
rybos generaliniu sekre
toriatu, Europinio Sąjū
džio generaliniu sekreto
riatu, Strassburgo Euro
pinio Sąjūdžio Komitetu, 
įvairių delegacijų nariais 
ir pavergtųjų tautų atsto
vais. Delegacija palaiko 

t glaudų kontaktą 
spaudos atstovais.

Visi pavergtų 
atstovai palaiko 
ryšį ir veikia didelio soli
darumo dvasioje. Paverg
tųjų kraštų delegacijos 
jau turėjo tris bendrus 
posėdžius. Did šiosios 
spaudos atstovai rodo di
delį susidomėjimą pa
vergtųjų kraštų delegaci- 

’ joms. Pavergtųjų kraštų 
šiuo metu yra šios delega
cijos: Lietuvių, Vengrų, 

■ Lenkų Ukrainiečių, Čekų. 
Estams atstovauja Lietu- 

|Vių delegacija.
AL Kairys Visų pavergtų kraštų

į šalį, tančius Europos Tarybos

aptemo, gacija, vadovaujama Lie- 
atstovo Paryžiuje

žmonės,

Laikas primena juodą gyvatę, 
Ji įgels, ji įgels...
Tokio vargo artojas nematęs 
Nepakels, nepakels...

Miršta medžiai, ir žvėrys, ir 
žmonės,

Tik kančia gal juoda,
Tik besaikiai vargai ir dejonės 
Nenumirs niekada.

^"susipažinkime su .
GYVENIMO KNYGA I

, Klemensas Žalalis,O.F.M. -gąT.

Daug yra šventraščio vertimų kiekvienoje kal
boje, daug yra leidinių, kad tik palengvinus žmonėms 
jų prieinamumą ir jų skaitymą. Yra net specialios 
knygutės, kuriose kasdien yra skiriama tam tikra Šv. 
Rašto vieta su trUmpu paaiškinimu pritaikintu kas
dieniniam gyvenimui. Gaila, kad lietuvių kalboje to- * 
kios knygutės dar nėra. Bet, jau daug padaryta pas
kutinėje arkiv. Skvirecko Naujojo Testamento laido
je, kurioje visos Evangelijos ir Laiškai yra suskirs
tyti dienomis, taip, kad per vienus metus galima per
skaityti visą Naująjį Testamentą, paskiriant kasdien 
nedaugiau kaip 15 minučių. Kasdieninis Evangelijos 
skaitymas, galima drąsiai sakyti po keletos popiežių 
pasisakymų, yra kiekvieno kataliko pareiga. Šeimo
je tegu būna skaitomas ar bendrai ar atskirai švent
raštis, ypatingai Evangelija. Evangelijos skaitymas 
kiekvienam krikščioniui suteikia progos geriau pa
žinti Kristų, įsryti tikrą žinojimą. Duokite man katali
ką, sako šv. Jonas Auksaburnis, 'kurio dievotumas ir 
tikėjimas stumia ji dažnai perskaityti šventųjų kny
gų puslapius, šis žmogus turės didžiausios naudos. 
Nors jis ir savo gyvenime niekados neturėtų progos . 
eiti į universitetą ar turėti kokį mokytą žmogų, kuris 
jam paaiškintų ką nors, skaitančiam šventraštį pats 
Dievas nužengia į jo širdį, apšviečia protą, sušildo 
sielą savo nematomais spinduliais, duoda progą pa
žinti daug dalykų, kurių pirmiau nepažino. Vieninte
lio dalyko iš skaitytojo nori Dievas: skaityti su atsi
dėjimu Evangeliją. Skaityti ją kasdien. Kaip žmogus 
meldžiasi kasdien, taip pat turi skaityti kasdien šven
tąsias knygas. Tačiau yra skirtumas tarp šių dviejų 
veiksmų: meldžiantis žmogus kalba Dievui, skaitant 
Evangelijas, Dievas kalba žmogui, Dievas kalba su 
žmogumi, jį moko tuo metu, kada skaitytojo akys 
plaukia per šventraščio puslapius. Tad, jei norime iš
girsti Dievo balsą, skaitykime Jo duotąsias knygas— 
tikrąsias gyvenimo knygas!

T. Klemensas žalalis, O.F.M.
delegacijų nusistatymas vinti ir galės atsiųsti lais- . 
vienodas: jau dabar Eu- vai rinktųjų parlamentų 
ropos Taryba turi priimti atstovus.
pavergtųjų kraštų atsto- Prie Lietuvos delegaci- 
vus, nors kaip ekspertus, jos buveinės plevėsuoja 
kol tie kraštai bus išlais- Lietuvos vėliava.

ir su

kraštų 
glaudų

PASAKŲKNYGA-

Kur Bakūžė Samanota
Parašė JL Vaičiulaitis

Šioje apysakų knygoje “KUR BAKŪŽE SAMANOTA” tel
pa be galo įdomių 12 istorijų ir 12 pasakų, kaip tai: “PABĖGĖ
LIAI”, “LOKYS IR VOVERE”, "OŽIO BAL8AS”, “ADOMAS 
IR IEVA”, “UODAS”, “POPIEŽIAUS PAUKŠTYTE”, "SENAS 
KARVELIS ALEKSANDRAS”, “ŽIOGŲ DAINA” ir t.t

Knyga 288 puslapių Kaina $2.00. Užsakant šią knygą ne
reikia mums F ................
konvertą ir 
siųsme jums

$66 W. Broadmay

\\ H

88 puslapių .Kaina $2.00. Užsakant šią knygą ne
laiką rašyti, tik įdėkite iškirpta kuponą su $2.00 į 

prisiekite “Darbmnkui”. Gavę kuponą, tuojau nu- 
knygą. Rašykite:

“DARBININKAS”
So. Boston 27, Maso.

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

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

Marija Pečkauskaitė

Mergaites Kelias
Mergaites asmenybe 

KARALIUS LAIKAS
Seniesiems metams gulant į amžiną kapą, 

o naujiesiems kopiant į sostą, kiekvienas 
šiek tiek mąstąs žmogus pagalvoja apie lai
ką, tą baisų ir keistą dalyką. Iš tikro jo esa
ma keisto ir baisaus!

Jis daro žaizdas ir gydo jas, jis įstumia į 
nelaimes ir iš jų ištraukia, jis išspaudžia a- 
šaras ir jas džiovina. Jis viską naikina, vis
ką ryja, bet ir nuolat kuria. Mūsų gyvenime 
jis yra tvirtas karalius, galingas viešpats, 
kuriam niekas neįstengia atsispirti.

Realus ir praktiškas anglas sako: “Time 
is money” — laikas yra pinigai. Jums, mie
losios skaitytojos, norėčiau mesti kitą šūkį, 
lietuvišką, kurs man atrodo daug realesnis 
ir praktiškesnis už aną angliškąjį: laikas y- 
ra sielos išganymas. Dėl to realesnis ir prak
tiškesnis, nes jis siekia to, kas niekada ne
dingsta. Visos medžiaginės vertybės tėra lai
kinos; dingus laikui, dingsta ir jos. Tad vie
na tėra tikroji vertybė — mūsų siela. Lai
kas neturi ant jos galios, nes jis tėra taria
moji tikrenybė, o ji — tikra.

Ką reiškia: laikas — sielos išganymas? 
Tai reiškia, kad mūsų sielos išganymas pa
reina nuo to, kaip naudojamės laiku. Mums

paskirta trumpa valanda yra juokingai 
trumpa, palyginus su pasaulio amžiumi, ta- ■ 
čiau ji nulemia visą mūsų amžinatvę.

Jei tikime, kad yra Dievas, turime tikėti 
taip pat, jog jis leidžia mus į šį pasaulį kai 
kuriam laikui, kad liktume amžinki laimingi. 
Ir tą amžiną laimę turime laimėti. Kaip tur
tuolis įtempia visas savo jėgas, kad kiekvie
na valandėlė neštų jam medžiaginį pelną, 
taip mes turime įtempti visas savo jėgas, 
kad kiekviena valanda duotų mums tai, ko 
nei rūdis, nei kandis nesunaikina.

Ta prasme laikas turi mums didžios svar
bos. Apie jį turime mąstyti ne tik Naujųjų 
Metų naktį, bet kiekvieną vakarą, praėjus 
dienai, kiekvieną rytą, praėjus nakčiai. 
Kiekvienai valandai mušant, turime pagal
voti, kad laikas eina, eina nė akimirksniui 
nesustodamas, ir nėra jėgos, kuri jį sustab
dytų.

Gerai laiką sunaudojame, kai kiekvieną 
darbą dirbdami, neišleidžiame iš akių vy
riausiojo tikslo — sielos išganymo. Visi kiti 
tikslai — turtas, žemės laimė, garbė — turi 
trauktis į antrąją eilę. Gali ir jie mūsų veik
smuose pasilikti, bet tik tiek, kiek vyriau
siam tikslui nekliudo. Jei giliausioji mūsų 
sąžinė sako, kad jie kliudo, tai, neatsižvel
giant į nieką, turime juos atstumti nuo sa
vęs, visiškai nuo jų nusigręžti.

Vienas anglas kartą pasakė, kad lietuviai 
viską dirba taip, tartum būtų amžini. Argi 
neteisingai jis pastebėjo? Juk mes iš tikro

eikvojame tą laiką, gaišiname jį ir nemaž 
nebranginame, tartum jo turėtume neišse
miamus šaltinius.

Oi kaip praverstų mums atsiminti, kad 
laiko turime ne bedugnį šaltinį, bet mažą, 
griežtai nuseikėtą saikelį, kuriuo nė vienu 
grūdeliu nepadidinsi. Laikas yra Dievo 
mums patikėtas valdyti turtas, iš kurio tu
rėsime duoti smulkiausią apyskaitą. Turėsi
me atsakyti už kiekvieną valandėlę: ir už 
tas juodąsias, kuriomis blogai elgiamės, ir 
už tas bespalves, kaip voratinklio siūleliai, 
kurias, kad ir nedarydami nieko blogo, pra
leidžiame veltui, be jokios naudos.

Teisingasis kartą paklausė: “Jei šiandien 
nieko nenuskriaudžiau darbu nei žodžiu, ką 
gi turiu prašyti, kad man atleistų?” O bal
sas iš aukšto taip atsakė: “Prašyk, kad tau 
atleistų vaikas, kurio veidelio nenušvietei 
džiaugsmo šypsena, nuskriaustas gyvulys, 
kurio neapgynei, ir rožė, kuri nuvyto, nes 
jos nepalaistei.”

Tačiau nemanykit, kad pasiryžusios gy
venti pagal šūkį “laikas yra sielos išgany
mas”, turite būti visados niūrios, apsiblau- 
suąios. Atvirkščiai — juokitės, dainuokit, 
šokit, nes taip pasireiškia džiaugsmas. O 
kas gali būti linksmesnis už tą, kuris žino, 
jog jis siekia amžinosios laimės^ Džiaugsmas 
nė kiek nekliudo tos kelionės: jis yra tik jos 
vaisiu. Šv. Tomas Kempietis sako, kad žmo
gus, naudingai praleidęs dieną, vakare turi 
džiugią širdį. Šv. Pranciškus Asižietis ne

tverdavo iš džiaugsmo, žiūrėdamas į gyvu
lius, augalus ir žvaigždes padangėse. Jis bu
vo toks linksmas, jog jį vadino Joculator 
Dei (Dievo juokdarys).

Būdama dar vaikas, gavau kartą gražų 
žaislą. Tai buvo įvairiaspalviai stikliniai ru
tulėliai,dėstomi visokiais raštais ant tente- < 
lės. Jų tarpe buvo ir tokių, kurie atrodė, 
kaip auksiniai. Nežinau, iš kur atėjo man 
mintis — tais rutulėliais žymėti savo išgy
ventąsias dienas. Jei kurią dieną būdavau 
mandagi, darbšti, gera, tai vakare mesda- 
vau į dėžutę auksinį rutulėlį. Jei kas nors 
nebūdavo kaip reikiant, mesdavau tamsų, 
šeštadienį, nunešus tą dėžutę pas motiną, 
skaičiuodavau rutulėlius.

Dar lig šiol atsimenu tą gėdą ir apmau
dą, kuris slėgdavo mano mažą širdelę, kai 
dėžutėje buvo tamsių rutulėlių. Sunkiausias 
man buvo jausmas, kad visa tai jau nebepa
taisoma. Niekaip jau jų nepakeisi, niekados 
nepadarysi jų auksiniais. Liūdnai, pilnomis 
ašarų akimis žiūrėdavau į rutulėlius. Kartą 
mano mažasis broliukas, matydamas mane 
nuliūdusią, tarė:

— Duok, aš išmesiu juoduosius ir įdė
siu auksinius. Štai ir bus, kaip nori.

Bet aš papurčiau galvą.
— Ne, tai vis tiek bus nusukta. Kas iš to? 

O kas išmes tuos, kuriuos Viešpats deda į 
mano indą?

Taip. Kas pakeis tas valandas, kurios 
kasdien grimsta į amžinybę?
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Lietu- 
Ameri-

Sunkenybės prasidėjo, kai 
iš Vokietijos stovyklų lie
tuviai tremtiniai ėmė 
sklisti į visas šalis. Ry
šium su tuo ir iškilo rei
kalas perkelti ir “AIDŲ” 
leidimą į Jungtines Ame
rikos Valstybes, nes kaip 
tik čia ir nusikreipė di-

Nuo spalių 4, 
perėmę kultūros 
“AIDAI” leidimą, 
vos Pranciškonai 
koje, kreipiasi į pasaulio
lietuvius anapus geležinės 
uždangos:

Kol tėvų žemė pavergta, 
kiekvienas esame kovos 
laukas, kuriame mūsų džioji mūsų tremtinių da- 
tautai lemiama žūtis ar lis. _ ___
būtis. Eina šiandien klau- _ _ .
simas ne tik apie politinę dimą į savo rankas, Lie- 
laisvę, bet ir apie pačią tu vos Pranciškonai yra 
tautinę gyvybę. Sužlug- pasiryžę juos išlaikyti to- . 
džius priešui valstybę, kios pat kat. dvasios ir 
mirties pavojun pateko ir,tokio pat lygio. “AIDŲ” 
lietuviu tauta. Tuos, ku- puslapiai pulsuos tą pačia 

'* *”* ” * > kultu-
i persi- 

Tuos, sunkusi ir visa mūsų tau- 
kultūra. Kryžiaus 

gresia ženklu vedama .laisvės ko-i __ — x=— x—kryžiaus
galime niekuo padėti ženklu turime ir mes ko- 
tiems, kuriuos žudo geno- v°ti už tą pačią kovą.' 
eldinio budelio ranka. Bet Krikščioniškoji gyvenimo! 
butų didelė kaltė, jei savo tiesa, išvesdama žmogų iš 
tautai žūtume ir mes — siauro asmeninių . rūpes- 
žūtume ne nuo svetimos čių rato ir apeliuodama 
budelio rankos, o patys ji gyventi aukštesniam i-

lis.
Perimdami “AIDŲ” lei-

riuos uždarė geležinė tau- krikščioniškosios 
tų kaceto uždanga, naiki-1*08^3^^ kuria 
na fizinis teroras. ' . _
kurie išsisklaidėme po vi-'tme

... - .sus pasviečius, L - 
dvasinis' sunykimas. Ne- ya tėvų žemėje,

l

Žinomas komikas Bob Hope ir jo du vaikai 
demonstruoja savo važiavimo dviračiu meną, ne
sinaudojant rankomis.

dvasiškai sunykę. Kaltis- dealui, drauge yra ir tau-
> idealizmo versmė Į 

“ (bei tautinio atsparumo 
laidas.

Taip pat bus stengiama- 
“AIDUS” išlaikyti to-

ATGAIVINAMAS ALRK VAR
GONININKŲ SĄJUNGOS NAU

JOS ANGLIJOS APSKRITIS
tų mus už nutautėjimą is- tinio 
tori joje ir tautu Viešpačio t- 
akivaizdoje visas t_.
kraujas, kuriuo šiandien 
persisunkusi tėvu žemė, si “AIDUS”

Ir tačiau negalima ne- kio pat lygio kūrybinės 
matvli, kad šis pavojus minties organu, kokiu jie 
aktualus: nelengva išsau- buvo ir ligi šiol. Labai 
goti tėvų žemei ištikimy- svarbus, kad mūsų rašy- 
bę svetimoje šalyje. Gre- tojai, mokslininkai ir fi- 
sia nutautėjimo ] 
visiems, 1 „
Platiesiems sluoksniams bent tuose rėmuose, ku- 83 vo parapijos ribose, 
nutautėjimo pavojus ypa- riuos sudaro kultūros žur- Į Dabar, kai kurioms 
čiai auga drauge su savos nalas. Ypatingai tai svar- J0“8 užpildžius šias 
inteligentijos i 
Inteligentija— tautos šir- nių veikalų išleidimas pa-* 
dis: neplaks ji — stings sidaręs beveik neįmano- 
gyvybė ir visame kūne. mas. Todėl, “AIDAI” pa- 
Bet yra pavojus ir šiai likdami kasdienines aktu- 
tautos širdžiai sukalkėti, alijas populiariam svars- 
Diplomai, kartą įgyli, pa- tymui, jau turimuose lai- 
silieka. Bet inteligentiš- kraičiuose, visų pirma į 
kūmas yra išsaugomas rūpinsis skelbti tokius’ 
tik nuolatiniu gyvu dva- studijinius i 
siniu interesu. Inteligenti- kurie turėtų jau tautinės! 
jai nutautėjimo pavojus kultūros kūrimo, ne tik 
visų pirma ateina drauge jos populiarinimo prasmę, 
su dvasiniu sunykimu. 
Todėl, kaip savo spaudos 
žodžio reikalingi platieji 
sluoksniai, taip jo yra rei
kalinga ir inteligentija.
Tokiu savu žodžiu inteli- jau pačiu jo lygiu, nebus 
gentijai, šalia mokslinės lengvas. Vis dėlto jie tiki, 
knygos, yra kultūros žur- kad šis uždavinys, nors ir 
nalas.

Todėl, 
džiamas 
las “AIDAI 
sunkesnę padėtį, Lietuvos 
Pranciškonai Amerikoje 
pasiryžo tolesnio jų leidi
mo naštą perimti ant sa
vo pečių. Pradėti leisti 
1947 m. pradžioje, “AI
DAI” kas mėnesis regu-

muzikinių pajėgų, 
išlavintų chorų, tikslų 

lietu
viškumą platesnės visuomenės
tarpe šiuo taip mūsų tautai 
svarbiu laikotarpiu. O juk gra
žiai bei meniškai išpildyta ori-

Jau ilgesnis laikas, kai N.' lietuviškų 
i Anglijos Vargonininkų Sąjun- ypač 
i gos Apskrities veikla dėl įvai- palaikyti ir propaguoti 
iriausių priežasčių buvo ajimi- 
■rusL Dalis senųjų vargoninin- 
kų. ankščiau uoliai dalyvavusių 

j viešoje veikloje, visiškai pasi-
i traukė iš to darbo, o perimti ginali ir tikra lietuviška daina 
Ine visur buvo kam. Taip dau- ar muzika gali ne vien tik su- 

> pavojus losofai galėtų savo laimė- Selw parapijų buvo priverstos teikti daugiau dvasinės stipry- 
tik kitokiu būdu, jimus viešumon paskelbti apsiriboti vien būtinu veikimu v- x

parapi-
spragas

bės ir savo vertybės pajutimo 
seniems įsitikinusiems lietu
viams, bet kartu yra gal ir 
viena iš galingiausių priemonių 

netekimu” bu šiandien, kada moksli-1 ““j* “ tremties atvykusiais pabudinti bent vieną kitą čia ’ • - - -T - 1 -x _ I ___ •_____ i • i. i.  M?

PRAŠO GARANTIJŲ
| Tomkus, Aleksis 28. 1. 1902, 

mekanikas.
| Kudirka, Juozapas 28 metų, 

Adomaitis, Jonas 2. 12. 1898, ūkininkas.
j Gvasdaitis, Jonas 14. 6. 1924, 
: ūkininkas.

DP CAMP MEMMINGEN- 
FLIEGERHORST, 

GERMANY, UK ZONE
Radzevičius, Kasparas, 6. 1. 

1921, batsiuvys, ūkininkas; 
Birutė 1. 1. 1924; Dalia 14. 
1944.

lietuviai tremtiniai dar,
garantijų, šiandieną Jūs šaltkalvis; Marcelė 25. 4. 1903; 
jiems pagelbėti parūpiu- Ona 13. U. 1929.

ir buto garanti-j Steponaitienė, Agota 31. 12.

šie 
neturi 
galite 
darni darbo 
jas. Kas juos iskvieaite, malo- 1872 (uošvė).
nėkite pranešti BALF-ui, Uni
ted Lithuanian Relief Fund of 
America, Ine. 105 Grand St., 
Brooklyn 11, N. Y., nurodant 
kviečiamojo pavardę ir vardą. •

pP CAMP, WARNER CASEB-
NE, MITNCHEN - FREIMEN, 1900, sodininkas; Lucija 4. 10. kininkas; Ona 28. 7. 1927.

GERMANY, U. 8. ZONE į 1911; Irena 6. 6. 1948.
Nalivaika, Juozapas gim. 27. Į Rėklys, Eduardas 25.

5. 1908, ūkininkas; Marija —'1925, ūkininkas; (žmona)

D. P. CAMP DORN8TADT b.
ULM, GERMANY, UA. ZONE

4.
8.

Guzulaitis, Juozapas 24. 
1924, ūkininkas; Elena 9. 
1823.

Paulavičius, Sergijus 13.

6.

2. Rauba, Jonas 22. 7. 1923, ū-

j Dzerbunas, Juozapas 5.
4. 1880, ūkininkas, stalius;

17. 26. 6. 1890.
Naujokaitis, Stanislovas 31.

12. 1905, šaltakalvis, elektro- 
Upinas, Romanas 6. 7. 1925, mekanikas; Petronėlė 6. 6. 

laikrodininkas. 11919; Elena 3. 8. 1939; Stanis-
IŽukauskas, Domininkas 1. 1. lovas 29? 1. 1941; Stefanija 4. 

1911, auto mekanikas.
Daveinis, Juozapas

11925, auto mekanikas.
8.j' Plukas, Paskalis 30.
2. mūrininkas, ūkininkas.
5.

26. 11. 1916; Vytautas $8- 3. ,5. 1926; Vyda 2. 5. 1949; Vy- 
1938; Algimantas 23. 11. 1940;'tautas 26. 10. 1947.
Gintautas 21. 5. 1943; Michali
na 1. 2. 1887 (motina).

Arnauskss, Stanislovas 9. 
1909, ūkininkas; Bronislova, 
13. 6. 1907; Irena 14. 12. 1986;! 
Sigitas 14. 9. 1943.

Juskouriek, Viktoras 27. 
1922, ūkininkas; Teresė 27. 
1922; Teresė - Genovaitė 27. 
1949.

muzikais, o visai eilei kitų dar . gimusį, augusį ir jau “apdilusį 
nebelaukiant atvykst a n č i ų, j lietuvį, kuris šiandien su pasi- 
pradėta klibinti reikalas Vėl at-! didžiavimu klauso ir dainuoja 
gaivinti platesnę muzikinę vei- įvairiausias afrikoniškai - neg- 
klą apie parapijas susibūrusių j riškas “spirituals” dainas, va- 
---------------------------------- - • 1 ■ įdindamas jas savomis, o tuo 
tautinę kultūrą, jei leistu- tarpu nurausta iki pačių ausų 

jme žlugti mūsų vieninte- galelių,
straipsnius i^am mokslinio lygio kul- Lietuvą — jo tėvų ir protėvių 

x.-.------ i..:o žemę, kurių gryniausias krau-

išgirdęs pavadinant

5.

Birutis, Juozapas 14. 
šaltkalvis.

4.

1.
Ona

\2. 1942; Viktoras 25. 12. 1943;
12. 2. Romualdas 29. 12. 1945; Nijo

lė 9. 5. 1947; Leonas 22. 7. 
1893, ‘ 1948.

| Vindašius, Pranas 5. 11. 1911, 
1919, ūkininkas, malūnininkas; Mor-

i Tęsinys 6-tame puslapy  j
DP CAMP KURHAUS,

TRALNSTE1N, GERMANY,

Lietuvos Pranciškonai 
iš anksto mato, kad tokio 
kultūros žurnalo išlaiky
mas, kurio skaitytojų 
skaičius yra aprėžiamas

sunkus, pasirodys įmano
mas. Argi tai, ką ištesėjo 
vieni DP, neištesėtume 
visi? Argi iš tiesų tasai 
dvasinis sunykimas, kuris 
žengia pirma tautinio su
nykimo, jau būtų pradė
jęs mus paraližuoti? Argi 
iš tiesų būtume betampą 
tokia tauta, kuriai kultū
ros žurnalas nebereikalin- 

liariai lankė savo skaity- gas? Ir ko būtų vertos 
tojus iki pat šių metų, visos mūsų

kai tremtyje lei- 
kultūros žurna- 

pateko į

kalbos apie

Naujas U. S. oro pajėgų didelio greičio bom
bonešis XB-51. atlieka bandymus Baltimorėje, 
Md. prieš pirmąjį skridimą. Jis turi dvejus spar
nus: vienus 55 pėdų ir antrus — 80 pėdų ilgio.

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

U. S. ZONE
Butrimaitis, Jadvyga 26. 1. 

1917, namų ruošos darbininkė;! 
Irena 3. 3. 1945.

Česnys, Augustinas 9. 5. 
1889, ūkininkas; Teofilis 21. 4. ■ 
1892.

Jasaitis, Ksaveras 13. 1.1
1923, ūkininkas; Regina 1. 4. ’ 
1927; Nijolė 8. 6. 1947.

Skučas, Vytautas 30. 9. 1926, 
ūkininkas; Josepha 6. 6. 1909/ 

Sestakauskas, Vincentas 15.
8. 1888, darbininkas; Uršulė 
11. 1885.

Vaitkevičius, Petras 1. 
1914, batsiuvys; Marija 17. 
1916; Juozapas 30. 8. 1946; 
Antanas 4. 1. 1948; Jonas 
3. 1949.

Bindokas, Albinas 
1922, kriaušius.

Olendra, Juozapas 
1906, ūkininkas, kriaučius.

Vinskus, Jonas 4. 5. 1892, 
kininkas, batsiuvys.

Mandziukas, Bronislovas 15. 
6. 1907, ūkininkas,—kriaučius. 

(adresas: Wagenruet, b.
Emering, Ebersberg)

DP CAMP DORNSTADT b.
ULM, GERMANY, LA ZONE

Garkevičius, Juozapas 19. 1. 
1898, ūkininkas , dailidė; Sa
lomėja 1. 10. 1896; Irena -
Konstancija 3. 3. 1935.

Maciulevičius,
29. 11. 1908, ūkinmkas;
24. 7. 1909; Genovaitė 25. 
1939; Joną 26. 4. 1942.

Česnius, Kazimieras 2. 
1900; Lucija 10. 7. 1913.

Ilgūnas, Adomas 10. 8. 1887, 
ūkininkas; Veronika 13. 5. 
1886; Vytautas 15. 12. 1920.

i Juška, Kazimieras 5. 3. 1910, 
ūkininkas, šoferis.

Ratnikas, Jonas 24. 9. 1924;

22.

16.

tūros žurnalui?
Imdamiesi 

dimo, Lietuvos 
konai tiki mūsų inteligen
tijos dvasiniu gyvumu iridžiai buvo pajustas nebuvimas 

i tikisi tos paramos, kuri į jokio centrinio techniško orga- 
■ viena gali laiduoti jų pa- no įgalinančio subendrinti ir 
siryžimo sėkmę. Visi mū- koordinuoti veiklą įvairiose pa
sų tautos kūrybingieji rapijose išsiskirsčiusių grupių, 
kultūrininkai prašomi šią Su motto “Kai du stos, visados 
mūsų kultūros žurnalo iš- daugiau padarys”, kun. P. Ju- 
laikymo pastangą parem- ro iniciatyva buvo imtasi kon- 
ti savo poetiniu, filosof i-' krečių žygių atgaivinti prieš 
niu ar mokslini^ žodžiu, o j visą eilę metų N. Anglijoj vei- 
visi kiti — žurnalo plati-Ikusį ALRK Vargonininkų Są- 
nimu bei prenumeravimu. į jungos apskritį.

Spalių 11 d., kun. Virmaus- 
kis. siekdamas reikalą greičiau 
išjudinti, sukvietė į So. Bosto
no kleboniją pietums artimes
niųjų parapijų klebonus ir var^ Stanislova 8. 5. 1823; Algirdas 
gonininkus. 
laike kurių buvo pasidalinta 
nuomonėmis, 
mas. kuriame padaryta užuo
mazga atgaivinamam Apskri
čiui ir užmesta bendros gairės 
ateities veiklai.

Pasitarime dalyvavo be So. 
Bostoniškių kunigų, dar kun. 
Juras iš Lawrence, kun. Juš- 
kaitis iš Cambridge, kun. Jo
nas Švagždys iš Brockton, var
gonininkai J. Žemaitis ir V. 
Burdulis abu iš Worcester, J. 
Kačinskas iš So. Bostono, A. 
Šimkus iš Lawrence. ir dra
mos aktorius H. Kačinskas iš 
So. Boston.

Išrinkta laikina organizacinė 
valdyba iš pirmininko J. Že
maičio ir sekretoriaus A. Šim
kaus. Organizacinei valdybai 
pavesta sušaukti bendrą visų 
apylinkės vargonininkų posėdį 
su tikslu formaliai atgaivinti 
Vargonininkų Sąjungos Nauj. 
Anglijos Apskritį, išrenkant 
nuolatinę ir pilną valdybą.

aidu” įei-Jas teka j0 gyslomis — tėvy- 
, Pranciš- ne’ nors ir p®1*6113 prasme-

Tokiose sąlygose yplič skau-

nimu bei prenumeravimu.! 
Ta pačia proga Tėvai 

Pranciškonai painformuo
ja, kad iki Naujų Metų 
“AIDAI” bus leidžiami 
Vokietijoje, nuo Sausio 1, 
1950 m. — Jungtinėse A- 
merikos Valstybėse, kur 
jie pasirodys kas mėnesį, 
išskyrus du vasaros mė
nesius, 96 psl. knyginio 
formato numeriu. Prenu
meratos kaina metams 
JAV nustatyta penki do
leriai. Atskiras numeris— 
penkiasdešimt centų. Ki
tuose kraštuose atitinka
mai to krašto valiutos 
santykiui su doleriu. Žur
nalui vadovauti sudarytas 
redakcinis kolektyvas su 
rašytoju Antanu Vaičiu
laičiu priešakyje iš sekan
čių asmenų: Dr. J. Ajstis- 
Aleksandravičius, 
L. Andriekus,
Bern. Brazdžionis, J. Gir
nius, Dr. J. Grinius, T. Dr. 
B. Grauslys, O.F.M., Dr. 
A. Kučas, Dr. K. Pakštas, 
Dr. A. Šapoka, T. J. Vaš- 
kys, O.F.M.

T. JusthMiį Vaškys, O.F.M.,
Provincijolas.

Po jaukių pietų,

įvyko pasitari-

/

Konstantinas 
Ona 

L

1. 2. 1947; Viktorija 28. 4. 
1948.

Mikalauskas, Apolinaras 25. 
9. 1915, mūrininkas; Alma 1. 
8. 1922; Alma 21. 12. 1946;
Vanda 3. 1. 1948.

Petraitis, Marija 3. 6. 1890, 
ūkininkas; Joana 20. 8. 1933 
(duktė) siuvėja.

T. Dr.
O.F.M..

Toks posėdis numatyta šauk
ti š. m. spalių mėn. 29 d., 2 
vai. p.p. šv. Petro Paminklinėj 
Mokykloj, So. Bostone 
Šv. Petro bažnyčios).

Reikia tikėtis, kad 
parapijų vargonininkai 
krūvon turės progos arčiau su
sipažinti ir susiartinti, kas da
bar, esant visai eilei naujai at
vykusių iš *. tremties, yra ypa
tingai pageidautina. O po to 
jiems bus jau lengva surasti 
bendrą kelią sutelktinėmis jė
gomis įvykdyti užsibrėžtus tik
slus ir įnešti naujo gyvumo į 
mūsų lietuvišką muzikinį gy
venimą. Aš.

i

GAS

\ ..j? :'Š

5.

(prie

4

BOSTON GAS

Surink savo senus gramozdiškus 
pečius ir atsikratyk jų. Pirk nau
ja. automatiška Gasinj virtuvės 
šildymo pečių dabar specialiai že
momis Senų Pečių Surinkimo kai- 
omis ir TAUPYK!

LENGVOS IsSIUOKčJIMO
SĄLYGOS SUL'G JUSV

PATOGUMO

PRISIDĖK PRIE SENŲ PEČIŲ S ( RIN KIMO
Pirk DABAR ir TAUPYK

MODERNIŠKOS MOTERYS
SAKO... DĖL GERIAU
SIO VIRTUVĖS APsIL-

DYMO VARTOK MO-

Koper Kttckan Hooting
Rong«9U304A 

S2S0J0
Coaks and H«ati

Othar kitchen 
hooting rangės 

as low as 
$117 50

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

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

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

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

TODĖL NESTEBĖTINA, KAD

DERNIšKĄ BUDĄ —
VARTOK GASA!

į vairių 
suėję

/ CONSOLIDATID
100 ArHngton S*root

COMPANY 
HUbberd 2-76OO 

or of Ovr Noarost Office, or Your Co-opercrting 
Gos Applianco Dealer



Antradienis, Spalių 18, 184©

Edv. Karnėnas

Kalifornija Prie Baltijos
Kę man pasakojo senas pašto vieškelis 

gintarinėj Neringoj
Keiias, vieškelis mūs 
Veda tiesiai į namus...

(Iš emigrantų dainos)

Kai aną vakarą valgiau 
šeimininkės parų o š t u s 
grybus, mano mintys 
skendo maloniuos atsimi
nimuos.

Vaikystėje negalėjau at
sivalgyti mamytės žiemai 
paruoštų rudmėsių. Vė
liau, gyvendamas Klaipė
doje, didžiausį malonumą 
turėdavau rudenį grybau
damas Kuršių užmary — 
Neringoj. Būdavo su pin
tine ir peiliuku rankoje 
narstau ištisas valandas 
iki sutemų tarp pažeme 
kerojančių kalnų pušai
čių.

Grybavimas Neringoje 
buvo kartu pasivaikščio
jimas visai kitame pasau
lyje. Kas nebuvo Neringo
je, tas negali įsivaizduoti 
pasakiškai svajingos že
mės juostos gintariniame 
Lietuvos pajūryje. Tai ne
paprastas 
nys, kokių 
rasti.

Neringa 
vietomis 
platumo, pusiasalis tarp 
Kuršių marių ir Baltijos 
jūros. Prasideda netoli 
Karaliaučiaus ir tęsiasi a- 
pie 60 mylių į šiaurę, iki 
Klaipėdos. • Jis iškilo 
priešistoriniais laikais į 
Kuršių marias įtekančio 
Nemuno, Kuršių marių ir 
Baltijos jūros harmonijos 
įtakoje.

Žavu yra visame Lietu
vos pajūry — Palangoj, 
Giruliuos, bet Neringos 
pasakiškumui nusakyti 
reikia nepaprastų žodžių, 
dar daugiau — reikia ją 
matyti, reikia joje bent 
kiek pabuvoti. Nenuosta
bu tat, kad Neringą buvo 
pamėgę vokiečių ir lietu
vių rašytojai, poetai, kaip 
Tomas Mann, Ignas Šei
nius, Petras Babickas ir jo žmonės, 
kiti. Neringos grožis yra 
aprašytas ir apdainuotas, senas Neringos vieškelis, 
vokiečių ir lietuvių kalbo
mis. Iš lietuvių ją gra
žiausiai apdainavo P. Ba
bickas poemoj “Gintaro 
Krantas”.

Neringos romantiką su
daro lekiantis smėlis, neįžengiamomis giriomis, 
smėlį sulaikanti augmeni-Įkai nebuvo tiltų ties Kau- 
ja — žolė ir pažeme kero-|nų ir Tilže, plentų ir gele- 
jančios pušaitės, stirnos, įžinkelių, — mano nugara,

V •

gamtos kūri- 
reta kitur be

yra siauras, 
tik iki mylios

šakotų ragų briedžiai, šio 
pusiasalio karaliai, mėly
nas dangus, marios ir jū
ra, senas pašto vieškelis, 
paukščių kelias ir vietos 
gyventojai žvejai su savo
tiškais burlaiviais, su 
skirtingu gyvenimo būdu 
ir atskira kuršių kalba.

Kiek aš kartų Neringo
je nutoldavau nuo Klai
pėdos grybaudamas, eida
mas pasivaikščioti,— jau
čiausi kaip pasakų krašte. 
Kai pašto vieškelis paky
la virš pušaičių tankumy
nų, prieš keleivio akis at
siveria nepaprastai įspū
dingas vaizdas: vienoj pu
sėj veidrodinis marių pa
viršius, kitoj pusėj beribė 
Baltijos jūra — amžinai 
ūžianti, gyva, putotom 
bangų virtinėm nuoseklų 
krantą puolanti, nerami, 
lyg ant ko įpykusi, kerš
tinga... Paslaptingą Ne
ringos tylą drumsčia tik 
amžinas jūros ūžimas, re
to paukščio sučiulbėji- 
mas, grakščių stirnų bei 
išdidžių briedžių paliestų 
sausų šakų sutraškėjimas 
ir reto vietos gyventojo 
ar vasarotojo pravažiavi
mas.

Neringos gyven tojus 
žvejus galima vadinti ro
jaus gyventojais, nes Ne
ringoj, tik Neringoj gali
ma giliausiai pajusti že
mės, vandens, dangaus ir 
gyvybės harmoniją.

Jei galėtų kalbėti, o 
daug įdomių atsitikimų 
papasakotų mums senas 
Neringos pašto vieškelis. 
Jis mums pasakytų, kad 
jis yra seniausias vieške
lis Lietuvoje, kad jis yra 
tiek senas, kiek senas y- 
ra Neringos pusiasalis ir 
kiek senai čia žmogus gy
vena. Jis mums paliudytų, 
kad pirmieji ir dabarti
niai Neringos gyventojai 
buvo ir yra lietuvių krau- 

i — Tada,—kalbėtų mums
I

Nepriklausomos Lietuvos žydėjimo laikais gražiai suklestėjo ir Mažosios Lietuvos kraštas. Šis vaizdas parodo Klaipėdos mo
dernišką statybą, uostą ir vieškelį... 

— kai Nemunas buvo 
daug vandeningesnis, daž
niau užliedavęs didelius 
lietuviškos žemės plotus, 
tada, kai Nemuno žemu
pio krantai buvo apaugę

ĮSIGYK ANGLIŠKAI - LIETUVIŠKĄ

ŽODYNĄ
English - Lithuanian Dictionary

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

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

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

Užsakymus siųskite:
DARBININKAS

366 WesC Broodwoy So. Boston 27, Mass.

šiuomi siunčiame $................ir prašome atsiųsti
mums Angliškai-Lietuvišką Žodyną.
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kryžiuočius... 
patogiausiai 
sambiai su 

ir kuršiais, 
kad į žūtbūtinę 
kryžiuočių orde- 
Žalgirio (1410) 

Didžiojo vedama 
kariuomenė žy-

v •

kaip amžinu sauskeliu, 
keliavo žmonės iš pietų į 
šižurę ir priešingai — ėjo 
pėsti, jojo ristais žirgais, 
važiavo vežimais ir rogė
mis. Aš mačiau senovės 
žemaičių karių šimtines 
ir šarvuotus

Neringa 
susisiekdavo 
žemaičiais 
Faktas, 
kovą su 
nu prie 
Vytauto 
lietuvių
giavo per Gardiną, rodo, 
jog Nemuno žemupio ba
seinas buvo sunkiar perei
namas kraštas, o Neringa 
tam žygiui netiko tik 
strateginiu požiūriu. Tik 
Nemuno aukštupio basei
nas ir Neringa (Lietuvos 
pajūris) buvo patogus su
sisiekimui tarp vakarų ir 
rytų, tarp pietų ir šiau
rės. •

Nebe Neringos sauske- 
lio reikšmės ir patarnavi
mo viduramžiais kalavi
juočių ordinui buvo pavy
kę Lietuvą nuo Baltijos 
jūros atstumti, įsitvirti
nant Nemuno deltoje — 
Klaipėdoje ir 
nors siaurą 
ryšį su jo užkariauta Li
vonija (Latvija ir Esti
ja).

Ir naujausiais amžiais, 
kada daugiau kelių atsi
rado, Neringa, kaip pato
gus sauskelis 
pajūriu, savo 
tarptautiniam 
mui nenustojo, 

(senuoju* pašto 
riedėjo pašto diližanai su 
paštu ir keleiviais. Tam 
tikslui prie Klaipėdos 
pašto buvo laikoma didelė 
arklių stotis (Klaipėdos 
senojo pašto rūmai Pašto 
gatvėj Nr 1, arti Biržos 
tilto per Dangę). Buvo 
palaikomas susisiekimas 
tarp Klaipėdos ir Kara
liaučiaus, taip pat tarp 
Petrapilio, Rygos ir Ber
lyno. Tuo traktu naudojo
si Europos valstybių pa
siuntiniai, aukšti pareigū
nai, mokslininkai, didžiū
nai.

Lietuvos Didžiosios Ku
nigaikštijos sostinei Vil
niui Neringa susisiekimo 
su vakarais didesnės reik
šmės neturėjo, nes per 
Gardiną buvo tiesesnis 
kelias. Bei Petrapiliui ir 
Rygai, kol per Lietuvą 
nebuvo plentų ir tarptau-

tinio pašto traktų Daug
pilis - Zarasai - Utena - 
Ukmergė - Kaunas - Ma
rijampolė - Vilkaviškis - 
Virbalis ir Ryga - Min
tauja - Šiauliai - Tauragė- 
Tilžė, Neringos amžinas 
sauskelis dar ilgai vaidi
no svarbų vaidmenį.

Apie Neringos senojo 
pašto vieškelio istoriją 
liudija Rasytės, Nidos ir 
Juodkrantės vasarviečių 
(kurortų) senieji viešbu
čiai su juose užsilikusio- 
mis sienomis. Ir tų vieto
vių muziejuose yra įdo
mios medžiagos. O vietos 
gyventojai žmo daug pa
sakų, legendų ir padavi
mų. Napoleono žygiavimo 
į Maskvą metais Neringa 
į Klaipėdą bėgo išsigan
dęs Prūsijos karalius 
Friedrichas VVilhelmas III 
su gražuole karaliene Lui- , 
za.

Paskutiniu laiku iš se
nojo Neringos pašto vieš
kelio vien tik praeities ro
mantika apsuptas vardas 
beliko. Vietos gyventojai 
jį kitaip ir nevadina, kaip 
“Senas pašto kelias’’, nors 
jis amžių bėgyje ir le-

sudaryti 
geografinį

Lietuvos 
reikšmės 
susisieki- 
Neringos 
vieškeliu

Nauji Tremtinių Transportai
Šių metų spalių 13 d. laivu 

“General Stewart” j New Yor- 
ką atvyko šie lietuviai tremti
niai:

Anevičius, Vincas į Kenosha, Vanda, Elena, 
Wisc.

Anužis, Petras, Adele, Bar
bora į Hamlet, Ind.

Bacevičius, Petras į Waupa-
ka, Wisc.

Bacanskas, Vladas. Brone.
Rita. Romualdas j VVoodhaven,
L. I., N. Y.

Butrimas, Vladas, Marija, I- 
rena, Ramutis į Woodhaven, L. 
L, N. Y. ‘

Balčiūnas. Povilas j Balti
more. Md. 

j Beauvais. Leonas. Antanina. 
‘Henrikas j 
| Bučienė, 
Mass. 

j Baukus, 
Virginia. 

j Bekerytė. Marijona j 5770 
iWest Outer Drive, Mich.

Brinas.
Erna. Algirdas, 
sandras į 

Bauža.
Wisc.

, . ». | Bružas,kiančio smėlio įtakoje sa- „ 
vo yagą vietomis daug, Elibieta JuozM
kartu pakeitęs yra. ;Woodhave„, L. I.. N. Y.

Nepriklausomos Lietu-' Dibulskienė, Antanina į Chi- 
vos metais Neringos se-cago. 111. 
nuoju pašto vieškeliu bu-, Dubinskienė, Pranciška į 
vo palaikomas vietinio Belle Mead, N. J. 
pašto ir keleivių susisieki-’ Damulis. Stanislovas į Ladd, 
mas tik žiemos metu. Va- m.
Saros metu buvo naudoja-' Gražys. Silvestras, Bromsla- 

Kuršių va. Ramutis. Paulius j Blue 
Island. III.

Gadeikis, Vincas, Stefanija j
New Hampshire.

Grigaliūnas, Vladas, Elena, 
Algirdas, Renata į Chicago, III. 

Girginas, Antanas. Leokadi-

masi garlaiviais 
mariomis iki Cranzbecko 
(Krantas, kur baigiasi 
Kuršių marios, netoli Ka
raliaučiaus).

Šiandien senąjį pašto 
vieškelį Neringoje, kaip 
ir visas plačias etnografi
nes lietuvių žemes Neries, 
Nemuno ir Priegliaus ba
seinuose, kruvini rusų ba
tai trypia. Bet tai yra 
paskutinio Lietuvos oku
panto siautėjimas, 
vės valandai 
Baltijos jūra
marios nuplaus paskuti
nio okupanto 
purvus ir dulkes, o karšta 
Lietuvos saulė išdžiovins 
gintarinį Neringos smėlį.. 
Senuoju Neringos pašto 
vieškeliu vėl be plėšikų 
užpuolimo baimės keliaus 
laisvas lietuvis, lankyda
mas prof. Liudviko Rėzos 
tėviškę (užpustytą Kar
vaičių kaimą), o Ievos 
kalne (Juodkrantėje) Ma

Lais- 
išmušus, 

ir Kuršių

atneštus

Philadelphia. Pa. 
Elena j Brockton,

ja, Rozalija j Watertown, Ct.
Grinius, Antanas, Jadvyga į 

Wixon, Mich.
Hriskevičius. Vladislovas, 

Jonas i New

Juozas. Feleci-

Sodus,

Magdė

Valentina į West

Aleksas, Veronika.
Bilda, Alek- 

Scotville. Mich. 
Tadas į Kenosha,

Petras j Waterbury,

žosios Lietuvos jaunimas 
vėl švęs Jonines, savojoj 
Baltijos jūroj besimaudy
damas...

Gražių ir pasakiškų vie
tų yra pasaulyje. Ameri
ka didžiuojasi savo Flori
da ir Kalifornijos pajūriu. 
Bet lietuviams ir svetim
šaliams, kurie pažįsta 
gintarinę Neringą, nėra 
žavingesnio ir pasakin- 
gesnio žemės kampelio, 
kaip Kuršių užmaris ties 
Nemuno žiotimis. Ir sau
lėtoj Kalifornijoj (ilgas 
pusiasalis Meksikoj) bū
damas ilgesiuos lietuviš
kos Kalifornijos prie Bal
tijos jūros, to rojaus 
kampelio Europoje...

Haven, Conn. 
Jakimavičius, 

ja į Worcester, Mass.
Jurkūnas, 'Juozas į

Mich. 
Kaminskas. Pranas.

į Royalton, Vermont.
Kamockis, Bronislovas, Eu

genija, Liudnuras į Brooklyn, 
N. Y.

Katinas, Pranas j Detroit, 
rMich.

Kijauskas. Jonas, Vera, Ele
na j Chicago, III.

Kiemaitis, Juozas į Stock 
Bridge, Mich.

Kubilius, A jas į East Wind- 
sor Hill, Conn.

Laniauskas, Simonas, Sta
nislava, Viktoras, Regina, Ri
mantas į Cleveland, Ohio.

Liuogis, Jurgis, Agota. Sta
sys, Rovenna į Maspeth, N.Y.

Maldeikis, Petras, Jadvyga į 
Cicero, III.

Markus, Kazys. Brone. Dan
guolė į Worcester, Mass.

Maskoliūnas. Elena. Elena į 
Allegau, Mich.

Melynis. Juozas, Marija, Da
nutė, Juozas į Brockton, Mass.

Miliūnas, Kęstutis į Chicago, 
III.

Murielis. Alfonsas j Gobeles, 
jrfich.

Masiliauskas, Edmundas į 
Cleveland, Ohio.

Macuras, Henrikas į 
go. III.

Miknaitis, Sigitas, 
Pranas į Chicago. III.

Nemicas. Brunonas į
N. Y. 

Naujokaitis. Pranas, 
nina, Gediminas, 
cers, N. Y.

Petrauskas. Balys. Augusti
nas, Irene į Detroit, Mich.

Pinkevičius. Juozas j Balti
more, Md.

Puzinas, Jonas, Konstancija, 
Jonas. Laimutė j Lawrence, 
Mass.

Pocevičius, Antanas. Emili-

Paukštienė, Antanina į Wor- 
cester, Mass.

Pleskevičius, Petras, Elzbie
ta į New Baltimore, N. Y.

Salasevičius, Juozas į New 
Canaan, Conn.

Stankevičius. Pranas į Brook
lyn, N. Y.

Stulgis, Petras į Kaukana, 
Wisc.

Sabaliauskas, Alfonsas į Chi
cago, III.

Smalenskas, Kazys. Eugeni
ja, Irene. Raimundas į Chica
go, III.

Stuopelis, Elena. Pranciškus 
į N. Carolina.

Sestakauskas, 
ladelphia, Pa.

' Sidarevičiūtė, 
cago, III.

Sidarevičiūtė, 
cago. III.

Simanauskas,
lė, Kęstutis, Birutė, Algiman
tas j Orange, Va.

Stelingis. Ambraziejus, Ele
na. Danutė j Baltimore, Md.

Stelingis, Kajetonas, Uršulė, 
Agnės, Albertas. Kajetonas, 
Liudvikas į Scotsville, Mich.

Šliupas. Martynas, Anna į 
Red Lake Falls.

Šermukšnis,
dalena. Zigmas, Aldona, Gema. 
Julius į Wilton, N. Dakota.

Tiknevičius, Vincas, Ona, 
Vincentas į Monce, III.

Ukanis, Stanislava
le. Mich.

Vingelis, Petras, 
gitas. Zita, Ona j 
Wash.

Vasiliauskaitė. Levose į Mus
katine. Iowa.

Viskanta. Vincas. Genovaitė, 
Zigmas. Romualdas j 
Mich.

Vaituzis, Vytautas. 
Worcester. Mass.

Vainauskas. Kazys.
Ona į Chicago. III.

Vasiliauskas. Kazimieras į

Vitoldas į

Ramutė

Ramutė

Petras,

j

i

Phi-

Chi-

Chi-

Iza.be-

Minn.
Adolfas, Mag-

j Scitsvil-

Adelė. Si- 
Cle Elim,

Chica-

Julija.

Chazy,

Jackson,

Romas į

Vada va.

Anta-t
Dalia į Mo- Cicero. III.

Vismantienė. Jadvyga. Rosi- 
ta, Jonas j Shelter Island. N.Y.

Žakevičius. Prane j Buffalo. 
N. Y.

Žakevičius, Marija į Buffalo. 
N. Y.'

Zeikus. Liudvikas į Otsego. 
Mich.

Atvykstančius uoste pasitiko_________ , _______ , _____
ja. Algimantas į Omaha. Nebr. j organizacijų atstovai.

Ruokis, Jonas, Stase. Graži-! BALF Imigracijos Komitetas, 
na, Elvira j Brooklyn, N. Y. ____t t ___.

Riblevičius, Pijus, Albinas. DCOTCSlOi VMICSIO!
Stanislova į Chicago, III. ; “Darbininko” Redakci- 

Plonus. Christoforas. Ane. ;jos ir Lietuvių Radio Va- 
Algirdas .Irene į Falls. Mich. landos naujas telefono nu- 

Parojus. Vladas j Jersey Ci- kneris:
ty, N. J.

Puskepalaitis, Henrikas, Ku
nigunda, Henrikas. Marijona į tracijos tas pats, būtent, 

|Worcester, Mass.

BALF Imigracijos Komitetas.

SOuth Boston —
8-6608.

“Darbininko” Adminis-

SOutb Boston 8-2680.
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girdėti lietuviu
KOLONIJOSE *.

UNRENCE. MASS.

šv. Vardo Draugijos mėnesi-
nė puota ir susirinkimas. Va-į 
saros sezonui pasibaigus, pa
rapijos bei draugijų veikimas 
prasideda tarp sienų — salėse. 
Šv. 1

Anastazija Tamšaltienė 
Dalyvaus Motėm 

Parodoje

Lietuvių Moterų Tarptauti
nės Parodos Komitetas turi

Vardo draugija jau turėjo ?ar^s pranešti, kad p. Anas- 
savo mėnesinę puotą sekmadie- Tamošaitienė, Lietuvos

i liaudies meno ir audimo auto
ritete, maloniai sutiko daly-

nį. spalio 9 d.. 8 vai. Tuoj po 
šv. Mišių salėje buvo užkan
džiai i
kuris buvo labai jautrus, nes 
kaip jauni, taip ir senesnieji 
nagrinėjo svarbius draugijos ir 
parapijos reikalus. Kleb. kun. 
P. M. Juras su pagelba para
pijiečių pradeda statulų ir al
torių nudažymo darbus, taip 
pat bus atnaujintos ir grote
lės. Kaip teko iš kunigų pra
nešimų patirti, bus įtaisytos 
bažnyčioje ir minkštos klaup- 
kos. Visa tai atsieis nepigiai. 
Tad yra būtinas reikalas 
kelti išlaidų padengimui 
iingų lėšų.

Šv. Vardo draugija 
iš savo iždo paaukuoti 
tikslui $50.00. Taip pat 
pravesti naujų narių vajų, lai
ke kurio bus raginami katali
kai vyrai įsirašyti į šią gar
bingą vyrų draugiją.

Tad kviečiame visus jaunus 
ir senus vyrus ir kartu brolius 
tremtinius įstoti į Kristaus ka
reivių eiles.

ir įvyko susirinkimas, vauti Parodoje. P. Tamošaitie-
- ■ ■ - . nė atsiveš iš Kanados daugelį

- - į puikių eksponatų ir lietuviškas
1 stakles ir vietoje gamins audi- 
! nius. Tas turėtų dominti ne 
tiktai lietuvius, bet ir tūkstan
čius parodos lankytojų.

Moterų Paroda įvyks š. m. 
lapkričio 7—• 
34 Street

i Yorke.

■13 dd. 71 Armory, 
ir Park Avenue. New

su- 
reika-

iI 
nutarė 

šiam! 
nutarė

bilietus iš anksto. Iš 
laikraščių redakcijų,

vadovaujami kleb. 
Kintos. Parapijos šv. 
D-ja buvo pasikvietusi 
orkestrą, kuris nuvedė 
į East Side High School

Vyrai
Pereitą sekmadienį, spalių 

mėn. 9 d. Paterson, N. J. šv. 
Vardo D-ja surengė didžiulę 
eiseną per miestą, kurioje tarp 
kitų 24 parapijų vienetų žy
giavo ir šv. Kazimiero parapi
jos vyrai, 
kun.
Vardo 
didelį 
vyrus
aikštę. Aikštėje buvo sugiedo
tas Amerikos himnas, pasaky
tas pritaikintas pamokslas ir 
suteiktas palaiminimas Švč. 
Sakramentu.

Eisena buvo labai įspūdinga. 
Žygiavo 13,000 vyrų. šv. Ka
zimiero parapijos vyrų eiles 
gerokai padidino naujai atvykę 
lietuviai.

Šv. Kazimiero parapijos Šv. 
Vardo D-jai vadovauja ener
gingas pirmininkas p. Jasulai
tis. Jis įėjo ir į Vyriausią 
senos vadovybę.

Ei-

koks būtų tėvas, jeigu, gauda
mas už savo namą užmokestį, 
leistų jame kam nors už tai į- 
ėjus, niekinti savo žmoną ir 
vaikus. Ar toks tėvas būtų ge
rta šeimos galva? Kiekvienas 
atsakys — negeras.

Taip daro kai kurie lietuvių 
radio programų vedėjai, skelb
dami komunistų programas ar 
jų parengimus, šiandieną, kai 
lietuvių tauta plūsta kraujuo
se ir kenčia nuo komunistų 
žiaurumo, kiekvienas geras 
Lietuvos sūnus ar duktė, išgir
dęs tokį skelbimą, uždaro ra
dio, ir nebenori daugiau tokios 
programos Hausyti.

Juozo Vaikas.

Ne-
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“Darbininko” Metinis
MENO ir JUOKŲ
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SEKMADIENĮ,

Lapkričio-Nov. 20,1949
Patrick Gavin School Auditorijoje

F ir 7th Street, So« Boston, Mass.

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

Visus kviečiame ruoštis į šį parengimą.

vis 
dar- 
sun- 

pa- 
vai-Pirkite 

lietuvių 
Lietuvių radio valandų vedėjų, : 
Informacijos Centro, klebonijų, ;

' New Yorko Tarybos narių ir 
Parapijų sekretorių ir sekamų j 
Komiteto narių — Jadvygos, 1

, Averkienės, Juria Bacey, Ka
tarinos Balkūnaitės, Stella 
Charaskaitės. p. Černienės, 
Barbora Darlys. p. Jurgeliūtės-' 
Beveradge, Elenos Jurgelienės, ■ 
Marijonos Kižytės, H. Kulber, 
Izabelės Laučkienės, Dr. Aldo
na Šlupaitės. Bronės Spūdie- 
nės. S. Narkeliūnaitės, N. Stil- 

; sonienės. Aldonos Stašinskie- 
nės. Ievos Schegaus. Violetos! 
Tysliavienės. Onos Valaitienės už tai gaunamas 
ir O. Vinikienės.

t
I

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

i

i
I

l

Ar Gali Būti Pasiteisteama?
Klausant kai kurių lietuviš

kų radio programų, kartais da
rosi liūdna girdint jas skel
biant komunistų parengimus 
ar kitokias jų pramogas. Gai
la, kad mūsų kai kurių lietu
viškų radio programų vedėjai 
tokius komunistų skelbimus 
priima, kai Lietuvoje komunis
tai tūkstančiais išžudė mūsų 
brolių ir sesių ir dabar tebe- 
kankina ir tremia į šaltą Sibi
rą, naikindami lietuvių tautą, 
o čia mūsų lietuviai radijo ve
dėjai dar skelbia jų parengi
mus.

Gal ne vienas pasakys, kad 
užmokestis. 

Taip, gal ir gaunamas. Tačiau,

Padaro Bendras Telefono Linijas Maloniomis

Aps.moka būti mandagiam.
T ?s pačios telefono linijos vartotojai kaw-
nynai greit išpildo mandagų prašymų už
leista linija skubiame reikale... Pasidalinant 
telefono linijos laiku visiems mandagiai yra 
visiems naudinga... ir bendrai vartojamos 
linijos patarnavimas tampa visiems sklan
dus.

Gera būti mandagiai.
Kuomet prisieina daryti visa eit* šaukimų 
tojaneius tų .pati* telefono linijų ir pada- 
labai gera ir gražu atsiminti ir kitus var- 
ryti mažas pertraukas tarp šaukimą. Tas 
duos progos ir jūsų kaimynams pasinaudo
ti jų dalimi linijos patarnavimo.

BRBGffORT. COKN.
Padidėjo mūsų kolonija, 

seniai į mūsų koloniją atvyko
nauji gyventojai, būtent: p.p. 
Stasys ir Liucija Šileikai, kurie 
įstojo į parapiją. Sveikintina.

Kaip įsikuria tremtiniai mū
są kolonijoje. Buv. tremtiniai 
mūsų kolonijoje pradeda 
geriau įsikurti, visi turi 
bus, tik su butais, kiek 
kiau, bet ir tai su laiku 
lengvės. Tremtiniai savo
kučius pasiuntė į pradžios mo
kyklą, o dvi šeimos net į aukš
tesnę mokyklą. Yra apsigyve
nusių keletas žymesnių asme
nų, kurie nepriklausomoje Lie
tuvoje buvo užėmę aukštas vie
tas, tačiau ir jie kantriai dirba, 
nors ne savo srities darbą.

Kadangi jų tarpe yra ir ge
rai pasimokiusių, tai mūsų ko
lonija susilauks sau spaudos 
darbininkų. Jie sau jau pa
sirinko laikraščius: vieni ‘Dar
bininką’, kiti ‘Draugą’, ‘Ameri
ką’ ar kitą spaudą. Tai bus 
naudinga jiems patiems ir pa
rama lietuviškai spaudai.

Mūsų “Darbininko” kores
pondentas beveik kiekvieną, at
vykusį tremtinį ar tremtinę, 
paminėjo, pasveikino, palinkė
jo, kad geriau ir patogiau mū
sų tarpe įsikurtų ir čia rastų 
sau ramų gyvenimą. Pas vie
nus tiesioginiai pasiteiravo a- 
pie jų užsiėmimą ir profesiją 
Lietuvoje, apie kitus paėmė ži
nias iš kitų ankščiau paskelbtų 
korespondencijų. Kitaip sa
kant, korespondentas norėjo 
visus, kaip svečius, pasveikin
ti, apie visus mūsų kolonijoje 
skaitomame laikraštyje “Dar
bininke“ paminėti.

Tačiau atsirado iš visų trem
tinių vienas, kuris parašė ‘Dar
bininko’ redakcijai laišką, til
pusi “Darbininko” rugsėjo 30 
d. š. m. laidoje No. 74, kur jis 
sako, kad mūsų kolonijos 
“Darbininko” korespondentas 
primetė jam profesoriaus titu
lą, kurio jis nesisavinęs nei tė
vynėje būdamas ,nei tremtyje.

Visų pirma 
tremtiniui ar 
nepridedame 
me. Ponas 
44'

PRAŠO GARANTIJŲ
Pradžia 4-tame puti. t Mackevičius, Aleksandras 12. 

ta - Marija 14. 10. 1914; Irena 7. 1899, ūkininkas, siuvėjas;
‘Jadvyga 10. 10. 1889; Vaclo
vas 28. 9. 1924, siuvėja.

Stasiukonis, Jonas 27. 
>1906, ūkininkas, siuvėjas; 
fija 14. 9. 1908.

Žeimys, Žečislovas 19. 
mas kitų, to tremtinio ankš- 1926, šaltkalvis, šoferis; Sofi- 
čiau nepaneigtomis žiniomis, ja 1. 1. 1926; Vida 20. 1. 1948. 
jadarė tai iš geros valios ir į 
mandagumo, ir p.

4. 4. 1942; Loreta 13. 10. 1945.
Kalvaitis, Stanislovas 14. 

1922, mėsininkas; Marija 
9. 1927; Marija, Nijolė 9. 
1946; Joana 3. 11. 1947.

11.
25.
10.

1.
So-

1.

Jasiūnas, Romualdas 29. 12. 
, ir p. tremtiniui 1888, sodininkas, stalius; Vale- 

reikėjo tai tokia prasme ir pri- rija 10. 10. 1895.
imti; tas titulas pats savaimei Urbonavičius, Bronislovas 15. 
būtų išnykęs, jeigu jis nereiks-,7. 1906, ūkininkas, šoferis; 
lingas. Apie kitus dalykus irgi Antanina 8. 7. 1900; Alfredas 
nebuvo pagrindo kalbėti 
“Darbininkui”.

laiške 25. 12. 1932; Algimantas 22. 2.
O. 1940.

CICERO, ILL

galima, parodoma, mandagus atsmešimas i 
tų asmenį, kuris jus šaukia, šaukimas tele
fonu netaip labai užimtomis valandomis, 
kaip tai: vidury dienos arba vakarais, po 
S valandos, yra labai įvertinamas.

PRANEŠIMAS bendrų linijų 
vartotojams

Paprastai bendrų telefono linijų patarna
vimas jų vartotojų reikalavimams didžiu
moje yra pakankamas.

Bet šiuom tarpu, daug žmonių, kurie 
normaliai vartotų privačių telefono linijų 
vartoja bendrų — "party" linijų, toddl. 
kad tik tokiu bbdu mes galime suteikti 
telefono patarnavimų tOkstantiams, kurie 
pr*aM per pastarus tris metus, naujų tele
fono patarnavimų.

Iki ateis tu laikas, kuomet mes galėsime 
kiekvienam suteikti tokį patarnavimų ko
kio kuris reikalaus, tai prašome atsiminti, 
kad bendrai vartojamų linijų patarnavimas 
didžiumoje yra toks, kokį jos patys pada
rote. Mes darysime geriausiai kų galime, 
patarauti JOsų šaukimuose, tiksliai ir grei
tai. bet vietiek, galų gale gerumas bendros 
linijos patarnavimo pareina didžiumoje 
nuo to kaip JI yra vartojama.

NIW INGIAM TIIIRNGNI t TELEMttl €•-

mes nė vienam 
tremtinei titulų 
ir nenubraukia- 

tremtinys sako: 
Pageidautina, kad korespon

dentas savo korespondencijose 
labiau žiūrėtų faktų”. Reiškia 
jis nori faktų. Štai ir faktai: 
prieš mane guli vietinis angliš
kas laikraštis “Bridgeport 
Post” vasario 14 d. š. m. laida, 
kuriame patalpintas minimo 
tremtinio su jo globėjais pa
veikslas su parašu po juo: “A 
Lithuanian law profesor”. Jei
gu p. tremtinis nebuvo 
sorius, tai, kai tik tas 
kas laikraštis paskelbė 
nią, reikėjo jam tuojau 
laikraštyje atšaukti, ką 

,cija būtų ir padariusi.
‘'nei pats tiesioginiai nei

■ kitus jos neatšaukė.
| Taip pat ir lietuviškuose laik- 
* raščiuose buvo kelis kartus pa- 
I minėtas, kaipo profesorius, ir 
jis nieko nesakė. Tačiau tik 
dabar kažkodėl po 8 mėn. gy
venimo mūsų kolonijoje, pradė
jo dėl to titulo protestuoti 

(“Darbininko” korespondentas, 
jeigu tai parašė, pasiremda-

)

profe- 
angliš- 
tą ši
tame 

redak- 
Gi jis 

per

šv. Antano Draugijos Mėnesi
nis Susirinkimas

Spalio 2 d. įvyko Šv. Antano 
draugijos mėnesinis susirinki- < 
mas, kuriame buvo aptarta' 
daug svarbių reikalų ir pada
ryta pranešimų. Buvo padary
ta pranešimai apie mūsų drau
gijos ligonius, kurių draugija 
turi tris, bet ir tie jau sveiks
ta; apie organizacijų veiklą, 
būtent: Federacijos 12-to sky
riaus ir BALFo skyriaus, kuris 
pradeda veikti; apie 3-čios lab
darių kuopos pikniką, kuris į- 
vyko rugsėjo 4 d. Tas piknikas 
davė pelno 400 dolerių.

Buvo naujų sumanymų, ku
rių svarbiausias — draugijos 
didysis bankietas, kuris įvyks 
lapkričio 13 d. 6-tą vai. vakare 
parapijos salėje.

Į rengimo komisiją įeina visa 
valdyba, Jonas Bartašius, Ed. 
Mikutis ,Jonas Kasulaitis, A. 
Zakaras, J. Stašaitis. Visi šie 
vyrai yra patyrę rengimo rei
kaluose, ypač geri virėjai, ku
rie jau daugel metų tą darbą 
dirba. Šiais metais viskas bus 
daug geriau pagaminta.

Tad visi draugijos nariai 
ruoškimės, kad bankietas bū
tų sėkmingas. Jeigu kiekvienas 
narys parduotų nors po vieną 
bilietą, tai salė būtų pilna sve
čių. Pasirūpinkime bankietą iš
garsinti, platindami bilietus.

Bus svečių iš miesto valdy
bos ir kitų žymių. Visi ruoški
mės iš anksto ir kitus kvieski- 
me. Jeigu visi mes pasidarbuo
sime, pasisekimas bus užtikrin
tas. Praeitais 
gerai pasidarbavus, 
davė $350.00 pelno, 
banketo pasisekimas 
sys nuo mūsų pačių.

Anastazas Valančius.

Sakalauskas, Joanna 27. 8. 
1983 (našlė) namų ruošos dar
bininkė; Marija 17. 5. 1920.

Jacevičius, Juozapas 15. 6. 
1908, šaltkalvis; Aloyzas 11. 
12. 1938.

( Banys, Eustachijus 7. 8.
1922, mūrininkas; Valerija 1.

■10, 1923; Gytis 23. 10. 1945; 
Neringa 24. 10. 1947.

LITHUANIAN DP CAMP, 
SCHWABISCH - GML END, 

GERMANY, U. S. ZONE 
Šumanas, Vytautas 26. 1. j 

’ 1899, ūkininkas; Veronika 29. 
i7. 1907; Alfredas 14. 3. 1938;

Eduardas 30. 11. 1943; Birutė 
‘ 26. 6. 1932.

Baltrušaitis, Stanislovas
• 10. 1912, ūkininkas; Adelė 

12. 1915; Eduardas 24. 
1936; Edmundas 16. 4. 1941.

DP CAMP, LANDSHUT, 
GERMANY, U.S. ZONE

Stariulis, Ona 24. 5. 1907; 
Regina - Aldona 13. 4. 1913; 
Ona - Birutė 6. 6. 1944.

Jagminas, Petronėlė 16. 
1880 (Stasiulienės motina).

Staška, Lucija 13. 12. 1911; 
Juozapas - Algirdas 18. 4.
1936; Danguolė 15. 5. 1939; 
Ona 15. 1. 1945.

25.
25.
12.

4

U. S. 8724th LABOR SER- 
VICE CO., GERMANY, 

U. S. ZONE
Morkūnas, Vaitiekus 22. 8. 

1919, statybos; Viktorija 23. 
12. 1918; Vidimantas 5. 5.
1938; Viktoras 27. 7. 1945.

Rimša, Pranciškus 30. 9.
1923, auto mekanikas; Eliza- 
beth 6. 10. 1928.

Spiridavičius, Česlovas 1. 1. 
1895, ūkininkas; Aleksandra 
16. 12. 1916; Eugenija 20. 6. 
1947.

Kavaliūnas, Jurgis 22. 12. 
1901; Genovaitė 22. 2. 1900;
Jeronimas 21. 11. 1928; Pran
ciškui 10. 10. 1982. * '

Kovalskis, Ladislovas 5. 3. 
1916, ūkininkas, dailydė; Mar
ta 1. 3. 1922; Virginija 27. 4. 
1942; Aleksis 22. 1. 1940; Bri
gita 1. 5. 1946.

Kuzminskas, Ona 53 metų, 
siuvėja.

Račkauskas, Pranciškus 23. 
4. 1915, dailydė; Eugenija 15. 
8. 1920; Pranciškus 20. 12. 
1941; Vytautas 20. 1. 1945.

Sabaliauskas, Vytautas 4. 9.
1924, ūkininkas, dažytojas; 
Veronika 1. 10. 1925; Saulius 
22. 5. 1947.

Baliulis, Kazimieras 15. 4. 
1915, ūkininkas, stalius; Aldo
na 4. 5. 1928; Aleksandras 4.
I. 1949.

Griauzdė, Antanas 20. 11. 
1898, dailydė; Ona 29. 12.
1910; Feliksas 20. 11. 1934; 
Kristina 28. 2. 1937; Albinas 
16. 8. 1939.

Kalvaitis, Stasys 14. 11. 1922, 
ūkininkas; Marija 25. 9. 1927; 
Marija 9. 10. 1946; Joana 3.
II. 1947.

Baltramonaitis, Kazys 29. 2. 
1908, mūrininkas; Janina 22. 
7. 1910; Aldona 21. 3. 1932; 
Irena 15. 9. 1946; Vytautas 21. 
3. 1942.

metais, visiems 
piknikas 
Taigi ir 
priklau-

DP CAMP FUER8TENRIED, 
MUNICH, GERMANY, 

U. S. ZONE
Ofertas, Antanas 16.

1910, ūkininkas; Ona 6. 10. 
1914; Vytautas 22. 3. 1935;
Adolfas 20. 4. 1939; Marija 7.
9. 1940; Gertrūda 28. 3. 1942; 
Petras 11. 10. 1947; Teresė 11.
10. 1947.

Micevičius, Ladislovas 15. 2. 
1910, ekonomistas; Konstanci
ja 8. 9. 1908; Gražina 23. 5. 
1935; Nijolė 9. 8. 1941; Rita 
14. 5. 1939.

Žukaitė, Ona 15. 8. 1931, na
mų ruošos darbininkė. ( ICAP

Rūkytojai mėgsta 
Švelnius, Havana 
Skonio Dezter!
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Nepaprastas "Darbiranko" 
Vakaras

nė toto L

A*

s

ŽINUTES nūs Paskalio ir Alenos (Jaki- 
mavičiūtės)z Pavone, gyv. 438 
E. 6th St.Metinės Kristaus Karetiąus 

Šventės Iškilmės. Šv. Petro pa
rapijos bažnyčioje yra kas me
tai labai iškilmingai švenčiama 
paskutinį spalių mėnesio sek
madienį Kristaus Karaliaus 
šventė. Šioji graži tradicija bus 
palaikoma ir šįmet. |

10 v. r. yra kviečiamos Visų 
draugijų valdybos atstovauti 
organizuotą lietuvių visuomenę. 
Giedamos šv. Mišios. Sakomas 
pamokslas. Žmonės melsis ir 
eis prie Sakramentų.

2:30 v. p.p. visi žmonės grįž- Grauslys ir Tėvas Leonardas 
ta bažnyčion, kur bus laikomi Andriekus, misionierių pranciš- 
mišparai, įvyks pasiaukojimas konai, sėkmingai baigė vyrams 
Jėzaus Saldžiausiai Širdžiai ir ir vaikams šv. misijas sekma- 
palaiminimas Švenčiausiu Sa- dieni P° pietų. Šiomis šv. misi- 
kramentu. įj°mis labai 8™žiai pasi-

Po to visi renkasi po bažny- (naudojo.
čia, 1
liaus šventės minėjimo progra-.
ma.

Visi kviečiami. Jokios įžan
gos, nei rinkliavos nebus.

Sutartinai j 
tižiausios pagarbos vertą 
tiesos ir meilės — Karalių. Kas' 
su mumis?

Lapkričio-Nov. 20,1949 - 3:30 v. p.p.

J. E. ARKIVYSKUPO LAIŠKAS,
- skaitytinas Sekmadienį, spalių 16-ir Sekmadienį,

spalių 23 d.
- . -i * *

Ekstra iškilmės. Stepo Da
riaus posto rūpesčiu sekmadie
nį, 11:30 v. r., bus laikomos 
šv. Mišios už žuvusius karei
vius Stasį Mačiulį ir Juozą 
Šlažą. Po pamaldų įvyks dedi
kavimas aikštės jų garbingai 
atminčiai. Visi kviečiami į šias 
iškilmes. Reikia bažnyčion su
sirinkti 11:15.

j z '_____________

j Misijos. Tėvas Bernardinas

' VU £ZXZ - . -

kur įvyks Kristaus Kara-' Pirmadienį 7.30 v. v., prasi- 
sventės minė ūmo oroEra-dėjo misijų savaitė žmonėms 

seniems ir jauniems lietuviškai 
' nemokantiems. Misijų pamal- 
dos ir pamokslai bus 7:30 v.v., 

pagerbsime di- ši4 savaitę. Bendra šv. Komu- 
- t __ 'nija bus sekmad. 9 v. r.

Vaikučių misijos prasidės 
trečiadienį, 3:30 v. p.p. Jos 
baigsis šeštadienį 9 v. r.

Visi “Darbininko” koncertai, kratysite pečiais, suksite savo 
vakarai ir kitokį parengimai galvą ir vienas kito klausinėsi- 
būna įdomūs ir palieka malonių'te: “na, kas gi čia dabar dan> 
įspūdžių ir atsiminimų ilgam m?... ar matei tą ir tą?... argi 
laikui. Visi “D-ko” rėmėjai la- tai visa įmanoma?... o gal man 
bai gerai tai žino. tik taip pasirodė?” Kiti patvir-.

Bet “Darbininko” rengiamas ■ tins, jog ir jie tą pat savo aki- 
koncertas - kuris į-'regėjo ir aiškiai matė!
vyks š. m. lapkričio 20 d. Pat-’ Labai gabus ir jau plačiai 
riek Gavin School Auditorijoje pagarsėjęs magikas Vytautas 
F ir 7th Street, So. Boston,1 Jurgėla rodys jūsų visų malo- 
Mass., bus tikrai nepaprastas, numui magijos “triukus” ar 
įdomus ir ypatingas. Visų pir-i 'špoaaa’• Tokius jo gabumus 
ma vakaro programa bus į vai- pamatę > galėsite vertinti tai, 
ri ir skirtinga. Dainuos ir Na-, kaip norite. Bet svarbiausia y- 
shua parapijos vyru grupė, va-ira tai, jog po šio nepaprasto 
dovaujama muziko J. Tamulio-’vakaro ~ tikrai turėsite apie 
nįo ką kalbėti ir tą vakarą negreit

Vyriausias programos daly, užmiršite. Be to visa, turėsite 
vis ir gyviausias pramogos kū- dau& skanaus juoko ir didelį 
rėjas bus jaunas lietuvis VY- galvosūkį, nekalbant jau apie 

Jis at- malonumą. Visi žavėsitės, gėrė-
Ugosios Salos sitės, kvatositės. Tai bus links

ma ir smagu.
Kas tikrai norite tai pama

tyti ir įsitikinti, pasiskubinkit 
vietoms tikietus iš anksto įsi
gyti “Darbininko” raštinėje.

TAUTAS JURGELA.
vyks net iš
(Long Island), N. Y. Gal ma
nysite, kad jis yra koks nau
jas šokėjas, dainininkas ar kal
bėtojas? Visai ne. Jis tik rodys 
magiją. Sunku išaiškinti, kas
yra toji magija. Turite savo a-1 Pavėlavusieji gailėsis.
kimis pamatyti. O po to tik

Sutvirtinimo Sakramentas.
Jo Ekscelencija Arkivyskupas 
Richard J. Cushing, D. D., su
teiks norintiems /Sutvirtinimo 
Sakramentą, Šv. Kryžiaus Ka
tedroje, Washington St., Bos- 

. tone, sekmadienį, spalių 23 d., 
7:30 v. v. Visi suaugę 1-------
kai privalo gerai prisirengti su 
vietinių kunigų pagelba ir pri
imti šį svarbų Sakramentą.

Choras ruošiasi. Šv. Petro 
l parapijos choras rengiasi gie
doti naujas mišias, Kristaus 
Karaliaus dieną, mišparus ir 
giesmes. Choro pratybos vyks
ta sekmadieniais po sumos ir 

irajaii. I trečiadieniais po vakarinių pa*

steigtos mokyklos, kultūrin
giems lietuviams lieka .pareiga 
tik šias mokyklas užlaikyti. A- 
čiū Dievui, kad lietuviai turi 
tokių gerų prietelių. Tegyvuoja 
mūsų kultūra ir jos rėmėjai.

————«

Grįžo iš Pennsytvama

maldų.

Krikštai. Spalių 15 d., buvo 
pakrikštytas Jonas Petras sū-

DAKTARAI

Tel. A V 2-4026

J. Repshis, MJ).
Lietuvis Gydytojas

495 Columbia Road 
arti Uphams Comer 
Dorchester, Mase.

Ofiso Valandos: 2—4 ir •—8.

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

A. J. NAMAKSY
Real Estate & 

Insurance

409 W. Broedway
SO. BOSTON, MASS.

Offlo* Tel. SOuth Boston 8-0948

Bes. 37 Oriole 8treet 
West Roxbury, Me— 

TEL. RA—7-1233-W

Lietuvių prieteftu. Gausingų 
mokykloms aukotojų tarpe 
randasi ir svetimtaučių. Alber
tas Pegnato, buvo seniai nu
statęs ką nors mūsų mokyk
loms įtaisyti. Dabar ponas 
Pignato su savo žmona Ona 
(Sinkevičiūte) nupirko puikų 
Popiežiaus paveikslą savo duk
relės Mortos krikštamotės a. a. 
Onos Horgan (Grigaliūnaitęs) 
atminčiai. Šis gražus Šv. Tėvo 
paveikslas kabo ant sienos aš
tunto skyriaus kambary. Tai 
yra gražus kambario papuoša
las. Seselė mokytoja, jos moki
niai ir mokyklos vadovybė yra 
fundatoriams labai dėkingi.

Pirmųjų mokyklų 
yra gana ilgos eilės: 
M. Juras, Vincentas 
Dr. P. 'Jakimavičius, 
Grigalius,

prietelių 
Kun. Pr. 
Skudris, 
adv. J.

Dr. Patrick J. Fo- 
ley, M. J. Ward, ir kiti ir kiti. 

Pats pirmas mokyklų įstei
gimo sumanytojas buvo dabar
tinis Gubernatoriaus patarėjas 
Patrick J. Mc Donough. Jis 
pirmas pasižadėjo gauti lietu
viams reikalingas mokyklas ir 
tuo reikalu pasirūpino. Dabar 
dėka tokiems geradariams į-
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Pristatome Alų ir Toniką
I Mes turime 11-kos rūšių alaus ir įvairių tonikų. Mes alų ir
I toniką pristatome vestuvėms, į namus, krikštynoms, parims '
I Ir piknikams. Patarnavimas skubus ir mandagus. Šaukite: Į

BORIS BEVEMGE CO.
J. ARLAUSKAS, Savininkas

220 E SL, TeL SO 8-3141, So. Boston, Mass. į
BBOC9eNXNXNK90BCSNS00SC300SSNm00C9«9naaČNNNmmMK90CM9BnB00M

Amerikos Lietuvių Tarybos 
Bostono skyrius ruošia didelį 
Bostono lietuvių masinį mitin
gą — prakalbas -spalių 28 d. 2 
vai. po pietų Munioipal Buil
dinge. Kalbės žymūs asmenys 
apie vėliausius pasauly įvykius 
ir Lietuvos laisvės reikalus. 
Bus įdomi meninė programa.

Spalių 29 d. šeštadienį 7 vai. 
vakare Lietuvių salėje įvyks 
prieškongresinis banketas ir 
šokiai. Visi ruoškitės šiuose pa
rengimuose dalyvauti. Bap.

Pereitą savaitę adv. A O. 
Shallna, Lietuvos Garbės kon
sulas, kurio ofisas-yra “Darbi
ninko”. name, 366 W. Broad- 
way, So. Boston, buvo išvykęs 
poilsiui į Pennsylvanią.

Būdamas Peimsylvanijoj ra
šė, kad “nęra geresnės vietos 
poilsiui kaip Pennsylvanijoj”. 
Suprantama, nes adv. A O. 
Shallna gimęs ir užaugęs toje 
valstijoje. Ten yra jo jaunų 
dienų draugai, -su.-kuriais augo 
ir mokėsi.

Grįžo pirmadienį, spalių 17 
d. į savo raštinę.

Aikščių Dedikavimas

Šv. Jono Draugija Svei
kins Visuotinąjį 

Kongresą

Mylimieji Kristuje:—
Kolekta Misijoms bus renkama visose Arkivys

kupijos bažnyčiose Sekmadienį, spahų 23 d. Šioji rink
liava visada būdavo ftena gausiausių mūsų Vyskupi
jos rinkliavų, ir aš tikiuosi, kad ir šįmet ji bus ne 
išskirtis.

Prašydamas jus sušelpti Užsienių Misijas, aš 
nieko geresnio negaliu padaryti, kaip pasinaudoti pa
ties šv. Tėvo žodžiais, kuriuos pareiškė neseniai rašy
tame man laiške. Štai ką jis sako:

“Misijų Sekmadienio proga, Dieviškasis mūsų 
sielų Mylėtojas, ypatingu būdu kalbėdamas per savo 
Bažnyčią, ragina jus pasidarbuoti šiame visų svar
biausiame misijų reikale. Jis ragina melstis: “Taigi 
melskitės į derliaus Viešpatį, kad atsiųstų darbininkų 
į savo pjūtį”. Jis atsišaukia į kilnias jaunimo širdis, į 
savo avidės jaunuolius ir jaunuoles: “Atiduok, man 
savo širdį ir eik paskui Mane”. Jis ieško savanorių 
kunigų, kad jie neštų Jo dievišką gyvybės ir meilės 
žodį tiems, už kuriuos Jis numirė, bet kurie dar tebė
ra tamsoje ir mirties šešėlyje. Jis ieško švelnių ran
kų, kuriomis Jis galėtų išgydyti ligonius ir sopuliais 
suspaustuosius. Jis kreipiasi į mylinčias širdis, kad 
jos būtų Jo meilės vagomis, per kurias tekėtų išgany
mo malonė tiems mažutėliams, kurie dar nepažįsta 
krikščioniškos tiesos.

“Šventųjų Metų išvakarėse, kada dieviško gailes
tingumo versmės vartai plačiai atidaryti maldomis ir 
pasiaukojimu milžiniškų meldžionių minių, keliaujan
čių į vieningos Bažnyčios centrą, mes raginame ištiki
mus katalikus paklausyti Kristaus balso ir nuošir
džiai susidominti misijomis, kurios taip arti Jam prie 
širdies”.

Prie to jaudinančio Kristaus Vietininko paragini
mo man lik belieka pridėti nuoširdų Amen. Tegu mū
sų žmonių misijomis susidomėjimas pasireiškia prak
tiškoj gausių aukų formoj, Misijų Sekmadienio rink
liavos metu. Tegu tas jų susidomėjimas tęsiasi per vi
sus metus formoje karštų maldų už tuos, kurie dirba, 
ir už visą jų darbą. Telaimina Dievas tuos, kurie au
koja, kurie meldžiasi ir kurie dirba.

Jūsų ištikimas Kristuje, 
RICHARD J. CUSHING, 
Bostono Arkivyskupas.

GLODENIS Domas, iš Papi-. 
lės vaL, Šiaulių ap. Pakepšti-; 
nių km.

GRAlBIOTfc Aniutė, iš Ku- 
pišteio.

JONIŠKYTE Zofija, iš čiui-' 
nių km., Papilės vai.

JUOZAPAVIČIUS 
ir kiti, sūnūs Jono 
Juozapavičių, kilusių 
kų km. Vilkaviškio vai.

JURDONAS Antanas, iš 
Skuodo m. Kretingos ap.

KINAS, iš Mickų km., Šakių 
apskr.

KNABYS Jonas, iš Misučių 
km., Šilalės vai., Tauragės ap.

KUMFERTIENE - Minaus- 
kaitė Teresė ir jos motina Mi- 
nauskienė Petronėlė, tremtinės, 
prašo atsiliepti gimines ir pa
žįstamus.

LUKOŠIUS Bronius J.
MA2UIKIENE - Šlekytė A- 

nelė ir sesuo Katrė, iš Raščiū- 
nų km., Papilio vai. Biržų ap.

MEŠKAUSKIENE Marija, iš 
Berenių km., Plungės vai. •

Ieškomieji arba apie juos ži
nantieji maloniai prašomi at
siliepti į: z
Consulate General of Lithuania 
* 41 West 82nd Street

New York 24, N. Y.

Algirdas • 
ir Juozo 
iš Star-

GRABORIAI

S. larMevi&iB ir Sūms
Funeral Home

254 W. Broadway 
South Boston, Mass.

JOSEPH BARA8EVIC1US 
Laidotuvių Direktorius 

NOTARY FU B L tC
Patarnavimas Dieną ir Naktį 

Koplyčia Šermenims Dykai 
Tel. SOuth Boston 8-2590

AVenue 2-2484

Didžiausioji lietuvių pašalpi- 
nė draugija — šv. Jono Evan- 
gelįrto, savo susirinkime, lai
kytame spalių 16 d., Parapijos 
salėje, vienbalsiai nutarė pa
sveikinti Visuotinąjį Amerikos 
Lietuvių Kongresą, įvykstantį 
lapkričio 4-6 dienomis, New 
Yorke. Tą sveikinimą įdėti į 
leidžiamą Kongresų programos 
bei darbų knygą užimant visą 
puslapį, kurio kaina yra $25.00. 
Taipogi nutarta suteikti drau
gijos mandatą vykstantiems į 
Kongresą nariams.

Skaityta laiškas kviečiantis 
narius į A.L. Tarybos skyriaus 
ruošiamas prakalbas, spalių 23 
d. Municipal Buildinge.

Taipgi nutarta, kad draugi-* 
jos valdyba dalyvautų su savo, 
nauja vėliava pamaldose baž
nyčioje, Kristaus Karaliaus 
šventėje, spalių 30, 10 vai. ry
te. Narys.

Tėvų Dėmesiai!

i

dvi aikštės bus dedikuo- 
steinantį sekmadienį, 

23 d. su atatinkamomis

bažnyčios, kur įvyks gedulo Patrick J. ‘Sonny’ McDonough 
paipaldos už karių Masiulio ir ir pasakyti kalbą.
Šlažo vėles. ! Valdyba kviečia visus narius

Po pamaldų paradas žygiuos dalyvauti.
prie abiejų aikščių, kur bus*pa-.‘;---------------------
sakytos kalbos ir atliktos mfli-’ — . »
tarinės apeigos ‘ PAIEŠKOJIMAI

Rengėjai nuoširdžiai kviečia ___ ■■
visas lietuvių organizacijas šio
se iškilmėse dalyvauti su savo laitienė, Marija, iš Paškėčių k., 
vėliavomis. Norintieji dalyvauti Pakruojo vai., Šiaulių ap. 
gali susirinkti prie Posto na
mo nevėliau 10:30 vai.
arba prie Lietuvių Klubo— ne
vėliau 11 vai. ryto.

ABROMAVIČIŪTE - Povi-

CASPER
FUNERAL HOME

187 Dorchester Street 
South Boston, Mass. 

foseph V.Casier 
(KASRERAS) 

Laidotuvių Direktorius Ir 
Bataamuotoj— 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Koplyčia Šermenims Dykai 

Tel. SO 8-1437 
SOuth Boston-'8-3960

Bostono miestas paskyrė dvi 
aikštes pagerbimui kario Juozo 
Šlažo* ir Stasio Masiulio, kurie 
žuvo kovodami Amerikos karių 
eilėse.

Šios 
jamos 
spalių
apeigomis. Dedikavimu rūpina
si Amerikos Legijono Stepono 
Dariaus Postas No. 317 ir So. 
Bostono Lietuvių Piliečių 
Draugija.

Programa prasidės paradu iš 
Stepono Dariaus Posto namo, 
11 vai. ryte. Dalyvaus Posto 
nariai, benas, Moterų Auxfliary 
ir Lietuviai Skautai ir Skautės. 
Paradas žygiuos Broadvay iki 
E Street, kur įsijungs į mar
guojančių eiles ir South Bosto
no Lietuvių Piliečių Draugijos 
nariai. Iš ten paradas maršuos 
iki šv. Petro lietuvių parapijos

BALTUŠIS Mykolas, iš Ras- 
ryto, čiūnų km. Papilio vai., Biržų a.

’l BRŪKLYS V. iš Akmenės v.
4 BUBNELYTfiS Onutė 
'ronelė, iš Bartelių km.,
I

! jų vai., Lazdijų ap.
i BUTKUS Leonas, iš 
m. Mažeikių ap.

ketvirtadienį, spalių-Oct.j DULKE Pranciška, išvykusi 
7:30 vai. vakare savame iš Rygos.
309 E St, So. BostonJ GIEDRAITIS, sūnūs Joanos 
susirinkime bus pasiūly-' Juozapavičiūtės - Giedraitienės,

So. Bostono Lietuvių P, 
Draugijos Susirinkimas I

ir Pet- 
Vaisė-

Ylakių

įvyks
20 d.,
name,
Šiame
ta kandidatai į 1950 m. valdy- kilusios iš Starkų km. Vilka- 
bą. ! viskio ap.

Taipgi pasižadėjo dalyvauti1 GIEDRIMAS, iš Eigirdžių
‘Gubernatoriaus tarybininkas km., Telšių vai. ar jo šeima.

DTODLKVA ŽIEVTES
Medleva yra vie
nas geriausių gy
duolių nuo užsise- 
nėjusių vidurių už- 

' kietėjimo, geriant 
daug ar mažai, ji 
nepakenkia svei- 

ji lengvai liuosuoja vi-

•V. JONO EV. BL. FAtALFtMUS 
DRAUGIJOS VALDYBA

Pirmininkas — Viktoras Medonls.
21 Sanger 8t, So. Boston, Mass. 

Vice-Pirm. — Vincas Stakutta,
684 Sixth St., So. Boston, Mus. 

Prot RaAt — Jonas GHneckte,
5 Thomas Pk., So. Boston, Man. 

Fin. Raft. — Aleksandras IvaMa, 
440 E. Sixth 8t_, So. Boston. 1 

Iždininkas—Stasys K. Griganavičl 
699 E. Seventh St, S. Boston, 1 

Maršalka — Jonas Zaikis,
787 Broadvray, So. Boston, Mai

Draugija laiko susirinkimus kas tre
čia sekmadieni kiekvieno menesio,

2 vai. po pietų. Parapijos saBj. 
492 E. 7th St, So. Boston, Ma—. 
Visais draugijos reikalais kreipki

tės pas protokolų raštininkų.

katai, 
durtas, stabdo galvos skaudė
jimą ir priduoda kūnui gyvu
mo Ir skaistumo. Vienas puo
dukas verdan čio • vandenio ir 
vienas šaukštukas sutrintos 
Medlevos Žievių, gerk kada at
šals. Medlevos Žievės $1.56 
svaras, o už $1.00 10 uncijų.

Trukžolių šakniu vaistas nuo 
patrūkimo, po krūtine skaudė
jimo, dieglių, palengvina atko- 
sėjimą, verčia prakaituoti. 
Trukžolių svaras 32.50, o

Geriattsia Užeiga Vyrams ir Motorinis yra
SOUTH BOSTON CAFE

Vincas Balukonis, Savininkas.

m. spalio 22 d., šeštadieni, 
v. vak. Sv. Petro parapi-

Š.
6:30
jos salėje (po bažnyčia) šau
kiamas Lituanistinės Mokyklos 
mokinių tėvų susirinkimas.' 
Kviečiami ir tėvai turį darželio 
amžiaus vaikų. Bus renkamas 
tėvų komitetas, tariamasi mo
kesčio už mokslą ir vaikų dar- |LW) 5 uncijos, 
tolio steigimo Mausimu. ATJUKANY

UtanMMi Mokyides
Vedėjus. So. Boston

Užsisakyfte Toniko Pm Mus 
Pristatom geriausį toniką 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir visokiems 

Parengimams. 
Kainos prieinamos.

Myopia Club Beverage Co.
Grafton Ave^ Islington, Mass,

Tel Dedham 1304-W 
PRANAS GERULSKls, Namų Tel. Dedham 130441 

mBD0BDSCSMBM8SSBMNN30aS0DSM0BSMKKMM

už

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

degtinę, ir visiems draugiškai 
ir mandagiai patarnauja. ,

251 įeit Brosdviy, South Boston, Mass.
iasassn»MSKNXKNNraD0Dsss0«3s»NK3aaat3aaai
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Iš ALRKF Tarybos Suvažiavimo

Ką Nutarė Lietuvių Katalikų

ATŠAUKIMAS

Mūsų spaudoje buvo plačiai išgarsintas ALRK 
Federacijos Tarybos suvažiavimas, buvęs š. m. spa
lių mėn. 6 d. Hotel Benjamin Franklin, Philadelphia, 
Pa. Suvažiavime priimta visa eilė nutarimų, liečian
čių aktualiuosius religinius, tautinius ir kultūrinius 
reikalus. Nutarimai priimti išklausius centro valdy
bos, įvairių komisijų bei Federacijos ribose veikiančių 
įstaigų išsamius pranešimus.

— 1 —
Federacijos Taryba reiškia gilaus dėkingumo 

Kunigų Vienybei, kuri savo metiniame seime ryžtin
gai pasisakė už glaudesnę organizuotą lietuvių kata
likų veiklą ir tai veiklai vesti platesniu mastu numa
tė atitinkamus planus.

— 2 —
Kadangi Lietuvių Katalikų Akcijos Fondo vajus 

iki šiolei dar nedavė pageidautų davinių, todėl nutar
ta prašyti fondo vadovybę tęsti vajų iki visiško pasi
sekimo.

— 3 —
Federacijos Taryba džiaugiasi Lietuvių Kultū

ros Instituto nutarimu išleisti lietuvių vaikams mėne
sinį laikraštį, kurio redaktorium pakviestas poetas 
Bernardas Brazdžionis. Taryba kviečia visos lietuvių 
katalikų visuomenės veikėjus, kuriems rūpi mūsų vai
kuose katalikiškumo ir lietuvybės ugdymas, stoti 
nuoširdžiausiais talkininkais šio naujo laikraščio išsi
laikymui užtikrinti. Federacijos Taryba maloniai 
kreipiasi, ypač į lietuves seseles vienuoles mokytojas, 
prašydama aktyviai paremti vaikų laikraštį.

— 4 —
Federacijos Taryba reiškia pilno pasitenkinimo 

centro valdybos žygiu pakviečiant katalikiškai akci
jai vesti atsakingą asmenį, kuriuo yra parinktas ir 
jau Chicagos arkivyskupo J. Em. kardinolo Samuel A. 
Stritch toms pareigoms pritarimą turintis kun. Pet
ras Patlaba.

— 5 —
Suvažiavimo dalyviai pritaria kun. Petro Pada

bos pasiūlytai Katalikiškos Akcijos darbo programai 
ir prašo centro valdybą dėti visas galimas pastangas, 
kad ši programa būtų vykdoma pagal įmanomas mū
sų gyvenimo sąlygas.

— 6 —
Sužinojus, kad Tėvai Pranciškonai nuo š. m. spa

lių mėnesio perėmė lietuvių katalikų kultūros žurnalo 
“Aidų” leidimą, linki naujiems žurnalo leidėjams rei
kalingo pasisekimo ir kviečia katalikų visuomenę ir 
visą lietuvių šviesuomenę remti žurnalą jį užsisakant.

— 7 —
Kadangi kun. Dr. K. Matulaičio, MIC, vadovau

jama Lietuvių Katalikų Spaudos Draugijos lietuviš
koms knygoms leisti sekcija renka prenumeratorius 
ir rėmėjus ir, sužinojus, kad to darbo pradžia yra 
sunki, todiėl Federacijos Tarybos suvažiavimas ska
tina visus lietuviškosios knygos mylėtojus remti šį 
kilnų sąjūdį, įsirašant knygos prenumeratoriais ir 
rėmėjais.

, — 8 —
Federacijos Taryba, priima Kunigų Vienybės sei

mo kvietimą paskirti du atstovus į Kunigų Vienybės 
išrinktą komisiją Pasaulio Lietuvių Katalikų Sąjun
gos steigimo sumanymui studijuoti.

— 9 —
Federacijos Taryba susipažinusi su Vyriausio 

Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto išleista Lietuvių 
Charta ir Pasaulio Lietuvių Bendruomenės statutu, 
randa, kad šie dokumentai nėra pilni: juose nepakan
kamai akcentuojama katalikiškosios kultūros ir do
rovės principai, todėl Fed. Taryba mano, kad abiejų 
dokumentų autoriai turėtų išnaujo juos peržiūrėti ir

- ’ Denise Porritt praeitais metais gavusi titulą 
“Misa Victoria of 1948”, kurį titulą ji laimėjo, 
kaipo premiją, už išauginimą penkių gražių rasi
nių (English sėt terš) šunų žemės ūkio parodoje 
Melburne, Australijoje.

{ - 9

ga nusviesti politinių pa
bėgėlių šeimų ir šeimose 
motinų padėčiai.

Atsakymas pageidauja
mas iš kiekvienos lietu- mybę duoda motinai šeimos e- 
vės, kaip profeaininkės 
motinos ir moters.

Atsakymą prašome pri
siųsti lapkričio mėnesio 
bėgyje (1949 met.) šiuo 

' adresu:
Dr. Ag. Šidlauskas

Mieloji Tautiete,
Tarptautinės Katalikių 

Moterų Unijos Vadovybė, 
kreipiasi į mus, po platųjį 
pasaulį išsiblaškiusias lie
tuves, prašydama duome
nų tarptautiniam Motinų 
Kongresui, kurs įvyks 
1950 m. birželio 7-12 d.d. 
Paryžiuje. j

I

Lietuvių kruopščiai pa-Į 
ruošti atsakymai į anketą 443 Cumberland street, 
bus vertingiausia medžią-j Ottawa, Ontorio

Motina-ekonominiame
• *

Pasaulyje motinos darbas 
pasitarnauja žmogiškųjų 
vertybių padaugini m u i: 
kūno, dvasios ir socialinė
je srityse. MOTINA ŽMO
NIJOS PROGRESO KĖ
LĖJA.

Pasaulinio motinų są
jūdžio Tarptauti n i s 
Kongresas — Pary
žius 1950 m et:
lio 7-12 dienomis. ,

Pasaulinis moterų Sąjūdis 
(MMM — Mouvement Mondial 
dės Meres) savo organizacinį 
pobūdį aptarė prieš du metu. 
Dabar jis įeina į ONO kaip 
Organisation boa Gouverne- 
mentale” (ONG), B statuto 
pagrindu.

šiuo tarpu Pasaulinis Moti
nos Sąjūdis (MMM), savo va- 

J dovy bes iniciatyva &• savo tau
tinių sekcijų pagalba, ruošiasi 
4-tam “MOTINA ŽMONIJOS 

Kongresas, kuriam ruošiama- PROGRESO KĖLĖJA” kon- 
si, yra Tarptautinių Kongresų gresui. z 
įvykusių 1933 - 1937 - 1989 ir Į Darbų tvarkos tema: “MO- 
1947 metais tąsa. Kongresai TINA EKONOMINIAME GY- 
šaukiami šiuo šūkiu: “MOTI-.VENIME”. 
NA ŽMONIJOS PROGRESO] J 
KĖLĖJA”. Nuo 1937 metų kon įmanios tiek 
Kongreso, kuriame buvo susi- krašto biudžetą 
rinkusios 37 tautų delegatės,' skaitlynes. P* 
pripažintas Tarptautinės Do-Į Dažnai ekonominės, lygsva- 
kumentacijos Centro reikalin- ros išlaikyme yra užmbtyunos 
gumas, tai ryšio ir informaci- motinos, tikrosios šeimos židi- 
jos palaikymui. nib ekonomės. Tuo nepripažįa-

Tarptautinis dokumentacijos tama daug tikrųjų ekonominio 
Centras palaiko ir apjungia vi- gyvenimo vertybių. Šis turtas 
sas nacionalinių Moterų Orga- įvertinamas bent . dalinai tik' 
nizacijų vadovių pastangas, tuomet, kai dėl kokių nors 
turinčias objektu įvairaus po- priežasčių motinos yra pašali- 
būdžio socialines problemas, narnos iš šeimos židinio; nie- 
tikslu padaryti kiekvieno kraš- kas neabejoja, kad panašūs ai
to motinos tikromis žmonijos vejai tiek šeimai tiek visuome- 
progreso kėlėjomis. nei brangiai atsieina.

-■ .. .................. . ■...

kad tik tada ALRKF galutinai pasisakytų Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės steigimo reikalu.

-10 —
ALRKF Tarybos suvažiavimas nuoširdžiai kvie

čia visas lietuvių katalikų draugijas, eentraiines ir lo
kalines, remti Visuotinąjį Amerikos Lietuvių Kongre
są, aktyviai jame dalyvauti savo atstovais ir medžia
gine parama, atsiunčiant kiek galime -daugiau savo 
aukų Lietuvos išlaisvinimo kovai sustiprintu

— 11 —
Išreikštas pageidavimas surengti Šventųjų Metų 

ekskursiją į Romą. Tuo rūpinsis centro valdyba, ben
dradarbiaudama su Kunigų Vienybe.

— 12 —
Sužinojus, kad šventaisiais Metais Vatikane yra 

rengiama pasaulinio masto religinio meno paroda ir 
taip pat išgirdus, kad Lietuvių Dailės Institutas jau 
pradėjo rinkti tai parodai lietuvių kūrinius, nutarta 
prašyti Lietuvių Kultūros Instituto vadovybę šiam 
svarbiam reikalui talkinti.

— 13 —
1950 m. ALRKF Kongreso vietos ir laiko parin

kimas paliekamas Federacijos centro valdybai, turint 
dėmesyje pirmoje eilėje Pittsburgh, Pa.

— 14 —
Priimtos padėkos: NCWC War Relief Services už 

šaunų talkinimą tremtinių įkurdinimo darbe ir Wil- 
liam Hearts už rėmimą Lietuvos nepriklausomybės 
atsteigimo bylos ir garsinimą mūsų tautos vardo pla
čiai skaitomuose dienraščiuose ir žurnaluose.

Stasys Pieža, ALRKF Tarybos suvažiavimo pirm. 
Leonardas šimutis, sekretorius
Rezoliucijų komisija: Matas Zujęs, Juosės Lauč- 

ka, Dr. Antanas šerkšnas.

Ekonominio gyvenimo sąvo- •
“ ‘ : šeimos tiek tirtis įr koki°8 Pastabos 

fiėčiančios į- •
tė būtų geriau paruošta užimti
savo vietą ekonominiame gy
venime.'

i --- M-M— M-Į ‘MIBMtyį UMJ3S nr-
AtsKuidmas

Tarptautinės Katalikių Lygų 
Unijos Pirmininkė p. STEEN- 
BERGHE- ENGERINGH kvie
čia lietuves prisidėti prie Uni
jos, inidą^vos melstis ir atgai
lauti už religinio persekiojitno 
aukas anapus geležinių grotų.

Palikdama kiekvienai laisvę 
šiuo atveju, Unija skatina mus, 
pavyzdžiui, ketvirtį valandos į 
dieną skirti adoracijai Bažny
čioje ir 
atgailai, 
nes tai 
norams,

Juozas Kasiusias*
Ine.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ* 
602 Washington Blvd.

BALTDtORE 30, Md.

Tel. Lexlngton S5M 

UmoetaM 4*1 riaoMų reikalų. 
PatanuvlinM Dianą Ir Naktį

___________________________________
| Ateinančio Kongreso užduo
tis ir yra nušviesti šį — ekono
minį — požvilgį namų ruošos 
ir šeimos gyvenimo, pasėkoj to 
motinos vaidmenį tautiniame ir 
tarptautiniame gyvenime.

Anketų daviniais paremtų 
studijų šviesoj bus galima ban-i 
dyti surasti kelių reformoms,! 
kurios kas kart geriau atsaky- i Hadley ,Mass. 
tų “MOTINOS ŽMONIJOS, Banionis’.: 

i PROGRESO KĖLĖJOS”
duočiai.

Mšių metų spalių 18 d. laivu fred į Jersey City, N. J. 
“General Black” į New Yorką 
atvyksta šie lietuviai tremti
niai:

Apanavičiūtė, Stanislava į S.

Banionis, Antanas, Brone, 
uį Elvyra į Williamsburg, Mich.

Į Bartininkas, Aleksandras, 
'Prane į New Britain, Conn. 

Materialinis progresas yra ] 
dvasinio, socialinio ir aspieni- Teresa . Nijolg Anelė - Graži-' 
nio progreso laidas. , į chicago, III.

Kongreso paruošimui raiką-1 
lingas įvairių kompetentingų as- UI- 

' menų h«>ndrąds rfaiy vimar To- Genutis, Cipri jonas
dėl po geidaujama: , wardsburg, Mich.

„ . . I Grušas - Jokūbaitis
IŠ JURISTŲ: Kokią atsako- ^ers y 

konomijoje krašto įstatymai ir' 
papročiai.

IŠ SOCIOLOGŲ IR EKONO
MISTŲ: Suteikti bendrus sta
tistinius davinius reikalingus i 
Kongreso darbams. — Patiekti 
šeimos išteklių elementus. — 
Kokią dalį pasiima tautos biu
džetas- iš šeimos biudžeto.

IŠ MOTINŲ: Jų rolės ekono
minėje veikioje įvertinimas. 
Kokias priemones siūlytų, kad 
užtikrintų motinoms šeimos ži
dinio lygsvarą.

IŠ SOCIALINIŲ IR HIGIE
NOS INSTITUCIJŲ: Motinoms 
negalint tinkamai atlikti jų 
šeimos užduoties, kuriuo būdu 
tai atsiliepia iš dalies į pačią 
šeimą, iš dalies į visuomenę. 
IŠ ARCHITEKTŲ IR PRAMO
NININKŲ: Kokie projektai ir 
galimybės pramatomi motinų 
namų ruošos ir šeimos gyveni
mo darbams palengvinti.

IŠ MOTERŲ dalyvaujančių 
viešajame gyvenime: Kaip yra 
atstovaujama motina viešuose 
ir pusiau viešose institucijose, 
kurios turi įtakos į ekonominį 
gyvenimą? Ką šitos instituci
jas duoda motini} gerovei ne
trukdydami jos savo pareigo
se?
: Iš JAUNŲJŲ. Kokia jų pa-

1 ’ ‘ ' i dėl
priemonių, kad jauna mergai-

I Sadauskienė, Agnietė į E. St. 
Louis, UI.

Sciuka, Adolfas, Ona, Ona, 
Dalia į So. Boston, Mass.

Sulaitis, Antanas, Ona į Ci
cero, III.

Tumas, Juozas, Marija, Ri
mas į Saranac, N. Y.

į Tveras, Antanas, I^eokadija, 
Binderis, Napoleonas, Janina, ^mvy<^a8 i Chicago, III.

i Vebeiiūnienė, Konstancija į 
Brooklyn, N. Y.

Brazaitis, Jurgis į ChicagoJ Vederas, Juozas, Irena, Jo- 
i nas į Scranton, Pa.

į Ed-! * w°jtkievicz, Janina į Wor- 
cester, Mass.

I Atvykstančius uoste pasitiks 
organizacijų atstovai.

BALF Imigracijos Komitetas.

KotalDdškoP Lietuva

į Yon-

Jarašunas, Juozas, Ona, E-' 
manuelis, Regina į Cleveland,■ 

1 Ohio. 
j Janauskas, Jonas į Jasper, 
Ind. j

i Juozapaitis, Antanas, Zofija,! 
i Kristina į Ansonia, Conn.

Klinavičius, Vincentas, Safi-J 
ja, Jūratė, Vincentas į Holyo- 
ke, Mass.

Kripkauskas, Adolfas, Bar- 1946 m. 575 pusL 
borą, Laimutė į Watertown, Stambus veikalas iš šešių dą- 
Conn. lių. Aprašoma krikščionybės

Komaras, Mykolas į Baltimo- keliai j Lietuvą, reformacijos 
re, Md. sąjūdis Lietuvoje, Lietuva ca-

Kvietkauskas, Pranas, Ursu- rištinės Rusijos okupacijos lai- 
la, Angelija į Baitimore, Md.

Lasaitis, Teresė, Stasys, Zi
ta į Omaha, Nebr.

Maskoliūnas, Elena - Violeta, 
Elena į Allegan, Mich.

Merknerienė, Justina į But-
ler, Pa.

Mikalauskas, Jonas į So.
Boston, Mass.

Paškevičius, Zenonas į Chica
go, III.

Pečiulis, Petras į W. Ceshire,
Conn.

Pienius, Seimą, Kete į China 
Groves, N. C.

Ruseckas, Marijonas, Anele, 
Marija į Plymouth, Mich.

Rutkauskaitė, Helene, Al-

kais. Šventoji Lietuva. Lietu
vos trispalvei plevėsuojant 
(1918 - 1940). Nebaigta Sėtu
vių tautos Golgota (1940 - 
1048). Pridėta labai svarbūs do
kumentai apie bolševikų žiauru
mus Lietuvoje. Knyga naudin
ga h* labai gražiai atrodo. Kai
na — $4.00.

Poesija

Parašė Jurgis Baltrušaitis. 
Išleido kun. Pr. M. Juras, 1948 
m. “Darbininko” spauda. Kny
ga turi 270 pusi. Kaina $2.00.

vieną dieną savaitėje 
geriausiai šeštadienį, 
atatinka šv. Panelės 
pareikštiems per Jos

pasirodymą- Fatimoj.
Sekant Tarpt. Kat. Moterų 

Unijos norus buvo taip pat pa
siųstas lietuvių katalikių mo
terų vardu prieš laužymą Žmo
gaus Teisių Chartos $18, kur 
pripažįstama kiekvienam asme
niui teisė į minties, sąžinės ir 
religinę laisvę. Šis protestas 
buvo nukreiptas į Jung. Vals
tybių Generalinę Konferenciją.

Nebūk be įdomiausio laikraščio 
“DARBININKO”

Dabar geriausias laikas užsirašyti darbo žmonių 
laikraštį “DARBININKĄ”.

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

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

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

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

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

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

“DARBININKAS”
366 West Rroadway, So. Boston 27, Mass.

Atliekame Spaudos Darbus
Laikraštis “Darbinin

kas” turi įrengęs mo
demišką spaus t u v ę, 
kurioje atlieka įvai
riausius spaudos dar
bus, skubiai ir nebran
giai

SPAUSDINAME: 
knygas, pemfletus, atr 
virutes, konstitucijas.

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

Visais reikalais kreipkitės: 
"DARBININKAS”

366 W.;Broadway 8a. Boston 27, Mass.




