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VA Lietuvių Kongresus Praėjo Didžiausiu Pasisekimu
daugelis šią žinią sutiko su vi
siškai rimtu veidu ir... susigal
vojo. Bet... ar visus ji vieno
dai paveikė? — jei paklaustu
me. Tektų pasakyti, kad, toli 
gražu, ne. Gal tik europietiš
kai galvojančio pasaulio žmo
nes, kitaip sakant, tuos, kurie 
visiškai gerai pažįsta bolševi
kus ir žino, ką pastarieji gali 
padaryti su ta bomba...

Gi amerikiečiai, ypač ne iš 
aukštųjų diplomatų sluoksnių 
žmonės, galima sakyti, visiš
kai naiviai tebežiūri į šitą rei
kalą.

Prakalbinta viena asmenybė 
tuo reikalu, štai ką man papo
rino:

— Gali sovietai kiek nori tu
rėti atominių bombų. Mes, a- 
merikiečiai, jų nebijom...
— Kodėl? — su nustebimu 

teko paklausti.
— Nagi, Amerika apsitvers 

visą savo teritoriją radaro tin
klu, ir ką gi rusai galės pada
ryti? — atsakė.

Taip ir kurapkos daro, —no
rėtųsi pasakyti. Kai pajunta 
pavojų, tuomet sukiša kalvas į 
sniegą ir mano sau, kad pavo
jaus nebėra. Tačiau medžioto
jas — jas visvien nušauna. Pa
našią politiką ir straigės Rau
doja. Jos įsitraukia į savo 
kiautą ir jaučiasi saugios. Da- 

veži*

I

Ed. Karnėnas.

Visuotinas Amerikos 
Lietuvių Kongresas New 
Yorke lapkričio mėn. 4-6 
dienomis praėjo didžiau
siu pasisekimu. Jis patei-

Jo Balsas Nuskambėjo Per Visą
Fort Worth, Texas — 

Larry Allen, Associated 
Press korespondentas, sa
kė, “kad jeigu kada bus 
karas su Rusija, tai aš 
manau ji bus 1952 m. pa
baigoje”.

Allen, Pulitzer prizo lai
mėtojas, kuris buvo Var
šuvoje, kalbėdamas Asso
ciated Press redaktorių Į 
ąusiripkime, pridūrė: “Aš’ 
turiu f tris priežastis taip: 
manyti. Pirma, Rusija iki 
to feiko turės užtektinai 
atominių bombų. Antra,* 
rusai jaučia, kad ameri
kiečiai Prezidento rinki
nio metu yra susiskaldę— 
ųęvieningi. Trečia, rusai 
įritikinę, kad Maršalo 
Plano fondas iki to laiko 
bus išsisėmęs”.

Hati ja Radk> Stotis Bostone

» re4io bu« KttĄjeęĮmenjeo .CJiąjnę-
jama 950 kilocyc- reil, taip pat IŽGenua, li-

es.

Spalių 19 d. J. E. kardinolas Francis Spellman specialioje audienci
joje priėmė Lietuvos diplomatijos šefą ministrą Stasį Lozoraitį. Juos 
matome centre. Dešinėje — prel. Jonas Balkūnas ir adv. Antanas Clis, 
kairėje — gen. konsulas J. Budrys ir Dr. B. Dirmeikis.

Mirė Kardinolas Marmaggi
Boston, Mass. — Praei

tą ketvirtadienį laivu *Ex- 
calibur’ iš Italijos atvyko 
du italai, kurie buvo pasi
slėpę laive. Imigracijos

Wa&hington, D. C. — 
Praeitos savaitės pabai
goje Federal Communica- 
ion Commission pareigū
nas užgyrė Pilgrim. Departamentas jau vieną 
Broadcasting kompanijos iš atvykusių, būtent, Leo- 
aplikaciją dėl naujos ra
dio stoties Bostone.

nardo Chiminieti nutarė 
grąžinti iš šio krašto.

straigė ištrykšta...
Aukštieji JAV diplomatiniai 

sluoksniai, žinoma, kiek kitaip 
galvoja, štai, pav., Jungtinio 
Štabo Viršininkas gen. Brad- 
ley senato kreditų skirstymo 
komisijoj šitaip yra pasakęs: 
“Jei Rusija dabar pradėtų ka
rą, ji Europą ir Vidurinius Ry
tus užvaldytų per 90 dienų. 
Gi pirmoji rusų atominė bom
ba — gali būti panaudota ant 
JAV sostinės”...

Va, tau .gražu... Kai buvo lai
kas ,tai jiems trūko ryžtingu
mo tvarkyti pasaulį, o dabar 
— jau tenka būkštauti ir dėl 
Washingtono likimo...

Tačiau, negana to. Kyla 
klausimas: kas tuomet
tiktų su JAV-bių visuomenės 
nuotaikomis, jei rusai numestų 
bent vieną atominę bombą jų 
teritorijoj? Šito dar nemėgino 
aptarti nė vienas psichologas. 
Nesvyruojant reikia pasakyti, 
kad iš amerikiečių nuotaikų 
tuomet liktų tik griuvėsiai...

kimas sprendžiamas.

DP Pasakė Kaip Rusai Šūviais' 
Mirtinai Sužeidė Vengry

Boston, Mass. — Praei
tą šeštadienį į Common- 
wealth uostą, So. Boston, 
įplaukė Armijos trans
portas “Gen. C. C. Ballou”

atii-

Raud. Kry-
Dr. Domą

apžvalginin- 
“Taigi, in-

ti prieš Lietuvos 
liaus pirmininką 
Jasaitį.

Savo atitaisymą
kas šitaip užbaigia: 
formacijos apie Dr. D. Jasaitį 
buvo netikslios ir vienpusiš-
kos. Gaila, kad tie, kurie jas i Vengrijoje.

su 1271 keleiviu. Atvažia
vo nemažai lietuvių.

Kelionė buvo varginga. 
Atlanto audringos vilnys 
supo laivą ir, beveik visi 
keleiviai sirgo jūros liga.

Buvęs ven'grų laikrašti
ninkas, kunigaikštis Hu- 
go Kalnoky, kuris karo 
metu su savo šeima pabė
gę nuo nacių, gavo prie
glaudą vyskupo Vilios A- 
por namuose, vakarinėje

Praeitą trečiadienį stai
ga mirė Romoje kardino
las Marmaggi; 73 met. 
amž. Palaidotas pirmadie
nį, lapkričio 7 d. iš Šv. 
Cecilijos bažnyčios Romo
je, kurios jis buvo titulia- 
rinis valdytojas. Švento- 
jon Kolegijon buvo iš
rinktas 1935 jgfr, ir ėjo 
Kongregacijos -Tarybos 
prefekto pareigas.

Velionis kardinolas yra 
gimęs rugpiūčio 31 d.,
1876 m. Romoje. Buvo į- 
šventintas į kunigus ba
landžio 14 d., 1900 m. Di
desnę savo kunigiško gy
venimo dalį yra praleidęs 
Vatikano mieste, išsky
rus kai kuriuos jo, kaipo 
popiežiaus nuncijaus, tar
nybos laikotarpius Buka
rešte, Pragoję, Varšuvoje1 
ir Konstantinopolyje.

Su kardinolo Marmaggi 
mirtimi Kardinolų Kole
gija sumažėjo iki 54.

Tūkstančiai Čeky Pasmerk
ti Į Uranijaus Kasyklas

’d

teikė, nepagalvojo, jogei jie 
daro skriaudą asmeniui ir me-

Kaip praneša Toronto lenkų 
laikraštis “Zwią z k o w i e c”, 
Marktredwitz mieste, Vokieti
joj, “nežinomi piktadariai” iš
laužė vietinės žydų sinagogos 
duris, nuplėšė užrakintos dėžės 
spyną, sudaužė įrengimus ir 
maldų knygas išmėtė po visą 
sinagogos patalpą.

Taigi, pas vokiečius nacių 
dvasia dar tebėra gyva..

•

“Naujienos”, įsive s d a m o s 
taip vadinamą “Keistenybių 
skyrių”, pasisakė, kad tame 
skyriuje būsią spausdinami į- 
vykiai, kurie, anot “Naujienų” 
redakcijos prierašo, bus “visiš
kai tikri”. Po tokio prierašo, 
žinoma, kvietė skaitytojus tą 
skyrių atydžiai sekti. Ir, štai, 
dar nedaug laiko praslinkus, 
“Naujienų” apžvalgininkas tas 
“tikrąsias keistenybes” ima a- 
ti teisinėti. Atitaiso paskelbtus 
šmeižtus, kurie buvo nukreip-

_____  Atvykęs iš tremties ku
zi šešėlį ant organizacijos, ku- nigaikštis^Kalnoky papa- 
rios priešaky Dr. Jasaitis sto- L~—7— ~'
vi.”

» laikraštininkams i 
kaip žiauriai bolševikai 
puolė ir šūviais sužeidė 

Man gi norėtųsi pasakyti, vyskupą Vilios Apor. Jis 
jog dar daugiau gaila, kad kad girti ^aį kari_
‘Naujienos’ leidžia savo skiltyse ninkai įsibrovę į vyskupo 
Šmeižtus spausdinti, o atitaisy- rūmus ir reikalavo, kad 
mus tų šmeižtų — nevisuomet jįg jiems įduotų moteris, 
‘Naujienų” cenzūra ’ ’ 
džia...

Laik. Kanados Lietuvių Ben
druomenės Organizacinis Ko
mitetas, reikia pasakyti, labai 
iš lėto savo darbo vagą varo. 
Paposėdžiauja — ir vėl nuta
ria pasitarimus atidėti... Taip 
ir sukasi užburtas ratas...

Kyla klausimas: ar nepra
lenks tik periferijos jų. Štai 
“N. L.” Nr. 41 iš mažytės lie
tuvių kolonijos Norandos skai
tome reportažą, kuriame pasi
sakoma, jog ten jau sukurta 
PLB Apylinkė ir jie, esą, lau
kia, kad centrai bent kiek su
krustų. Pr. Al.

>

seph F. Flannelly. Beto, 
Kongresą žodžiu sveikino 
Lietuvos diplomatų šefas 
ministeris Stasys Lozo
raitis, Lietuvos ministeris

sino į jį dėtas viltis. Tai JAV P. Žadeikis, estų, 
buvo iškalbingiausia A-‘latvių ir slovakų atstovai, 
merikos lietuvių demons-. VLIKo astovas, Lietuvos 
tracija už Lietuvos ne-. Nepriklausomybės Akto 
priklausomybę ir taiką signitaras prof. Mykolas 
pasaulyje, prieš rusiškąjį Biržiška ir daug kitų gar- 
imperializmą, tautų pa-:bingų iš JAV ir Kanados 
vergimą ir žudymą. Ame-1 žmonių. Tarp šimtų svei- 
rikos lietuviai vieningi ir kinimų raštu Kongresą 
kovoje dėl laisvės ir de- sveikino keli JAV kongre- 
mokratijos eina visų tau- so ir senato atstovai, Lie
tų priešakyje. Jung. Vals
tybės ir jos valdžia yta 
su mumis. AL Kongreso 
balsas nuskambėjo per vi
są Ameriką ir pasaulį.

Kongresui pirmininkavo 
ALT pirmininkas p. Leo
nardas Šimutis. Kongresą 
sveikino JAV Prezidentas

Kon-

bams į uranijaus kasyk
las. Žinomoje Čekoslova
kijos uranijaus srityje 
prie Jachymov paskutinių 
mėnesių bėgyje yra įreng- Harry S. Truman.
tos keturios priverčiamo- grėsė didelę kalbą pasakė 
jo darbo vergams stovyk- New Yorko gubernatorius 
los. Vienoje iš jų suvary
ta 4000 sunkiesiems dar-

rgų. Manoma, per dvi didel 
< trys stovyk- tis.

,vęi

los yra panašaus dydžio.
Šias žinias patvirtina ir 

iš Čekoslovakijos pabėgė
liai, kurie apleido Čeko
slovakiją praeitą savaitę.

Iznefc Ruoštasi Pritarti
MiLfininkirr

tuvos ministeriai Didžio
joje Britanijoje ir Pietų 
Amerikoje, lietuvių ben
druomenės organizacijos 
Švedijoj, Didž. Britanijoj, 
Vokietijoj, Prancūzijoj, 
Australijoj, Pietų Ameri
kos valstybėse, buv. Lie
tuvos valstybės Preziden
tas Dr. K. Grinius iš Chi- 
cagos ir daug lietuvių or
ganizacijų iš skaitlingų 
lietuvių kolonijų JAV.

Kongresas pradėtas 
malda ir baigtas malda už 
I .irtai vą ir taiką. Koggra- 
gresas praėjo darbingoj ir 
pakilioj nuotaikoj. Kon
greso atstovai, kurių bu
vo apie 800, ir svečiai per
gyveno daug jaudinančių 
momentų. Kongresas pa
darė reikšmingų nutari
mų ir pasiryžo juos įgy
vendinti.

(Plačiau sekan č i a m e 
“Darb.” numeryj).

Thomas E. Dewey. Jo 
kalba buvo transliuota 

radio sta- 
Jtrtbą pi- 

sakė bankete dalyvavęs 
garbės svečias JAV kon
greso atstovas Daniel J. 
Flood. New Yorko miesto 
mayoras William O’- 
Dwyer Kongresą Kongre
są sveikino per savo at
stovą. Iškilmingų pamal
dų metu Šv. Patriko ka
tedroje gražų pamokslą 
pasakė J. E. vyskupas Jo-Tel Aviv — Lapkričio 

d. pranešimu Izraelis 
skubiai ruošiasi priimti 
krikščionių maldininkus, 
laukiamus šventojoje Že
mėje Šventųjų metų pro
ga.

Paruošiami specialūs 
traukiniai, busai, palydo
vai, informacijų tarnyba, 
viešbučiai, valgyklos, ku
rios galėtų aptarfaauti po 
8,000 maldininkų kas mė- 
nesis.

6

I

Londonas — Lapkričio
6 d. autoritetingi prane-1 Tel Aviv’e Izraelio vy- 
šimai iš Pragos sako, kad riausybė ruošia instrukci- 
tūkstančiai Čekoslovaki- jas savo misijoms užsie- 
jos vidutinės klasės biz- niuose, kad maldininkams 
nierių yra pasmerkti be išduotų vizas palengvin- 

! teismo sunkiesiems dar- tomis sąlygoms.

RUSIJOS ZONOJE VOKIEČIAI 
KOMUNISTAI GRĄŽINS NA

CIAMS VISAS TEISES

Malda Amerikos Lietuviu

Lapkričio 4,1949, New YorkeKun. K. A. Vasys

pralei- kurįos buvo pasislėpusios 
nuo sužvėrėjusių rusų 
bolševikų. Vyskupas atsi
sakė tai padaryti.

Vyskupas buvo šūviais 
mirtinai sužeistas Didžia
jame Penktadienyj. 1945 
m. Rusai karininkai pabė
go. Kalnoky ir kiti vysku
pą nunešė į ligoninę. Jis 
mirė ten po kelių dienų.

Kiti tremtiniai pasakojo 
apie nacių, o ypač apie 
rusų bolševikų žiauru
mus.

Pažymėtina, kad iš visų 
atvykusių tik 63 pasiliko 
Massachusetts valstijoje.

Berlynas — Rusijos zo
noje, rytinėje Vokietijoje, 
Maskvos sudarytos vo
kiečių “respublikos” ko
munistinė valdžia, kad su
stiprinti savo poziciją šią 
savaitę praves įstatymą, 
pagal kurį visiems na
ciams bus grąžintos poli
tinės ir ekonominės tei
sės.

Matyt, kad Rusijos su
daryta vokiečių komunis
tų valdžia nebepajėgia 
suvaldyti vokiečių. Vokie
čius labai sukiršino vokie
čių areštai, kurie neprita
ria komunistams. Taip

praneša iš Jung. Valsty
bių ir Anglijos zonų.

Komunistai, grąžinę vi
sas teises naciams, prisi- 
virs dar daugiau košės.

tetai Komunistai Mere 
i Vyras

-i
e

Praga, Čekoslovakija — 
Praeitą šeštadienį čekų 
komunistų valdžia pakorė 
6 vyrus, kurie buvo nu
teisti už “ginkluotą są
mokslą nuversti tą val
džią praeitą pavasarį”.

Tėve mūsų, kurs esi danguje. Mes Tavo žemės 
vaikai susirinkome į šį Kongresą, vaduodamiesi vie
na bendra mintimi gelbėti Lietuvą ir mūsų brangiąją 
tautą. Teesie šventas Tavo vardas. Mes gerbiame Ta
vo šventą vardą, bet mūsų tėvynėje Tavo vardas da
bar niekinamas ir visa, kas šventa griaunama. Te- 
ateinie Tavo karalystė. Tavo karalystėje ramybe ir 
laimė, Tavo viešpatavime laisvė, o mūsų tėvynėje 
viešpatauja žiaurusis despotizmas ir mūsų tautiečius 
slegia ten vergijos jungas, arba išblaškyti po visą pa
saulį kenčia ilgesio skausmą. Teesie Tavo valia. Mes 
atsiduodame Tavo valiai, nes žinome, kad Tavo valia 
yra meilės valia. Bet šiandien Lietuvoje Tavo valia 
kruvinojo komunizmo mindoma.

Todėliai, Aukščiausias Pasaulio Valdove, kaip 
kasdienės mūsų duonos, maldaujame Tave, išlaisvink 
Lietuvą, sutraukyk varžančius retežius, nušluostyk 
mūsų tautiečių ašaras, leisk ant jų laisvės saulei už- 
švisti ir vėl šioje žemėje laisvai atsikvėpti. Taip, mes 
ir mūsų vadai esame ne kartą nusikaltę, bet Tu, Gai
lestingasis Viešpatie, atleisk mums mūsų kaltes. Mes 

|nesivadovaujame kerštu, atleidžiame savo kaltinin
kams. Tik Tu nebausk mūsų skaudžia rykšte, bet gel
bėk mus nuo pikto. Išgelbėk mūsų tėvynę iš to krau
geriško slibino nasrų, kuris pasiryžęs iščiulpti pasku
tinį mūsų tautos kraujo lašelį. Duok mums, į šį Kon
gresą susirinkusiems, išminties Dvasią, bendro suta
rimo Dvasią, tvirto pasiryžimo Dvasią, nenuilstamai 
kovoti už laisvę ir nepriklausomą Lietuvą.

O visiems žuvusiems kovotojams už Lietuvos 
laisvę, suteik, Viešpatie, amžiną ramybę dangaus ka
ralystėje. Amen. • -

• , A-.



Antradienis. Lapkričio 8, 1949

ĮVAIRIOS žinios
VISI PILIEČIAI BALSUOKITE

Pranešė apie įsiveržimą

f Kaganoridi Kefiguruoja 
Dekoracijose

Antradienį, lapkričio 8 
d. vyksta balsavimai ne į jų Vasarnamį ir senienų 
tik Bostone, bet ir kituo
se miestuose ir mieste
liuose. Brocktono (Mass.) 
piliečius sukrėtė mayoro 
Joseph H. Downey mirtis. 
Demokratai išrinko į mi
rusio vietą jo brolį, Tho
mas Dovvnev.

Bostono mayoro rinki
mas sudaro didžiausią 
problemą. Yra penki kan
didatai : dabartinis mavo- 
ras James M. Curley, 
Councillor Patrick J. Son- 
ny McDonough; miesto 
raštininkas John B. 
Hynes. George F. Oakes 
(real estate brokeris), 
VValter A. O Brien (Prog-; 
resyvių partijos, partijos, j 
kurią sudarė raudonieji 
arba jų pakeleiviai prieš 
Prezidento rinkimus).

Kaip jau žinome, lietu
viai kampanijos metu vie
šai agitavo už dabartinį. 
mayorą James M. Curley krautuvę ir parode Ji ap- avima
ir Councillor Patrick j žiurėjo ir pažino. Isejus, į girtuokliavimą. Vr ^ounci“or ratncK j ., j noliciiai Vairis Mes norime McDonogh. Taipgi tunjPT3^68* policijai. \agiS| - 
nemažai lietuviu simnati buvo areštuotas ir per-;tiems vyrams, nemažai lietu įų simpati uotas peterboro Dolici-!ri susilaikyti 
tajZB IŠ™ir kituf pa-’mo”, sakė protestantų mi-

C4 piUeėiaTpr^o at-'^us daiktus. Įnisteris Ronald Whitney.

DARBININKAS f

KUN. DR. JUOZAS PRUNSKIS 
SAO PAULYJE .

(Oro paštu laiškas iš Brazilijos)

konkuruoti. Paskui dr. Drau
gelis, redaguodamas kun. dr. 
Prunskie labai grąžą pavaiz
davimą Amerikos darbininkų 
būkles, pareiškė, kad niekas iš 
mūsų Amerikon nevažiuos, nes 
mes turim čia Ameriką. Vienu 
žodžiu, dr. Draugelis aukšto
kai iškėlė savo laikinos tėvy
nės Brazilijos vėliavą. Po to 
jis išreiškė pageidavimą, kad 
prie VLIKo būtą įsteigtas toks 
organas, kuris vienytų visus 
lietuvius.

Feliksas Cemarka nušvietė 
lietuvių, besikuriančių žemės 
ūkyje Brazilijoje, gyvenimą, jų 
sumanumą, darbštumą. Lietu
viai svetimšalių tarpe stovi 
pirmoje vietoje.

Paskui P. Vonžodas paskelbė 
laisvas diskusijas dėl MŪSŲ 
LIETUVOS krypties. F. Če- 
marka ir Al. Bagdonas pareiš
kė pageidavimą, kad Mūsų Lie
tuvoje būtų daugiau spausdi
nama rimtų straipsnių. Anot 
jų, daugumas skaitytojų nepa
geidauja novelių ir eilėraščių.

J. Antanaitis pareiškė, kad 
mes po savaitės darbų turim 
teisę sekmadienį pasimelsti, pa
silinksminti ir savo laikraštį 
pasiskaityti. Todėl paprašė pa
kelti ranką, kas nori gauti Mū
sų Lietuvą kiekvieną sekma
dienį. Visi pakėlė rankas, tuo 
pareikšdami norą gauti Mūsų 
Lietuvą kas savaitę ir kiekvie
nas tam reikalui paukojo pini
gų pagal savo išgales.

Kun. Kazimieras Miliauskas, 
kaip ir svečias kun. Prunskis, 
kalbėjo apie lietuvybės išlaiky
mą svetur. O tai teįmanoma 
per spaudą. Tėvų pareiga iš
mokyti yaffcuS pamilti lietuviš
ką knygą, lietuvišką malda
knygę.

Šis kultūringas pobūvis susi
rinkusiems labai patiko. Ypač 
visi buvo sužavėti kun. Dr. 
Juozo Prunskio nuoširdžia, į- 
domia kalba, jo šviesia asme
nybe. i. V-tt.

Maskva, Rusija —Prieš 
j bolševikų revoliucijos mi- 
’nėjimą visos aikštės buvo 
papuoštos didžiųjų raudo
nųjų vadų fotografijomis 
ir šūkiais. Politbiūre yra 
122 narių, bet puošėjai iš
kabino tik 11. L. M. Ko- 
ganavich’iaus fotografi
jos nebuvo.

Kai kas teigia, kad Ka- 
!ganovich, vienintelis užsi
likęs žldas Politbiūre, y- 
ra iš Politbiūro ištrenk
tas. Tačiau Kaganovich 

____________________ įminėtose iškilmėse daly- 
paklausė pardavėjo ar jis j vavo.

___________________________

pavogimą. Policija neži
nojo kaip ir kur surasti 
vagį ar vagius. Mrs. Russ 
ypatingai brangina labai 
seną veidrodį ir dvi 200- 
metų senas stiklines, ži
balu deginamas lempas ir 
pre-Colonial šiau č i a u s 
staliuką.

Mrs. Russ, grįžus į Bos
toną, ėjo į senienų krau
tuves, ieškodama veidro
džio, kuris buvo vieninte
lis tokios rūšies. Užėjus į 
IChestnut street krautuvę, 
I 
i neturi tokio veidrodžio,
i ji norinti pirkti. Pardavė- Protestai MtaSfata 
. jas pasakė, kad jis tokio "
veidrodžio nėra matęs per' 
10 metų, kokį jis matęs! 
prieš savaitę. Mrs. Russ!

fiirhc CattnniiftTr

South Kingstovm, R.r________ ______  ___ i.
;nudavė, kad ji nori pirkti,! Trys šio miestelio pro- 
?ir paklausė, kur tą veid- i f estantų ministeriai susi-
rodį matė. Savininkas ją 
nuvedė į Lowell i------

būtent, eiti 
vietas ir bal- 
tinkamiausius 

Kandidatus 
tokius, kurie

likti pareigą, 
į balsavimo 
suoti už 
kandidatus, 
pasirinkite
laikosi ne tik valstybės į- 
statvmų, bet taip pat lai
kosi Dievo ir Bažnyčios į- 
sakymų ir palaiko žmo
gaus teises.

I ■ ■ < ------------

Moteris Surado Seniem) 
Vugį

Boston, Mass. — Mr. & 
Mrs. Russ spalių 29 d. nu
važiavo i savo vasarnamį. 
Peterboro. N. H. Nuva
žiavę rado išmuštą langą; 
įėję į vidų pamatė, kad 
nėra kelių labai senų bal
dų ir kitokių daiktų.

tarė eiti dirbti saliūnuose.
street Vienas jų dirbsiąs nakti

mis. Jie tikisi sumažinti

pagelbėti 
kurie no- 

nuo gėri-

Trijų Didžiųjų Valstybių 
Konferencija Paryžiuje

IVashington, D. C. — 
Šios savaitės pradžioje 
Jung. Valstybių sekreto
rius Acheson išvyks lėk
tuvu į Paryžių, kur su 
Anglijos užsienio minis- 
teriu Bevin ir Prancūzijos 

į užsienio ministeriu Schu- 
man turės konferenciją.*

Trijų didžiųjų užsienio 
ministeriai svarstys vo
kiečių ir europiečių vie
ningumo problemas. Taip- 

igi svarstys Šiaurės Ame
rikos - Vakarų Europos 

; apsigynimo organizaci- 
l jos sudarymo klausimą 
Į pagal Atlanto sutartį.

Sekretorius Acheson 
planuoja sugrįžti į Wa- 
shingtoną šios savaitės 
pabaigoje.

I

merikos ekonominis gyve
nimas tuojau pradėsiąs 
gerėti, nes streikai jo dar 
rimtai nepalietę.

Tuojau pradėsiąs mažė
ti bedarbių skaičius, nes 
Amerikos ūkinis gyveni
mas jau yra perėjęs iš ka
ro į taikos meto padėtį ir 
stovįs ant sveikų pamatų.

torTas Nemąžta
rTMUKCijOS

Ford’o

Po Streikų Gyvenimas 
Pagerėsiąs

Preky- 
sekre-

Artinasi žiema. Likę Europos stovyklose tremti
niai prašo paramos. Jie reikalingi maisto, rūbų ir apa
vo. Gautus iš amerikiečių daiktus jie patys pasitaiso 
ir prisitaiko. Tautiečiai paremkite tremtinius pinigi
nėmis-ir daiktinėmis aukomis. Visas aukas siųskite: 

United Lithuanian Relief Fund of America, Ine.
105 Grand St., Brooklyn 11, N. Y.

PALEIDO 11 KOMUNISTŲ 
UŽ £260,000 UŽSTATŲ

EI

New Yerk — Federalis 
apeliacijų teismas paleido 
11 komunistų vadų už 
$260,000 užstatų iki ape
liacijos sprendimo.

Komunistams išėjus iš 
kalėjimo, New Yorko i 
priėmiestyj Harlem įvy
ko riaušės? Komunistų su
organizuota minia pasiti
ko iš kalėjimo išėjusį ne
grą Davis, kuris jiems 
gatvės kampe pasakė kal
bą. Ten atsirado ir kiti 
komunistų vadukai.

Policija pareikalavo, 
kad susirinkusieji išsi
skirstytų " ir netrukdytų 
gatvės judėjimo. Komu
nistų sukurstytos grupės 
puolė policiją. Atsirado 
daugiau policijos. Negrai 
pradėjo mesti į policiją 
akmenis, plytas ir kito
kius daiktus nuo stogų.

Policija areštavo keletą 
asmenų.

New York
kompanija, kuri nuo lap
kričio 15 d. planavo su
mažinti savo gamybą są
ryšyje su plieno pramonė
je streiku ir atleisti 115,- 
000 darbininkų, dabar, ti
kėdamosi, kad plieno pra
monėje streikas greitai 
užsibaigs, nuo to savo 
plano atsisakė.

Fordo įmonės visą lap
kričio mėn. gaminsiančios

Chicago, III. —
bos departamento
torius Sawyer pareiškė, automobilius, ypač sunk- 
kad, plieno ir anglies vežimius, tokį pat kiekį, 
streikams pasibaigus, A- kaip ir ankščiau.

ATSILANKYKITE PARODONE«

riu buvo padarę krauju 
sucementuotą sutartį. Ir 
šiandien jie veda derybas 
su vokiečiais naciais.

Nauju hiemonšs 
Kunignus Terorizuoti

nušvietė Amerikos lie- 
gyvenimą, darbininkų 

politines nuotaikas, 
buvo džiugu girdėti, kad

į

Vatikanas — Vatikano 
radijas skelbia, kad ko
munistų partijos agentai 
pradėjo lankytis pas tuos 
kunigus, kurie šią vasarą 
skaitė bažnyčiose laiškus, 
smerkiančius valdžios pa
sikėsinimus paimti kata
likų bažnyčią savo kon- 
trolėn, reikalaudami pa
sirašyti, kad jie, kunigai, 
tuos savo žygius apgailes
tauja.

Tai naujos priemonės 
prisikabinti prie kunigų 
ir juos areštuoti.

Mielas Tautieti,
Ar paaukavai ir ar su

šelpei tremtinius? Artina
si žiema, jau prasideda 
šalčiai. Tūkstančiai trem-

Vyšinskis Susirgo Gripu
Lake Success — Sovietų! . . ... . .. .

užsienių ministeris Vyšin-'‘ln'M negah ^emigruoti ir 
skis susirgęs gripu. Sovie-:I,?'ta vV8tl. stovyklose, 
tų pranešėjas pasakė, kad! -J“ je.1!“1'“*1, malst° . ‘r r v. * * __  _ ; /"J i i g Aiil/oc c? ii Ta •jis nežinąs, u. ______
dėl šios ligos galėsiąs da
lyvauti pasitarime su 
chesonu Washingtone.

ar Aukas siųskite:
ar vl8msK18,United Lithuanian Relief 

’Fund of America, Ine., 
105 Grand St., Brooklyn 
11, N. Y.

Jugosbriji SveMie 
Maskvą

A-

Kodėl Vokiečių Rytų 
“Respublikos” lošime Sta
linas paėjo iš piko (Pa
skirtas prezidentuLondon —Nežiūrint blo

gų santykių Tito su RusL fįecįT'"~ skaityk
ja, Jugoslavija pasiuntė pik) Todėl, 
sveikinimus Maskvai 32- čirvo (iirdies).

komu-

kad nėturi
jų metų kruvinosios ko
munistų revoliucijos pro
ga-

Mus pasiekė džiaugsminga 
žinia, kad 17 rugsėjo iš Ameri
kos atskrenda į Sao Paulo gar
sus žurnahztas kun. Dr. Juozas 
Prunskis. Gerbiamo svečio su
tikimo progą Mūsų Lietuvos 
Redakcija, leidėjai ir bičiuliai- 
rėmėjai tą dieną suruošė suei
gą - pobūvį, į kurį atsilankė 
kun. Dr. J. Prunskis. atėjęs 

tiesiai iš lėktuvo, nė nepasil- 
sėjęs.

Vaišes Mūsų Lietuvos vardu 
pradėjo bei garbės prezidiuman 
pakvietė Henrikas Valavičius. 
Gerbiamą Svečią gražiais žo
džiais pasveikino Lietuvos 
Konsulas Al. Polišaitis, kun. P. 
Ragažinskas ir eilėmis poetas' 
Klemensas Jūra.

Po to prabilo kun. Dr. Pruns
kis. Jis nuoširdžiai pasveikino 
subrinkusius, prajuokindamas 
visus vaizdingais palyginimais, 
pasakojimais. Paskui jis vaiz
dingai 
tuvių 
būklę, 
Mums
Amerikoje lietuviai, kurie lig- 
šiol skaldėsi į partijas, dabar 
susijungė į vieną organizaciją 
— į Amerikos Lietuvių Tary
bą. Anot gerb. Svečio: “Socia
listas šypsosi kunigui, o kuni
gas socialistui”. Juos visus su
jungė viena bendra idėja, ben
dras tikslas — Tėvynės laisvi
nimo reikalas. Labai svarbios 
reikšmės jis teikiąs VLIKo na
rių kun. M. Krupavičiaus ir 
VI. Sidzikausko atsilankymui 
Amerikoje. Lietuvos vardas 
nuskambėjęs po visą Ameriką, 
viešoji nuomonė už Lietuvos 
išlaisvinimą. Komunistai Ame
rikoje turį pilną laisvę, bet jų 
eilės retėja, tirpsta. Vis ma
žiau ir mažiau Stalino simpa- 
tikų. Daug gyvumo įnešę da
bartiniai tremtiniai lietuviai, 
kurių jau esą Amerikoje 10.- 
000. Jie pagyvino kultūrinį lie
tuvių gyvenimą.

Visus sveikinimus bei linkėji
mus kun. Dr. J. Prunskis priė
mė ne asmeniškai sau, bet kai
po Brazilijos lietuvių linkėji
mus Amerikos lietuvių spaudai.

Po gerb. Svečio paskaitos at
sistojo nuo vaišių stalo Dr. Eli
ziejus Draugelis ir, sveikinda
mas gerb. Svečią, apibūdino 
kun. Dr. Prunskį, kaipo žurna
listą, kuris XX Amžių Lietuvo
je redaguodamas, taip jį iškė
lęs, kad net žydai jį mielai pre
numeruodavę. Jis taip mokė
jęs suorganizuoti žinių agen
tūrą, kad užsienio spaudos biu
rui Eltai sunku buvę su juo

— Kodėl taip verki? Ar neži
nai, kad visiems reikės mirti? 
O, pagaliau, nesinori tikėti, 
kad jau taip nuoširdžiai mylė
jai savo brangiąją uošvę, prie 
kurios kapo nebeissiraudoji ?
— Verkiu ne iš medės ir nė 

iš gailesčio, — bet pamoksli
ninkas ką tik pasakė, kad po 
mirties vėl visi Susitiksime. Tik ' 
pamanyk, prieteMau. man dar 
teks ir tenai su miela uošvele 
susitikti...

Nhrib vkta ^1 Mt ttovd

sa-

i

y

■
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žalalis, 
kaina

a. a. Nekalto Prasidėjimo Vienuolyne, Ftrtmrm, Cmm. 
laikoma Novena j

Trečiasis Pasaulinis Karas 
'Iškas Duobę" h

Maskva, Rusija — Ru
sai bolševikai minėjo 32 į 
mettį revoliucijos sukaktį. 
Georgi M. Malenkov, Po- 
litbiūro narys, buvo prin
cipais kalbėtojas. Jis pa
sakė, kad Jung. Valsty
bių karo kurstytojai nori 
paversti pasaulį į Ameri
kos koloniją.

Be to, jis sakė, kad jei
gu imperialistai pradėtų 
trečiąjį pasaulinį karą, 
tai jie “iškastų duobę” vi
so pasaulio kapitalistinei 
sistemai.

Malenkov kalba buvo 
nukreipta prieš Jung. 
Valstybes. Jis sakė, kad 
naujų karo kurstytojų a- 
gresyviai planai pralenkia 
ir Hitlerio planus.

Visiems aišku, kad Hit
lerio planai buvo priimti
ni Stalinui, Molotovui ir 
kitiems, nes jie su Hitle-

T j 11 ■ rC. jįi [t.

kričio 7-13 d. imtinai, kas
dien nuo 12 iki 11 vai. va
karo, 71st Regiment Ar- 
mory, Park Avė., at 34th 
St., New York, N. Y.

Prie rengto kiosko, lap
kričio 11 d. maloniai suti
ko dežuruoti ir duoti pa
aiškinimus p.p. Izabelė 
Radzevičiūtė, A. Devenie- 
nė, V. Tysliavienė, S. 
Cherry - Mulks, J. Trečio
kienė, Aldona Valaitis, E. 
Minkūnienė, J. Simutienė,

American Council for 
Voluntary Agencies orga
nizuoja šiais metais svar
besnių savanoriškų orga
nizacijų parodą prie “An- 
nual Women’s Internatio- 
nal Exposition”. Pakvies
tos ir dalyvauja savo ex- 
ponatais šios organizaci
jos:

— Church World Service, 
National Lutheran Coun
cil, Unitarian Service Co- 
mmittee, United Lithua-.........—-. —..—~,
nian Relief Fund of Ame-Į O. Vaivadaitė, Margareta 

Samatauskienė ir Aldona 
Bernotą.

Tautiečiai ir tautietės 
kviečiami apsilankyti pa
rodoje.

BALF-o Centras.

\

Mrs. Jindra Hostevska 
su savo 4-ių mct. amž. 
dukra. Jane, atvykusi 
šion laisvės šalin, New 
Yorkan, ieškoti globos, rica, United Service for 
Jos vyras buvo Čekoslo- New Americans ir War 
va Rijos pasiuntinybės na- Relief Services — NCWC. 
i v Oslo, Norvegijoje, ne-
u’) damas su dabartiniu liarinti visuomenėje trem- 

(<<os lova Rijos komunis- tinių rėmimo 
ti’ iu rėžimu, demonstra- pritraukti daugiau 
tyviai iš pasiuntinybės tėjų darbo ir buto garan- 
pasitraukė. Jis atvyksta tijoms duoti. 
Amerikon kiek vėliau. j Paroda vyksta nuo lap- malda.

Parodos tikslas išpopu-

reikalą ir 
kvie- I Galutinis visos išminties 

ir viso mokslo žodis yra 
Poetas Milašius.

A. a. Tėvas Kazimieras 
Kapucinas 

JAU IŠĖJO IŠ SPAUDOS 
PAMINKLINE 

TfiVO KAZIMIERO
KAPUCINO MALDAKNYGE 

"A1URĮ ŠALIMS"
Senai laukiama didelėmis rai

dėmis paminklinė a. a. Tėvo 
Kazimiero Kapucino maldakny
gė — ATLAIDŲ ŠALTINIS 
jau pasirodė. Tai tikrai įspū
dinga ir graži maldaknygė, 
574 puslapių, odos stipriais 
viršeliais, apskritais kampais, 
paauksuotais kraštais. Ant 
viršelio gražus dekoratyvinis 
lietuviškas auksinis kryžius.

Maldų atlaidus patikrino Tė
vas Dr. Klemensas 
O.F.M. Maldaknygės 
$3.75.

Maldaknygių gaJima 
"Darbininko” a “Draugo 
“Garso“ administracijose.

siaudžia vargas, 

graužia rūpestis, 

sielojiesi Lietuvos ir 

žmonijos nelaime, tai 

kreipkis į Mariją.

Į į

i i i i 
i i Į t i

♦t
gauti 

ir

AMtal FriMtjg Maiji
Novena prasideda lapkričio 29 dieną ir 

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

savo intencijas šiuo adresu: , 
lmmaettiate Ctmwptton Convent 

R. F. D. t, Fttnam, Conn.
Novenos dalyviais tampa visi, kurie atsiunčia 

intencijas, ir jei gali, nors maža auka paremia šią 
Jauniausią Lietuvaičiųi Kongregaciją Amerikoje. [

I
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DARBININKAS
886 W«at Broacfrray, South Boston, Mass

Nelabai seniai Alijantai džiūgavo dėl stambaus 
laimėjimo “šaltam” kare, būtent, dėl nuėmimo Berly
no blokados. Tačiau dabar pasirodo, kad džiaugsmas 
buvo per ankstyvas. Moralinis laimėjimas, tiesa, bu
vo didelis, bet rusai jo neatjaučia ir nesupranta. Jiems 
tik skaudūs fiziniai smūgiai. Gi blokados metu fizi
nius smūgius, kaip antai, badą, skurdą, šaltį, kentėjo 
berlyniečiai. Rusai tik žiūrėjo ir juokėsi. (Pirmykš
čiai necivilizuoti žmonės visuomet juokiasi iš kito 
kančių).

Politiniu atžvilgiu tą blokados pralaimėjimą gal 
kiek atjautė Kremliaus viršūnės. Užgauta buvo jų 
puikybė ir kiek pakirstas jų prestižas pasaulio akyse. 
Ir Alijantų nuotaika daug pakilo: nors kartą aiškiai 
nugalėjom! Taip, nugalėta aiškiai, bet kur pergalės 
vaisiai? Rusai Berlyne tebesėdi ir ruošia Alijantams 
nemalonų surprizą visoj Vokietijoj.

Alijantams nusibodo Vokietiją daboti, vystyk
luose laikyti ir — penėti. Su nuobodumu dar tiek to, 
bet ta okupacijos pramoga baisiai daug kaštuoja. Gi 
lėšų našta krinta ant Amerikos ir Anglijos darbinin
kų. Laikyt Vokietijos pramonę surakytą ir maityt jos 
žmones iš amerikiečių kišenių, tai viena iš daugelio 
neįmanomų nesąmonių, kurias pagimdė pastarasis 
karas. Tos nesąmonės, tie biaurūs nusižengimai prieš 
protą, širdį ir sąžinę nepakeliama sloga užgulė ant 
“modemiško, pažangaus” pasaulio, ir nėra žemėje pa
jėgos, kuri tą suirutę likviduotų.

Pagaliau Alijantų vadai ryžosi išeit iš užburto 
rato: paskelbė vieningą Vakarų Vokietiją ir davė jai 
demokratinę valdžią — tokią, kuri atpratintų vokie
čių tautą nuo nacizmo ir militarizmo. Vokiečiai nu
džiugo, pašoko ir — reikalauja vieningos nepriklau
somos Vokietijos. Vieningos Alijantai negali duoti, 
nes trečdalis bolševikų rankose. Bolševikai užgrobto
sios dalies negrąžlha, taigi Alijantai čia bejėgiai. Ir 
nepriklausomybės dar duoti nenori. Peranksti. Reikia 
pažiūrėti, ar vokiečiai mokės demokratiškai tvarky
tis. Vokiečiai nervinasi, pyksta, ypač už tai, kad jų 
pramoninės dirbtuvės “tebeišnarinėjamos”, t. y. iš
imamos jų mašinos. Trūkumas darbo, nerimastavi- 
mas...

Tuo tarpu rusai turi savo planą. Jie nori atstaty
ti vieningą Vokietiją, bet — komunistinę... Jie jau 
suorganizavo pusę milijono policijos (raudonųjų Ges
tapo ar NKVD). Su ta armija paraudonavęs genero
las von Paulius (paimtas Stalingrade į nelaisvę) tiki
si pereiti viąą Vokietiją ir ją suvienyti. Ar nesuko- 
munistinti? čia tai jau klausimas, kuris kurį ap
maus: Stalinas Pauliiį, ar Paulius Staliną. Veikiau
siai, kad rusai pasiliks rusais, vokiečiai — vokiečiais. 
Abi tautos bus iš savo ligų išsigydžiusios ir bus kaip 
buvusios.

Pasirodo, kad rusai turi vadą ir planą. Ar gi mū
siškiai (amerikiečiai) vadų nebeturi? Kur tau netu
rės. Tik jie ne tiek vadai, kiek vedamieji — už nosies.

DARBININKAS

Lenkas Apie Lietuvius Rusijoj
Ekartas pasakoja savo 

išgyvenimus.
Lenkų inžinieriui Anto- 

ni Ekart’ui pasisekė iš
trūkti iš sovietinės kon
centracinės stovyklos Ko
tlas srityje. Jis ten išgy
veno aštuonis (1939-47) 
metus. Jam pasisekė taip 
ilgai ištverti dėl to, kad 
jo technikinės mokslo ži
nios sovietams buvo la
bai reikalingos, ir todėl 
jie jį brangino. Iš kitų jo 
to paties likimo draugų 
niekas neišliko — jų tar
nybos sovietai nebrangi
no.

Savo pergyvenimus jis 
aprašė Stockholme išleis
toje knygoje 1948 m. (Bo- dėl ko sovietinis režimas 
niers leid. 322 pusi.).

Didžiausiu jo susidomė
jimu buvo likimas jo tau
tiečių iš prijungtų prie 
sovietų Rusijos rytinių 
buv. Lenkijos sričių, nors 
skiria daug vietos ir Pa
baltės 
čiams, 
Sovietų 
tracines

Jam teko daug kartų su 
jais susitikti 
koncentracinėse 
lose.

Gana įdomi ta knygos kurios rusams atiteko po sė varomųjų žuvo pakelė- 
dalis, kurioje autorius gi- atmintino jų susitarimo je. 
ria iš pabaltės šalių kilu- su Hitleriu 1939 m. 1 
sius koncentracinių sto- buvo ištremti iš savo 
vykiu kalinius, kurie be- krašto už nepalankų ir 
viltiškame varge stengia- priešingą nusistatymą so- 
si išlaikyti žmonišką ver- vietiniam režimui, 
tingumą. Net ir tame be- Įvairiose stovyklose au
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Marija Pečkauskaitė

Mergaitės Kelias
Mergaitės asmenybė

CHAMAS
Chamas neturi kilniadvasiškumo. Juo 

smarkiau kas yra parblokštas ant žemės ir 
stipriai prispaustas, juo didesnis malonumas 
yra Chamui į jį spausti. Jam tinka “pribaig
ti”. Jis nė vokte nesuvokia, kas yra “tiesti 
priešui aukso tiltus”.

Chamas yra begalinis storžievis. Juo kas 
jam švelnesnis, mandagesnis, juo jis tam 
įžūlesnis. Jį teveikia kumštis ir bizūnas, nes 
Chamas yra bailys.

Ar mūsų tarpe yra Chamų? Manau, sutik
site su manim, kad ne tik yra, kas baisiau
sia, auga, rasdamas sau geros dirvos. Jei 
mokiniai išvaro iš klasės netinkamą sau mo
kytoją, neprisiima užduodamų pamokų, net 
kartais reikalauja vieną ar kitą mokytoją 
pašalinti, — tai jau čia ne tik gera dirva, 
bet tiesiog šiltnamis Chamui ugdyti.

Be to, yra dar viena aplinkybė, kuri dar 
labiau tręšia tą dirvą. Dauguma mūsų moks
leivijos yra ūkininkų ar vidutinių valdinin
kų vaikai. Toks vaikas, įžengęs į antrą tre
čią gimnazijos klasę ar atsiritęs iki šeštos, 
jau tariasi baisiai mokytas. Kaipgi! Jei jo 
tėvai kaimiečiai, jie kartais nežino, kas per

A. Ekart tų pabaltiečių 
tarpe įsigijo pažįstamų, 
net ir draugų.

Vienas ypatingai įsidė
mėtinas: tai Dr. Bergeris, 
kurio autorius, negalės 
užmiršti visą savo gyve
nimą dėl jo gydytojiško 
rūpestingumo ir paslau
gumo.

Dr. Bergeris buvo žy
mus asmuo Lietuvoje. Jis 
buvo sijonistų lvderis ir 
Kauno m. žydų ligoninės 
direktorius. Pati didžiau
sia priežastis jo deporta
vimui — atsisakymas da
lyvauti komunistinėje de
monstracijoje.

Partija negalėjo jam to 
dovanoti ir įtraukus į 
juodus sąrašus pasmerkė 
ji vergijai. Jį ištrėmė į 
Sovietų Rusiją su tūks
tančiais kitų panašių ne
laimės draugu 1941 m. 
birželio, mėn. 14 d. Nė vie
nas jų nebuvo teisiamas 
kokio nors teismo, jie visi 
buvo ištremti panrastu 
N.K.V.D. (dabar MVD) 
sprendimu.

Toji grupė, kurioje buvo 
s Dr. Bergeris, buvo 800 as
menų. Nepaisant to, kad 
daugumoje tai buvo seny
vi žmonės, jie buvo varo
mi pėsti ištisus šimtus 

viai vilniečiai iš buvusios'km. per neįžengiamas 
'Lenkijos rytinių sričių,'Rytų Karelijos girias. Pu-

ir sten- 
visiškai

šiol tas

.. stengiasi 
Kiekvienas

mui tikros sovietinės sis
temos.

Dėl tos priežasties so
vietinis režimas 
giasi tas kliūtis 
sunaikinti.

Sovietams iki
sekėsi, nes jų pačių pilie
čiai, norėdami išlikti iš 
paskutiniųjų 
prisitaikyti, 
tikras sovietinis • pilietis,
jausdamas gresiantį pa
vojų gyvybei nesidrovė
damas ir be jokių sąžinės 
išmetinėjimų niekad neat
sisakys vienintelio 
slaugumo
pagreitinti savo 
mirtį. Todėl darosi aišku,

pa- 
įskundimu 

artimo

valstybių pilie- 
deportuotiems į 

Rusijos koncen- 
sto vykias.

visose srityse, taip ir kon
centracinėse stovyklose, 
turi tiek daug savanoriš
kų agentų.

SUSITIKIMAI SU 
LIETUVIAIS

Pirmuosius baltus 
smerktųjų transportuose 
į Tolimos Šiaurės koncen- 
trącines stovyklas auto
rius sutiko 1940 m. vasa- 

įvairiose rio mėn. Tai buvo lietu- 
stovyk- viai vilniečiai iš buvusios

pa-

Jiej Dr. Bergeris mirė kon- 
centracinėje stovykloje.

REKORDINIS 
MIRTINGUMAS

Sanitarinėms sąlygoms

r
 SUSIPAŽINKIME SU 

GYVENIMO KNYGA

šventraštis yra Dievo žodis, Dievo įkvėptas, to
dėl ir neklaidingas. Nors ir neturime originalinių 
tekstų, bet pamažu visos kopijos yra taip tobulai pa
taisomos, kad net gali atstoti patį originalą, ypatin
gai, kas liečia Naujoio Testamento knygas, kurios 
net pačiuose mažiausiuose dalykėliuose atitinka au
tografams. Čia yra kalba apie šventraštį žydų ir grai
kų kalboje. Vertimas visada pasiliks vertimu ir nie
kados, kaip puikiai išsireiškia Pijus XII savo pasku
tinėje enciklikoje neatstos paties originalo. To nerei
kia net įrodyti tiems, kurie yra įsigyvenę literatūro
je. Jie žino, kad kiekvienas veikalas išverstas į kitą 
kalbą nustoia pusę savo grožio. Italų kalboje yra pui
kus priežodis: traduttore - tradittore, t. y. vertėjas 
yra išdavikas. Tiesa, to negalima pritaikinti švent
raščio vertėjams, kurie versdami perteikia tikrą 
reikšmę, ypatingai šiais laikais, kada yra gerai pa
žįstama žvdu ar graikų kalba, todėl ir vertimai gali 
būti tobuli. Dabartinis popiežius kaip tik giria visus 
vyskupus, kurie leidžia spausdinti vertimus iš origi
nalinių kalbu, nes jos pertiekiančios tikrąją Šventos 
Dvasios minti, kai tuo tarpu Šv. Rašto profesoriams 
įsako naudotis tik originalinėje kalboje, nes jie esą 
tobuliausi.

Lietuvių kalboje dar neturime tiesioginio verti
mo, išskyrus Psalmių knygą, kurią paskutiniu laiku 
išvertė iš lotynų kalbos J. E. Arkiv. J. Skvireckas. 
Kitos Senoio Testamento knygos yra verstos iš loty
niškosios Vulgatos, kuri naudojama viešame Bažny
čios gyvenime, nors vienoje ar kitoje vietoje ne visai 
atitinka originalams. Naujasis Testamentas ir lietu
vių kalboje — verstas taip iš lotynų Vulgatos — daug 
daugiau priartėja prie graikiškojo Naujojo Testa
mento. Todėl, nesant kol kas geresnio vertimo, drą
siai galima naudotis turimuoju lietuvišku tekstu ir jį 
skaityti.

Dr. T. Klemensas Žalalis, O.F.M. -

galiniame skurde stengia- toriui teko susitikti ir lat-į pavaizduoti autorius duo
si išlikti sąžiningais ir vių. Tai buvo įsitikinę ko- da tokį pavyzdį. 1944 m. 
laikosi žmoniškumui į- munistai dar nepriklauso- rudenį iš Taškento į Opo-| 
prastu dorovingumo įpro- mybės laikais pabėgę į lagą Kotlas rajoną buvo 
čių. Tas suteikia jiems iš- Rusiją. Jie turėjo didelį atgabenta 2000 kalinių, 
tvermės siaubingai žiau- norą prisidėti prie socija- Po šešių mėnesių iš to 
riose koncentracinių sto-listinės kūrybos ir tokiu skaičiaus beliko vos 300. 
vykių gyvenimo aplinky- būdu patenkinti savo 
bėse. troškimus.

Tikrieji sovietiniai pi- delio “kūrybinio”

Karo metu ir vėliau, dėl 
Nežiūrint di- išbadėjimo ir kitų neda- 

užside- teklių, mirtingumas pa
liečiai, kad ir patys ken- grimo, jie buvo labai grei-'siekė tokio masto, kad 
tėdami, visiškai nesi jau- tai areštuoti, apkaltinti! sukėlė nerimo ir pačiai 
dina dėl tokių dalykų. Jie svetimos valstybės agen-jGULAG (Koncentracinių 
neapsiriboja jokiais do
rovės susivaržymais.

Autorius yra įsitikinęs, 
kad tų piliečių stačiokiš
kumas ir 
žmoniškumui 
veldėtas.

Asmens 
sąžiningumas, 
mas, užuojauta ir kiti do
rovingumo dėsniai, skati
nantieji atsparumą išlai
kymui žmoniškų vertybių 
— Kremliaus akimis —

K. yra didelė kliūtis įvedi-
— — " ■ ■ ■ ■ ■■ ■ 111 ■

nejautrumas 
yra jų pa-

teisingumas, 
paslaugu*

tais ir pasmerkti priver-į Stovyklų Vyriausioji Val- 
čiamiems darbams. ;dyba). Ji išleido slaptą

Susitikimas su baltais 
virto dar dažnesnis 1941 
m. antroje pusėje po ma
sinių tuose kraštuose trė
mimų. Jam teko daugiau
sia susitikti su ta dalimi 
tremiamųjų, kurie 
siunčiami į Kotlas, 
mer - Ju, Abez ir 
milžiniškas Tolimas 
rėš koncentracines stovy
klas, esančias anapus 
šiaurės speigračio.

buvo skiriami dažniausia laisvę, nebent gavus įsa- 
į Halmer - Ju. Tai pati kymą iš centro. Bet tai 
šiaurinė koncentracinė atsitinka labai retai, 
stovykla europinėje Rusi-'; Net ir išleisti iš koncen- 
jos dalyje. Jie ten turėjo tracinių stovyklų kaliniai 
dirbti požeminėse kasyk- negali sugrįžti į savo na
tose arktiniame klimate, mus arba pasirinkti gyve- 
Asmenys, pažinojusieji tą namąją vietą savo nuo- 
stovyklą tvirtindavo, kad žiūra. Paprastai paleistie- 
tenai iš 1000 dirbančiųjų ji iš bent kurios koncen- 
mažiausia 300-400 yra tracinės stovyklos siun- 
sergančių ir paliegusių — čiami taip pat į Tolimąją 
pasmerktų neišvengia- šiaurę. Toms sritims ko
mai mirčiai. Dėl to jie tonizuoti sovietinės įstai- 
Kotlas laikydavo rojumi gos rodo didelio susirūpi- 
palyginus su H?.lmer-Ju. nimo. Tą atlikti jie nu-

Toliau Ekart pasakoja sPrendę panašiom prie
monėm.

REPATRIJAVUSIU 
LIKIMAS

Kotlas koncentracinėje

savo knygoje, kad nė vie
nas iš tų kalinių net ir iš-j 
likęs gyvas tose baisiose 
sąlygose ir 
mę neturi 
čių išeiti

buvo 
Hal- 

kitas 
Šiau-

instrukciją, kuria buvo 
draudžiama nurodinėti 
mirties priežastimi ligas, 
iš kurių būtų galima ma
tyti marinimą badu. Tai
gi, nieko nesakantis be
spalvis apibudinimas ‘šir-Į niausiai 
dies nusilpimas’ liko vie-i prailginama to paties teis- vę iš 
nmtele f 
priežasties nurodymui*. į paprasčiau

Laikomas dar pereina- NKVD sauvališku spren- mijai. Susivilioję sovieti- 
moje Kotlos stovykloje dimu. Pati stovykla nie- ne propaganda jie patikė- 
Ekart girdėjo, kad baltai kad nieko neišleidžia į > Tęsinys 5-tame pust

Iii
atlikęs baus-

mažiausių vii- stovykloje baltų ypatin- 
laisvėn. Daž- gai padidėjo tuojau po 

ta bausmė yra karo. Tai buvo repatrija- 
“t Vokietijos į kurią 

taisyklė mirties mo sprendimu arba dar jie buvo išbėgę antrą kar- 
stovyklos tą braunantis sovietų ar-

paukštis yra toji gramatika, o jei tėvai 
smulkūs tarnautojai, jie nemoka logarit- 
muoti, nieko neišmano apie chemiją. Ir jis 
tariasi turįs teisės neklausyti ir negerbti 
“neišmanėlių” tėvų. Visas tėvų vaidmuo be
lieka duoti jam lėšas, kad mokytas vaikelis 
taptų dar mokytesnis. Ne jis prieš tėvus, bet 
tėvai prieš jį lenkias ir iš paskutiniosios pil
do jo norus.

Tokios sąlygos yra vaikui pražūtis. Jo 
pagarbos jausmas yra pakirstas iš pat šak
nų, ir tuojau pat jo vietoje ima dygti Cha
mas.

Taigi, jei tėvai negerbiami, mokytojai ne
gerbiami, tai kas gerbiamas? Pasilieka sa
vas asmuo. Bet jei tik mūsų aš bus mums 
autoritetas, tai kur nueisime?

Gal ten, kur nuėjo mūsų rytų kaimynai? 
Kad ta nelaimė mūsų neištiktų, reikia būti
nai pradėti kovoti su Chamu. Ir tą karą tu
rite paskelbta jūs, mergaitės! Kur, kur, bet 
moters sieloje neturi būti vietos Chamui. 
Moteriškumas ir chamiškumas — tai du 
vienas kitam priešingi dalykai, kaip šviesa 
ir tamsa, kaip dorybė ir nuodėmė. Moteriš
kumas — tai pagarba, švelnumas, tvarka, 
meilė, aukojimasis, savęs atsižadėjimas. 
Chamiškumas — tai panieka, įžūlumas, cha
osas, neapykanta, egoizmas.

Pirmas to karo žygis yra ugdyti pagarbą 
autoritetui, pradedant tėvų autoritetu. La
bai gerai suprantu, kad kartais tai sunku 
mūsų sąlygose. Bet atsiminkite: juo sun

kiau koks darbas padaromas, juo labiau jis 
stiprina valią ir lavina širdį.

Vienas vokiečių rašytojas, Petras Dorfle- 
ris, viename straipsnyje sako atsimenąs iš 
savo mokyklos laikų, kaip, jam išvažiuojant 
iš namų po švenčių, sukietėjusios nuo darbo 
jo tėvo rankos čiupinėdavusios seną, nudė
vėtą, su dirželiu užrištą piniginę, duodamos 
mokiniui sunkiai uždirbtus skatikus, ir pirš
tai visuomet kiek drebėdavę. Ir tas drebėji
mas, kalbąs apie rūpesčius ir vargus, visa
dos stovėdavęs jo sieloje, saugodamas jį 
nuo kvailų, vėjavaikiškų išlaidų.

• Kiek dabar mūsų tautoje yra tokių dre
bančių, sukietėjusių rankų! Ar mūsų jauni
mui stovi jos sieloje taip, kaip Petrui Dor- 
fleriui. Pasižvalgęs po mokinių būrius, nu
liūdęs gauni neigiamai atsakyti. Jie pjauna 
ten, kur nešėjo, vėjavaikiškai leisdami tėvų 
uždirbtus skatikus.

Visi tie jaunikaičiai ir mergaitės iš ma
žens mato, kaip prakaituoja tėvai, kol, cen
tą prie cento dėdami, surenka vieną kitą do
lerį. Ir jei jie lengvabūdiškai, neapgalvoję 
eikvoja tuos pinigus, argi jie nebaisūs savi
mylos. Jaunimui reikia rimtai pagalvoti, ko
kios bus to eikvojimo pasėkos, kur jis nu
eis, eidamas šiuo keliu.

Neužmirškime, kad žmogus yra visokių 
galimybių rinkinys. Jis be galo greit į- 
pranta į gerą ir blogą. Jo dvasia gali pri
prasti prie baisiausių dalykų: prie kraujo, 
žiaurumo, prie begėdiškiausių darbų. Atsi

minkite tai visur ir visados! Jei jaunos bū
damos, stengsitės elgtis neegoistiškai, dorai, 
sąžiningai, tai ir subrendusios jūs tokios pa
siliksite. Blogi, priešingi darbai stumte 
stums jus nuo savęs, lyg dvokiąs oras. Juk ir 
mūsų senovės patarlė sako: “Į ką jaunas į- 
prasi, tą senas teberasi”.

Į ką jūs įprantate, leisdami tėvų pinigus 
ne būtinai reikalingiems daiktams? Pirmiau
sia — pjauti ,kur nesėjote, vadinas, gyventi 
iš kitų darbo. Žinoma, kol dar mokotės, kol 
rengiatės gyvenimui, negalite dar patys sa
vęs išlaikyti. To niekas iš jūsų ir nereika
lauja. Bet jūsų garbė, jūsų sąžinė, jūsų do
ra reikalauja, kad, svetimu darbu naudoda
miesi niekada neužmirštumėt, kad čia ne 
jūsų pasėta. Todėl, kiek galėdamos, mažinki
te savo išlaidas. Jei neįprasite taupyti, gerb
ti svetimo turto, tai paskui, įsigijusios sava
rankiškas profesijas, pilna sauja semsite 
tautos pagamintą turtą, ir jūsų šūkis bus: 
kuo mažiausia dirbti ir kuo daugiausia imti. 
Jei dabar nematote tėvų drebančių sukietė
jusių rankų, nematysite paskui nė visos tau
tos drebančių nuvargusių rankų.

Be to, versdami tėvus atsisakyti reikalin
gų daiktų, kad turėtumėt pinigų nereikalin
giems, jūs be galo kietinat savo širdį ir pa
sidarote savimylos. Ir vėliau, sukūrusios sa
vo šeimą, jūs būsite tokios pat ir laikysite 
savaime suprantamu dalyku, kad visi šei
mos nariai atsisakinėtų nuo visa ko jūsų 
naudai.
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lietuviškai patys kalba ir savo 
vaikus mokina.

ir j lietuviai, gražiai ir taisyklingai 
nes

ir
Šiuo

PIRMI ĮSPŪDŽIAI CHAZY, N.Y
I

Netekęs darbo, kartą vieną Speare yra gimę ir augę Ame- 
gražų rytą išsirengiau vieną ’ rikoje, bet yra geri, susipratę 
kitą pažįstamą aplankyti, 
kitur darbo pasiieškoti, 
nejaugi be darbo sėdėsi 
lauksi, kol kas pasiūlys, 
atveju pasukau kiek toliau. — 
net Į trečią valstybę. Kelionė, 
nors buvo ilga, bet įdomi, ma
loni ir man naudinga.

Turėjau progos, nors dalinai 
ir bent paviršutiniškai pažinti 
šį laisvės ir visakuo pertekusį 
kraštą. Važiuojant automobi
liu 12 valandų, keitėsi vietovės' 
ir vaizdai. Pagaliau nebetoli ir 
Kanados siena.

Čia gamta labai panaši i Lie
tuvos. Daug gražių ir didelių 
miškų su šimtamečiais ąžuo
lais. beržais, pušimis, eglėmis, 
klevais ir kitais medžiais, ku
rie net dangų parėmę, daug 
puikių ežerų su smėlėtais ir 
gražiais krantais.

Saulei nusileidus ir mano ke
lionė pasibaigė. Tikslas dalinaiį rūpinasi tremtiniais, kuris 
atsiektas, bet dar daug vargo jokio atlyginimo gydo juos 
ir rūpesčio stovi aries akis, save ir j namus v; 
kol darbą susirasiu, 
vėl 
mintys mane kankino ir neda
vė ramybės.

Chazy, N. Y. mažas miestelis 
ir mažai kam žinomas randasi 
New York valstybėj netoli Ka
nados sienos prie kelio New tą ir man pačiam šių eilučių 
York — Montreal. Per šią vie- autoriui, vieną rytą skaudėjo 
tą dieną ir naktį skrenda A- galvą. Nusiskundžiau. Mano 
merikos ir Kanados keleiviniai nusiskundimą nugirdo mano 
bei transportiniai lėktuvai. A-!sesers dukrelė. Sveikatos pa- 
pylinkės retai apgyventos, jo- tikrinimo metu iš jos Mr. dr. 
kios pramonės čia nėra. Žemė,; A. Speare sužinojęs apie mano 

negalavimą, nieko, kaip pa
prastai. nelaukdamas atvažia
vo, kartu atsiveždamas ir mer
gaitę. bet manęs nerado, nes 
buvau darbovietėje ir dirbau 
kasdieninį darbą, bet išvažiuo
damas paliko man nors vaistų.

Ypač ponios J. Speare - Ka
šėtaitės pastangom;7 čia lietu
viai naujakuriai yra gana ge
rai įsikūrę ir neblogai jaučiasi. 
Ji visais vienodai rūpinasi, glo
boja. visiems, kiek galėdama, 
padeda. Nors jos pastangomis 
jau daug lietuvių tremtinių yra 

i atvažiavusių, daug pakelyje ir 
dar daugeliui ieškomi žmonės, 
kurie pasirašytų buvo ir darbo 
garantijas tiems, kurie Ameri
koje neturi giminių bei pažįs
tamų, bet ir nori į šį laisvės 
kraštą patekti, kur nežinomas 
tautų pavergimas, kur visi yra 
prieš įstatymus lygūs.

Dr. Andrew Speare, kaipo 
lietuvis ir gydytojas, taip pat 
labai nuoširdžiai ir tėviškai 

be 
pas 
pas 
net 

jokio atlyginimo 
aprūpina. Sužino-

Į
i
i
1 - . prieš akis, save ir ) namus 

o gal ir naujakurius ligonius 
reikės grįžti atgal. Tokios už vaistus.

neimdamas,
jęs. kad kuris nors naujakūris, 
ar jo šeimos narys serga, nieko 
nelaukdamas, ir važiuoja jį 
apžiūrėti ir nuveža vaistų. Kar-

■ažiuoja 
ir

Demonstruojamas naujo plaukiamojo lėktuvo pasikėlimas Pary
žiaus aerodrome. Jis sveria 190 svarų ir turi motorą viršuje savęs.

nešdami skurdą ir vargą. įvai- 
nedateklius, neturė-

tremtinių darbus, ir visai už- tiečių paliko, kurie tebegyvena 
pelnytai.

Chazy miestelyje, nors ir y- riausius
ra katalikų bažnyčia, kuri vie- darni jokių vilčių susilaukti ten
tos tikinčiųjų labai gausiai lan- ■ žmoniškesnių 
koma ir kurioje klebonauja1 gų. 
kun. Capron, taip pat labai: 
nuoširdžiai ir tėviškai tremti-1 
nius užjaučia ir jiems, kiek ga
lėdamas padeda. Darbo ir bu
to garantijų suradime farme-3 
rių tarpe jis 
mas talkininl 
ainiais reikalais

gyvenimo sąly- 
Jonas Ervydis.

BROCKTON, MASS.
Susilaukė Sūnaus. Lapkričio 

d. inž. Christoforas ir Halina 
yra nepamaino- (Mačiulytė) Daugirdai susi-1 
». Šiaip su dva- laukė gražaus sūnelio, Jungjparap., 

lietuviams Valstybių piliečio, kuris sveria 
naujakūriams, kurie dar ang- 9 svarus, 
lų kalbos nemoka, yra sunku, j Pp- Daugirdai yra atvykę iš

(tremties ir apsigyvenę p.p. 'An
tano ir Petronėlės Peldžių na
muose. Jie auginą taipgi sūne-

KRAMPAITĖ-Krugis (Krun- 
klevičienė), Marijona.

KRUGIS (Krunklevičienė) - 
Krampaitė, Marijona.

KRUNKLEVIČIENE - (Kru- 
gis) - Krampaitė, Marijona.

KURŽINSKIENE, Ieva ir 
vyras Povilas, bei vaikai Alek
sas, Aniceta, Bronė ir Elena, iš 
Tryškių v., Šiaulių ap.

LUKOŠEVTCIŪTE, Anuse, 
iš Rudgalvių km., Vevirženų 

Andre javo vi., Kretin
gos ap.

MINAUSKAS (Minovskis) 
Antanas, iš Ukmergės.

MINAUSKIENE Petronėlė 
ir jos duktė Kumfertienė Tere
sė, tremtinės, prašo atsiliepti

1
BALF Sandėlyje Gauti Drabužiai ir 

kiti daiktai 1949 m., spalių mėn.
Caaada

! Mattawa, Ont., J. Bakšys 1;
Chicago, Boreviau. «“<*“• Uetttvi* 290

82 svaru; DanviUe, K. J Ko-' voiHMHAI

Spalių 21 d. iš BALF sandė- 
lio išgabenta nauja drabužių, 
avalynės ir kitų daiktų siunta, 

1 skiriama lietuviams Vokieti jo- 
jc.

Į “S.S. Hoegh Silvercrest” 
išviso pakrauta:

213 Vienetų; 22,813 svarų; 
$20,598.45 vertės.

Siunta pasiųsta į Munich- 
Pasing BALF įgaliotinio vardu. 

_ 1 Šiuo metu 7 *
'.visai tuščias, 
išimtų svarų 
paskutinėmis 

’ nomis.
- BALF Seimas Philadelphijo- 
je konstatavo, kad kurį laiką 
daiktinės dovanos dar bus rei
kalingos likusiem 
tremtiniam sušelpti 
visuomenės talkos ir

Taigi, drabužius,

nors labai akmenuota, bet že
mės ūkis neblogai išstatytas. 
Ūkininkai daugiausiai 
pieno ūkiu 
mu.

Iš seniau 
negyventa: 
šeima.
Andrew Speare šeima, 
dėka ir pastangomis

verčiasi
ir gyvulių augini-

ninkas. kun. Dr. J. B. Končius 
“Darbininke” rašė

Bendrai paėmus, pasigenda
ma pamaldų su lietuvišku pa
mokslu ir lietuviškomis gies
mėmis. Teko girdėti, kad tuo 
reikalu jau susirūpinta ir net 
jau vyskupijos durys klabena
mos. Būk Vyskupas poniai J. 
Speare pažadėjęs, kad jis atsi
žvelgsiąs ir į tikinčiųjų nauja- j 
kūrių sielos reikalus ir jų ne- 
nuskriausiąs. Tat yra vilčių, 
kad netolimoje ateityje ir mes 
Chazy’ apylinkėje gyvenanti ( 
lietuviai galėsime savo gimtą
ja kalba garbinti Aukščiausįjį.

Vietos gyventojai daugumo
je giliai tikinti katalikai, nau
jakurių padėtį atjaučia ir su
pranta. Naujai atvažiavusius, 
o ypač su šeimomis, apdovano
ja: rūbais, maistu, indais ir 
kitais reikalingais pradžiai da
lykais. Šventadieniais nuveža 
į bažnyčią ir parveža. Sutikę 

net iki I 
kurie 
buvu- 
stam-

lį Tomuką. P-nia H. Daugirdie-I gimines ir pažįstamus, 
nė yra duktė garsaus dr. chi-Į MACIANSKIS, JonasMACIANSKIS, Jonas ir Vla- 
rurgo Stasio Mačiulio, kurįdas, kilę nuo Kėdainių - Ra- 

pirmos okupacijos 
Panevėžyje žiauriai nužu-

. bolševikai 
metu 
dė.

CICERO, ILL
apie švento Antano

čia lietuvių kaip ir 
gyveno tik viena'

tai vietos gydytojo! Nebe reikalo ir BALF pirmi- 
kurios

šiandien nepersenai
šioje apylinkėje jau yra nauja- ir iškėlė šių taurių Amerikos 
kūnų lietuvių virš 70 žmonių, lietuvių nuopelnus. 
Nors dr. Andrew Speare ir jo j lankiai ir nuoširdžiai suminėjo 
žmona Juzefina Kašėtaitė - kai šuriuos jų atliktus dėl

Gana pa-

LDS Naujos Anglijos Apskrities

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

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

Kviečia Apskrities Valdyba.

kelyje, visad paveža 
noriamos vietos. Kai
krautuvininkai, perkant 
siems dypukams. daro
bias nuolaidas.

Nors kai kuriais atžvilgiais 
čia ir nepatogumų yra. bet 
daugumoje atvažiavusieji yra 
patenkinti. Korespondencija du 
kartu į dieną gaunama. “Drau
gas” reguliariai į antrą dieną 
gaunamas, tik dėl nežinomų 
priežaščių “Darbininkas” labai 
retai normaliai tegaunamas.

Nors ir mažas miestelis, be 
pramonės įmonių ir miestiško 
gyvumo, o apylinkės retai ap
gyventos ir be didesnio judėji
mo, bet naujakūriams čia ra
mu, saugu ir niekas nebegąs
dina jokiais skryningais, jokio
mis repatrijacijomis. Viskas 
paliko anapus Atlanto, tik gai
la, kad dar ten daug mūsų tau-

MEDLEVA ŽIEVIES

U. S. inžinieriai, pasinaudodami radio akty
vumui registruoti aparatais, ieško prie William 
Penn kelio, netoli Pittsburgh, Pa. uranijaus.

dis 75 sv.; Kewanee, 
jShumis 19; Springfield, 
ter Rodutskey 600.

Masachusetts
E. Weymouth, Mary Gailius ® 

18 sv.
Mary land

Baltimore, F. A. Velžienė 8.
Maine

Rumford, Bronė Stasiulis 9. 
New Jersey

Newark, BALF 35 skyrius 
50; Bayonne, J. Jodrevvich 
Šv. Mykolo parapija 933.

New York
Brooklyn, Anna Grasman 

Peter Winslov 25, Mrs. M. Ca- 
tuogno 29, Ant. Skabeikis 14,! 
Jonas Alyta 21; 
G. Griniuvienė 
Heights, S. 
maica, Anna 
peth, Sophia 
York, M. Valušienė 4.

New Hampshire
Nashua, Al. Laflamme 

Pennsylvania
Kingston, R. Kučinskaitė 28; 

Royersford, Mrs. M. White 16; 
Luzerne, Victor G. Machinist 
65.

Great Neck, 
6; Haddan 

Kižonas 14; 
Zalpis 47; 
Raynis 190;

Ja- 
Mas- 
New

17.

BALF Sandėlys 
liko vos keletas 

drabužių, gautų 
spalių mėn. die-

šeinių apylinkių.
MIKNIS, Pranas, iš Sedos 

m., gyveno Elizabeth.
NEIMONIENE - Rinkytė E- 

lena ir Rinkis Jonas ir Julius, 
iš Zavodos km. Punsko par.

NEJUE (gal NEU) Jonas,Dar
draugijos bankietą, kuris įvyksAukštupių km. Tauragės a. 
lapkričio 13-tą dieną, Šv. An
tano parapijos svetainėje 6-tą’štupio km., Tauragės vai. 
vai. vakare. Draugija kviečia 
visus geros širdies lietuvius, ng Anė, iš Jurbarko, ir vyras 
kaip ciceriečius, taip ir iš apy- Rydemakas Jonas, 
linkinių miestelių, o ypač chi- tės km., Tauragės vai. 
cagiečius. Mūsų vyrai patys 
gamina valgius, kurie yra tikri įš Šilalės vi., Tauragės ap. 
expertai valgių gaminime. Jau 
daugelį metų tų vyrų gamin- įiškių km>< Vosyliškio par., Ke
tais valgiais buvo bankietuose dainių ap. 
vaišinta, ii niekados nebuvo; 
publika apvilta. Vyriausias vi-į 
rėjas bus mūsų narys Povilas 
Putrimas, kuris yra ir geras 
biznierius. Aš manau, kad jo
kiame restorane taip skaniai 
pagamintų valgių negausite, 
kaip šiemet mūsų draugijos 
bankiete. Bus taip gi progra
ma.

Taigi visus lietuvius prašome 
dalyvauti, ypač mūsų narius 
pasidarbuoti, atsivesti savo šei
mas ir pažįstamus. Maloniai 
prašome atsilankyti ir visus 
mūsų biznierius ir profesiona
lus. Visus pavaišinsime.

Anastazas Valančius.

NEU (Nejus) Jonas, iš Auk-

NYKŠTAITE - Rydemakie-

ii Šakvie-

PETEREIT, Adam ir Simon,

POŠKUS, keli broliai, iš Mei-

PAREIGYTE Hortenzija.
PETARIS Adomas, iš Ra- 

meslaukės km.. Šilalės vai. 
Tauragės ap.

POVILAITIS, Jurgis, iš Rau
donės km. ir vi.

POVILAITIENĖ - Abroma
vičiūtė Marija, iš Paškėčių k., 
Pakruojo vai. Šiaulių ap.

SIMANAVIKIENE - Gudai-

PAIEŠKOJIMAI

ADOMAITIS, iš Pailių km., 
Kruopių vi., Šiaulių ap.

BENDIKAITE, Marcijona, iš 
Šaljienų km., Švėkšnos vi., 
Tauragės ap.

BORUSA. iš Keidų km.. Ak
menės vi., Mažeikių ap.

BŪGNYTI - Simonavičienė, 
. i Pranciškai iš Akmenės. Mažei- 
Jkių ap.
į j BURDULIS, Jurgis ir Pet- 

liuosuoja vi-įras’ Būdviečių km., Keturva-

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

katai, ji lengvai 1 
durius, stabdo galvos skaudė-!toR’ų yL, Vilkaviškio ap. 
jimą ir priduoda kūnui gyvu-j 
mo ir skaistumo. Vienas puo-< 
dūkas verdančio vandenio ir j 
vienas šaukštukas sutrintos 
Medlevos Žievių, gerk kada at
šals. Medlevos Žievės $1.50 
svaras, o už $1.00 10 uncijų.

Trukžolių šaknis vaistas nuo 
patrūkimo, po krūtine skaudė
jimo, .dieglių, palengvina atko- 
sėjimą, verčia prakaituoti 
Trukžolių svaras $2.50, o 
$1.00 5 uncijos.

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

už

tytė, Marcelė, ir jos sesuo Šu
kienė, Elzbieta, bei jų brolis.

Ieškomieji ar apie juos žinan
tieji maloniai prašomi atsiliepti 
Conmilaie Geaeral of Lithuaaia 

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

lietuviam 
ir prašė 
paramos, 
avalynės,

maisto ir kitų daiktų siųskite: 
United Lithuanian Relief Fund 

of America
105 Grand Street, 
Broklyn 11. N. Y.

Šiuo metu žmonės dažnai pa- 
i galvoja apie besiartinančias 
| šventes — Kalėdas, Naujus 
Metus; ta proga prisiminkite ir 
tuos, kuriems nei Kalėdos, nei 
Naujieji Metai nežada jokių 
linksmybių, ramybės nė užtik
rinto rytojaus..

Pagalvokite... Atjauskite... 
Suraminkite...

PASAKŲ KNYGA

ValfiMloilh
Šioje apysakų knygoje “KUR BAKŪŽE SAMANOTA” tel

pa be galo įdomių 12 istorijų ir 12 pasakų, kaip tai: “PABĖGĖ
LIAI”, “LOKYS IR VOVERE”, “OŽIO BALSAS”, “ADOMAS 
IR IEVA”, “UODAS”, “POPIEŽIAUS PAUKŠTYTE”, “SENAS 
KARVELIS ALEKSANDRAS”, “ŽIOGŲ DAINA” ir Lt

Knyga 288 ‘ ‘ .........................................
reikia mums T ’ . . . . ....
konvertą ir prisiųskite “Darbinnkui”. Gavę kuponą, tuojau nu- 
siųame jums knygą. Rašykite:

“DARBININKAS”
366 W. Broadvay So. Boston 27, Mass.

88 puslapių .Kaina $2.00. Užsakant šią knygą ne- 
lašką rašyti, tik įdėkite iškirptą kuponą su 52.00 į

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

gą — “KUR BAKŪŽE SAMANOTA”. *
Vardas ....----------------------------------------------------------------------
Adresas________________________________________________

Turėkite Savo Namuose
Šventąjį Rastą-Naująjį 

Testamentą .

DAUKŠIENE, iš Alvito. Vil
kaviškio ap.

GEDEIK1S, George.
GUDAITIS, Juozas ir jo se

serys Šukienė, Elzbieta, ir Si- 
manavičienė. Marcelė kilę iš 
Antkalniškių km., Jurbarko v., 
Raseinių ap.

IŠGANAITIS, Juozas, iš Sin
tautų vi., šakių ap., Zaltynų k, 

Antanas, iš Už- 
Kvedarnos

JURJONAS,
dvario km., 
Tauragės ap.

KOLIČIENE
1 Batakių vi., Tauragė ap.

- Šimkutė,

vi.,

iš
L

Kun. Pr. M. Jurui talkininkaujant “Darbininkas” jau 
perspausdino J. E. arkivyskupo J. Skvirecko verstą Nau
jąjį Testamentą, kuris apima visas keturių evangelistų 
knygas, Apaštalų Darbų aprašymą, laiškus Apaštalų: 
šv. Povilo, Šv. Jokūbo, Šv. Petro, Šv. Jono, Šv. Judo ir gi
lųjį ateinančių ir ano pasaulio dalykų Apreiškimą, su
rašytą apaštalo šv. Jono, kuris Paskutinės Vakarienės 
metu buvo padėjęs savo galvą ant Kristaus krūtinės.

Naujame Testamente yra surašyta Viešpaties Jėzaus darbai ir stebuklai, 
šventasis Raštas tai yra Knyga knygų. Už tai patys užsisakykite jį 

ir užsakykite mūsų broliams, kurie yra karo audrų išblaškyti. Jie yra 
labai išsiilgę lietuviškų knygų.

Stipriais audeklo apdarais $3.00; popieriniais viršeliais — $2.00. Už
sakymus siųskite: “Darbininkas”, 386 W. Broadway, S. Boston 27, Mass.

.šiuomi siunčiu čekį sumoje $ ir prašau prisiųsti Naująjį Testamentą.

Vardas

Adresas ...
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Pasaulio be Dievo vaizdas. - Be
dievis tiki Dievą ir kovoja prieš Jį. - 
“Tylėjimo suokalbis” ir mirtis tuštu
moje. - Emanuelio grįžimas. - Kan
trybės ir didžiadvasiškumo!J. Kuzmickis

Prieš keleris metus 
prancūzų katalikiškame 
žurnale buvo mėginta pa
vaizduoti pasaulį be Die
vo.

Tokio pasaulio vaizdas 
buvo nupieštas šiais žo
džiais:
— Sovietų kolektyviz

mas egzistuoja. Liberališ
kasis pasaulis egzistuoja. 
Krikščionybės įkvėpta ci
vilizacija ir kultūra ne
egzistuoja. Katedros nėra 
mūsų. Priklauso 
kurie jas pastatė...

Ak, iš tikrųjų 
pasaulio be Dievo 
das!

BEDIEVIUI DIEVAS 
YRA GYVAS...

tiems,

baisus 
vaiz-

Žinomas filosofas kuni
gas F. Savickis prieš dvy
lika metų pasakė Tarp
tautiniame Kristaus Val
dovo Kongrese:
— Šiandieniame pasau

lyje dvi rūšys žmonių, 
artimiausių Dievui, užsi
pelno ypatingo dėmesio: 
Bažnyčios šventieji ir so
vietų bedievis. Arčiau 
Dievo yra sovietų bedie
vis, kovojąs jprii 
savo būtybe, ne: 
vakarinių tikrų krikščio
nių. Bedieviui Dievas yra 
gyvas dalykas, yra neap
kenčiama Būtybė ir iki 
tokio laipsnio priešiška, 
jog kovai prieš Jį mobili
zuoja visą savo žmogiš
kumą. Paprasto gi krikš
čionio 
seniai 
kas...

Jau
teisingi žodžiai perkūnu 
ištiko daugelį tikinčiųjų. 
Tie žodžiai, tačiau, ir 
šiandien aktualūs, nes jie 
verčia pamąstyti apie sa
vo krikščionišką aktyvu
mą ir apie bedievių at
kaklų darbą, 
prieš tikėjimą, 
tuvių spaudoje 
kių bedievybės 
kurie griebiasi 
argumentų, kad tiktai su-

sieloje Dievas jau 
palaidotas, yra nie-

tada šie tiesūs ir

nukreiptą 
Juk ir lie- 

apstu to- 
apaštalų, 

pikčiausių

naikintų gyvą Dievą ti
kinčiųjų sieloje.

“JUMS DIEVAS NĖRA 
DUONA...”

O dabar paskaitykime 
tokio bedievybės “apašta
lo”, garsaus sovietų rašy
tojo, Ilia Ehrenburg žo- 
džiuą, kuriuos jis po ano 
karo parašė vakarie
čiams:
— Jums Dievas nėra nei 

duona, nei gyvenimas, 
netgi nei pramogos daly
kas, bet kažin koks kre
mo ąsotėlis (argi žinoma 
kas ir kam jį užrašė; re
ceptas seniai pražuvo), 
stovįs maudymosi kam
baryje ant lentynos ir jo 
neišmetame tik dėl to, 
kad nustojome jį matyti, 
— tiek laiko jau stovi.

Kodėl tie visi žodžiai 
čia minimi?

Jau Šv. Tėvas Pijus XI 
skundėsi, jog suorgani
zuotas “tylos suokalbis” 
prieš Dievą, nes apie Jį 
dažniauisai tylima.

Dabartinis Šv. Tėvas 
Pijus 'XII yra pastebėjęs, 
jog mokančios Bažnyčios 
balsas socialiniuose ir 
auklėjimuose reikaluose 
yra rūpestingiau klauso
mas ir kartais realizuoja
mas protestantų kraštuo
se, nei katalikiškuose.

Šiais metais miręs Pa
ryžiaus Kardinolas Su- 
hard pabrėžė, kad tas vi
suotinis Dievo nutylėji
mas, kuris iki šios dienos 
iššaukia daugelio rasių 
pasipiktinimą, nėra tiktai 
išorinis blogis. — 
galima sakyti, 
nutylėjimas; ir 
sistematinga 
Dievo jų tarpe 
pasmerktas pajuokai, iš
varytas iš pačios žmogiš
kosios širdies. Visuomenė 
atsiribojusi nuo Jo, užsi
darė savyje ir miršta šia 
tuštuma... Kūrėjo tarp 
mūsų nėra, Jo nėra mūsų 
miestuose, mūsų sodžiuo
se, mūsų teisėse, mūsų 
papročiuose...”

EMANUELIO 
GRĮŽIMAS

Anksčiau duotos ištrau
kos paimtos iš ankstybes- 
nių kalbų ar raštų. Nuo 
to laiko daug kas pasikei
tė tautose, valstybėse ir 
žmonėse.

Nors bedieviai sistemin
gai ginčyja Dievo būvi-Į 
mą, nors ištisos valsty-' 
bes (tik ne tautos!) ati-’ 
traukiamos nuo Jo, nors 
tikintiesiems įvairūs laik
raščiai nesigaili pikčiau
sių pašaipų, — vis dėlto 
Dievas — Emanuelis —y- 
ra su mumis.

Mes nueikime į didmies
čių bažnyčias. Prisižiūrė
kime tikintiesiems, kurie 
eina eilėmis prie Dievo 
stalo, kurie meldžiasi ir iš 
širdies gieda...

Mes nuvažiuokime į Fa- 
timą, į Liurdą, į Romą, — 
visur rasime tūkstančius 
tikinčiųjų, kurie veržte 
veržiasi prie Dievo...

Mes nueikime į labdaros 
įstaigas ir pažiūrėkime, 
kokių žmonių čia dau
giausia. Juk Kristus ne be 
prasmės pabrėžė vieną iš 
didžiausių įsakymų: “My
lėk savo artimą kaip pats 
save”.

Mes nueikime, pagaliau, 
į katalikiškas šeimas ir į- 
sitikinkime, kas palaiko 
tėvų moralę, rūpestingu
mą, darbštumą: ar ne ti
kėjimas įkvepia motinai 
jėgų budėti prie kūdikio, 
kai netikinčios šeimos 
praktikuoja įvairius šei
mos mažinimo būdus...
TIKINČIŲJŲ POZICIJA
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Nauji Tremtinių Transportai

Da-

Tai yra, 
visuotinis 
faktas, ir 
intencija, 
nėra, Jis

ĮSIGYK ANGLIŠKAI - LIETUVIŠKĄ

ŽODYNĄ
English - Lithuanian Dictionary

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

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

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

Užsakymus siųskite:
DARBININKAS

MWMtBreadway _ . So.Bastos27,Man.
Šiuomi siunčiame $............... ir prašome atsiųsti

mums Angliškai-Lietuvišką Žodyną.
Vardas •♦•••• *•••••••••••••••••••••• •••••ooo o ooo o •♦•••••• o ••.•••••••«
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Plieno pramonės streikuojantieji darbinin
kai Pittsburghe unijos būsinėje reikalauja mais
tui pašalpos. Jiems išduodama po 2 dol. į dieną 
maistui, kuriuos matome čia asmeniškai atsii
mant.

Tačiau tie argumentai prideda, kad vien tik ka- 
nėra nauji. Juos randame liniai 
jau šv. Rašte. Ir anais 
laikais negailėta pikčiau
sių kaltinimų apaštalams, 
net pačiam Kristui. Isto
rija gi nuolat kartojasi.

Tikintieji ir toliau turi 
palaikyti savo instituci
jas ir ugdyti savyje veik
lią. gyvą, krikščionišką 
dvasią. Tuščios, rėksmin
gos diskusijos nevisuo- 
met atneša laukiamų re-j 
zultatų: kas garsiau rė
kia, tas — atrodo — lai
mi. Bet taip nėra. —

I

Kiekviena veikla reika
lauja daug kantrybės ir 
didžiadvasiškumo.

Katalikams šiandien 
primetamos įvairios ydos: 
jie ir fašistai, ir nedemo- 
kratai, ir užsispyrę, ir 
siauraregiai, ir vienybės 
ardytojai...

iš nesovietinių, sri
čių dar tikisi išeit į lais
vę.

Rusai, pažįstantieji so
vietinį rėžimą, nesusi vi
lioja panašiais klaidini
mais.

Specialią kategoriją su
daro kaliniai iš Pabaltės 
kraštų apkaltinti bendra
vę su 
buvo ; 
riuos 
sunkūs 
mai. Nuteistieji 
tų sričių, kurias 

priversti

vokiečiais, 
sutikęs tokių, 
ištiko 

; teismo

Darbas, susiklausymas, 
savo asmenybės tobulini- į buvo 
mas niekuomet neturi bū- 1941 m- ° vėliau 
ti apleidžiamas. Pagaliau, grįžo, 
visuomet atsimintina, jog 
didžiadvasiškumas, nepa
siduodant pykčiui ir 
daugžodžiavimui, padaro 
daugiau įtakos, nei iškil
mingiausios kalbos.

E kart 
ku- 

ypatingai 
sprendi- 
buvo iš 
sovietai 
apleisti 

vėl su-

S. m. lapkričio 7 d., laivu 
"General Taylor” į New Yor- 
ką atvyksta šie lietuviai trem
tiniai :

Ablomienė, Petronėlė, Genė, 
Regina į Athol, Mass.

Abraitis, Jonas, Irena, 
lia, Arūnas į Indiana.

Alisauskas, Izidorius, Sofija 
į Jamaica, N. Y-

Andrušaitis,. Albinas, Koste, 
Gedeminas, Irena į Cleveland, 
Ohio.

Andriušis, Engelbertas, Ma
rija į Chicago, III.

Augustinavičius. Albinas į 
Fanvvood, N. J.

Balanda, Gediminas. Boles
lovas. Pranciška. Mindaugas į 
Detroit, Mich.

Bandonis. Joseph į Gardner, 
Mass.

Banevičius. Robertas, Elena, 
Mykolas. Marija į Hartford, 
Conn.

Bardvidaitė. Zuzana į Chi
cago. III. .

Beinoris. Jonas į Providence, 
R. I.

Bendikas. Jurgis į Parkland, 
Washington.

Bernotas. Jonas. Arūnas, 
Pranas, Vytautas į So. Arling- 
ton, Virg.

Bielinis. Vladas į Pittsburgh. 
Pa.

Dabrila. Zigmas į Worcester. 
Mass.

Damijonaitis, Algimantas į 
Pittsburgh, Pa.

Dravininkas. Jonas. Lydia į 
Chicago, III.

Eimontas. Mikas į Philadel
phia, Pa.

Endriukaitis, Bronius, Ona. 
Asta į Bello Mead. N. J.

Gailius, Galina. Mykolas į 
Lawrence. Mass.

Garmus.
Kunigunda, Irena į Brooklyn, 
N. Y.

Giedrikas, Jonas j Amster- 
dam. N. Y.

Grigaliūnas. Benediktas. Al
dona. Gedeminas. Aldona į 
Worcester, Mass.

Glowacki. Natalija į Averill 
Park. N. Y.

Isganietis. Natalija į Hart
ford. Conn.

Jasenas. Mikas. Marija. Jū
ratė į Brooklyn, N. Y.

Jaunytė, Regina į Baltimo
re. Md.

Juodakis. Steponas. Stanis
lava. Nijolė, Danguolė į E. 
Chicago. Ind.

Juozaitis, 
land, Ohio.

Kaselytė. 
Dickison, N.

Kavaliauskas. Balys į 
son, Nebr.

Kemezys. Petras. Vitalija. 
Kęstutis į E. St. Louis, III.

, Antanas į Chat- 
■field, Minn.

Kirvaitis. Augustas. Paulina 
į Philadelphia. Pa.

Kontrimas. Simonas, Jadvy
ga. Ričardas į Brooklyn. N. Y.

į Wor-

Antanas. Sofija,

i

i

i

Roslin-

Brook-

Kenne-

Lenkas Apie Lietuvius Rusijoj
Pradžia 3-čiame pust 

jo- sovietų pažadams. 
Jiems buvo žadama dova
noti jų nusikaltimus, kar
tu pažadėta neliečiamybė 
ir geras darbas tėvynėje.

To paties likimo susi
laukė rusų tautybės as
menys vokiečių išvežti 
darbams prievarta į Vo
kietiją. Taip pat grąžinti 
iš Vokietijos buvę sovietų 
karo belaisviai ir visi kiti, 
kuriems karo painiavoje 
teko kad ir trumpam lai
kui pakliūti už Sovietų 
Rusijos ribų.

Visi repatrijavę susilau
kė to paties likimo. Pra
džioje jiems visiems buvo 
surengta nuodugnūs ir 
griežti skryningai per ku
riuos buvo nagrinėjama 
jų ištikimybė. Prie ma
žiausio įtarimo be atodai
ros jie buvo pasmerkiami 
priverčiamiems darbams 
koncentracinėse stovyk
lose.

Tuo tarpu tariamai išti
kimiems buvo leidžiama 
sugrįžti namo, kur jie tu
rėdavo visiems pasakoti 
apie skurdą ir vargą jų 
iškentėtą “supuvusiuose” 
Vakaruose.

Vienok niekam nebuvo 
leista namuose pasilikti faktus, jog baltai 
ilgiai! 1—6 mėnesių. Po.centracinėse

Autorius prisimena vie
ną: tai Dr. Neviadomski 
iš Rygos. Jo visa kaltė, 
kad jis liko dirbti ligoni
nėje vokiečiams okupa
vus jo Tėvynę. Jį nuteisė

'15 metų “katorgos”. Tai 
ypatingai baisi priverčia
mųjų darbų rūšis.

r Tarpe kalinių su pana-
tų kaltinimų rimtumu.: šiais sprendimais ypatin- 
Išskyrus labai retas išim- gai daug yra ukrainiečių 
tis, jis visus tuos kalti- iš sričių buvusių laikinai 
nimus laiko pramanytais, vokiečių okupuotų 
Jis yra įsitikinęs, kad visi metu. Sekanti didžiausia 
tie kaltinimai turi vieną;grupė tai kilusieji iš Pa- 
ir aiškų tikslą: žmonių baltės 
sunaikinimą.

Autoriaus

karo

respublikų: Esti
jos, Latvijos, Lietuvos, 

įsitikinimu!Nors tos respublikos iš 
sovietai vis dar tiki savo'vardo 
žmonių perdirbimo arba i mos” bet jų piliečiams ne- 
atvertimo teorijai.

Su pačios Rusijos žmo-imU uždėtą bausmę atlik- 
nėmis jiems tas iki šiol! dūlėti savo tėvynėje. Jie 
sekėsi, I 
kių vilčių perauklėjimui 
asmenų gyvenusių už so
vietinėj kapitalistinėj ap
linkumoj. Jų samprotavi
mu, jie yra tiek apkrėsti 
ir sugedę, kad jų perauk
lėjimas jau nebeįmano
mas.

Kadangi nėra jokios 
vilties susilaukti iš jų ge
rų komunistų ir todėl dar, 
kad jie savo klaidingomis 
ydingomis pažiūromis ne
užkrėstų kitų — lieka 
vienas vienintelis ir gerai 
išbandytas būdas: juos 
sunaikinti.

BALTAI PASMERKTI 
IŠNYKIMUI

Kad baltai yra paskirti 
sunaikinimui, Ekart laiko 
pakankamu įrodymu tuos 

kon-
__ _ _ _____   stovyklose 

to jie būdavo deportuoja- yra priskirti taip vadina
mi į koncentracines sto- mam specijaliam kontin- 
vyklas. Teismo sprendi- gentui. Be to jie depor-’ 
mai būdavo trumpi: “už tuojami masiniai, be teis- 
išdavimą” arba “bendra-^mo sprendimo, be atran- 
vimą su priešu”.________ Jkos. Maža kas iš jų tikisi

Knygos autorius netiki atgauti laisvę. Ekart dar

yra “nepriklauso-

Į leidžiama sovietiškų teis-

Vaclovas į

Brone į 
D.

i

Cleve-

West

Madi-

bet jie neturi jo-į deportuojami Rusijon.

i

Pabaltės ištremtieji su
tinkami visoje ] 
Ekart yra sutikęs juos 
transportuose į įvairias 
Rusijos puses, Maskvos 
Butyrkų kalėjime ir ki
tur.

Jis yra kalbėjęs su jais, 
taip pat ir su daugeliu ki
tų apsišvietusių kalinių. 
Tų pasikalbėjimų turinio 
santrauka tokia: jeigu 
kas nors dar vakaruose ir 
tiki susiartinimo galimy
be Vakarų su SSSR, tai 
pats save 
nes sovietai 
karui. Ir dirba

Tas karas 
sunaikinimui 
nio pasaulio, 
jam būti paskutinis ir 
mirtinis smūgis.

Kaliniai taip pat laukia 
karo, tik jau visai dėl ki
tų priežasčių: karas su
teiktų jiems laisvę, o jų 
tėvynėms — nepriklauso
mybę. (V. B.).

Pagal “Newsletters” 
“G. š.”

irieji su-> 7; , 1 
Rusijoje.!

apgaudinėja, 
dirba vien 
atkakliai, 
skiriamas 

kapitalisti- 
Tai turės

Kulakauskas. Tada į Mil- 
ford, N J.

_ Laukaitis, Petronėlė. Jonas 
į Baltimore, Md.

Leveckas, Kęstutis. Petronė
lė, Julija į No. Providence. R. 
I.

Liogys, Eduardas į Maspeth, 
N. Y

Lukoševičius, Jurgis Į Brook
lyn, N. Y.

Marcinkevičius, Kostas. Sta
nislava į Kearny, N. J.

Markuzytė, Antanina j Det- 
roit, Mich.

Marcinkevičius, Antanas. 
Magdalena į Worcester. Mass.

Matjošaitis, Juozas 
cester, Mass.

Matulis, Antanas 
dale, Mass.

Mauragas. J uozas 
lyn, N. Y.

Morkevičius, Julius 
bunk Port. Maine.

Mudenas, Bronius į Worces- 
ter, Mass.

Nakas, Antanas, Anna. Vy
tautas į Gary, Ind.

Naujokas. Simas į Webber- 
ville, Mich.

Paškevičius, Vytautas, Ane, 
Arvydas į Stoughton, Mass.

Petrauskas, Mykolas į Hart
ford, Conn.

Petriūnas, Adolfas į Brook
lyn, N. Y.

Plaušinaitis, Vladas į Brook
lyn, N. Y.

Pridotkas, Aleksandras, Bro- 
nislava, Aleksandras, Danutė į 
Worcester, Mass.

Radauskas, Bruno, Domicė
lė, Irene į Baltimore, Md.

Rimas, Alfonsas. ' Aldona. 
Algimantas. Rasa į Roxbury, 
Mass.

Ramanauskas. Povilas į 
Brooklyn, N. Y.

Sakalas. Juozas.
Aušrelė. Ramutė į 
Nebr.

Samsevičius. Ona.
Gražina į Worcester.

Samuilis. Zenonas.
Chicago, III.

Scheenbern. Johann, Jeva, 
Marta. Andrius į Chicago. III.

Sedaika. Pranas į Kenne- 
bunk Port. Maine.

Sedys. Juozas. Genovaitė į 
Great Neck. L. I.

Stanaitis. Endnus. Helena. 
Editha. Ollus į Estellibe. S. D.

Svelnys. Gediminas. Marija. 
Arvydas, Algis į Ansonia. Ct.

Tauteris. Vaclovas į Detroit, 
Mich.

Valantinas. Vytautas, Povi
las. Kaze Philadelphia. Pa

Žakevičius. Vincas. Janina. 
Terese. Albinas į Shelter Is- 
lan. N. Y.

Žilius. Esther į Mt. Vernon, 
N. Y

Atvykstančius uoste pasitiks 
organizacijų atstovai.

BALF Imigracijos Komitetas.

Jadvyga, 
Omaha.

Stase,
Mass.
Irena į

Remkite tuos profesljonatus Ir biz
nierius, kurie savo skelbimais remia 
-Oarbinmka".

Visi skelbkite* "Darbininke**.

ĮSIGYKITE VEIKALĄ B LIETUVOS PARTIZANŲ VEIKLOS
VYTIS IR ERELIS

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

Amerikos lietuviai gerai pažįsta garsaus 
mūsų rašytojo ir jKieto 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:

DARBININKAS
866 West Broaduay, So. Boston 27, Mass.

"DARBININKO" ADMINISTRACIJAI:—%
IR

Šiuomi siunčiu $2.00 ir prašau prisiųsti apysakų — "VYTIS 
ERELIS”.

Vardas .........    —................................... .......

Adresas
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Jei Nori Prisijuokti, Linksmai ir Maloniai Praleisti 
Laiką, Ateik Į Metinį “Darbininko”

MENO IR JUOKU PARENGIMA
e

Sekmadienį
Lapkričio-No Vember 20 d., 194© 

Nunicipal Building Salėje 
53S East Broadway So. Boston, Mass

Muz. J. Tamulionis i
/

; j

Antrą programos dalį išpildys iš magiikus šposus, negalofo atsigėrėti._l-ą programos dali išpildys Nashua lie
tuvių parapijos Vyrų Grupe, vadovybe- New Yorko atvykęs, plačiai pagarsėjęs Juokų ir įdomybių Knise parengime tik- 
je muziko J. Tamulionio. Ji yra puikiai 
paruošta ir išlavinta.

MAGIKAS VYTAUTAS JURGBLA — 
COUNT MAGIC. Kas ji mato rodant

Magikaa V. Jurgita pasiren- 
gęs “nukirsti” gražią galvelę.

HARTF0R5. CONN.
Susipažinimo su naujakuriais 

pobūvis. Spalio 30 d. Liet. Am. 
Pil. Klube įvyko gražus pobū
vis, kurį surengė klubo socia
linis skyrius susipažinimo su

Po programos įvyko užkan-| Vargonininkas Jurgis Pet-
............................_ rengiasi prie Kalėdų 

lietuviai turėjo švenčių, lavindamas chorą ka- 
kad 

skai-

džiai ir vaišės, laike kurių sve-(kaitis
čiai ir vietos
progos susipažinti ir pasikal-, ledinių dainų, tikimasi, 
bėti. Po to vyko šokiai ligi vė- mūsų parapijos choristų 
lauš vakaro. Rengėjai, klubie- čius ir talentai padidėsią ir se- 
čiai. labai dėkingi visiems pre- karnos Kalėdos 1

nuostabia pilietiška drąsa, su 
menininkams įprasta dikcija 
bei precizine intonacija pade
klamavo eiles. Svečiai liko su
jaudinti iki ašarų ir be per
traukos plojo naujom meno

Nuoširdžiai prabilo ir vėliau
siai čion atvykęs K. J. V. Pa
dėkojo lindeniečiams už jų 
jautrumą ir gerumą, šelpiant 
ir prigiaudžiant tremtinius, ir 
pažymėjo, kodėl lietuvis drą-

_ ; visiems jiems ‘ žvaigždutėms. Salėj įsiviešpa-jsiai gali tarti šiuos brangius
legentams ir menininkėms-ams bus malonesnės mūsų lietuvis- į tavo Tėvynės meilės nuotaikos žodžius I LIKĘ /
už gražių išpildymą meninės koje kolonijoje, negu 
programos dalies ir prel. kleb. tremtyje. “D.” Kep.
J. Ambotui ir vargoninkui p. J. ----------------------
Petkaičiui už morališką para- IlMhFM M I
mą šio pobūvio. Prelatas savo n. J.

kino ir vėliaus pribuvęs teisė
jas. Frank Mančiūnas, klubo 
pirmininkas.

Šiame kubiečių pobūvyje me
ninę programą išpildė šie jau-:kajba paliko visiems malonų į- 
nuoiiai ir jaunuolės: Regina1 spūdį.
Rauchaitė. Danutė Balčiūnaitė.^ Dėkoja klubiečiai šios arba-

buvo
MC

žalių laukų.

Nepaprastas Įvykis Lindeno 
Lietuvių Kultūros Istorijoje 
Sekmadienį, spalių 30 d.,

naujais iš tremties atvykušiais Lolita Gražulytė ir Jura Skau- ^j^ šeimininkėms ir visiems 1949 yjsį šios kolonijos lietu- 
d>’tė: berniukai: Vytautas Sa-‘prisidėjusiems prie šio pobūvio viai, kaip iš seniau čia, taip ir’ 
liamonas. Jurgis Petkaitis pasisekimo. Svečiai, kiek esu'neseniai atvykę ryte jaudinosi,

lietuviais tikslu. Svečių ir klu- 
biečių susirinko apie 490 žmo
nių. Programą vedė klubo sekr. 
p. W. M. Chase. kurį perstatė 
n. L. G. Kazunas. rengimo ko
misijos pirmininkas. Po įžangi
nės kalbos p. W. M. Chase pa
kvietė pirmuoju kalbėtoju pre
latą Joną Ambotą, kuris savo 
gražia ir nuoširdžia kalba svei
kino susirinkusius svečius ir 
vietos lietuvius, kurių buvo pa
lydėtas gausiais plojimais.

Kalbėjo tremtinių atstovas 
adv. Giedraitis ir vietos veikė
jai. Neris Šimkus, p. J. Pil
kauskas ir klubo direktorių 
pirm. J. Giraitis. Visi kalbėto
jai sveikino svečius naujaku
rius lietuvius, linkėdami jiems 
gerai įsikurti šiame krašte ir 
įsijungti į vietos lietuvių kul
tūrini gyvenimą. Taip pat svei-

(vargoninkas) ir jo brolis Juo-; patyręs. labai įvertįno šįas klu- kad prastas' lietingas
zas Petkaitis ir Leonas Traška.1 
akordionu šokių muzikai prita
rė Liutivaras Gražulis.

biečių pastangas.

Kitos Žinios

i

i

Visos šiandieną pasirodžiu
sios meninės pajėgos sužavėjo 
ne tik publiką savo aukšto ly
gio programos išpildymu, bet 
ir šios srities specialistą poną 
Stuką, kurs, pakvietė visus in 
corpore dalyvauti jojo veda-

> I LIKĘ AMERICA. moj Radio valandėlėj, nes ne- 
Jis sujaudino visų širdis ir pa- trukus oro bangomis sklis lin- 
žadino jų kilnius jausmus, nes 
Kongreso naudai, bematant 
dalyviai sumetė $78 — tai reto 
gausumo skatikas bendram la
bui lengva širdimi duotas.

Perskaičius VAL Kongresui gerb. tautietės p. Atutienė ir 
paruoštą rezoliuciją, reikalau-[gukįenė yį bufeto malšino visų 
jančią grąžinti pasauliui taiką svečių alkį ir troškulį savo 
bei ramybę ir atitaisyti netei- ’ prašmatniai paruoštais skanu- 
singumą ] '
tautų už geležinės uždangos 
bei pašalinti genocidu besireiš
kiantį pragarišką rėžimą, vien
balsiai ir garsiai visas susirin
kimas pritarė.

Po to vėl pasipylė, it iš gau
sybės rago dainos, feljetonai: 

rankos 
diriguo-1 
dainas, 
virpino 
klausy- 

galvojo.
Nuotaikingu feljetonu ex-di- 

pukas Algirdas Skudzinskas 
vertė visus dalyvius juoktis.

Kalbas užbaigė garbingas 
svečias Lindeno Majoras, ku-- 
ris savo turininga kalba pati- ; 
kino lietuviams visokeriopą pa-( 
galbą jų kultūrinėje veikloje,' 
pasidžiaugė vietinių ir nauja
kurių darniu sugyvenimu ir, 
bendra kūryba, apsipažinęs su 
lietuvių tautos istorija, palin-l 
kėjo ištvermės lietuviams savo 
teisėtoj kovoj už laisvę.

Pabaigai bendras mišrus 
choras įspūdingai sugiedojo 
“Šią Naktelę” ir tradicinę — 
“Leiskit į Tėvynę”.

Ašaros keitėsi su šypsena. 
Džiaugėsi lietuviai savo pasi- 
sekpaiu, kultūringu, patriotiniu

ir ilgesys jos
Štai prabyla buv. Lietuvos 

ministras ir generolas Černius. 
Kariškais trumpais ir svariais 
žodžiais priminė tą neteisybę, 
kurios auka tapo mūsų ZEMfi, 
ir visi iki vieno pritarė savo 
širdyse, kad po tiekos aukų ir 
ašarų prisikels laisva mūsų tė
vų žemė...

Ir vėl salę užliejo dainos gar
sai: traukia duetą Anny Zuba- 

. vičienė ir Birutė Meilius “Kur 
Giria Žaliuoja”, ir rodos visi 
mato lietuvišką mišką, pilną 
grybų ir uogų... ir Tėvynės 
gynėjų partizanų, besislaps
tančių jo tankmėj ir beginan
čių savo Tautos brangenybes. įvyru choras, gabios

Kai išėjusi prie mikrofono'choro vedėjo Čižausko

deniškių išpildoma lietuviška 
daina ir džiugins daugelį lietu
vių, žadindama būti nuošir
džiais lietuviais.

Tenka pažymėti, kad mūsų

padarytą daugeliui' mynais. 
ArAlA^inac anorna ’oras ga

li sutrukdyti mūsų numatytą 
vakare bendrą pobūvį su įdo
mia programa.

Pesimizmas išsisklaidė, kaiGražiai pašoko jaunutė p-lėį
Nijolė Skaudytė ir jaunasis A-,dobas su bažnytinėmis apeigo- i va-kare prie LIBERTY PARK 
runas Strazdas. Eilėraščius į-'mis šeštadienį, spalio 29 d. lietuvių svetainės sustojo ilga 
spūdingai padeklamavo p. Di-; Laidojime patarnavo graborius automobilių su artimais ir 
kir.ienė. Piano paskambino vie- Kartonas 
tos jauna lietuvaitė, p-lė Be- bus jam 
verly Johnsonytė ir gražiai pa- me]e. 
dekalmavo kelis eilėraščius.
Vytautas Saliamonas pašoko 
“Lenciūgėlį”, pianu palydint p. 
Jurgiui Petkaičiui. Mikas Kri-

Mirė Aleks. Alinskas. Palai-

iš New Britain. 
lengva Amerikos

lietuviai rengiasi

Aktyvus dalyvis J. V.
/ ’f

Juozas Kasta* r

Lai
že-

mi-Vietos
nėti svarbias sukaktis, būtent:

pas padainavo solo dvi daine- Trejybės parapijos jMri-Į Jono
les. Meninė programa sužavėjo 
svečius ir vietos lietuvius klu- 
biečius. palikdama visiems ge
riausius įspūdžius.

ARMISTICE NIGHT

DANCE - ŠOKIAI
Sv. Varde Draug’jos, rengiami Sv. Petro Bažnyčios 

naudai
Gris Iktaia KRAKOVIAKI ORKESTRĄ

Penktadienį, Lapkričio 11 d., 1949

Šokiai 8-12 v. v.

Jaunieji ir senieji yra kviečiami dalyvauti. 
ĮŽANGA SI.(?0 (su taksais)

tolimais svečiais.
Nuotaika visų 

kimšte prisikimšo ne tik senes- byla Brazdžionio žodžiais Misa Skambūs vyrų balsai 
nio amžiaus lietuvių, bet ir 
jaunimo. Visi domisi vietos ve-

(terano, kultūrininko, ilgamečio 
lietuvių kolonijos darbuotojo,

> Liudvinaįčio parengta 
programa, žinoma, padedant 
visai BALF'o 132 kuopos val
dybai.

| Daug triūso ir vargo jis pa
dėjo, nemažai pasišventimo pa-

i senesnes ir

pakilo, salė tikros vaidilutės stiliumi pra-Ujamas, išpildė liaudies

mo ir bažnyčios pastatymo 
Hartforde. Taipgi, bus minima 
dr. V. Kudirkos 50 metų mir
ties sukaktis. Šios sukakties 
atžymėjimui rengiama atitin
kama programa. Prelegentais 
bus prelatas Jonas Ambotas, naujegneg pajėgag surinko šiai 
prof. V. Biržiška ir inž. Gun- vakaro programai.
tutis. Menišką programą išpil-| Atvyko pagert)ti Uetuvių po- 
dis parinktieji vietos talentai.
Dalyvaus parapijos šv. Cecili
jos choras, vadovaujamas p. 
Jurgio Petkaičio.

T
Serga dr. Varnas, kuris ne

senai atvyko iš tremties. Jo 
draugai ir prieteliai linki jam 
kuogreičiau pasveikti ir grįžti 
į mūsų bendruomenę.

būvį miesto Majoras, Mr. H. 
Roy Wheeler, nepagailėjo su
gaišti laiko ir New Jersey lie
tuvių Tarybos pirm-kas, Mr. 
Jack J. Stukas, Jr., kurs vado
vauja N. J. Lietuvių Radijo 
valandėlei. Pasistengė, nors ir 
negalėdamas aktyviai dalyvau
ti su vietos naujai sukurtu 
choru, kurio vedėjas yra iš E- 
lizabeth Mr. prof. J. Čižaus-

Sunkiai serga ligoninėje po-'kas, su ponia, garsia operos 
nia Eitmanienė ir jos sūnelis,1 soliste. O svečių buvo gausybė 
nesenai atvykę iš tremties. Jų- iš Newarko, Elizabeth ir kitų 
jų draugai ir kiti juos atjaus-' apylinkės miestų... ------ „„--------- ---  „
darni, rengia tam tikrą vaka-j Galingi garsai Amerikos ir savo laisvan kraštan.

Jurevičiūtė, publika*moterų širdis. Neviena 
žado, sekdama jos’ 
meną.
Anny Zubavičienė už- 
“Ne Margi Sakalė-

susijaudinusi paskendo 
ir nebegalėjo baigti

dama jų, paslaptingai

raudonasis

angliškai 
lietuvis, 

J. Stukas,

Inc.
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ*

• /

602 WashingtoB Blvd.
BALTIMORE 30, Md.

Tel. Lexingten ŽS9S
Llmaeinai dėl visokių reikalų. 
Pažamavlmaa Dieną ir Naktj.

Danutė 
netenka 
vaidybinį

Solistė 
traukusi 
liai”
ašarose 
dainos apie BAKŪŽĘ SAMA
NOTĄ. Publika verkė ir plojo, 
o gražūs jautrūs jausmai vi
siems krūtines kilnojo.

Miesto Majoras su dėmesiu 
klausinėjo apie to susijaudini
mo priežastį. Jam paaiškinus 
tos dainos turinį, suprato, ko
dėl lietuvis verkia, prisiminęs 
savo bakūžę, ...į kurią grįžti y- 
ra pastojęs kelią 
slibinas.

Jautriai prabilęs 
veiklusis Amerikos 
menininkas Mr. J.
apibūdino lietuvio tragediją ir 
jo siekius, paragino tremti-1 vakaru, verkė lietuviai, kad jų 
niams įsijungti į bendrą veiki-1 tik dalelė gėrisi savo tautos 
mą, įnešti savo gausų įnašą‘dvasiniais turtais, kai tuo tar- 
Amerikos lietuvių kultūros lo- pu jų NAMUOSE teroras bai- 
bynan, ilgai pasidžiaugti Ame-1 gis rauti iš šaknų, kas lietuvio 
rikos gėrybėmis ir greit grįžti širdžiai miela, sava, brangu.

Dar ilgai dalinosi įspūdžiais,

Nelaukit.

PECIUGCLAI 
JUS PARBLOUTI
* Raumeninių peCtygAlg palengvini
mui, utcMklte Johnaan’o PEČIŲ 
PLASTERJ — beveik tae pate, ką 
<Mv*tum tildančią padutkaitą 
prie darbo. Jis veikia trejopai: 
(1) Atgabena tildanti, gydantį krau
ją j skaudamą vietą. (2) Suvaržo 
raumenų trukCiojimus — sumažina 
skausmo smūgius. (3) Padutkait* 
neprileidžia talCio.
• Gaukite Johnson’e PEČIŲ PLĖS
TINI, pagamintą Jehnson & John- 
son — žinomi per <2 metus itdirM- 
jai puikių chirurgitkų produktų. 
Gaunamas visose vaistinėse.

■. I
Po jo prabilo į gausią zudi-Į kalbėjosi savo tarpe, mezgė 

tori ją vietos veikėjas, Mr. Da-* 
minas Budreckis, savo švel
niais ir nuoširdžiais žodžiais, 
sveikindamas dalyvius ir ra- 

___________ ______ ____ r— gindamas vieningai dirbti Ti
lte ir Zita Avižonytė, kurios su vynės labui.

Lietuvos 
puošnioj 
sužavėta 
dainomis

himnų suskambėjo 
salėj. Publika buvo 

moterų ansamblio 
gausiai plojo. Septyn- 

Audronė

rėlį rūpindamiesi padėti ligos 
nelaimėje ' poniai Eitmanienei. 
šį labdaringa pramogėlė įvyks 
parapijos mokyklos salėje 
gruodžio 4 d. Kviečiami vietos metės deklamatorės, 
lietuviai dalyvauti ir paremti ’Butvydaitė, Aldona Kurapkai- 

. šį kilnų tikslą. [

naujas pažintis, ėjo ratelius ir 
šoko smagioj nuotaikoj.

Dangeliui dalyvių ta naktis
buvo
Kada
savoj

pripildyta 
šis sapnas 
numylėtoj
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VIETINES žinios
ZINUTĖS

Vestuvės. Lapkr. 6 d., Milda 
Zerveekaitė ištekėjo už Jokūbo 
Curran, gyv. 316 Silver St.

KaMeJA Šiuom laikotarpiu 
vietiniai kunigai lanko parapi
jiečius City Point nuo Colum- 
bia Road.

7

Rožančius per Radio. Lapkr. ! 
9 d., 6:45 v. p.p. Jo Ekscelen
cija Richard J. Cushing, D. D., 
pradės kalbėti Rožančių per 
Radio stotį WMEX. Jo Eksce
lencija arkivysk. kiekvieną va
karą, tuo laiku kalbės Rožan
čių; sekmadieniais, vieną va
landą vėliau. Proga visoms šei
moms kalbėti Rožančių su sa
vo Arkivyskupu kas vakarą.

Peaktadienfo be abstinenci
jos. Lapkr. 11 d., yra Paliaubų 
Diena. Kadangi daug žmonių; 
švenčia tą dieną, tai Arkivys
kupas, gavęs iš Romos leidimą, 
tą dieną paliuosuoja visą savo 
dieceziją nuo abstinencijos. Jo 
Ekscelencija primena savo 
žmonėms atlyginti už šį pa- 
liuosavimą malda, geru darbu, 
ar apsimarinimu.

Tą dieną bus daug šv. Mišių 
Šv. Petro parapijos bažnyčioje, 
paskutinės bus 9 v. r.

Važiuoja Neu Yorita*. Lap
kričio 8 d., muzikas Jeronimas 
Kačinskas važiuoja į New Yor- 
ką pasimatyti su savo pažįsta
mais. Jis grįš penktadienį, kad 
galėtų daryti dainavimo pamo
kas basams.

novenos ir mergaičių sodaiici- 
jos pamaldos.

Moterų sodaeiečių pamaldos 
atsibus lapkr. 10 d., vakare.

Lapkr. 11 d., 7:90 v. v., į- 
vyks Šventoji Valanda.

šv. Vardo Draugija priims 
šv. Komunijų, lapkr. 13 d., 8 
v. r.

AtMėtas susirinkimas. Dėl 
miesto valdininkų rinkimų, 
Lietuvos Dukterų Draugijos 
mėnesinis susirinkimas nekel
tas į lapkr. 15 d. vakarą.

Pamaldos. Lapkr. 6 d., 7:30 
v. v. bus laikmųfip «Yv Teresės

Seimeiis. Apie 100 merginų 
sodaheČtų atvyko South Bos
tonan 
kričio

t

shua, abiejų Worcesterio para
pijų.
Lavvrence, 
klausė šv. Mišias, priėmė Šven
čiausią Komuniją. Vėliau įvy
ko pietūs. Laike sesijos išklau
sė kun. Pr. V. Strakausko pa
skaitą, kun. Roache kalbos, ir 
kitų. Padarė savo organizacijų 
reikalais keletą naudingų nuta
rimų. Seimelis baigėsi pamal
domis, vakariene, ir progra
mėle. Seimely dalyvavo, be vie
tinių kunigų: kun. Strakaus
kas, kun. Daunis, kun. Valon- 
ge, kun. Jutkevičius, kun. Ba
cevičius, kun. Biekša, kun. Ša
kalys ir kun. Janiūnas.

Rengimo komisijai sekmin- 
kai vadovavo kun. Albertas 
Abračinskas. Katalikės mergi
nos amerikoniukės gražiai pa
sirodė.

į savo suvažiavimą lap-
6 d. iš Norwoodo, Na

Lowellio, Cambridge, 
ir So. Boston. Iš-

DAKTARAI

TeL AV 2-4026

l.RepM$,M9.
Lietuvis Gydytojas
496 Coiumbta Rood
arti Uphams Corner

Ofiso Valandos: 2—4 ir 6—8.

" Kadangi pubbka geriau mėg
sta Municipal Bdg. salę ir ji 
turi geresnę akustiką, vakaro 
rengimo komisijai pavyko iš 
Patrick Gaviu School salės pa
keisti parengimą į Municipal 
Bdg. salę. Taigi, lapkričio-Nov. 
20 d., 3:80 vaL pų>. “Darbinin
ko*’ metinis parengimas įvyks 
Municipal Bdg. salėje, East 
Broadway, So. Boston, Mass.

PADĖKA

A.J.NAMAKSY
Real Estete A

Insurance
409 W. Broadway

SO. BOSTON, MASS.
Office TeL SOuth Boston 8-0948 

Bes. 97 Oriole Street 
Weat Roocbuiy, Moto.

TtL RA—7.imw

Mirus mano vyrui, veterina
rijos daktarui Jonui Natkevi
čiui, pareiškusiems man užuo
jautą žodžiu ir raštu, taip pat 
aukojusiems šv. Mišias už ma
no vyro vėlę ir palydėjusiems 
į kapus, nuoširdžiai dėkoju.

Šv. Petro parpijos klebonui 
kun. Pr. Virmauskiui ir laido
tuvių direktoriui p. J. Kaspe- 
rui, už rūpestį ir globą sunkio
mis man valandomis reiškiu gi
lią padėką.

Joana Natkevičienė.

Jeigu kada bus rašoma lie
tuvių tremtinių įkurdinimo is
torija, neabejotinai nebus už
mirštas ir p. Rokas Zukevvich 
(Žukauskas ), mano kaimynas, 
230 L St., So. Bostone. Jis 
nėra sumušęs kokį rekordą, 
bet yra atsikvietęs “dypukų” 
ir ne be jo tarpininkavimo a- 
pie 50 lietuvių “dypukų” yra 
gavę gerai apmokamą darbą 
So. Bostono cukraus fabrike, 
(“cukernėje” ), kur dirba apie 
700 darbininkų. Malonu-tai pa
brėžti, turint galvoj, kaip sun
ku naujiesiems ateiviams pa
tiems susirasti geriau apmoka
mą darbą, kadangi, reikia ap
gailestauti, geriau apmokamo 
darbo parūpinimas 
niams čia nėra organizuotas.

Gražios vilos
Zukevvich dirba cukraus fabri
ke 32 metus ir jau 27 metai, 
kai yra bosas. Tai yra pavyz
dys, kaip pastoviai viename 
fabrike dirbdamas lietuvis 
tampa specialistu ir įtakingu 
meisteriu.
— Jūs, turbūt, irgi dzūkas?— 

paklausiau.
— Žinoma, nedzingėnas, o 

mąno žmoną, yinęenta ^gyną- 
! vičiūtė yra perlojietė, nuo Mer

kio krantų, — didžiuojasi ma
no kaimynas, prisiminęs Perlo- 
jaus partizanų narsumą. — Iš 
Lietuvos 1912 m., bėgau nuo 
caro kariuomenės, nes nenorė
jau tarnauti okupantui, o ir a- 
pie kilsiantį karą buvo gandų. 
Kelionė Amerikon man kašta
vo 80 dolerių. Tada čia pra
džioje dirbome pusdykiai — už 
vieną dolerį dienai, nors ir pra
gyvenimas buvo pigus: būdavo 
sumoki 
dol. už 
veni.
— Ar 

ypatingesnių nuotykių?
— Prie manęs cukraus fabri

ke žuvo keturi lietuviai: Jonas 
Šaparnis, Paulauskas, J. Gla-

zauskas irJuoaa* širvinsfcid 
Ypatingai Širvinsko tragedija 
manę sukrėtė! nes mačiau, kai 
jį sų negru ištraukė iš po ka
mino nuo užkritusių suodžių 
žarijų sušutusius. Jis buvo 
viengungis, bet rimtas vyras. 
Turėjo susitaupęs banke 30,000 
dolerių. Neatsiradus giminėms, 
tuos pinigus nusavino valdžia. 
Tai buvo dar nesenai, 1946 m.

Jis užaugino sūnų ir dukrą. 
Sūnus Stasys yra Teitas telefo
no kompanijoj, buvęs jūrinin
kas. Duktė Elena ištekėjusi už 
latvio Nereto, dalyvaujančio 
lietuviškose organizacijose, tu
rinčio didelį garažą Dorcheste- 
ry-

Pats R. Zukevvich yra trijų 
pašalpinių orgamiacijų narys, 
“Darbininko” ir kitų lietuviškų 
laikraščių skaitytojas. Nežiū
rint, kad jo giminės, pas ku
riuos jis atvažiavo* buvo len
kuoją Lietuvos “šlėktos”, jis 
pats liko lietuvis ir viskas, kas 
lietuviška, jam miela ir bran
gu. Ei Kalnėnas.

IidLietuvių Inžinierių ir 
Architektą Draugijos 

Veiklos
Šį pavasarį Bostone įsikūręs 

Pasaulio Lietuvių Inžinierių ir 
Architektų Sąjungos skyrius 
jau išaugo dvigubai. Spalio 21 
dieną įvykusiame susirinkime 
buvo 19 asmenų (iš 25 kvies
tųjų). Ši organizacija buvo per-

tremti- organizuota Vokietijoje iš buv.

Mirė PasakarnienėLietuvos atvykęs būtų. Ne
klausiau jo kuriai jis partijai 
priklauso, kiek piniginės para
mos lietuviškiems reikalams 
suteikęs yra, nes man užteko 
jo lietuviškos dvasios, - kuri 

1 man viską pasakė. Ir tremti- 
I niif-giminių bei svetimų jis visą 
gražų lietuvišką skaičių — de- 

'**''“7 /T i vynis atsikvietė.
I Ne tuščiam išgynmui as p. 
V. Balukonį “kamantinėjau”. 
Man buvo įdomu pasikalbėti su 
vienu iš lietuviškųjų ąžuolų j Petro lietuvių par. 
So. Bostone. O jų čia, kaip ir 
visoj Amerikoj, ačiū Dievui,! 
mūsų pasididžiavimui, yra 
daug. Ir, progai pasitaikius, 
mielai su dažnu pasikalbu ir 
pasikalbėsiu, nes jie yra daug 
užsitarnavę, kad apie juos pla
čiau 
Kaip 
rusų 
riką 
tuvos pavergimą, taip ir čia jie 
visą laiką ištikimi savo Sena
jai Tėvynei, būdami kartu dori 
JAV piliečiai, sielojasi lietuviš
kais reikalais, remia kovą dėl 
Lietuvos laisvės ir kelia griež
tą balsą prieš lietuvių tautos1 prašomi pranešti Ad. Repšienei,

■BBMBWB«BBMfiBBBBM>BBMfiMBBN5nBBasSHBBBH»BI«JSNM3BBnM®

Pristatome Alų ir Toniką
Mes turime 11-kos rūšių alaus ir įvairių tonikų. Mes alų ir 
toniką pristatome vestuvėms, į namus, krikštynoms, parems i 
ir piknikams. Patarnavimas skubus ir mandagus. Saukite: j

BEVERAGE CO.
J. ARLAUSKAS, Savininkas

220 E St, TeL SO 8-3141, So. Bestos, Mass. j

BORE

Pirmadienį, lapkričio 7 d. 
mirė ilgai sirgusi Paulina Pa- 
šakamienė, 83 m. amžiaus, 
gyv. 761 Columbia Rd.. Dor
chester, Mass. Velionė pašar
vota Juozo Kasjiero. laidotu
vių direktoriaus įstaigoje. 187 
Dorchester St., So. Boston, 
Mass.

Laidojama ketvirtadieny lap
kričio 10 d., 9 vai. rytą iš šv. 

bažnyčios
Naujos Kalvarijos kaponėse.

Velionė paliko dideliame nu
liūdime dukterį mokytoją ir du 
sūfius.

Ners dėl manęs So. Bostono | 
galiūnai bankrutuotų, bet ret
karčiais ir aš užsuku į vieną1 
ar kitą saliūną. Aną dieną už
sukau į ***____________  ___
258 W. Broadvay, manydamas, 
jog ir šis galiūnas yra lietuvio. 
Neapsirikau. Visi patarnaujan
tieji kalba gražiai lietuviškai. 
Prie alaus bokalo besišneku
čiuodamas su pačiu savininku 
p. Vincu Balukoniu, žvilgterė
jau į nesenai atremontuotas 
dviejų įėjimų dvigubos patal
pos sienas ir nustebau pama
tęs lietuviškas dekoracijas. 
Pradedant iš dešinės, sienos 
meniškai dekoruotos paveiks
lais: Amerikos Laisvės statu
los, JAV Herbo, Geležinio Vil
ko su Gedimino Kalno bokšto 
Vilniuje, Kultūros ir Karo Mu
ziejaus bokšto ir Laisvės sta
tulos Kaune, Lietuvaitės ant 
Nemuno kranto ir Vytauto Di
džiojo statulos Aukšt. Panemu
nėj. Kito kambario sienos pa- , . 
gražintos papūgos paveikslais, i

— Puiku, mielas tautieti!, —Į 
sakau savininkui. — Jaučiuosi 
kaip jaukioj lietuviškoj svetai
nėj Vilniuje, Kaune ar Klaipė
doje.

— Gerokai sumokėjau, —sa
ko p. Balukonis.
— Tur būt jūs irgi

kaip ir dauguma sobostoniečių patarnavimą; 
lietuvių? — paklausiau. Į, -
— Esu iš Trakų apskričio. gčies
— Kada atvykot Amerikon ~ 

kas jus viliojo čion?
— Niekas neviliojo.

jau tarnauti 
kariuomenės 
tais. Biednai 
vome. Ir už 
taip kaip dabar jūs.
— Ar senai šiuo verslu ver- 

čiatės?*
— Nuo tada, kai prohibiciją nuliūdimo valandoje.

Nuliūdę 
vyras Neil Horgan ir trys 

vaikeliai, tėvai Adolfas ir Ona 
Grigaliūnai, broliai — adv, Jo

nas, Adolfas ir Edvardas, 
sesuo Blanche ir jos vyras 

Zinteliai.

mūsų laikraščiai rašytų, 
savo laiku jie, vengdami 
kariuomenės, bėgo į Ame- 
protestuodami prieš Lie-

PADĖKA
a. a.

Paieškojimas
Ieškomas Jokūbas Springys. 

apie 85 metų amžiaus. Kilęs 
Biržų apskr., Nemunėlio 
viliškio valse. Gyveno 
(Chicago) mieste, Iii. 
metalo fabrike. Ieško

- Rad- 
Jolliet 
Dirbo 
Onos

Springytės - Glincerienės anū
kė Adelė Matiukaitė - Repšie
nė. Žinantieji ką nors apie jį,

(13a) Schweinfurt DP Camp .
Germany.

GRABORIAI
Mirus a. a. Onai Horgan 

i (Grigą liūną i tei), 34 m. am
žiaus. gyv. 62 Dakota St., Dor- 

I chester, Mass., nuoširdžiai dė- 
i ko jame Šv. Petro lietuvių pa- 

dzūkas, kunigams už dvasinį
; dėkojame vi- 

siems-oms už šv. Mišių aukas, 
1 pareikštas užuojautas,

ir i dalyvavimą šermenyse ir laido
tuvėse.

Taipgi dėkojame Juozui Kas- 
perui, laidotuvių direktoriui, 
kurio koplyčioje velionė buvo 
pašarvota, už malonų patarna
vimą.

l Lai Dievas visiems atlygina 
iš Savo malonių šaltinio už i

S. Barasevlčitts ir Sūnus
Fanerai Home

254 W. Broadvay 
South Boston, Mass.

JOSEPH BARASEVIČIUS 
Laidotuvių Direktorius 

NOTARY PUBLIC
Patarnavimas Dienų ir Naktj 

Koplyčia Šermenims Dykai 
Tel. SOuth Boston 8-2590

AVenue 2-2484

Lietuvos Inžinierių Draugijos, 
savininkas R. Dabar norima suburti joje ne 

tik nesenai iš Lietuvos atvyku
sius tremtinius — naujakurius, 
bet ir vietinius seniau, emigra
vusius ar čia gimusius lietuvius 
inž. ir architektuą. Paskutinia
jame susirinkime jau dalyvavo 
vienas vietinis inžinierius, A- 
leksandras Čaplikas, ir archi
tektas Edvardas Poškus iš 
Brocktono, kuris dauguma bal
sų išrinktas į sky^gas valdy
bą.

Susirinkime dalyvavo nese
nai iš tremtinių stovyklų Vo
kietijoje atvykęs inž. Juozas 
Dačinskas ir padarė pranešimą 
apie Lietuvos Atstatymo Komi
sijos prie VLIK’o dirbus, ku
rioje jam teko vadovauti sta
tybos sekcijai. Per dvejus me
tus kelios dešimt savanorių 
inž. bei architektų paruošė be 
jokio atlyginimo kelioliką stu
dijų su planais, mėgindami ras
ti tinkamus sprendimus Lietu
vos kaimo bei miesto atstaty
mo klausimais. Čia įeina plana
vimo problemos, naujų staty
binių medžiagų panaudojimas, 
trobesių tipų nustatymas, sta
tybos pramonės klausimai ir 
kt. Mūsų inžinieriai, gerai pa
žinę Lietuvos sąlygas prieš ka
rą ir turėję progų apsižvalgyti 
užsieniuose, dabar stengiasi 
visą tą patyrimą tinkamai už
fiksuoti, išdiskutuoti ir paruoš
ti ateičiai. Jie tiki, kad tas dar
bas bus naudingai, nes Lietu
va prisikels ir mes ją turėsime 
atstatyti.

Susirinkimo dalyviai pagei
davo, kad skyriaus narių susi
rinkimai būtų kviečiami nere- 
čiau kaip kartą per du mėne
sius. Kiekviename susirinkime 
turės būti skaitomas referatas 
kuriuo nors specialiu architek
tūros ar inžinerijos klausimu. 
Sekančiame susirinkime pasiža
dėjo skyriaus pirmininkas inž. 
Vyt Čeanuhs skaityti apie 
aukštos kokybės įtempto plieno 
pritaikymą betonui. Šitokie re
feratai duos progos mūsų inži
nieriams pasidalinti įgytomis 
naujomis žiniomis ir padisku
tuoti savo specialybės srityje. • 

J.«.

Sudarė ir išleido kun. J. Kon
cevičius, 1929 m. Kaina— 20c. 

staigą. nreipiuMs pas a. j. DARBININKAS
Kupstis, 559 East Broadwąy,l MS W. lfeoldffay, 
South Boston, Mass. • 1 So. Bofton 27, MM9.

1 dol. “bučernei”, 1 
“rūmą” savaitei, ir gy-

turėjote savo gyvenime

PARSIDUODA farma 7 ak
rai žemės, dviejų aukštų na
mas, krautuvė, 2 vištoms gar
dai, karvėms barnė, garadžius, 
daržinė. Netoli busų linijos, 3 
blokai nuo miesto. Atsišaukite: 
A. Venkevich, 16 Village St., 
Medway, Mass. (7)

Užsisakyite Todko Pas Mus 
Pristatom geriausį toniką 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir visokiems

St. Bostone—34500.
Netoli nuo Švento Petro Lie

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

----- 1-FM2MRMB
Bučemė ir grosernė su mo

demiškais įtaisymais gyvuoja 
dvidešimt su virš metų. Netoli 
nuo Bostono; apgyventa lietu
vių, lenkų ir Amerikonų apy
linkėj. Bisnio daro nuo $1300. 
iki $1500. per savaitę. Gera 
proga įsigyti .nebrangiai šią į- 
staigą. Kreipkime pas A. J.

Nenorė-J 
Nuo caro’ 
1913 me-

miškiui.
išbėgau 
mes tada atvažia- 
savo pinigus. Ne

panaikino. Prieš tai dirbau į-4 
vairius darbus: bačkas dirbdi- 
nau ir farmoj buvau. 1914 me
tais, kai buvo dideli streikai, 
devynis mėnesius be darbo bu
vau. Ir nedavalgyti teko. Tik 
farmoj dirbdamas kiek atsiga
vau.

Stebiu šio stipraus dzūko 
sveiką ir gražų sudėjimą, žiū
riu į jo daug visko mačiusias 
akis ir tartum matau melsvą 
Dzūkijos padangę...

Šiandien p. Vincas Balukonis 
gali didžiuotis gražia lietuviškai

į visą ką jūs mums padarėte!
Į 
i

CASPER
FUNERAL HOME

187 Dorchester Street 
South Boston, Mass.

Joseph W. Casper 
(KASPERAS) 

Laidotuvių Direktorius Ir 
■ Balsamuotojas 
NOTARY PUBLIC 

Patarnavimas Dienų ir Naktj 
Koplyčia Šermenims Dykai 

Tel. SO 8-1437 
SOuth Boston 8-3960

DĖKOJA
Nuoširdžiai dėkojame p. p. 

Janinai ir Vytautui Gurkams 
už suteiktą galimybę atvykti į 
šią šalį ir už suteiktą materia
linę paramą ir globą.

Taip pat širdingai dėkojame 
šeima. Užaugino ir ant kojų’p. p. V. ir Wm. Simkams, J. ir 
pastatė penkis vaikus ir anūkų M. Pivoriūnams, Anna Ken- 
turi vienuolika. Jo vaikai išmo-)c^ies’ M. ir V. Janušauskams ir 
kyli lietuviškai kalbėti ir rašy
ti. O pats kalba taip gražiai| ^o^“daikt^* 
lietuviškai, tartum tik vakar iš m. L. ir Z. Baranauskai.

A. ir O Abazoriams už sušelpi- 
mą rūbais, avaline ir namų a-

Draugijų Valdybų Adresai

i

YAKAVONIS
Funeral Home

741 No. Main St.
Brockton, Mass.

V. YAKAVONIS 
Laidotuvių Direktorius Ir 

Balsamuotojas
Patarnavimas Dienų ir Nakų 
Koplyčia Šermenims Dykai 

Tel. Brockton 8-1580

*V. JONO EV. BL. PA8ALPINE8 
DRAUGIJOS VALDYBA

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

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

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

Fin. Rait — Aleksandras Ivaška, 
440 B. Sbcth St, So. Boston, Mass. 

Itdininkas—Stasys K. Griganavičius,
699 K. Seventh St, S. Boston, Masa 

Marfalka — Jonas Zaikis,
787 Broadway, So. Boston, Masa 

Draugija laiko'susirinkimus kas tre
čia sekmadieni kiekvieno mėnesio, 

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

tės pas protokolų raitininkų.

t

Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims yra
SOUTH BOSTON CAFE

Vincas Balukonis, Savininkas.
Pagamina gerus lietuviškus pie
tus, užlaiko geriausį alų, vyną ir 

degtinę, ir visiems draugiškai 
ir mandagiai patarnauja.

m. South Boston, Mas.
MaaaBsadSMMKKKSoasoaooBBsaaaasasssH

WAITT
FUNERAL HOME

30 Emerson Avė. 
Brockton, Mass.

Edward J. Waitt 
(Waitekūnas) 

Laidotuvių Direktorius Ir 
Balsamuotojas 

Patarnavimas Dienų ir Naktį.
Koplyčia Šermenims Dykai

Tel. Brockton 3368

WAITKUS
FUNERAL HOME

197 Webster Avė., 
Cambridge, Mass.

PRANAS WAITRUS 
Laidotuvių Direktorius ir 

Balsamuotojas 
(Notary Public)

Patarnavimas dienų Ir nakų 
Nauja modemiška koplyčia Šer
menims dykai. Aptarnauja Cam
bridge ir Bostono kolonijas Že
miausiomis kainomis.

Kainos tos pačios ir į kitus 
miestus.

Reikale Saukite; TeL TR-6-6434.

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 East Broadway 
8OUTH BOSTON, MASS.

D. A. Zaletskas, F. E. Zaletskas 
Graboriai ir Balsamuotojai 

Patarnavimas dienų ir naktj.
Koplyčia iermenlms Dykai .

NOTARY PUBLIC
Tol. SO 8-0815

BOuth Boston 8-2809
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oLiteratura
Vaižgantas

VILNIAUS PILIES PASAKA
dabar man, kas plačiojeDidysis Lietuvos kuni

gaikštis. dėl savo 
tumo pramintas 
Lietuvos, ūkininku, 
nė pasistatydinti 
tvirtapilę, kad jokie prie- žius globotų tuos mūrus 
šai negalėtų jos paimti.

Sumanyta — padaryta: šams neįkandamus? 
toks buvo kunigaikštis. 
Išsirinko labai gražius 
Panerių kalnus ir ant 
aukščiausiojo ėmė vežti 
didžiausias tašytas uolas 
ir degtas plytas. Vargo 
buvo neišsakomo. Į vieną 
vežimą reikėjo pajungti; 
bent dešimtis jungų jau
čių.

Pagaliau visa medžiaga 
paruošta. Pamatui padėti 
raudonomis žiotimis žiop
so plačiausi perkasai. Prie 
pat jų krašto stūkso kal
nai akmenų, belaukiančių 
tik valandos, kada nurie
dės gilumon ir prisiims 
visą sunkybę statomųjų 
mūrų. O jų tarpe vienas 
tikras milžinas akmuo, 
gausiąs atgulti į pat ker
tę.

Vilniaus pilis turės būti 
dar niekur neregėto stip- šituo didžiuoju kertės ak- 
rumo, nes ji gaus ginti 
visą Didžiojo kunigaikš
čio šeimyną: čia norima 
padaryti sostinė. Ir ne tik 
kunigaikščių gyvybę — ' 
gins viso krašto laisvę ir 
šlovę.

Gražus tas kraštas tie 
Paneriai: kalnais kupro
tas, upėmis ' gembė tas, 
miškais pasišiaušęs nuo- 
šalys. Jo negalėjo nepa
stebėti kunigaikščiai, gar
sūs karžygiai, 
švelniasieliai svajotojai.

Didžiojo akmens į kertę tokia jos priešų 
padėti atjojo patsai šeimi-, taučių nemėgėja, kuri ap
ninkąs. būriu dvasininkų, siimtų net tokią savo 
pačių prašmatniųjų kuni- kraujo ir savo širdies au- 
gų-vaidilų, žynių ir burti- ką dievams dovanoti, 
ninku —vedinas. Į Neilgai teko kunigams

Ir tarė kunigaikštis ku- klajoti. Vokiečių Lietuvo- 
nigams: | je taip nekęsta,
— Galingųjų Lietuvos f 

dievų tarnai, jų valios ir į tokią lietuvę motiną naš- 
norų aiškintojai, kvapaus 
gintaro ir riebiųjų gyvu
lių aukotojai, pasakykite natvės aprūpintoją. O bu-

[vo tai jaunikaitis ne tik 
| gražus ir motinai geras, 
‘bet dar ir išminties vy
ras. |

Nesipriešino jisai moti
nos valiai ar ten kunigų 
skelbiamai dievų valiai, 
tiktai norėjo ištirti, ar tai 
tikrai yra dievų valia. į 

Ii- paprašė kunigaikštį, 
kad jam leistų tris kart 
paklausti kunigus: jei jie

darbš- mano kunigaikštystėje vi- atsakvs tinkamai, tai bus 
didžiu 
suma- „____ , ____ .
tokią atnešti, idant jie per am- Jei?u atsakys netinkamai,

sų labiausiai 
jiems, ką reikėtų

patiktų neabejotinas ženklas, jog 
jiems dievu valia tikrai žino;

ir dartų Lietuvos prie-

Sunkiomis, giliomis min
timis apsiniaukė i____

tai bus ženklas, jog tik 
je. savo prasimanymus skel

bia.
• . Kunigaikščiui sutikus, 

seniau- jaunikaitis paklausė kuni-
šiųjų ir gudriausiųjų ku- &us: kaip jiems rodos, kas

________ • _ d____ *_______ 1-rT f* Vra VlCflmo nQQQlll\7*U*nigų gymiai. Susiraukė iš
mintingosios kaktos, užsi
merkė akylosios akys. Gi
liai galvoja, iš ugnies bu
ria, tariasi savo tarpe, at
simena senų senolių pa
pročius.

Pagaliau atsako vienas 
viešpačiui:
— Didis Lietuvos valdo

ve! Tu pats esi dievų iš
rinktasis jų tarnas. <

yra visame pasaulyje 
už viską saldesnis, 
už viską lengvesnis ir 
už viską kietesnis?
Neilgai tegalvoję, kuni

gai atsakė:
— Visu saldžiausias pa

saulyje laukinių bičių ko
rys, visų lengviausias, ži
noma, laukinio paukščio 
pūkelis, o visų kiečiausias 

jų i bus kunigaikščio kardo

v •

I

t

norus ir pats gali patirti plienas, kuriuo jis, sudro- 
Bet jei būtinai mus klau- - raiteliui per galvą, ga-
sies, tai žinok: Lietuvos 
dievams visų maloniausia 
auka būtų, jei išsirastų 
tokia lietuvė motina, kuri 
pirmutinį ir vienatinį sa
vo įsčių vaisių — sūnelį 
gera valia gyvą padėtų po

meniu.
Nustebo Lietuvos valdo

vas. Nustebo ir visi jo 
dvariškiai. Taip, tikrai. 
Tai būtų brangiausia au
ka. Tik iš kur ją gauti? 
Nuo pat pradžios pasaulio 
dar nebuvo girdėta tokios 
aukos.

Vis dėlto liepia visiems 
burtininkams ir kitiems 
mažiesiems dvasininkams 
apeit visą Lietuvą besi- 

garsūs ir-klausinėjant, ar neišsiras 
; tokia tėvynės mylėtoja, 

svetim-

• v

Neilgai teko kunigams

* * IIi jį per pusę perkirsti lig: 
pat balnui.
— Netiesa!— drąsiai at-Į 

sakė išmintingas vyras.— 
Aš žinau daiktu dar sal
desnių, dar lengvesnių, 
dar kietesnių.
— Nujau, bene ką?
— Gi motinos pienas kū-j 

dikiui už medų saldesnis,;
gi kūdikis ant motinos 

rankų už pūkelį lengves
nis,

, jog jau 
trečią dieną kunigai rado

lę. Atvedė ji savo vienati
nį sūnų jaunikaitį, jos se-

UŽSISAKYKITE SAVO VAIKAMS 
vienintelį mėnesinį mažųjų laikraštį

EGLUTE
T .jpiHžig. *

LIKTUMŲ KULTŪROS INSTITUTAS 
Redaguoja:

V jie Nemunėlis
EGLUTES 1 nr. išeina šiais metais prieš Kalėdas 
EGLUTE

i

.y

“Išlaikysiu ne
iki altoriaus!”

Jurgt. Tautų nuolatiniams rūmams kertinio akmens padėjimo ir šios 
organizacijos įsikūrimo 4-ių metų sukakties paminėjimo iškilmės, ku
rios įvyko spalių 23 d. New Yorke, dalyvaujant tūkstančiams žmonių. 
Jose dalyvavo visi susirinkę sesijon Jungt. Taut. delegatai, aukštieji di
plomatai ir prezidentas H. Trumanas, kuris ta proga pasakė kalbą, 
kviesdamas pasaulio tautas prie atominės energijos kontrolės, pagerinti 
visų gyvenimo sąlygas ir gerbti žmogaus teises.

Misijoniertaus Laiškai
Meilė, Skaistybė ir Laimė

tiek daug blogo įnešančių 
į jaunimo gyvenimą.

Pasiryžkite susidaryti ir 
išlaikyti šitokią dvasios 
nuotaiką: 
kaltybę
Galėjo tai kiti, galėsite ir 
Jūs rūtomis pasipuošę 
žengti prie jungtuvių al
toriaus. Žinoma, ta Jūsij 
pasiryžimą gyvenimas no
rės sugriauti. “Tai 
noma mūsų laikais’” 
“Jaunyste vra tik karta’” 
“Liksi be vyro!” — Visi 
tie priekaištai vra netei
singi! Jauna širdis, ma
linti Dievą ir žmones, sie
kianti tikros laimės sau ir 
kitiems, pajėgia išlaikai 
nekaltybę! Kuris vyras 
norės su neskaisčia, ne
rimta mergaite, neturin
čia vidinio turto ir grožio, 
sujungti savo gyvenimą 
ligi mirties? Skaisti ir kil
ni mergaitė, jeigu ji no
rės, anksčiau ar vėliau 
gaus šaunų vyrą. Aš jums 
galėčiau tiek ir tiek pa
vyzdžių pripasakoti...

Be abejo, skaistybės do- 
jrybei malonių reikia išsi- 
j prašyti iš Dievo. Todėl 
net kasdien eikime prie

(Tęsinys) 
KAIP IŠLAIKYTI 

SKAISTYBĘ?

pavyzdžiu 
moteris,

bus ir savo 
skatinate kitas 
net savo dukras panašiai 

“Vargas tam, kas papik- dėvėti! Niekas nereika- 
tins vieną šių mažutėlių, lauja, kad Jūs nesirengtu- 
Geriau jam būtų, kad gir- mėtė moderniai, bet puoš
nų akmuo būtų užrištas kitės skoningai “padoriais savo

pragrauš pylimus, pradės 
dvokti. Todėl reikia daug 
dirbti, veikti, sportuoti, 
vaikščioti. Tada vakare 
savaime miegas užmerks Į Mari jos — kiekvieno žmo- 
akis. Reikia turėti daug gaus gražiausio skaisty- 
planų, didžių darbų, rū- bes idealo. Jai pasiveski, 
pintis kitais ir gyventi vi- Jai tarnauki, Josios glo- 
sais kilniais džiaugsmais, bos maldauki. Be dažnos 
ir Jūs netrauks purvini šv. Komunijos ir išpažin- 
džiaugsmai ar bus lengva ties skaistybės kovos nie- 
jiems atsispirti. Juk tai kas dar nelaimėjo! Aš 
esate Jūs patys ne kartą manau, kad tokia turėtų 

gyvenime patyrę, būti jauno žmogaus lai-
jam ant kaklo ir jis butų apdarais su drova ir susi- Todėl daugiau didelių šie- kysena ir malda, kaip to 
imMtac » inmi o-aimoc įoiUvmn m Tim 9 oi .kįų, užsimojimų, dėl kurių jauno prancūzų kario Gui 

'de Larigaudie, kritusio 
paskutiniame kare, kurs 
mėgo sportą ir šokius, 
kurs buvo gabus ir daug 
keliavęs po pasaulį. “O 
Dieve, duok, kad mūsų se
ses mergaitės būtų gra
žiai nuaugusios, pilnos 
linksmumo ir skoningai 
apsirengusios. Suteik 

ir tyrą, 
permatomą kaip krikštolą 

stebėjosi dėl jo karžygiš- šventos motinos taip že- sielą. Leisk joms būti mū- 
kumo, Napoleonas pašte- mai puolė?” Jis pats pa- sų kieto gyvenimo džiaug

smu ir skaistybe. Leisk 
_ t_______, ______ „„ joms būti mūsų draugys- 
čiau nebūtų mokėjęs ka- oji, žiūrėk su kuo pradedi I tėję kukliomis ir motiniš- 
reiviškame gyvenime išsi- draugauti! 
žadėti savęs”. j * * " * _

į Kas iš suaugusiųjų daug būrelį. Venk draugystės (Viešpatie, kad joks blogis 
ir sočiai valgo, tas be rei- su vienu kitos lyties as-.tarp mūsų neįšliaužtų, ir 
kalo apsisunkina kovą už meniu. Kaip Tėvynėje mū-'padaryk, kad mes, vaiki- 
skaistybę. Išgėrimai veda sų jaunimas būriu mėgda- nai ir merginos, būtume 

‘ i paleistuvystės vo pasivaikščioti, dainuo-j vieni kitiems ne šaltinis 
nuodėmes. Kolno ligoni- ti ir šokti, taip elkitės Jūs nuopuolių, bet abipusiško 
nės moterų ligų skyriuje ir svetur. Taip bus išveng-’praturtėjimo”.

susidarymo porelių,1 (Bus daugiau)

įmestas į jūrų gelmes” — laikymu” (1 Tim. 2, 9). ,
grasino Išganytojas. Bi-; Valdykite kitus polin-būtų verta nusigalėti iri
jokitės Jūs, moterys, Die- kįusi pacjes apvaldyti aukotis. Gera juos šūkio 

gi mano motinos širdis vo, kunos nešiojate j pa- ir lyties žmogaus ar maldelės formoje daž-
plieną kietesnė, jei ne- piktinimą vedančius ru- valia vig stiprės ir taps nai kartoti: “Jėzau, išuž plieną kietesnė, jei ne-; piktinimą 

plyšta, atiduodant mane ” 
taip baisiai nukankinti.

Ir sutiko kunigaikštis 
ir visi jo dvariškiai ir su
sirinkę žmonės, jog išmin
ties vyras tiesą pasakė; 
jog tai nebus Lietuvos 
dievų noras tokios aukos. 
Ir liepė jaunikaitį paleisti.

Ir vėl įsakė kunigaikštis 
kunigams teirautis, ko
kios aukos Lietuvos die
vai reikalauja, kad jos'gpov^° gilumoje, kur tu- 
sostinė būtų nesugriauna-;jo nuriedėti 
ma. Kas iš visų Lietuvos 
turtų būtų dievams visų 
maloniausias?

Ir vėl apsiniaukė giliu 
rūpesčiu visų kunigų vei
dai. Vėl jie galvoja, buria,; 
aukas degina, senų seno
lių papročius atsimena. 
Tris dienas, tris naktis 
nevalgę, nemigę, pagaliau 
atsakė savo viešpačiui: 
— Didis Lietuvos valdo

ve! Maloniausia Lietuvos 
dievams auka štai kada 
bus:

Jei Lietuvos dievai ne
prisiėmė, kad senovės pa
pratimu po kertės akme
niu ; 
tai aišku, kad po 
meniu turi atgulti mer
gaitė, lygiai graži, kaip ir 
nieko pikto neišmananti: 
mat, toks yra senų se
niausias ne tik lietuvių, 
bet ir kaimynų paprotys, 
kad, norint pastatyti stip-Į 
rų mūrą, reikia po juo 
(Užkasti gyvą žmogų.

Ir įsakė kunigaikštis 
burtininkams ir kitiems, 
mažiesiems kunigams su-, 
ieškoti pačią nekaltąją

lygios Trakų ežero gel
mėms. Ir matės pikto nie
ko nenuvokianti.

Baltais sužadėtinės rū
beliais, žaliu rūtų vainikė
liu ant galvelės, laukinių 
žiedų glėbiu mažutėse 
rankytėse, šypsodamasi ir 
vien tik savo apdaru ir 
gėlytėmis džiaugdamasi, 
ji ramiai sau atsistojo

pajėgėsnė netvarkingus meilės Tau — už Lietu- 
geismus ir polinkius pa- vos jaunimą!”. “Išganyto- 

, jungti žmogaus dvasios jau, už mūsų šeimų lai- 
tarnybai. Napoleonas kar- mę!” 
tą buvo liudininkas, kaip' Šv. Augustinas savo 
vienas kareivis priešinosi jaunystėje buvo tapęs pa- 
merginai, norinčiai jį įvi- sileidėliu. “Kaip tai buvo joms sveikatos 
lioti į nuodėmę. Kai visi galima, kad sūnus tokios

bėjo: “Tai būtų buvę jam sisako: “Dėl blogos drau- 
neįmanoma, jei jis anks- gystės...” Todėl, mielasis-

nuriedėti anoji di
džioji kertės uola, lyg vi
sai nenuvokdama, jog jai 
kas pikto gali atsitikti.

Visų širdis į save pa
lenkė. Visi sudrebėjo už
jautimu. Bet ką padarysi.............
jei tai tokia pačių Lietu- I lvairias 
vos dievų valia?

Kapų tyloje, visi akis 
žemyn i

draugauti! Susiras k i t ei koma, be .veidmainystės ir 
į skaisčių, gerų draugų-giųlnoro prisimeilinti. Duok,

žemyn nuleidę, karštai Pintiniais metais 30%, ta 
skubėdami, šimtu rankų “ote^ P88/8?.1“? mieję ne- - 
užkabino uolą ir stūmė ją

greičiau
neišven-
nustėro.'pirn!V,artą. ,8utikta,i8 V 
neišken- 

krašto,

į griovį, kad tik 
nutiktų tai, kas 
giama.

Ir visi apmirė, 
Tik kunigaikštis 
tė. Šoko prie

atgultų jaunikaitis, žvilgterėjo žemyn ir, vi-bus lietuviško žodžio mokykla visame leis- 
vame pasaulyje.

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

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

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

EGLUTE bus iliustruota vaizdais iš Lietuvos, kitų „ ____
kraštų, iš moksleivių gyvenimo ir mūsų mergaitę visoje Lietuvoje jU atsigulė.

EGLUTE

EGLUTE

dailininkų paveikslais: kiekvienas nr. tu
rės naują viršelio paveikslą.

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

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

Užsisakykite iš anksto. Užsakykite savo drau
gams kituose kraštuose.

skaisčiais keliais dėl al
koholio ir 30% dėl rūky-1 
mo; nemaža jų dalis nusi- 
jdeję su nepažįstamais,' 
'nirma Irai-fa aiitilrtaia w-j 
rais! Tikrą tiesą sako šv. 
Povilas: “Neapsisvaigin
kite vynu. Jame yra pa-

tuo ak- sas veidu nušvitęs, links-|le^stuv3rst® ^)«
I

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

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

kia šiai dorybei ir dera
mas sąlygas susidaryti. 
Aplinka dabar tikrai nėra 
tam palanki. Paveikslai, 
statulos, kinai, vaidini
mai! Visur 
sys, pavojai 
propaganda! 
ma pakeisti 
drauge ir maloniu, taktiš
ku elgesiu. Tačiau daug 
dalykų liks, kurių Jūs ne-l 
galėsite pataisyti. Todėl; 
svarbu yra savo viduje1 
susidaryti reikiamas są-! 
lygas šiai kovai laimėti. 
Tam tikslui reikia, kaip 
jau minėjau, lytinę ener
giją pakeisti - sublimuoti, 
į kitos rūšies jėgą. Su
tvenkti vandenys arba 
suks turbinas, mašinas, 
arba, vietoje stovėdami,*

mai sušuko:
— Visų maloniausią au-goti savo skaistybę; 

ką Lietuvos dievai patys 
sau išsirinko!

Griovyje šalia uolos sto
vėjo gyva lietuvaitė. Kaip 
ir pirma, švietė nekaltu 
nerūpestingumu. Tik ake
lėse spindėjo du deiman
tai — dvi ašarėlės, kad 
akmuo krisdamas išmušė 
iš jos rankų visus kve
piančius žiedelius ir ant

kinai, 
laisvas elge- 
ir nedorybės 
Kai ką gali- 
griežtu, bet

AIDAI

AIDAI

AIDAI
AIDAI

AIDUS

ir atvesti į Vilnių, kad Nekaltos leituvaitės su
taptų dievams auka už vi- kos Lietuvos dievams bū- 
sos Tėvynės laimę ir lais- ta visų maloniausios, ir 
Vę i Vilniaus pilis buvo stip-

Neilgai teteko kunigams riausia.
klajoti. Lietuvoje mergai-! Paskui^ kunigaikštis tą 
tės kone visos buvo gra- nekaltybės mergelę vedė, 
žios ir nekaltos. Bet kurią ° anąjį išminties jauni- 
atvedė, buvo gražumu ly- kaitį pasidarė kunigaikš- 
gi Lietuvos laukų žiedui ;/io Tarybos nariu.
jos akelės žydrumu buvot . L.”
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