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SEK CENTS• Lenkija “valosi

• Stalino “gerumas”
• Raudonieji vokiečių 

be tali jonai
• Tito teroras tebetęsiamas

Kaip visose laisvų kraštų so
stinėse, taip ir Varšuvoj, kurį 
laiką dar buvo pakenčiamos į- 
vairios užsienietiškos agentū
ros, kurios atlikdavo labdaros, 
susižinojimo ar kitokias huma
nistines funkcijas, tačiau pas
kutiniu laiku — marionetinė 
Lenkijos valdžia nutarė jas vi
sas iššluoti lauk, atseit, “apsi
valyti” nuo nereikalingų, dau
giausia “kapitalistinės” kilmės, 
akių...

Taip, pav., Varšuvoje veikė or
ganizacija, kuri vadinosi “A- 
merican Joint 
Committee”. 
direktorius praneša, kad šioji 
misija turi labai greitai likvi- 
dutois ir išsikraustyti iš Lenki
jos, nes tiap to krašto vyriau
sybė yra įsakiusi.

Ten veikė ir žydų organiza
cija, pavadinta “Hebrajiškųjų 
duotis ir išsikraustyti iš Lenki
jos, nes taip to krašto vyriau- 
mas, kad labai skubiai ir ji tu
ri likviduotis bei užbaigti savo 
interesus tame krašte.

Organizacija “CARE” — 
taipogi gavo įsakymą iki gruo
džio mėnesio likviduoti savo 
biurus ir magazinus Lenkijoje.

Tarptautinės Pabėgėlių Or
ganizacijos (IRO) štabas iš' 
Varšuvos jau išsikraustė pra
eitą mėnesį.

Gautomis iš Ženevos žinio
mis, Tarptautinis Raudonasis 
Kryžius irgi ga

Ketvirtadienį, lapkričio 
24 d. yra tautinė šventė— 
Padėkos Diena. Iš prie
žasties šventės šią savai
tę išleidžiame tik vieną 
“Darbininko” numerį. , 

Linkime visiems laimin
gų švenčių ir Dievo palai
mos.

Distribution pahlewi, kuris turėjo 40
Jos generalinis. mįnučįų

Administracijai Tel. SO 8-2G80Redakcijai Tel. SO 8-6608

Washington — Pastaro
siomis dienomis į Jung. 
Valstybes atvyko jaunas 
Persijos valdovas, šachas

Peršlios Valdovo Vizitas 
JAV Prezidentui

ANTRADIENIS (Tursday), LAPKRITIS (November), 22 D„ 1949 M.

Pijaus XII P. Malda, Skirta
Šventiesiems Jubiliejiniams

(Iš Actą Apostolicae Sedis Nr. 5, psl. 187, 
vertė Vysk. V. Brizgys). I

Visagali amžinasis Dieve, širdingai Tau dėkoja
me už didelę Atsiteisimo metų dovaną.

Dangiškasis Tėve, kuris visa matai, kuris tiri ir 
vadovauji žmonių širdis, meldžiame padaryki jas, 
šiuo malonės ir išganymo laiku, klusnias Tavo Sūnaus 
balsui.

Suteiki, kad Atsiteisimo Metais būtų visiems ap
sivalymo ir pašventimo, vidinio gyvenimo ir atsilygi
nimo metas, paklydusiems tebūna laimingo sugrįži
mo pas Tave ir gausingiausio atleidimo metas. I

Tiems, kurie kenčia persekiojimą už tikėjimą, 
duoki Tavo tvirtybės dvasią, kuria susirištų neatski
riamai sų Kristumi ir Bažnyčia.

Ginki Viešpatie, Tavo Sūnaus Vietininką žemėje, 
Vyskupus, kunigus, vienuolius, brolijų ir sodalicijų 
narius ir tikinčiuosius. Padaryki, kad visi, kunigai ir 

I pasauliečiai, jaunimas, subrendusieji ir seni protais 
Iš Visuotinojo Amerikos Lietuviu Kongreso - New Yorko Valstybės Cu-'ir šiitais susijungtų tarpu savęs kuotanipriaushus

— - - - - - - J ryšiais, sudarytų tarsi tvirtą uolą, j kurią atsimustų |
visi Tavo priešų puolimai.

Tavo malonės pagalba visose žmonių širdyse te- 
užsidega liepsnojanti meilė tokiai daugybei nelaimin
gų, kurie nedatekliaus ir gyvenimo sąlygų slegiami, J 
neturi žmogaus verto gyvenimo. I

Pažadinki sielose tų, kurie Tavęs šaukiasi, kaip 
Tėvo, alkį ir troškimą socialinio teisingumo ir brolis- | 
kos meilės darbuose ir minty se.

“Suteiki, Viešpatie, taika mūsų dienose”, taiką 
protams, taika šeimoms, taika tėvynei, padaliau tai- I 
ką tautoms. Taikos ir susitaikinimo dangiškasis Bu
kas sDindinčios savo šviesos spinduliais teanšviečia 
visą žemę, pašvęsta gyvenimu ir kentėjimais Tavo 1 
Dieviško  jo Sūnaus. \ m

Visokios paguodos Dieve.'mūsų nefaimff yra <ff- 
dėlė, sunkios kaltės, nesuskaitomi reikalai, bet danę J 
didesnis mūsų pasitikėjimas Tavimi. Suprasdami mū
sų negales, mūsų reikalus kaip vaikai pavedame Tau 
mūsų menkomis maldomis pasigelbėdami tarpininka
vimu ir nuopelnais Garbingiausios Mergelės Marijos 
ir visu Šventųjų. į

Duoki sergantiems kantrybes ir sveikatos, jau- ( 
nuomenei įtikėjimo tvirtybės, mergaitėms skaistumo, 
šeimų tėvams pasisekimo ir šventumo, motinoms sėk
mingumo pareigose auklėti vaikus, našlaičiams ma
loningą globą, iš namų ištremtiems ir belaisviams tė
vynę, pagaliau visiems Tavo malonę, pradžią ir užtik
rinimą amžinos laimės danguje. Amen.

pu s p. xii.

į 1 & 1 .Jk r 1
į pasitarimą su 

prezidentu Trumanu. Lai
ke pasitarimo buvę palies
ti klausimai Amerikos pa
galbos Viduriniams Ry
tams. Kai kas sumini net 
ir tos paskolos sumą, ku
ri sukasi apie 250 milijo
nų dolerių. Tarptautinio 
Atstatymo Banko vado-' J 
vybė pranešė, kad prie jo- bernatorius p. Thomas E. Dewey, Garbės Atstovas Amerikos Lietuvių Kongre- 
kio susitarimo nebuvo se. už Prezidiumo stalo. Iš kairės į dešinę: Kongreso vicepirm. Petras Pivaro- 
prieita ir kad paminėta nas, pirmininkas Leonardas Šimutis, Mandatų Komisijos narė Aldona Valaity:ė, 
suma atrodanti fantastiš- Garbės Atstovas Dewey, Lydija Dirkienė, Kongreso sekretorius Dr. Pijus Cri-
ka.

Vke Prezidentas Ūko 
Prezidentu

Panama — Praeitą sek
madienį vice prezidentas 
Rčberto F. Chiari buvo

gaitis, BALF pirm. kun. Dr. Juozas B. Končius, Kongreso vicepirm. adv. Anta
nas A. Olis, ir ižd. Mikas Vaidyla.

iš Lenkijos išsikraustyti. 
Organizacija 

taip pat randasi 
dacinėj fazėj.

Tokie dalykai 
reikšti tik “liaudies demokra
tijoj”...

“YMCA” — 
visiškoj likvi-

tegali pasi-

ma Daniel F. Chanis, Jr. 
vietą, kuris atsistatydino, 
gavęs tautinės policijos 
viršininkų ultimatumą.

Neabejojama, kad Dr.

Spauda jau yra pranešusi, 
kad sovietiškas maršalas Kons- 
tantin Rokossovski yra “pa
skolintas” Lenkijai ir paskir
tas tos šalies krašto apsaugos 
ministeriu. Tačiau, negana to, 
manau, kad “Dabarties pasta
bų” skaitytojams bus įdomu ' 
užgirsti ir to “paskolinimo” 1 
smulkmenas. Štai, jos: Mas
kvos radijas pagarsino, kad ■ 
Lenkijoj “prezidentas” Boles
lave Bierut “labai prašęs” ge
neralisimo Stalino, kad pasta
rasis sutiktų perleisti maršalą 
Roko8sowskį Lenkijai, kuriam 
jis turįs numatęs labai svar
bias pareigas. Stalinas šį pra
šymą “maloniai sutikęs paten
kinti” ir minėtas maršalas, bu
vęs sovietų armijos komendan
tas Rytų Vokietijoj, kurio re
zidencija buvo Mecklenburge, 
buvo atiduotas “Lenkijos val
džios dispozicijon”, kad galė
tų “tarnauti lenkų armijoj”...

Čia, žinoma, kiekvienam gali 
kilti šitoks klausimas: įdomu, 
ar Rokossowskis atiduotas 
Lenkijos valdžios dispozicijai, 
ar Lenkijos valdžia pavesta jo 
priežiūrai ? Paskutinis varian
tas yra patikimesnis...

Radijas taip pat praneša, 
kad, ryšium su nauju paskyri
mu, Rokossourskis esąs atleis
tas iš raudonosios armijos...

Įdomu, kaip atrodytų ir ką 
pasakytų sovietai, jei JAV ar
ba Didž. Britanija “paskolintų” 
savo bent kurį generolą ir bent 
kuriai kitai nepriklausomai 
valstybei (juk sovietai sako, 
kad ir Lenkija yra nepriklau
soma), kad pastarasis ten už
imtų krašto apsaugos ministe- 
rio postą?...

Londonas — Praneša, 
kad Lenkijos armija jau-

Rusijos

Lenkijos Aimija Yra Dalis 
Sovietų Rusijos

Diplomatą Varšuvoje
IZ- 1^* •• v • • —— Kritma # smpmejrnu- 7 

Prancūzija atkeršijo Lenkijaidovybės vietas lenkų ar
mijoj užima rusai kari
ninkai.
I Sovietų Rusijos valdžia _Par> žiu8 ~ TarP Pran' reikalauja, kad įgulos na-

apsaugojo sieMa to patiesJ ir Balka- Lenkijos diplo rius paie±. Bet Praneū
kraštą nuo kraujo pralie- nų kraštuose, kuriuos ji 
jimo. ‘dominuoja.

LAIKRAŠČIO “DARBININKO” 
KONCERTAS PAVYKO

matiniai santykiai labai zijos valdžia nesiskubina 
pablogėjo dėl prancūzų paleisti.
konsulato pareigūno areš
to Varšuvoje.

Į Lenkijos komunistinės 
į valdžios policija areštavo 
Andre Simon Robineau,

Sudegė Lietuvaitė

Hampton Beach, N.H.— 
i Stettino konsulato parei- Sekmadienį, lapkričio 20

Praeitą sekmadienį, Mu-I Koncerto programą iš- gūną. Jis kaltinamas šni- d., vasamamyj, kur buvo 
--—i Lima jjs kaltinamas nuvykusios p. Julia M. A-

kitais dviem lukonis, 33, gyv. Walpole, 
diplomą tais,

_______nariais.
Prancūzijos valdžios į-

• v

nicipal Building salėje, pildė Šv. Kazimiero par. pinėjimu. 
So. Bostone, įvyko laik- choro vyrų grupė, Na- kartu su 
raščio “Darbininko” meti- shua, N. H., vadovaujant prancūzų 
nis koncertas ir magijos muzikui J. Tamulioniui. ambasados 
programa. j Magikas Vytautas J.I

gurgėta is New Yorko pa- k arįtuota 7 lenkų 
rodė daug ir jvainų ma- lėk^uvo įgulos nariai jr jl}

Britų licencijuotas laikraštis giškų Šposų. 
“Socialdemokrat” iš Berlyno Koncertas pavyko. Buvo 
praneša, jog 1,200 vyrų, taip nemažai žmonių. Plačiai 
vadinamos “vokiečių liaudies apie koncertą yrą parašęs 
policijos” neseniai vėl buvo iš- “Darbininko” korespon-J 
siųsta į Bulgariją. Tai vis nau- dentas, p. Ed. Kamėnas, 
ji daliniai prieš Jugoslaviją, tačiau į šį numerį nesu- 
šiam daliniui, esą, vadovauja spėjo surinkti. Tilps kita- 
du sovietų armijos karininkai, me numery j. 
Dalinys apginkluotas moder
niausiais ginklais ir paruoštas 
kautynėms pagal sovietų armi
jos karinę taktiką.

•
Gi Jugoslavijos diktatorius 

Tito, nors yra brutališkiausiai 
grąsinaoBas iš savo buv. moky
tojo Stalino pusės, tačiau nesi
liauja terorizavęs ir persekio
jęs bei žudęs Jugoslavijoj ka
talikiškosios dvasiškijos.

Laikraštis “The Ensign”, pa
gal iš Romos gautas žinias, in
formuoja savo skaitytojus, jog 
Tito tebevykdo Kominformo 
planą, kuriame numatyta griež
čiausia kova prieš Bažnyčią ir 
dvasiški ją.

Dar visai neseniai Liublianos 
diecezijos kun. Henrik Gori- 
can buvo nuteistas mirties 
bausme “už priešinimąsi kraš
to valdžiai”... Pr. AL

•9

Mass., su Eugenija Dro- 
bach, 12 m. mergaite, pra
leisti savaaitės pabaigą, 
kilo gaisras.

p. Julia M. Alukonis ir 
Eugenija miegojo viena- 

žmogžudystė- me kambary, kuris buvo 
, Išbėgusi iš 

kambario, rado virtuvę 
liepsnose. Bandė atidaryti 
langą, bet veltui. Ji iš
mušė stiklą ir pati išpuo
lė pro langą ant savo au
tomobilio ir susižeidė. 
Šiaip taip vėl įlindo į vir
tuvę, bet per liepsną ir 

, dūmus negalėjo prieiti 
I prie miegamojo kamba
rio. Tik atvykę gaisrinin-

lėktuvas sulaikytas. Jie 
kaltinami

Ije. Jiems leido apsigyven- sale virtuvės, 
.ti viešbutyje. Tačiau jų 
•teisės yra suvaržytos.

Lenkijos ambasada į- 
teikė “energingą” protes
tą užsienio ministerijai ir

B-29 LĖKTUVO ĮGULA
PERGYVENO BAISENYBES

Castel Gandolfo —; šv. nes valstybes, nes šv. Tė- 
Tėvas Pijus XII savo va- vo paminėti dalykai ko- 
sarinėje rezidencijoje pri- munistinėse valstybėse y- 
ėmė grupę, pas jį apsilan- ra labai ryškūs, 
kiusių, Jung. Valst. sena-Į 
torių ir ta proga pasakė; 
jiems kalbą. Savo kalboje 
Šv. Tėvas pažymėjo, kad. 
karo baimė nepranyks tol,; 
kol bus nors viena valsty-Į 
be, kuri jėga paverčia sa-‘ _ _ ____
vo piliečius daiktais. i sekė sąmokslą nužudyti

Šv. Tėvas nepaminėjo nė Turkijos prezidentą Isme-

Sąmokslas Prieš Turkijos 
Prezidentą

Istanbul, Turkija —Šio
mis dienomis valdžia su-

Hamilton, Bermuda — 
Pereitą trečiadienį, lap
kričio 16 d. B-29 lėktuvas 
nukrito į jūrą ir susidau
žė. Du įgulos nariai žuvo, 
o 18 narių plūduriavo ant 
vandens dviem mažais gu
miniais keltais. Audrin-

žuvusio tokio pat lėktuvo, kai rado mergaitę prie lo- vienos valstybės vardu, tą įnorių.
____ : !vos sudegusia, p. Julia A- tačiau klausytojai supra-| Valdžia areštavo tris o-

I. • . •• • i - Irnrl -iia f TI 'ir'. inc varius lrnv*to ASUI
žuvo su 5 lakūnais.

Nauja Porelė
Waterbury, Conn. 

šeštadienį, lapkričio 
d., 10 vai. rytą iškilmin-

26

lukonis pavojingai apdegė 
ir buvo nuvežta ligoninėn.

Gaisras kilo žibalo pe
čiukui ekspliodavus.

to, kad jis turėjo mintyje pozicijos vadus, kurie esą 
rytų Europos komunisti- kaltinami sąmokslu.

gas vanduo blaške juos 1 gaį priims Moterystės Sa- 
visas puses. Vieną buvo kramentą įr įškla.Usys sa- 

JlsIiV0 intencija šv. Mišių p-lė 
kan‘iOna C. Stulgins k aite, 

Į slaugė, gyv. Bank £t., su 
a . J. Stravinsku šv. 

žė Kanados laivu ir patai- Juozapo lietuvių par. baž- 
’ pino į ligoninę. ;nyčioje.

Pereitą penktadienį ki- Sveikiname jaunuosius 
tas B-29 lėktuvas, kuris ir linkime sukurti gražią 
lėkė ieškoti trečiadienį lietuvišką šeimą!

visas puses, 
apvertosios vilnis, 
pergyveno 
čias per 79 valandas.

Išlikusius gyvus parve-p. V?

baisias

I 
»
I

$v. Mišios Bus Televi- 
zuojamos

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

Boston, Mass. — J.
Arkivyskupas Richard 
Cushing, D. D. 
kad Kalėdų 
atnašaujamos šv. Mišios 
Šv. Kryžiaus Katedroje 366 W. Broadvvay 
bus perduotos televizija.

E. 
J. 

pranešė, 
vidurnaktį

šeštadienį, lapkričio 26 d., 1:15 vai. po pietų įvyks 
Lietuvių Radio Valandos programa. Iš WESX radio 
stoties — 1230 kilocycles, Salėm, Mass. bus transliuo
jamos liaudies dainos, muzikos kuriniai, pranešimai, 
sveikinimai ir kafbos.

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

LITHUANIAN RADIO HOUR
So. Boston 27. Mass.

Telephonai: SOuth Boston 8-6608 arba NOrvood 7-1448

% •
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Lietuvos Nepriklausomybės
Raktai Yra Amerikoje

>
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J. E. ARKIVYSKUPO LAIŠKAS, 
skaitytinas sekmadienį, lapkrtBts 20 fr printintinas 

sekmadienį, lapkričio 27 d.

|X A-------- H------1-------V----------------------M--------VbbLmIS VlSlroiiflO ArnllOS UcTuVIŲ ROflytSO RCW TOTKC 
Lapkričio 4—6 d.

(Apie Muzikos ir Lite
ratūros vakarą parašė ki
tos “Darbininko” bendra- 
darbos. Red.)

(Tęsinys)

Nors man neteko tame 
vakare dalyvauti, nes tu
rėjau tuoj po pamaldų sė
sti i mašiną ir su simpa
tingais rytiečiais p. F. 
Grendelyte, p. S. Mickevi
čium. p. L. Švelniu ir Dr. 
Galiniu grįžti Bostonan, 
bet, žinodamas daugumos 
menininkų aukštą meninį 
pajėgumą, galiu ir nebu
vęs tame vakare pasakyti, 
kad tai buvo nepaprasta 
lietuviškos kultūros šven-^ad

Pirmą kartą buvau New 
Yorke. Bet aš jo kaip ir 
nemačiau. Domėjausi tik 
Kongresu ir su juo suriš
tais parengimais. Buvau, 
ir Dailės parodoj. Ji dide
lė savo turiniu, nes savo 
dailininkais galime di
džiuotis. Tik patalpos ma
ne apvylė. Nesitikėjau, 
__ I “New York Hali of 

tė. Pavyzdžiu tiems, kurie Science” tik tokią salę 
turėjo laimę ^kelias valan-^urL. Buvo be galo įdomu 
das pasigrožėti tikru me- į pasaulio sostinę, į dan- 
nu ir dar kart, įsitikinti,:______________ žvalgyti,
kokių stipriu muzikalinių:® . „ ; „ ,
jėgų mes turime, kokia ;1S EmPlre Statė Building 
graži ir poetinga yra lie- — dangoraižių karaliaus 
tuvių kalba. >102-ro aukšto.

i
I
IVAL Kongreso Užbaigos Turiningas 

Muzikos ir Literatūros Vakaras
į didįjį muzikos ir lite- tikta mūsų• tautietė žino-; 

ratūros vakarą, kuris įvy-Įmoji Amerikos operos so-| 
ko toje pačioje salėje, kur Jistė Anna Kaskas, kuri; 
ir posėdžiai, prisirinko žavėjo publiką ne tik savo; 
tiek lietuviškos visuome-. gražiu dainavimu, bet ir 
nės, kad vos galėjo sutilp- gražiu lieutvišku tarimu, 
t’- Xisa nuotaika priminė p ama buvo papiidy. 
didžiąsias šventes laisvo-

Tėv-vngc:. Kaune ar Baranausko duetais. B 
Vilniuje. Pači, programą VeHi 5 dueU Anna 
rengėjai buvo labai rūpės- iKaskas dainavo itališkai 
tingai suorganizavę ir jrQ St Baranauskas Uetu. 
praėjo labai dideliu pasi- vįgkaį viskas išėjo Iš
sekimu bei nuotaikos pa- bai gražiai. Gruodžio due- kilimu.

Vakarą pradėjo trumpu, solistams 
šiltu žodžiu rengėjų vardu ^kartoti. 
Vyt. Abraitis. Apreiškimo Poetas St.

Dčar Kr. Jurgai*: 4

I

t

Mano brangūs broliai:—
Kas metai pirmąjį Advento sekmadienį mes da

rome rinkliavą Amerikos Katalikų Universitetui Wa- 
shingtone ir bendrai kitoms aukštesniojo mokslo į- 
staigoms. Taigi ir šiais metais ta kolekta bus daroma 
pirmąjį Advento sekmadienį, t. y. lapkričio 27 d.

Daugelis žmonių ne pilnai supranta tos riiikliavos 
svarbą. Visų pirma mes atliekam savo pareigą Kata
likų Universitetui Washingtone, kurį išlaiko visos A- 
merikos Vyskupijų aukos. Aišku, kad Bostono Arki
vyskupijos finansinė parama, proporcingai imant, tū
ri būt didelė, taigi aš visuomet prašau, kad mūsų ku
nigai ir žmonės tą rinkliavą gausiai paremtų. Savai
me suprantama, kaip svarbu Amerikai ir Katalikų 
Bažnyčiai turėti aukštai pastatytą Katalikų Univer
sitetą.

Be to, kiek gausiau aukojant, mes drauge sušelp- 
sim ir savąsias aukštesniojo mokslo įstaigas. Tuo bū-, 
du nebe reikės atskiros kolektos tom tikslui daryti.

Mūsų katalikiškos mokslo įstaigos tuomi skiria
si nuo kitų, kad jos negauna didelių turtuolių paliki
mų, nė neturi stambių atsargos kapitalų, tik išsilaiko 
iš kasmetinių gerų žmonių aukų. Tad ši rinkliava at
lieka labai svarbią rolę katalikiško auklėjimo prog
ramoj. Tad prašau jūs, būkite duosnūs.

Teikdamas palaimos visiems aukotojams, lieku 
Jūsų ištikimas Kristuje^ 
RICHARD J. CUSHING,
Bostono Arkivyskupas.

PENKI BUVĘ GUBERNATORIAI 
SMERKIA BIGOTIZMĄ

GUB. THOMAS E. DEWEY 
KALBA KONGRESUI

SMn Mirtis — Galėtų 
Būti Laisvė Ženklas

i Į Visuotinį Am. Lietu- 
jvių Kongresą atvyko ir 
lNew Yorko valstijos Gu
bernatorius Thomas E. 
Dewey ir pasakė reikš
mingą kalbą, kuri buvo 
transliuojama ir per ra- 
dio. Jis pasakė maždaug 
šiaip:

“Perdaug žmonių šiame 
, t ; kad po

parapijos choras, diriguo- nuotaikingai paskaitė ke-i^° ^aro yra taikos me- 
jamas P. Sako, pradžioje lėtą savo eilėraščių. Tas, per daugel metų mes 

t :_x------------------ t’c *! . :permažai esame dėmesio
o____ Pabaigoje Apreiškimo 'kreipę į pasaulio tikrąsias

lietuvių ParaPij°s choras, diriguo--problemas ir esame užsi
imąs. jamas P. Sako, ir žino-lmįršę apie nuvargintos 

x ^xxx. Brazdžio-' m*ej’ solistai — Barbara Lietuvos bėdas. ______
is nuotaikingai paskaitė i Parlys> Marijona Kižytė rizmas reiškia mirtį ir kol 

ir Vladas Ivanauskas pui- yra vienas toks kraštas, 
kiai išpildė didesnį kūrinį Rurs totalitarizmo valdo- 

Šimkaus “Atsisveikini- mas, tai negali būti tikros 
- taikos šiame pasaulyje.

t ____ _____ v _ Publika po programos Lietuvos žmonės yra ken-
tuviškų dainų ir arijas iš Pakelta nuotaika skirstėsi tėję daugiau negu kiti
operos “Tosca”. i namus dėkinga vakaro žmonės pasaulyje nuo pat

ta Anna Kaskas ir St. 
duetais. Iš

tą “Oi, berneli vienturį”,) 
t teko du kartu

Santvaras

išpildė Lietuvos ir USA; 
himnus, o paskui gražiai- 
padainavo tris ] 
kompozitorių dainas.

Poetas Bern. T
nis 
aktualias ištraukas iš sa-į 
vo kūrybos.

Solistas Stasys Bara-; .
nauskas dideliu pasiseki-Įmas su Tėvynė . 
mu padainavo keletą lie-Į

Totalito-

Mes galime taikingais bū
dais laimėti šią kovą ir 
praskleisti “geležinę už
dangą”. Jei mes taip ne
dirbsime, tai “geležinė už
danga” apgaubs ir dau
giau mūsų pasaulio.

“Mes turėtumėm nuo
širdžiai priimti atvyks
tančius žmones į mūsų 
kraštą, nes7 jie yra kentė
ję ir žino kaip skaudžiai 
turi nešti komunizmo var
gus. Lai jie žino, kad ir 
mes kovojame prieš ko
munizmą. Laisvė kalba 
visomis kalbomis ir net 
rusiškai. Laisvė turi pasi
naudoti visais jūsų talen
tais ir drąsa*

“Žmonės iš D. P. stovy
klų tūri eiti mums į pa
galbą ir vadovauti kovoje 
prieš komunizmą”.

Richmond — Marshallo 
plano administratorius, 
P. Hoffman, Virginijos 
prekybos rūmų susirinki
me patvirtinęs seniai kar
tojamą faktą, kad komu
nizmo plėtimasis Vakarų 
Europoje yra sulaikytas. 
Jis sakė, kad Kremliaus 
planai užkariauti pasaulį 
vieną dieną ąubyrės, jeigu 
Europa ir Amerika laiky
sis išvien.

Jis nepramatąs, kad Ru
sija galėtų išlaikyti savo 
rankose tai, ką yra užgro
busi, jeigu ji neužgrobs 
visos Europos. Ateisianti 
tokia valanda, kada ir Ru
sija nebebusianti vergų 
valstybė.

Jis nežinąs, kada tokia 
valanda ateisianti, bet 
manąs, kad lūžio pradžia 
galėtų būti Stalino mirtis.

Rašytojas Ant. Gustai- į renšeJams- • 
tis (iš Bostono) labai, 
nuotaikingai paskaitė ke-i 
lėtą savo humoristinių ei
lėraščių.

K- M. pirmos kovos šūvio. Tūks-

CK) Įsakė Streikuoti

Philadelphia, Pa. —CIO,
Po pertraukos aktorius į United Automobile Wor- 

Hen. Kačinskas (iš Bosto- kers 813 lokalo vykdomoji 
no) padeklamavo i“‘ 
kas iš B. Sruogos veikalo 
“Kaz. Sapiega”, iš Bara
nausko “Anykščių Šilelio” 
ir. publikai prašant, iš 
Duonelaičio “Metų”.

Ypač šiltai publikos su-

tančiai lietuvių dabar 
kenčia sovietų dykumose, 

i Ir būtų baisu manyti, kad 
dabar pasaulis užmirš 
Lietuvą ir paliks tokiame 
stovyje. Mes turime rei
kalauti, kad “geležinė už-

PADIRBĖKIME GARANTIJOMS 
GAUTI!

ištrau-: taryba isakė Budd kom-
” ’ panijos darbininkams iŠ-danga” būtų atitraukto ir 

eiti į streiką lapkričio 27 
d., 10 vai. vakare.

žmonės išlaisvinti. Pasku
tinėmis karo dienomis

Tos kompanijos įstaigo-j^sij4 pasigrobė 200 mi- 
je dirba apie 8,000 darbi-llijonų Europos žmonių, 
ninku. į Šiomis dienomis sovietai
-------------------------------- užima apie 400 milijonų

ĮSIGYKITE VEIKALĄ 1$ LIETUVOS PARTIZANU VEIKLOS kiniečių. Man yra didelis
yra tokių, kurie nori su
laikyti tokį Stalino verži- 
jmąsi. Sovietai valdo apie 
800 milijonų žmonių, tai 

° yra beveik pusė pasaulio.
“Dabar Stalinas “šal

tuoju karu” nori užvaldy
ti kitas dalis pasaulio. 
Šiuo ekonomišku 

i spaudžiant 
daugiausia, 
užkariauti 
Toks karas turi sujaudin
ti mus visus ir turime su
sijungti mintimis ir dar
bais, kad nugalėjus tą 
mūsų didelį priešą.

“Amerika privalo būti 
stipri, turime pavartoti 
visas jėgas, turime ska
tinti, kad Azijos žmonės 
reaguotų prieš Rusiją.

VYTIS IR ERELIS
Apysaka. Parašė Jonas Kmitas. Lietuvių 

Darbininkų Sąjungos leidinys, 1946 m., 5/6 pi.
Amerikos lietuviai gerai pažįsta garsaus 

mūsų rašytojo ir jxjcto 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 jiaskutinio pusla
pio. Kaina — $2.50. Sumažinta kaina tik $2.00. Užsakymus siųs
kite:

£
DARBININKAS

366 Wcst Broaduay, So. Boston 27, Mass.

“DARBJN INKO • A DM! NISTRACIJAI 
šiuomj .siunčiu

IK ERELIS”.

Vardas ..

$2.00 ir prašau prisiųsti apysaką — “VYTIS

Adresas

karu, 
kur skauda 
sovietai nori 
visus mus.

Nuo 1948 m. birželio 
mėn. BALF įstaiga Ame
rikoje intensyviai dirba 
tremtinių emigracijos rei
kalais. Pagal taip vadina
mą Public Law 774, iš Eu
ropos į Ameriką jau išvy
ko apie 15,000 lietuvių. 
Šiandien IRO jau verčia 
kiekvieną tremtinį tuoj ir 
galutinai apsispręsti: kur 
važiuoja, ir per kokią or
ganizaciją važiuoja. Ir 
nepasiruošus i e m s šian
dien tenka susidurti su 
gana žiauria padėtim. A- 
piė 6,000 lietuvių dar ne
turi darbui ir butui iš J. 
A. V. garantijų. Tikėjo
mės, kad kiekvienas išvy
kęs į JAV lietuvis pats 
atsiųs, arba suras gera
širdžių amerikiečių tarpe 
tokių, kurie jiems garan
tijų parūpins. Bet tai dar 
nevisi atliko.

Šiuo metu, talkininkau-'lių vilčių DF įstatymo pa- 
jant visoms tremty esan- keitmui. Naudokitės šiuo 
čioins organizacijoms, re-'įstatymu — DP Act of 
gistruoįam neturinčiuo-*1948. Pagal jį mes, lietu
sius garantijų lietuvius, viai esam gana, palygi- 
Sąrašus išsiuntiriėsim vi-'nūs, laimingi emigracijos 
soms tuo besidominčioms problemas spręsti, . nežiū- 
įstaigoms. Lieka labai in-'rint pasitaikančių užkliu- 
tensyviai padirbėti, kad vifflų ir kitokių sunkumų, 
iki 1950 m. kiekvienas ga-1 Jotais Valaitis.

lįs emigruoti lietuvis, ga
rantijų gautų.

Radę Naujajam Pasau
ly sau namus ir buvę 
tremtiniai lietuviai dabar 
turės paskutinę progą li
kusiems Ėuropoje pagel
bėti. drauge su amerikie
čiais padėti likusiems 
gauti kvietimus.

Kiekvienas Europoj te
besąs tremtinys yra pra
šomas, savo iniciatyva, 
kuo greičiausia rašyti sa
vo pažįstamiems, gimi
nėms ar draugams Ame
rikoje, kad jie mėgintų 
tokių garantijų gauti ir 
per BALF’ą ir kitas orga
nizacijas kuo greičiausia 
jas atsiųsti. Visiems gau
nantiems garantijas 
BALF Įstaiga Europoje 
pasistengs per visas orga
nizacijas emigracijai pa
gelbėti. Nedėkit per dide-

Boston, Mass. — Kaip 
žinoma, protestantų kai- 
kurie ministeriai ir jų pa
sekėjai bando gauti pilie
čių parašus ant peticijos, 
kad būsiančiuose balsavi
muose piliečiai balsuotų 
atšaukti 13-metų senumo 
mokyklų įstatymą, kuris 
leidžia miestų ir miestelių 
valdžioms duoti transpor- 
taciją privačių ir parapi
jinių mokyklų vaikams.

Penki buvę Massachu- 
setts valstijos Gubernato
riai; Saftonstoli, Brad- 
ford, AHen, Cox ir Fuller 
išėjo griežtai prieš tokį 
siaurą protestantų minis- 
terių užsimojimą.

“Dabartinio įstatymo 
principus,” jie sakė, 
“jung. Valstybių Aukš
čiausia Teismas yra už- 
gyręs”.

Jeigu protestantų kai- 
kuriems ministeriams ir 
jų pasekėjams pavyktų 
gauti užtektinai piliečių’ 
parašų ant peticijos, tai 
tas klausimas, kad būtų 
atšauktas taip vadinamas 
mokyklų autobusų įstaty
mas, bus įrašytas ant bal
savimo blankų.

Reikia žinoti, kad priva
čios ir parapijinės moky
klos sutaupo valstijai, 
miestams ir miesteliams 
daug pinigų. Privačios ir 
parapijinės mokyklos ne
gauna iš valdžios pinigų 
mokyklų išlaikymui. Val
džia moka už vežimą vai
kų piliečių pinigais. Kaip 
galima atskirti vaikus, 
kurie važiuoja į viešąsias 
ar privačias mokyklas. 
Vežikas negi klaus kiek
vieno vaiko į kurią mo
kyklą jis važiuoja. Tai 
daugiau negu juokinga 
kelti tokį klausimą.

MlltJNiTCZMMIiS 

tigffiinėn

Hoiig Koiig, Kinija — 
Gen. Li Tsūng-jen, Kini
jos nacionalistų prežideii- 
to pareigas einąs, atvyko 
čia ir pasidavė ligoninėfi.

Kai kurie teigia, kad 
gen. Li visai nutraukė ry
šius su Chiang Kaišhek’u. 
jis sakė, kad karsA su ko- 
mūhistais būs tęsiamas.

Susidarius paVojui,

Jung. Valstybių ambasa
dos nariai yra priversti 
kraustytis iš nacionalistų 
laikinosios sostinės — 
Chungking.

ArtįiiafcMtų Stre*o Klausi- 
nnk FtrAMtas PrczHffitBi

Washingt<m — Valdžios 
tarpininko žygiai anglia
kasių streike pasiliko be 
pasekmių. Tokiu būdu 
streiko klausimas dabar 
yrą perduota* preziden
tui. Užklaustas spaudos 
atstovų prezidentas, ką 
jis darys, jei J. Lewis 
gruodžio 1 d. vėl išves an
gliakasius iš kasyklų, at
sakė, kad tautos ūkio pa- 
vojausxatvėju jis nepabi
jos pavartoti Taft - Hart- 
ley akto ir kitus įstaty
mus tam pavojui pašalin
ti.

rMMHBI ATCTTm nyiniCK

Berlynas—Vakarų Ber
lyno laikfaštis “Anžėi- 
ger” rašo, kad rytinėje 
Rusijos zonoje, Vokietijo
je, vedama milžiniška me
džioklė — masiniai areš
tai. Sako, kad į “juodąją 
knygų” yra įrašyta dau
giau kaip 15,000 Vokiečių 
kaipo titoistoi ir trockis- 
toi.

Laikraštis sako, kad 
kai kurie iš areštuotų nie
ku daugiau nėnusikalto, 
kaip tik tuo, kad jie prie
šinosi jų turto nusavini
mu — užgrobimu.

Surasti ir areštuoti vo
kiečiams komunis tams 
pagelbsti Rusijos slaptoji 
policija NKVD (dabar va
dinama MVD).

I Milijonai žmonių gyve
ną baimėje, nes jie neži
no kada ateis pas juos ko
munistų dominuojamos 
Socialistų Vienybės parti
jos slaptieji agentai ir 
juos išveš iš namų sū pa
galba NKVD. Tūkstan
čiai vokiečių jau raudasi 
konceittracijos stovyklo
se.

Oslo, Norvegija — Pra
neša, kad lėktuvas kuriuo 
vežė 2$ žydų vaikus, tris 
motėriš ir tris įgulos na
rius iš Tufiisijos, žuvo 
kelyje iš Brusselto | Osl<.
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Kai tokios dvi milžiniškos unijos, kaip anglių ka
syklų ir CIO, plieno išdirbystės, streikuoja tuo pačiu 
laiku ir dar tokiu momentu, kada krašto pramonė ir 
politinė pasaulio padėtis ko daugiausiši reikalauja A- 
merikos industrijos įsitempimo, tai nejučiomis bru
kasi įtarimas, kad tie streikai turi daug politinio pa
mušalo. Žinoma, mainierių vadas Lewis ne komunis
tas. Jis sau darbo carukas, nereikalaująs Stalinui tar
nauti negi imti pavyzdžio iš Rusijos diktatoriaus. 
Lewis pats gimęs diktatorius, toks pat išdidus ir sau- 
vališkas, neatsižvelgiąs į mainierių skurdą, tik išnau
dojąs kritingus gyvenimo momentus sukelti streiką 
ir sustiprinti savo unijos poziciją ir asmeninėje vado
vybėje įsistiprinti. Kiek streiko metu darbininkai turi 
nuostolių ir visuomenė skurdo, Lewis nė kiek nepai
so. Tai niekam nepriklausomas kietaširdis diktatorius.

Kas kita Philip Murray, CIO vadas. Kurį laiką 
buvo manoma, kad jis palankus komunistams. Dabar 
aišku, kad ta nuomonė buvo klaidinga. Kaip tik prie
šingai, jis siekia savo milžinišką, šešių milijonų uniją 
nuo komunistų apvalyti. Joje yra 11 skyrių, kuriuose 
komunistai vadovauja. Pačių komunistų visoje CIO 
Unijoje esą nedaugiau gal dar mažiau, kaip 120,000. 
Gi viso labo narių tuose 11 skyriuose yra 938,000. Jie 
darbuojasi labai svarbiose pramonės šakose. Elek
tros, radio ir mašinų dirbtuvėse dirba 550,000 darbi
ninkų. Jų vadas Fitzgerald skaitomas ne komunistu, 
bet jo artimiausi patarėjai Emspack ir Mattas yra 
viešai išvardyti komunistais. Taip pat* daug žalos gali 
kraštui padaryti Laivų Kraustyto jų (Longshoremen) 
skyrius, kuriam vadovauja visiems žinomas komunis
tas Harry Bridges. Prie (50,000) neištikimų CIO sky
rių dar priskaitoma Amerikos Susisiekimo Bendrovė, 
turinti apie 10,000 narių, ir Jūrininkų Dviejų organi
zacija, kuriai priklauso 3000 narių.

CIO valymą nejučiomis paskubino pats Harry 
Bidges, kuomet jiš pstojo į Maskvos įkurtą Federaty- 
vią Pasaulio Amatų Uniją. Jis tai padarė pasiprieši-

✓
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Vartos, ar nevartos?
Netenka stebėtis, kad kalbos apie atominę bom

bą nesiliauja. Per svarbus dalykas, kad apie jį tylėtų. 
Pirmiau primygtinai spėliota, ar Rusija atominę bom
bą turi. Dabar jau tikima — oficijaliai buvo pareikš
ta — kad turi. Kyla kitas klausimas: ar daug bombų 
turi pagaminę? Kyla nauji spėliojimai ir palyginimai i 
su Amerikos išteklium. Amerika dabar turinti pasi- i 
gaminusi 250 bombų. Kadangi kas metai ji nadaranti i 
po 200 bombų, tai 1952 m. turėsianti apie 850. Gi Ru- i 
sija iki 1952 metų vos tegalėsianti pasidirbdinti apie i 
100 bombų. Taisri milžiniška persvara būsianti Ameri- i 
kos pusėj. Išvada: net 1952 m. nereikia bijotis karo, i 
nes Rusija kur kas mažiau bombų turėdama,, neiš- j 
drįs karo pradėti. O ieie'U Rusija nepradės, tai apie ; 
Ameriką netenka nė kalbėti: ji bus rami kaip esanti 
ir džiūgaus “šaltąjį” karą laimėjusi.

Taip kalba piliečiai savo namuose, taip svajoja 
žurnalistai redakcijose ir valdovai bei diplomatai sa
vo palociuose. Ant popierio tai labai gražu, bet kaip 
bus tikrenybei t Gyvenimas nevisada sutampa su sva
jonėmis, ar,' tiksliau tariant, beveik niekad su jomis 
nesutampa. Vaizduotė sau, realybė sau. Tačiau karo 
strategai nebesvajoja. Jie blaiviau į dalykus žiūri. 
Visų pirma jie stato klausimą: iš kur tos informaci
jos, kiek kuri valstybė bombų turi? Pirmiau sakyda
vo, kad Amerika jau pora metų atgal turėjusi 1000 
atominių bombų, o dabar, girdi, bus pasigaminusi ki
ta tiek, reiškia, viso labo apie 2000. Dabar skaitlinė 
jau nukrito iki 250. Kuri informacija tikslesnė? Stra
tegai tik nusišypsos: nė viena nebetiksli, nes karo va
dovybė tokius dalykus laiko griežtoj paslapty. Jei 
taip yra su Amerikos informacijomis, tai ką jau be
kalbėti apie Rusiją? Visi žinome, kad Sovieti smar
kiai ginkluojasi, bet kurioj srity ir kiek jie yra pa
žengę, — tai viena spėlionė tiek pat verta, kiek ir ki
ta. Spėlionė, daugiau nieko.

Tačiau yra vienas spėliojimas, į kurį galima kiek 
rimtoko dėmesio atkreipti. Tai klausimas: ar yra gali
mybės, jog karo metu atominė bomba visai nebus pa
naudota? Tą klausimą kai kurie karo ir politikos 
ekspertai rimtai nagrinėja. Jie protauja šitaip: ato
minių bombų kiekio persvara dar neužtikrina, kad 
Amerika mažiau nukentės kaip Rusija. Amerikoj yra 
92 miestai, kuriuos bombanešiai pultų; Rusijoj tokių 
miestų yra 81. Bet Amerikos industriniai miestai tan
kiau sugrupuoti negu Rusijoj, ypač imant sąskaiton 
tą faktą, kad daug Sovietų industrijos punktų yra r 
nukelta » Sibirą. Tad rusai net su daug mažesniu bom
bų skaičiumi gali padaryti netoliesia tiek žalos, kiek 
amerikiečiai .daugiau bombų turėdami. Tuo būdu abi 
vaistvKčq afbtniriu bombų lygiai bijosis IP, be jokio 
susitarimo, tik dėl šalto išskaičiavimo, I

SUSIPAŽINKIME SU s 
GYVENIMO KNYGA I

T. Klemensas Žalalis, O.F.M.ręg

......................................................................................................................

-MMi !nį bei žemišką jautulį. 
Y Mes, modernūs žmonės, 
i | niekad su tuo nesutiksi-

Dievo Išmintis, įkvėpdama žmonėms, ką jie tu
ri rašyti į šventąsias knygas, paliko juos laisvus ir 
nesuvaržė juju asmeninių galių. Juk Dievas gagėjo 
pats sutverti šventraščio knygas ir jas duoti žmo
nėms, kain kad sutvėrė pasauli ir pirmuosius žmones. 
Galėjo taip pat diktuoti, kad visi autoriai vienodai 
išsireikštų, kad knygos būtų kuo tobuliausiai para
šytos. Dievui viskas galima, bet Jis to nenadarė. Jo 
begalinis gerumas visada pasireiškia per kitus. Juk 
ar ne per teisėjus Jis išreikšdavo Savo valia žvdų 
tautai? Ar ne pranašai vėliau skelbdavo tai, ką Die
vas norėjo. Taip pat Dievas ir stebuklus daro nėr ki
tus asmenis. Panašiai ir su Šv. Rašto knygomis. Jis 
norėjo, kad žmonės surašytų Dievo valia. Jis norėjo 
taip pat, kad jos būtų surašytos pagal kiekvieno ga
bumus, išsilavinimą, dvasinį palinkimą. Šv. Povilas 
degte degė apaštališku uolumu visiems įrodyti Dievo 
garbę ir kartu ieškoti sielų išganymo. Tas jo uolumas 
atsispindi visuose jo laiškuose. Priešingai, šv. Jonas, 
meilės Apaštalas, tiek savo kalboje tiek raštuose ne
kalba apie ką kitą, kaip tik apie meilę ir stengiasi, 
jog jo skaitytojai irgi užsidegtų ta meile.

Konstatuojant šį šventraščio faktą kad i- žmo
gus, kuris rašė ir perdavė Dievo mintį, prisidėjo prie 
šventosios knygos atsiradimo, savaime peršasi mintis 
ir noras: pažinti kiekvieną kiekvienos knygos autorių, 
jei yra norima tobulai įsigyventi i parašytąsias min
tis. Pijus XII ypatingai pabrėžia šio pažinimo svarbą, 
nes norint teisingai suprasti knygos mintį, reikia ne-Į 
tik žinoti, kodėl ji yra parašyta, bet taip žinoti, kas 
per vienas buvo, kuris rašė šią knygą, kada ją rašė, 
maždaug iš kur jis savo žinias paėmė ir kokioje for
moje yra knyga parašyta, tai yra, ar jis rašė istoriją, 
ar poezijos knygą, ar pamokinimus, ar patarles, ar 
pranašystes. Juk ir formos, išsireiškimo būdo, pažini
mas palengvina šventraščio supratimą.

T. Klemensas Žalalis, O.F.M.

Misijonieriaus Laiškai
MODERNU IR VISPUSIŠKAI SVEIKA

------------------- I
kultūros priešas! Ji(Tęsinys) žmo-

me?’ — Taip manančių, 
deja, yra net gerų žmo
nių, praktikuojančių ka
talikų, ypač jaunimo tar
pe. 0 tai yra didelė klai
da! Tik pažiūrėkime ar
čiau.
KAIP KATAIIK YBf:

VERTINA MODERNIĄ
JĄ KŪNO KULTŪRĄ?

Nors siela krikščionybė 
i stato pirmoje vietoie, ta
čiau ji nėra ir negali būti 
žmogaus kūno ir kūninių 
malonumų priešas, žmo
gaus kūnas vra vienas iš 
tobuliausiu Dievo kūriniu. 
Antrasis Švenč. Trejybės 
asmuo, Dievo Sūnus, pri
siėmė žmogaus kūną ir 
juo naudodamasis išgelbė
jo žmones amžinai laimin
gam gyvenimui. Ar ne 
mes — ir tik mes katali
kai - pagerbiame kūnus ir 
žemiškuosius pal a i k u s 
šventųjų, tų žmonijos ge
radarių ir dvasios didvy
rių?! Jūs žinote, kaip 
Bažnyčia gerbia žmogaus 
kūną: krikštijant šlaksto
mas jis švęstu vandeniu, 
teikiant Sutvirtinimo Sa
kramentą tepamas šv. 
krizma, o Komunijoje lie
čia jis atsimainiusio Die
vo Žmogaus kūną. Net 
amžinosios laimės dangu- 

1 je mes neįsivaizduojame 
be kūno dalyvavimo: “Ti
kiu.. kūno prisikėlimą!”

Tad katalikybė mato 
kūne ne žmogaus dvasios 
priešą, ne sielos kalėjimą, 
bet bendrakeleivį pakeliui 
į Tėvo namus, mato ben
dradarbį ir puikų įrankį 
vykdant didingąjį Dievo 
planą. Todėl mes galime 
ir turime rūpintis išlaiky
ti sveiką ir pajėgų kūną. 
Turime jam duoti reikia-

Tepadeda Jums tame 8au® idealą mato atgyve
ni dalyke šis laiškas, x"”

karo veiks- dydamas- k* Kero ir ven^' oxuu^’ LU1YBC wuįsiu,!usiuu'ima mais*ta aūdara mie-,ro, A? i- tino turi modernaus žmo- se vienuoliuose, kūne pas- mais^ą> apaarą, . etino turi modernaus žmo ninkaudami atgailau<£mi^ą, ramybę, atsigaivinimą 
................. melsdamiesi,i1.r.Plldytl.,kl‘us.kunoTpne-

nuro- nusiuose senovės šventuo
siuose, tuose išdžiūvusiuo-

nęs tiesioginiam CIO uždraudimui. Tai buvo aiškus ,mnms iv nevartos. Kai kas gali pamanyt, kad Stali----- — ~ ~~---- ~___»_______ ____________ « i___.a.. ____ i_-_________ .-..JLi_ * x.._x___ sraus rūpinimasis
:Kūno kultūra čia imama
Ine vien kaip gimnastikos

11 -j- -pamokos ir mankšta, bet. 
iktol betlplačia kūno uivinimo' ati-j

kai tik turės pa-,f?V^ 
kankamai bombų prisigaminęs, tuojau pradės jas 
svaidyt.

Aš manyčiau, kad tokia nuomonė I ‘ 
Stalinas neturi skrupulų dėl kitų žmonių likimo, bet 
turi daug skrupulų dėl savo kailio. Jis žino, kad už 
mečiojimą bombų amerikiečiai nebeliks jam skolingi. 
Čia papraščiausia savisauga, kuri pas diktatorius 
labai išvystyta.

Su atomine bomba gali taip išeit kaip ir su nuo
dingomis dujomis. Pirmojo karo metu vokiečiai džiū
gavo jas išradę, bet kai pamatė, kad ir priešai moka 
dujas pasigaminti, tuojau liovėsi jas vartoję. Kas bū
tų, jei priešas į Vaterlandą jas paleistų?! Ir dujos iš
ėjo iš apyvartos. K.

iš po drausmės išsiveržimas, kurs pastūmėjo CIO vai-įnas jokiais skrupulais nesivaržys: 
dybą į energingus prieš komunizmą žingsnius. Tam 
dirva jau gerokai buvo paruošta.

Philip Murray paskelbė, jog jam buvo prisiųsta 
iš įvairių CIO skyrių 10,000 prašymų, kad valdyba 
juos apgintų nuo pragaištingos komunistų veiklos. Ir 
pats Murray turi surankiojęs daugelį prieš komunis
tus apkaltinimų. Jie skverbiasi į valdybas ir kitas at
sakingas vietas; mitinguose būdami mažumoj, tol 
trukdo posėdžių eigą, kol didžiuma dalyvių, pailsę ir 
pasibiaurėję išsiskirsto, ir tada komunistai praveda 
savo rezoliucijas; kai kurie ir užkandžius atsineša, 
kad galėtų tesėt iki pusiaunaktų. Unijos pinigus nau
doja komunistų tikslams, už juos spausdina savo bro
šiūras, skelbimus, agitacinius lapelius. Karo metu, 
kai Amerika stojo Rusijos pagalbon, dirbo išsijuosę; 
karui pasibaigus, Ameriką boikotuoja; kursto į strei
kus politiniais sumetimais ir t.t.

Valymo kova bus labai sunki. Jau dabar CIO va-

dą pravardžiuoja fašistu, Judošium, kapitalistų ber
nu, Wall str. samdininku ir tam panašiai. Bet Murray 
kovoti pasiryžęs. Su juo visi nekomunistai. K.

ir naktimis
i numarino kiekvieną kūni-ŽYGIS I LAISVĘ

jprinimo ir įvairiopos prie-j 
žiūros prasme.

Jeigu kunigas pradeda 
kalbėti apie pasismagini
mus, prasiblaškymą, ma
das ir sportą, tai daugelis 
iš anksto šiaušiasi ir nu
moja ranka. Jie mano ar 
kalba: “Krikščionybė yra 
šalta, nuobodulį įvaranti 
gyvenimožiūra. Krikščio
niškoji moralė yra atkak
lus kūno malonumų, pasi- 

.. puošimo ir visokios kūne

t

Žvanga ginklas kieto plieno, 
ūžia paukštis toks baisus, 
Eina šimtas lyg kad vienas. 
Eina vieškeliu tiesiu:

Šitas kelias lygus, kietas, 
Šitas kelias nuostabus.
Jau Olympo pažadėta: 
Kas juo eis, tas laisvas bus!

Eina vienas, eina minios,
Eina ginklas ir daina 
Laisvę myli, laisvę gina, 
Laisvėn veržias žmonija.

At Kairys

žiūros reikalavimus. Išga
nytojas mokė tų dalykų 
net maldoje prašvti: 
“Kasdieninės mūsų duo

nos duok mums šian
dien”. Todėl Kat. Bažny
čia labai aukštai vertina ' 
kūną ir visas sveikas pa
stangas palaikyti jo pajė
gumą ir grožį — gaivu 
prasiblaškymą, iškylas ir 
sportą. Tik ji visu savo 
svoriu priešinasi per kū
no perdėtą kultūrą įsiga
linčiam kūno dievinimui, 
grožio garbinimui, žodžiu, 
kūno kultui!

(Bus daugiau)
Marija Pečkauskaitė

Mergaitės Kelias
Mergaitės asmenybė

“BOBIŠKUMAS”
Gal niekas taip nesugraudina, kaip ašara 

retai teverkiančio žmogaus akyse. Jauti, tar
tum čia teka dagus žmogaus sielos kraujas. 
Bet dažnas dėl niekniekių “bliovimas”, že
maitiškai tariant, nedaro jokio įspūdžio, ar
ba net priešingai: užuot žadinęs užuojautos 
ir gailesčio, sukelia apmaudą ir panieką. Et, 
teka sau vandenėlis, net ir nesūrus!

Atsmenu iš savo vaikystės laikų, kokį 
įspūdį darydavo man motinos ašaros. Kas
dieniniame gyvenime niekada nematydavau 
jas verkiant Bet kada paaugus nuvažiavau 
su ja į Pavandenio bažnyčią, šalia jos suole 
sėdėdama kartais pastebėdavau jos dideles 
ašaras akyse. Buvo tai dažniausiai per su
plikacijas, kada galinga žmonių balsų ban
ga vienu dideliu .dejavimu puldavo po kojų 
Viešpačiui. Tuomet man rasdavos taip skau
du ir graudu, kad ir aš imdavau tylutėliai 
verkti. Ir paskui, daugeliui metų praėjus, 
kiekvieną kartą, kai išgirsdavau suplikaci
jas, prisimindavau motinos ašaras ir tvirtai 
pasiryždavau pati niekados neišspausti nė 
vienos iš savo akių.

Motinos ašara galėtų būti svarbus veiks
nys žmogaus gyvenime. Tik žinoma, ne to
kios motinos, kuri dėl mažmožių dažnai ver
kia, ir prie kurios ašarų vaikai taip pripran
ta, kaip prie rudens lytaus.

Žiūri žmogus į verkiančią dėl menkos 
priežasties mergaitę ir nori paklausti: kam 
gi taip niekini savo ašaras? Ką gi veiksi tik
rai nelaimei ištikus — mirus tėvams ar ki
tiems mylimiesiems asmenims, kokiai nelai
mei tėvynę užgriuvus? Ką darysi, pamačiusi 
didį artimo vargą, pajutus savo tolumą nuo 
Dievo?

Liesi tas pačias ašaras, kurios dabar rie
da dėl blogai pasiūto drabužio, dėl negalėji
mo pašokti ir dėl kitų lygiai svarbių nelai
mių.

Antra bobiškumo žymė yra bailumas. Ir 
ko jos nebijo, tos mergaitės! Pelių, vorų, 
baidyklių, perkūnijų — kas išskaičiuos vi
sus jų bijomuosius daiktus!

Pirmojo didžiojo karo pradžioje skaičiau 
viename rusų laikraštyje tokį atsitikimą. 
Vienam kareivių būreliui teko nakvoti darži
nėje. Visi jau buvo besnaudžią, tik staiga 
vienas kareivis kad šoks nuo šiaudų, kad 
suriks: “Mama, pelė! pelė!” Žinoma, to vi
siems užteko pažinti, kad tai būta vyru per
sirengusios mergaitės. Ar tai moterišku
mas? Ne, tai tikrai bobiškas nesivaldymas.

Kitą kartą netoli vienos mergaičių moky
klos, kurioje gyveno kelios dešimtys moki

nių, nakties metu kilo gaisras. Tarp degan
čio namo ir mokyklos buvo gatvė ir sodelis, 
be to, vėjui pučiant į kitą pusę, mokyklai 
tuo tarpu nebuvo jokio pavojaus. Tačiau to 
nepaisant, joje kilo neapsakomas triukšmas. 
Mergaitės, pašokusios iš miego, su nakti
niais marškinėliais bėgiojo po kiemą ir na
mus, verkdamos, cypdamos, dejuodamos. Ki
ta jau buvo bededanti savo daiktus į ryšelį, 
skubėdama gelbėti juos iš nesamo gaisro. 
Tiesiog išgąsdintų avių būrys; nežinąs kur 
bėgti. Visiškas savęs nesuvaldymas! Gėda 
buvo žiūrėti ir biauru. Mąstei sau, kad čia 
būtų berniukai, juk jie elgtųsi kitaip. Jie 
pirmiausia būtų kaip reikiant apsivilkę, pas
kui, pamatę, kad nėra pavojaus, būtų nubė
gę gaisro gesinti.

Be abejo, moteriai sunkiau būti drąsiai 
negu vyrui, nes ji iš prigimties yra jautres
nė ir nervingesnė. Dėlto, nugalėti šitą silp
ną prigimtį yra didelis dalykas. Moteris ta
da iškyla virš visų kaip asmenybė.

Atsimenu maža būdama ir turėdama pil
ną galvą nuolat klausomų ir skaitomų pasa
kų be galo bijojau baidyklių. Jutau, kad tai 
ir gėda ir juokinga, ir man pačiai baisiai 
sunku, bet ta baimė, rodos, buvo stipresnė 
už mane. Taip sulaukiau pirmosios išpažin
ties ir Komunijos dienos. Buvo Sekminės ir 
kartu mano tėvo vardinės. Privažiavo sve
čių, ir vakare motina nusiuntė mane kažko 
ant aukšto. Į kambarius aukštai buvo du ke

liai: tiesiai iš žemai esančių kambarių ir per 
pastogę. Tuo antruoju keliu nebūčiau už jo
kius pinigus viena ėjusi sutemus. Bet dabar, 
mano dvasiai esant tokiai pakilusiai, pano
rėjau atlikti didvyrįšką darbą ir nuėjau per 
pastogę.'Drąsiai ir ramiai atlikau tą baisią 
kelionę, mąstydama, kad šiandien jokia bai
dyklė man nieko nepadarys, juk Dievas at
leido man nuodėmes ir pats atėjo pas mane. . 
Ir nuo to karto mano baimė buvo nugalėta.

Visi tokie “didvyriški” darbai, visi tokie 
bobiškumo apgalėjimai, gausiai tręšia dir
vą, kurioje vėliau pražysta tikrasis moteriš
kumas, nes moteriškumas — tai rūpinima
sis kitais, tai meilės darbai. Bet kaip gali 
kitais rūpintis, kitus gelbėti tas, kuris yra 
taip baimės valdomas, kad viską užmiršęs, 
atsimena tik savo kailį?

Dar viena — gal bjauriausioji bobiškumo 
ypatybė — ilgas liežuvėlis. Ar daug yra mo
terų, kurioms būtų galima tvirtai pasitikėti, 
pavesti svarbią paslaptį? Ar neteisinga ta 
visuotinė nuomonė: jei nori, kad visi sužino
tų, kaip paslaptį pasakyk moteriai. Pasi
klausykime besibarančių moterų, lyg kulko
svydžiai šaudančių žodžius, pastebėkime jas, 
kai susiėjusios ima kratyti savo artimo są
žines — ir noroms nenorams gausime pripa
žinti, kad labiausiai išlavintas moters orga
nas yra, be abejo, liežuvis.

(Bus daugiau).



____________________ PARBIHIMtAS
ta spraga užkimšta, ir tai dėka kruopštaus darbo, kurį 
atliko Seminarijos profesorius tėvas pranciškonas Dr.l 
Klemensas Žalalis šioje naujoje “Atlaidų šaltinio" lai-' 
doje, pataisydamas viską pagal naujausią Vatikano 
patvarkymą. Tai buvo didelis darbas ir mūsų žmonės 
turės būti už tai dėkingi. Dabar nebereikės naudptis 

e # pasenusiais ir naujiems patvarkymams nebeatatin-
apie malda. — Hooveris ir nunisteris'kančiais leidiniais, o kiekvienas galės įsigyti šią mo- 
r * dernišką maldaknygę, kuri sutvarkyta pagal paskuti

nius Šv. Tėvo nuostatus.
DVIEJŲ ŠVENTŲJŲ BALSAS 

šv. Liudvikas, Prancūzijos karalius, savo testa
mente sūnui buvo šiuos žodžius įrašęs:

— Mano sūnau, neužmirški pasinaudoti Šv. Baž- 
j nyčios atlaidais..

O garsusis jėzuitų vienuolyno kūrėjas, buvęs ka
rininkas, Šv. Ignacas Loyola viename laiške rašė:

— Tiems, kurie siekia Dievo meilės ir dangaus, 
atlaidai yra neišmatuojamas lobis ir vertingi kaip 
brangakmeniai.

Mes turime būti dėkingi “Darbininko” leidėjams,

Antradienis, Lapkričio 22, '49

Garsenybės Ir... Maldaknygė
- Nobelio premija apdovanotas

Marshalas apie Amerikos ateitį. - Fi
losofas prie altoriaus. - Ypatingasai 
Prancūzijos karaliaus testamentas.

— Malda

PROFESORIAUS ŽODIS
Vienas iš didžiausių mokslininkų, kurio garsas j 

pasklido po visą pasaulį, buvo prof. Dr. A. Carrel. Už 
savo nuopelnus medicinos mokslui jisai laimėjo aukš- ■ 
čiausį mokslininko įvertinimą — Nobelio premiją. ] 
Stebėdamas gyvenimą ir žmones, jisai vienu metu pa
reiškė : . ]

— Aiškiai galima matyti, kad, esant lygiam iš- j 
silavinimui, tų žmonių būdas ir dorovinis lygmuo yra 1 
aukštesnis, kurie meldžiasi, negu tų, kurie nesimel
džia (Dr. A. Carrel “Prayer”, pusi. 36).

DIREKTORIUS HOOVERIS NURODO 
KELIĄ Į LAIMŲ i

Gyvenimo faktai labai patvirtina dvasinio susi
kaupimo didelį reikšmingumą. Taip, J. Edgar Hoover, 
FBI direktorius, kuris visą savo laiką pašvenčia ko
vai su nusikaltimais Jungtinėse Amerikos Valstybė
se, pereitais (1948) metais vienoje kalboje per radi
ją ragino visus grįžti prie Dievo ir prie kasdienių 
maldų, visos šeimos kalbamų. Hooveris pabrėžė:

— Jeigu yra Amerikai ateities viltis, jeigu mūsų 
šeimose turi viešpatauti ramybė ir laimė, tai ji glūdi ‘ 
tame, kad mes, visa tauta, privalome grįžti prie Die
vo ir praktikuoti kasdienes visos šeimos maldas. —

TRUMANO MINISTERIS UŽGIRIA MALDĄ
Netaip seniai, viename susirinkime, kuriame bu

vo ir prezidentas Trumanas pareiškė Valstybės sekre
torius Marshalas:

— Malda yr* galinga priemonė palaikyti mūsų 
tikėjimą į krikščionybės principų pergalę. Šiais prin
cipais remiasi mūsų statoma kultūra. Tas tikėjimas 
yra svarbus, ypač tada, kada esame priversti nepa
prastai rimtos pasaulinės padėties akyvaizdoje galvo
ti realiai.

APIE MARITAIN IR GANDHI
Turėdami tai prieš akis mes nesistebime, kad 

tokios garsenybės, kaip dabarties filosofas Maritain 
— kasdieną tarnauja šv. Mišioms vienuolių vincen- 
tiečių koplyčioje. Mes visiškai nesistebime, kad Chi- 
cagos majoras Connely yra kasdienės komunijos 
praktikuotojas ir randa laiko nuvykti į vakarines pa
maldas ir palaiminimą. —

To viso akyvaizdoje mes drauge su didžiuoju ko
votoju dėl laisvės, garsiuoju Indijos valstybininku 
Gandhi, kartojame:

yra ryto raktas ir vakaro užraktas.
NAUJOJI MALDAKNYGE 

Brangindami maldą mes su džiaugs
mu sutinkame kiekvieną priemonę mus 
geriau maldai nuteikti. •

Viena iš tų naujausių priemonių yra 
neseniai pasirodžiusioji lietuviška mal
daknygė “Atlaidų Šaltinis“ (surinko T. 
Kazimieras Kapucinas, trečioji pataisy
ta laida, “Darbininko“ spauda, 366 W. 
Broadway, So. Boston 27. Mass.), pusi. 
574. Kaina S3.75.

Maldaknygė mūsų tautos gyvenime suvaidino di
delį vaidmenį. Dauguma mūsų vyresnios kartos švie
suolių skaityti juk išmoko iš maldaknygės. Ir dabar 
mes jaučiamo, kad kas savo rankose tvirtai laikys 
lietuvišką maldaknygę, tam bus ir lietuvių kalba mie
la. tikybiniais pergyvenimais. Štai kodėl su ypatingu 
džiaugsmu mes šį leidinį sutinkame.

PUIKIAI IŠLEISTA
O jisai nepaprastas.* Visų pirma — maldaknygėj i 

“Atlaidų Šaltinis“ yra puikiai išleista: daug puslapių, ’ 
o nedidelis, patogus formatas. Juodi odos viršeliai su 
auksiniu lietuvišku kryžiumi ir tulpėmis. Surinktos 
visos reikalingiausios maldos ir pritaikytais paveiks
lais gražiai iliustruotos. Pasklaidžius paauksuotais 
krašteliais puslapius matyti, kaip maldaknygė iš
spausdinta ypatingai aiškiomis, stambiomis raidėmis, 
bot jos taip gerai parinktos, kad neatbaido žmogaus 
su stipriu regėjimu, o yra labai pdtogios ir ryškios 
silpnesnių akių skaitytojams.

TĖVO KAZIMIERO KAPUCINO RINKINYS
Maldaknygės turinys labai pilnas: visos reikalin

giausios maldos ir giesmės, o ypatingai daug maldų 
su atlaidais. Tėvas Kazimieras Kapucinas, garsiausia 
lietuvių misijonierius, labai gerai pažino mūsų žmo- 
r.es ir jų reikalui, jisai sugebėjo parinkti pačias ge
riausias maldas, o šioje laidoje jos dar papildytos, be 
to — patikrinti ir pataisyti atlaidai. Ne visi žino, bet 
1937 m. gruodžio 31 d. buvo, popiežiaus patvarkymu 
išleistas dekretas, kurs paskelbė, kad pertvarkomi 
ankstybesni atlaidai, daugelis panaikinama ir pakei
čiama. o teisingais ir paliktais tėra tie, kurie su tuo 
dekretu paskelbti knygoje “Preces et pia opera”. Šį 
naują atlaidų rinkinį išsivertė amerikiečiai į anglų 
kalbą, buvo išversta į ispanų ir kitas kalbas, tik mes 
lietuviai vis dar nieko panašaus neturėjome. Dabar

Norime čia pasvarstyti pa
galbos reikalą toms tautos 
dukterims, kurios prieš Dievą 
ir žmones savo gyvenimą pa
šventė artimo meilės tarnybai.

Šiandien, kai pasauly kova 
tarp gėrio ir blogio yra pasie
kusi 'aukščiausio laipsnio, kai 
tolimieji rytai skęsta kruvinų 
kovų bangose, kai mūsų tėvy
nėje siautėja laukinės 
vių ordos, nešdamos nuožmius 
kankinimus Dievą ir laisvę my
lintiems mūsų broliams, kai de
šimtys tūkstančių mūsų tautie
čių tebevargsta Vakarų Euro
poj, lydimi paniekos ir neapy
kantos žvilgsnių, kai šiame 
laisvės krašte daugumas mūsų 
tautiečių susirūpinę tik savo 
asmeniškais reikalais — arti
mo meilės klausimas, paramos 
vienų kitiems reikalas labiau 
svarbus, kaip kad bet kada.

Amžių bėgy žmonių gyveni-1 
mas pilnas didžiausių priešin-' 
gumų. Šalia neaprėpiamų tur-' 
tų ir luksuso tūno menka lūš- ■ 
nelė. pro kurios langus vargas 
žiūri. Vieni savo palociuose pa
siklysti gali, kiti negauna vie
tos ne galvai priglausti; vieni 
vos beišgalvoja. kaip pinigus 
išmėtyti, kaip sau daugiau ma
lonumo susidaryti — kiti galo 
su galu nepajėgia suvesti. Pa
našių priešingumų rasime ir 
dvasinio pasaulio srityje. Vieni 
pakilę į idealizmo aukštybes,

Galima
.TIS ir EITI" 

turint PEČIŲGELĄ
* Jfaumeninių pečių gėlų palengvini
mui, uždėkite Johnaon'o PEČIŲ 
PLASTERJ — beveik tas pat*, k; 
dėvėtum Šildančią pad užkaitę 
prie darbo. Jis veikia trejopai: 
(1) Atgabena tildantį, gydantį krau
ją j skaudamą vietą. (2) Suvaržo 
raumenų trūkčiojimus — sumažina 
skausmo smūgius. (3) Paduikaitč 
neprileidžia žalčio.
* Gaukite Johnson’o PEČIŲ PLES- 
TERJ, pagamintą Jobnson & John- 
son — žinomi per 62 metus išdirbė
jai puikių chirurgiėkų produktų. 
Gaunamas visose vaistinėse.

PRIE STEBUKLINGOSIOS 
MOTINOS KOJŲ-

(Nekaltojo Prasidėjimo Nove- ties žiburėlį, kas prikels juos iš 
■a: lapkr. 29—gruodžio 7 dd.)

Mūsų protus ir širdis šian
dien spaudžia įvairiausi rūpes

niai ir susigraužimai. Pasaulio 
neteisybės ir mūsų pačių nepa
sisekimai nuvargina valią, ge- 

įsina širdies viltį ir kūnas daž
nai nebeturi sveikatos šaltinių.

Bet ar mes vieni tokie apleis
ti ir paniekinti? Ne, ne mes 
vieni. Apibėkim mintimis pa
saulio kelius, sustokim mūsų 
nelaimingoj Lietuvoj. Ar bera- 
sim kur didesnį skausmą, kaip 
ten. ar beužtiksim kur platės- 

kad jie visiems lietuviams padarė tuos dvasinius ^rų »■« ir aukštesnius 
brangakmenius prieinamais, išleisdami naują laidą*^111166 kainus kaip ten, toj se- 
“Atlaidų šaltinio"

I 
t I

*.***• . . v * » »

ūkių ^aniiuo . noJ mūsų tėvynėj,. Marijos že- pat savo rūpesčių neLpsigina.jdatorių, ,
Mes vertiname šią knygą, nes tikime į maldos mėj? Kas punež ten j*ems vU~ ° tolimesnis pasaulis ar išgirs’paprastųjų narių eiles.

vertę, tikime drauge su didžiaisiais pasaulio protais, 
kurių vienas garsiausių — radijo išradėjas Marconi— 
pasakė:

— Ir kaip mokslininkas aš tikiu į maldos galybę.
Ant J. Vasiliauskas.

Artimo Meilės Tarnyboje
traukia į save. Dau- 
mažiau žmogus palie- 
pat visą savo gyveni- 
auklėjimo ir kultūros

tik pradeda skirti aplinkinius 
daiktus, kiekvieną daiktelį 
spaudžia savo silpnomis ranky
tėmis ir 
giau ar 
ka toks 
mą. Tik 
paveiktas jis pajėgia sumažinti 
savo egoizmą, pajėgia šalia sa
vo reikalų matyti ir kitus, o 
kartais jis pažengia tiek, kad 
savo reikalus net pirmoj vietoj 

. . . . - nebestato.
■ - ■ • ■ j.! Tačiau bendrai gyvenime mes

rių ryšių, įvairių reikalų, nes (sutinkame stipriuosius ir silp-

kiti tik savo aš temato. Tiltai 
tarp vienų ir kitų labai silpni, 
o dažnai jų ir visai nėra. Tai
gi, esame tarp įvairių įvairiau-, 
šių žmonių, turime su jais į vai-j 

vienam žmogui be kitų gyven- • nuogius. Stipriųjų reikalai nu- 
ti neįmanoma. Noroms neno- ’ stelbia, užmuša mažesniuosius, 
roms visas gyvenimas susidaro pastarieji prftys vieni nepa- 

iiš santykiavimo su kitais. Ar'jėgia panešti gyvenimo naštos, 
bedie- tie santykiai malonūs, ar jie’jie reikalingi paramos, reikalin- 

vienam ar kitam sunki, nepa-'&i pagalbos. Tos pagalbos rei- 
fizinės 

arba
Taigi, 

su ly-

keliama gyvenimo našta parei
na nuo žmogaus, tos fizinės ir 
dvasinės būtybės.

žmogus iš savo prigimties 
šalia daug gerų savybių, turi 
nemaža nuošimtį savanaudis-

Į kalingi ir visi tie, kurių 
jėgos dar nesubrendo, 
kurie jų jau nustojo, 
turime santykius lygių 
giais ir silpnesniųjų su stipres- 
niaisiais, imant pačia plačiausia 
prasme.

(Bus daugĮau)kūmo. Štai mažas kūdikis, vos

r— 4 50 BUDAIS NAUJAS
FORDAS Dėl S0
Yra puikus karas
iš nebrangiųjų rūšięs
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Tik paliesk rankeną Fordo “Deep 
Deck” lagamino spintos — 22.9 kū- 
bMkų pėdų talpumas laukia patal
pinti ką Tamsta norėsi veltis. Tik 
pasėdėk 50 Fordo luksumniame nau
jame karo viduje, kur lengvai telpa 
šeSi stambūs žmones — Fordas tu-

sulenkiamų spyruoklių. Nauji gra
žių spalvų apvalkalai. Naujos guzi- 
ko paspaudžiamos durų rankenos, 
naujos apvalias durų spyhos. Vie- 
nuotika visai naujos, užkeptos, spal
vos. kurios nenudils, dėlto, kad jos 
“yra pagamintos gyventi ant lauko”.

Dėl dar
pavažiuok 

puikus automobi-

ri daugiau vietos strėnoms ir pe
čiams, kaip bet koks kitas automo
bilius panašioje grupėje, 
didesnio pa.’Jitenkinimo. 
Siame 50 Forde... puiku 
lis jo klasifikacijoje.
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nusiminimo bedugnės, kas, pa
galiau, ir mus pačius padrąsins 
pakelti galvą čia, laisvoj Ame
rikoj?

Ne, mes nesam palikti vieni 
.patys su savo vargais ir rūpes
čių kalnais. Štai žengiam į Ad
vento laikotarpį, tas tyliąsias 
maldas ir susimąstymo dienas. 
Su Advento pradžia artinamės 
ir į didžiąją Marijos dieną — 
Nekaltojo Prasidėjimo Šventę. 
Advento tyla ir Marijos paža
dėjimai prašo mus sustoti ir 
susimąstyti. Taip, mes esam 
silpni, kad patys gau vieni pa-Jgoj geradarybėj ir 
gelbėtumėm, kiti žmonės taip

už pasaulio atsivertimą į tikė
jimo tiesą, labiausia gi už mū
sų tėvynės prisikėlimą iš per
sekiojimų, žudymų ir trėmimų 
nelaimių.

Ne kartą jau girdėjot, kad 
Nekaltojo Prasidėjimo Seselės 
nori Marijos garbei pastatyti 
Stebuklingojo Permaldavimo 
Koplyčią, iš kurios Gailestin
gumo Motinai bus siunčiamos 
nuolatinės maldos ir prašymai. 
Tačiau koplyčią šiandien ne 
taip lengva pastatyti. Neatsi
ras ji tuščiomis rankomis ir 
šaltomis širdimis. Tad čia lau
kiam visų tikinčiųjų atjautimo 
ir jų nepavargstančios aukos. 
Bendroji malda laukia ir že
miškos aukos duosnumo. Užtat 
kviečiam nepailsti šioj maldin- 

dauginti 
jjaujų aukotojų būrius — fun- 

amžinųjų, garbės ir 

ir supras mūsų ir mūsų ken
čiančių brolių ir seserų šauks
mus? Tad atsigrįžkim į Didžią
ją gailestingufno Motiną, Ne
kaltai Pradėtąją Mariją, kaip 
jau ir milijonai žmonių su tuo 
pačiu pasitikėjimu į ją šaukėsi 
ir šiandien tebesišaukia.

Tegul Marijos atlyginimas 
nusileidžia ant Jūsų namų ir 
prašymų, ant mūsų Lietuvos 
ir pasaulio žmonių baimingo li
kimo.

Kun. St BAdavas

Kaip jau keliais praėjusiais 
metais, taip pat ir šiemet, Ne
kaltojo Prasidėjimo Kongrega
cijos Seserys Putname, Con- 
necticut, vėl skelbia Didžiąsias 
Permaldavimo Dienas arba No- 
veną į Nekaltąjį Marijos Prasi
dėjimą, kuri prasidės šių me
tų lapkričio mėnesio 29 ir 
baigsis gruodžio 7 dienomis. 
Per tas devynias dienas už vi
sus Novenos dalyvius bus gie
damos šv. Mišios, o vakarais 
prie išstatyto Švč? Sakramento 
kalbama pati Novena ir šv. 
Rožančius. Tomis dienomis 
prie stebuklingosios Motinos 
kojų bus sudedami visi Nove
nos dalyvių atsiųstieji prašy
mai ir intencijos. Čia bus mel
džiamasi už gyvus ir mirusius,•

w.j. austa
GRABORILS 

“Asmeniikas Patarnavimas" 

331 Smith St, 
PROVIDENCE, R. L 

Telephont
Ofiso: Dexter

Namų: Pi. 62S6

Jučus Kasta
, Ine.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

602 H’ashington Blvd.
BALTIMORE 30, Md.

Tel. Lexington S5*5
Limosinai dėl visokių reikalų.
Patarnavimas Dieną ir N akt J.

........... u. , , —
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bis 1*50 Fordas yra 50 atžvilgiais 
naujesnis ir geresnis... Nuo sunkes
nio pilėno rėmų ir 13 atžvilgių tvir
tesnio “L4feguarri” statybos iki nau
jai perdibtų lubų ir sėdynių, kad 
duoti daugiau vietos. Naujos pato
gios prieėakinės sėdynės, padirbtos 
iŠ putinta gumos, virš specialiai ne

•X;<

M •Pažiurę... paklausk. ir pajausk tp skirtumą 
pas Tamstos FORDO PARDAVĖJA
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Dr. Vinco Kudirkos
50 metų mirties sukakčiai 

1899-1949
Lietuva mano, priešui ant tavęs įnirtus
Privalai hydra tapti ta, kuriai nukirtus
Galvą, tuoj kelios galvos vieton jos išdygsta.
Išliksi tik hidra gyvumo pavirtus,

Nors priešas nestygsta.
Iš V. Kudirkos eil. “Maniesiems”.

Už savo gyvybę be galo 
sunkiai kovojanti lietuvių 
tauta šiais metais mini 50 
metų nuo mirties vieno 
pačių didžiųjų savo vyrų 
— <ir. Vinco Kudirkos. 
Tai didysis kovotojas 
prieš rusų valdžią anais 
caristiniais laikais, tai di
dysis mūsų tautos žadin
tojas, laisvės ir demokra
tijos skelbėjas, nenuilsta- 

* mas plunksnos darbinin
kas, didis rašytojas, Lie
tuvos himno autorius.

Iš šio rašinio viršuje į- 
dėtos eilėraščio citatos 
matome, kad Vincas Ku- . 
dirka moko mus niekada i 
nenuilsti ir nepalūžti nuo ' 
priešo smūgių. Baisus ir i 
pavojingas Lietuvai buvo 
anais laikais Rusijos ca- ( 
ras ir mūsų ano meto ne- ( 
gausūs kovotojai turėjo 
pakelti labai sunkią kovą. 
Tačiau šiandieninis rau- ■ 
donasis Rusijos caras yra 
nepalyginamai žiauresnis • 
ir pavojingesnis.

Tiesa, susipratusių lie
tuvių šiandien turime 
daugiau, negu tada,, bet 
aukų šiandien ant Tėvy
nės aukuro tenka atiduoti 
nepalyginamai daugiau ir 
kančioms bei aukoms dar 
galo nesimato. Atsidūrę 
toli nuo sava TėvsoiėSi bū
dami įpareigoti sielotis 
jos reikalais bei išsilaiky
ti tvirtais lietuviais sve
timųjų jūroje, turime 
“semti sau stiprybės iš 
praeities’’, kaip tas pats 
Kudirka moko. Jeigu ne
gausus ano meto susipra
tusių lietuvių būrys galė
jo prikelti lietuvių tautą 
ir jai laisvę iškovoti, tai 
ir mes šiandien negalime 
nusiminti, mokydamies 
tvirtybės iš savo didžiųjų 
vyrų.

Sukakties proga trum
pai susipažinkime su dr. 
Vinco Kudirkos gyveni
mu bei darbais. 
1858 m. gruodžio 31 d. Pa
ežerių k., Vilkaviškio ap. 
stipresnio ūkininko šei
moje. Baigęs pr. mokyk
lą, mokėsi Marijampolės 
gimnazijoje. Tėvas norė
jo, kad sūnus eitų į kuni
gus, tačiau šis neturėjo 
tam pašaukimo. Vis dėlto, 
tėvo verčiamas V. Kudir
ka 1877 m. įstojo į Seinų 
Kunigų seminariją ir ten 
išbuvęs dvejis metus iš-

Dr. Vincas Kudirka

Gimė

stoja. Dėlto susipyko su 
tėvu ir tas daugiau jo ne- 
bešelpė. Tokiu būdu baig
ti gimnaziją ir išeiti uni
versiteto mokslus V. Ku
dirkai teko pačiam užsi
dirbti lėšų. Baigęs 1881 
m. Marijampolės gimnazi
ją, jis įstojo į Varšuvos 
universitetą. Ir gimnazi
joj, ir kunigų seminarijoj, 
ir universitete tuo laiku 
vyravo lenkiška dvasia ir 
V. Kudirka jos įtakoj jau
tėsi esąs lenku, draugavo 
su lenkais, vengė lietuviš
kai kalbėti. Tik susipaži
nęs su Basanavičium ir 
paskaitęs jo leidžiamą 
laikfaštį “Aušrą”, V. Ku
dirka atsivertė ir tapo di
džiu savo tautos vyru. 
1888 m. dar būdamas stu
dentu V. Kudirka suorga
nizavo studentų draugiją 
“Lietuva”, kuri 1899 m. 
pradėjo leisti lietuvišką 
laikraštį “Varpas”. Tais 
metais V. Kudirka baigė 
medicinos mokslus ir, grį
žęs į Lietuvą, įsikūrė kaip 
gydytojas šakiuose. Čia 
jis be galo daug dirbo ir 
gydydamas žmones, ir ra
šydamas lietuviškus raš- 
greitai pakenkė jo sveika- 
tus. Perdidelis darbas 
greitai pakenkė jo sveika
tai — susirgo džiova. Į tai 
neatsižvelgdamas, V. Ku
dirka visą savo laiką sky
rė kovai už lietuvybę, kol 
mirtis jį ne laiku atėmė iš 
mūsų tautos. Mirė Nau
miestyje 1899 m. lapkr. 
16 d. Nepriklausoma Lie
tuva Naumiestį pavadino 
Kudirkos vardu ir ten 
jam paminklą pastatė. 
Tačiau didžiausią pamin
klą Kudirka pastatė pats 
savo darbais, savo raš
tais, kurių išleista po jo 
mirties šeši tomai. V. Ku-

dirka buvo “Varpo” re
daktorius ir pats visada 
prirašydavo skyrių, pava
dintą “Tėvynės Varpai”. 
Ten V. Kudirka visa ener
gija gynė lietuvybę ir ža
dino lietuvius. Rašė ir į 
kitus laikraščius — “Ūki
ninką”, ‘Amerikos Lietu
vą”, “Vienybę Lietuvnin
kų”. V. Kudirka yra iš
vertęs eilę veikalų iš sve
timų kalbų į lietuvių kal
bą. Vertė ypač tuos, kurie 
galėjo žadinti lietuvių 
dvasią, jų tautinį pasidi
džiavimą.

Straipsnių laikraščiuo
se V. Kudirka yra para
šęs keletą satyrų, pajuo
kiančių ano meto rusų 
valdininkus. Tai — ‘Virši
ninkai’, ‘Lietuvos tilto at
siminimai’, ‘Ce n z ū r o s 
klausimas’ ir ‘Vilkai’.

Taip pat yra parašęs ei
lių, surinktų į rinkinį, pa
vadintą ‘Laisvos valan
dos’. Tai labai kovingi, 
lietuvio dvasią kelią eilė
raščiai. Iš jų mums ypač 
artimas ‘Lietuva, tėvyne 
mūsų’, tapęs Tautos Him
nu. Kudirka domėjosi ir 
muzika. Jis parašė Lietu
vos Himnui ne tik žo
džius, bet ir muziką, pa
gal kurią mes tą himną 
ir dabar giedame.

Savo pažiūromis V. Ku
dirka buvo tada madoj 
buvusio pozityvizmo įta
koj, tačiau dar ir dabar 
gyvi tebesą giminės liudi
ja, kad V. Kudirka nebu
vo religijos priešas. Būda
mas nuoširdus demokra
tas, V. Kudirka siekė rea
lios lietuvių vienybės ir 
tą šūkį į himną mums į- 
rašė.

Tenka labai gailėtis, 
kad tokios energijos, ga
bumų bei išminties vyras 
vos 41 m. amšįąus sulau
kęs turėjo iš gyvųjų tarpo 
skirtis. Jei dr. V. Kudir
ka būtų likęs mūsų tarpe, 
be abejo, būtų turėjęs di
džiulės įtakos Nepriklau
somybės laikotarpiui ir 
gal daug kas būtų kitaip 
įvykę.

Šiandien jau • 50 metų 
praėjo nuo jo mirties. Mū
sų tauta, išgyvenusi dvi
dešimties su viršum metų 
Nepriklausomybės laiko-

TRUPINĖLIAI

“Naktis praėjo, o diena pri
artėjo. Todėl meskime šalin 
tamsybės darbus ir apsivilki
me šviesos šarvais... Apsivilki
me Viešpačiu Jėzumi Kristu
mi!” (Rom. 13:12-14)

Mielasai Skaitytojau:
Su pirmuoju Advento Sekmadieniu Katalikų Baž

nyčia pradeda savo naujuosius liturginius metus. Vio
letine atgailos spalva apsivilkusi Advento metu Baž
nyčia kviečia ir skatina mus mesti šalin tamsybės 
darbus, visokeriopus nusikaltimus ir apsivilkti švie
sos šarvais, pasipuošti dorybėmis. To Sekmadienio 
šventų Mišių Lekcija, paimta iš švento Povilo Apaš
talo laiško, rašyto Romos Krikščionims, kuriame jis 
rašo: “Broliai, jau mums laikas keltis iš miego... Nak
tis praėjo, o diena priartėjo. Todėl meskime šalin 
tamsybės darbus ir apsivilkime šviesos šarvais! Kaip 
dieną, elgkimės padoriai, nepasiduodami apsirijimams 
ir girtuokliavimams, paleistuvavimams ir begėdystei, 
barniui ir pavydui, bet apsivilkime Viešpačiu Jėzumi 
Kristumi”.

“Laikas keltis iš miego...”, reiškia dabartinį mū
sų žemiško gyvenimo laiką, kuriame privalome budė
ti ir dirbti gerus darbus. “Tamsybės darbai” reiškia 
nuodėmes, kurias privalome mesti šalin... “Šviesos 
šarvai” reiškia krikščioniškas dorybes, ypatingai ti
kėjimą, viltį ir meilę, kurias privalome praktikuoti, 
kad būtumėm verti krikščionio vardo... “Apsivilkti 
Viešpačiu Jėzumi Kristumi” reiškia sekti Kristų; 
nuolat ryžtis gyventi taip, kaip Kristus gyveno ant 
žemės, sekti Jo pavyzdžiu Dievo ir artimo meilės dar
buose. “Kas mane seka, nevaikščioja tamsybėje (Jono 
8:12), sako Viešpats. Tai yra Kristaus žodžiai, ku
riais Jis mus ragina sekti Jo elgesiu ir gyvenimu, jei 
mes norime būti tikrai apšviesti ir ląisvi nuo kiekvie
no širdies aklumo” (Tomas Kempietis). Mūsų, kaip 
krikščionių, idealas yra Kristus; ryžkimės Juo sekti!

Dr. B. Paulius, O. P.

|LCŽfS MANDAGUMAS*

Gavau laišką, kurio turinys 
vertas viešojo dėmesio. Vienas 
"grinorius” rašo: "...žinotum, 
kokių esama palšių! Jau iš 
keliolikos asmenų Amerikoje 
negavau į savo laiškus jokio 
atsakymo. Neatsako ne tik 
paprasti mirtingieji, bet ir ga
na aukštai iškopę “tuzeliai”. O. 
žinai, naujam žmogui šiame 
milžiniškame krašte atsiranda 
visokių reikalų, iškyla aibės1 
neaiškumų. Kaip susigriebsi 
neparašęs, neužklausęs ? Deja, 
jau keliais gana rimtais klau
simais laukiu atsakymų ištisi 
mėnesiai. Aišku, jei iki šiol ne
atėjo, tai ir neateis. Vėl gi, 
keliaujant iš Europos prida
riau gerų nuotraukų ir išsiun
tinėjau jas prieteliams bei pa
žįstamiems tos vargingos ke
lionės prisiminimui. Nemaža 
dalis adresatų taip pat tyli. 
Nei ačiū, nei išgrauš!... Kas 
čia yra? Anapus Atlanto, kaip 
žiniai, neatsakymas į laišką y- 
ra laikomas mažių mažiausia 
nemandagumu, gero išsiauklė
jimo stoka.

“Dėl senų 
jautrumo,” 
“man netaip
ruošdami emigracijai Amerikos 
ąuakeriai dar Bremene mus į- 
spėjo, jog tikras amerikietis 
nėra linkęs jaudintis reikalais, 
nevertais gryno pinigo. Bet 
mūsiškiai, mūsiškiai! Imu. 
brolau, kartais sielotis, ar tik 
ir mes, patekę į šiurkštesnes

sąlygas, palaipsniui nenumosi
me ranka į visą tai, kas skiria 
žmogų nuo išsilaikymo instink
tu gyvenančio keturkojo...”

Komentarai, manau, nereika
lingi.

PitežktjiiMi

amerikiečių ne
toliau rašoma, 
pikta. Pagaliau,

NUMGAUDIENĖ - Vengrai- 
tė, Karolina, ir jos sesuo Pa- 
briežienė, Julija, iš Kuršėnų p.

PABRIEŽIENĖ - Vengraite, 
Julija ir jos sesuo Numgaudie- 
nė - Karolina, iš Kuršėnų par.

PETER, Adolf, ii- Johann, iš 
Nedėlberžio km., Marijami>olės 
ap., Johann vedęs Emmą Sta- 
nat, gyveno Kanadoje.

PETRUTIS, Jonas, iš šla- 
veitų km., Darbėnų vi., Kretin
gos ap.

SKUČAITE, Genovaitė, gy
venusi Kaune, Šančiuose, kur 
ištekėjo už Amerikos lietuvio 
ir išvyko Chicagon.

STANAT - Peter’ienė Emma, 
ir vyras Johann bei jo brolis 
Adolf Peter, kilę iš Nedėlberžio 
km., Marijampolės ap., gyveno 
Kanadoje.

UŠKURĖNAS, Juozas, iš Ro
kiškio, turi Argentinoje brolį 
Kazimierą.

VAISIETA, Vaclovas, iš 
Perlojos km., Merkinės vi., A- 
lytaus ap.

Vengraitės, Julija Pabriežie- 
nė ir Karolina Numgaudienė, 
iš Kuršėnų par.

PASAKŲ KNYGA-

Kur Bakūžė Samanota"
Parašė JL Vaičiulaitis

šioje apysakų knygoje “KUR BAKŪŽĖ SAMANOTA’’ tel- 
pa be galo įdomių 12 istorijų ir 12 pasakų, kaip tai: “PABĖGĖ
LIAI ”, "LOKYS IR VOVERĖ”, "OŽIO BALSAS”, "ADOMAS 
IR IEVA”, “UODAS”, “POPIEŽIAUS PAUKŠTYTĖ ”, "SENAS 
KARVELIS ALEKSANDRAS”, “ŽIOGŲ DAINA” ir Lt

Knyga 288 puslapių .Kaina $2.00. Užsakant šią knygą ne
reikia mums lašką rašyti, tik įdėkite iškirptą kuponą su $2.00 į 
konvertą ir prisiųskite "DarbinnkuiGavę kūponą, tuojau nto- 
siųsme jums Įmygą. Rašykite:

“DARBININKAS”
So. Boston 27, Maso.

li

366 W. Broadway

"DARBININKO” ADMINISTRACIJAI. —
Šiuomi siunčiu jums $2.00 ir prašau atsiųsti pasakų kny

gą — “KUR BAKŪŽĖ SAMANOTA’’.
Vardas............................................... ............. .............. ...................
Adresas ................... .... ............. .............. .. ................. ...........

I

tarpį, pateko į baisią ver
giją ir nuožmius pavojus. 
Lenkdami galvą prieš sa
vo Tautos Himno auto
riaus garbingą atminimą, 
pasirūpinkime, kad ypač 
šiuo metu, išsibarsčius 
po svetimus kraštus ‘švie
sa ir tiesa Ynus žingsnius 
lydėtų’ ir kad ‘meilė Lie
tuvos degtų mūsų širdy
se’,
dvasinį ryšį su kovojan
čia tauta ir kad būtume 
prideramai pasiruošę at
statyti po audrų prisikė
lusią Tėvynę.

K. Mockus.

Emilija į

į Hyde

Monika į

Nauji Tremtinių Transportai
1949 m. lapkričio 21 d. lai- čia United Lithuanian Relief 

: America, Ine., 105 
Grand St., Brooklyn 11, N. Y.

vu "Marine Jumper” iš Italijos Fund of 
į New Yorką atvyksta šie lie
tuviai tremtiniai:

wStarelia, Kazys, Marija, Auš
ra, Algirdas į Otsega, Mich.

Stanevičius, Valerija, Gerda, 
Natalija, Henrikas į Chicago, 
Illinois.

Stanis, Pranas, Eugenija į 
Chicago, III.

Tamulis, Jonas į Chciago, III.
Taškus, Petras į So. Boston, 

Mass.
Traška, Aleksandras į Tor- 

rington, Conn.
Turenka, Marija į Chicago, 

Illinois.
Vaišvilaitė, Elžbieta į 

Minnesota.
Veisaitė, Bronislava į 

delphia, Pa.
Viliušis, Antanas. Sofija į 

Brooklyn, N. Y.
Žemaitis. Juozas. Milda. Leo

nas, Milda jr., Indianapolis, 
Ind.

Žukauskas. Izidorius. Ona, 
Vdona į Naugatuck, Conn.

Gudaitis, Kristupas. Elzė, 
Aldona į Chicago, III.

A. a. Tėvas Kazimierai 
Kapucinas 

JAU IŠĖJO IŠ SPAUDOS 
PAMINKLINĖ 

TĖVO KAZIMIERO 
KAPUCINO MALDAKNYGĖ 

"ATLASŲ ŠALTINIS"
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 galima 
“Darbininko” “Draugo” 
“Garso” administracijose.

Genys, Bronius, 
Racine, Wisc.

Girnius, Vaclovas 
Park, Mass.

Grigaitis, Jonas, 
Brooklyn, N. Y.

Jagminas, Romualdas, Mar
garita, Romualdas jr. į Au- 
burn, Me.

Januškevičius, Antonia, Gra
žina. Loretta į Sioux, lova.

, kad palaikytume bentl Jasinevičius, Juozas į Phila., 
Pa.

Jasinskienė. Marija į New 
York, N. Y.

Inčys, Vaclovas į Brooklyn, 
N. Y.

Kananavičius, Juozas į Phi
la, Pa.

Kantakevičius, Alfonsas, Mar-. 
tina į Bronx, N. Y.

Klevečka, Petras į Phila., Pa. 
Klimkevičius, Juozas į E. 

iNorwalk, Conn.
j Kristopavičius. Adelė į Phi- 
jla. Pa!
j Lenortavičius, Ona į Chica- 
‘go. III.
• Maželis, Petras į Cleveland,
: Ohio.

Mažonas. Kazys. Liucina, Ka
zys į Cleveland, Ohio.

Navickas, Kazys, 
E. Chicago, Ind.

Paovys, Jonas į 
N. Y.

Peschal Anna į 
pids, Mich.

Radzevičius, Jonas į Bloom- 
field, Mich.

Ragauskas. Zigmas į Wor- 
cester, Mass.

Reinartas, Julijonas į Det
roit, Mich.

Rygelis, Juozas į Brooklyn, 
N. Y.

Salatka, Viktoras, Anelė, Eu
genija, Juozas į Buffalo, N.Y.

Savickas, Martynas į Tren- 
ton, N. J.

Savokaitis, Jurgis, Adelė, 
Zeną, Aldona į Baltimore, Md.

Sukadelskas, Vincas. Elena į 
Chicago, III.

Sitkauskas, Juozas, Magda
lena, Vytenis į^Nonrood. Mass.

Sragauskas, Kasys į Reck 
Breiler Plant, Coppertovn, 
N. Y.

Starku, Jonas, Veronika, 
nutė į Philadelphia, Pa.

1949 m. lapkričio 23 d. lai
vu “General McRae" į New 

šie be

Asevišius, Juozas į VVater- 
bury, Conn.

Burzdžius, Bronius į Detroit, į Yorko uostą atvyksta 
Mich.

Gineitis, Kazys į Chicago, III.
Gaidis, Petras į Brockton,

Mass.
Janulevičius, Teofilius, Albi

na, Petras į Hartford,
Kaušaitė, Kazimiera 

Ridge, III.
Narsčius, Kazys į Detroit, 

Mich.
Pukšrys, Romanas į Kenne- 

bunk Port, Maine.
Tallat - Kelpša, Eduardas, 

Ernesta, Florian į Chicago, III.
Užensienis, Bronius į Chica

go, m.
Vaškys, Petras į Phila., Pa.
Gedvilą, Petras į Great Falls,

Montana.
Geisciūnas, Franciškus į Gr.

Falls, Montana.
Slapšys, Edward į Chicago,

Illinois.

Conn. 
j Park

Skauda širdį pasitikusiems 
tremtyje, kad jų dar niekas 
nepakviečia. Lietuvi, ar atlikai 
pareigą, ar išgelbėjai nors vie
ną tremtinį? Informacijas tei
kia ir garantijų blankas stun-

tuviai tremtiniai:
Alminas, Kazys. Kazys jr., 

Henrieta į E. Hartford, Conn. j 
Andriušis. Juozas į Maspeth,; 

L. I., N. Y.
Apanavičius, Jurgis, Marija, 

Elvyra, Raimondas į Bayonne, 
N. J.

Banevičius, Gražina, Edvar
das į Castana, lova.

Barulis, Albinas į Brockton, 
Mass.

Bernotas, Justinas, Emilija į 
Phila., Pa.

Bitneris, Meta į Baltimore. 
Md.

Buragaitė, Ona į Nev Bri- 
tain, Conn.

Bytautienė. Juze į Orange, 
Mass.

Didžbalienė. Agnietė į Harri- 
son, N. J.

Domeikaitė. Stefanija į 
Brooklyn, N. Y.

Elisonas. Salius, Gražina į 
Brooklyn, N. Y.

Endrijaitis, Andrius, Ona, 
Herbertus į E. St Louis, III.

Gedvilą, Sofija, Gabrielis į E. 
Chicago, Indiana.

Valerija į

Plattsburg,

Grand Ra

a. a.

Swift,

Phila-

Žalalis, 
kaina

gauti 
ir

Da-

UŽSISAKYKITE SAVO VAIKAMS 
vienintelį mėnesinį mažųjų laikraštį 

EGLUTE. '
Leidžia:

LIETUVIŲ KULTŪROS INSTITUTAS
Redaguoja: 

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

vame pasaulyje.
EGLUTE jungs visus lietuvių vaikus į vieną šeimą, 

augančią Lietuvos laisvei ir gerovei.
EGLUTE duos gražios vaikų literatūros — apysakų, 

pasakų, aprašymų, poezijos; didžiųjų žmo
nių biografijų; istorijos ir geografijos raš
tų apie Lietuvą, Ameriką ir tuos kraštus, 
kur tik yra bent viena lietuviška šeima.

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

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

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

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

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

Užsisakykite iš anksto. Užsakykite savo drau
gams kituose kraštuose.
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pamiršta ir visuomeninių rei
kalų.

Toliau jis nurodė nelengvas 
šio darbo sąlygas. Nevisi glo
bėjai yra tiek pasiturintys, 
kad galėtų atvykusius iš uosto 
savomis priemonėmis pasiimti. 
Tokiais atvejais dažnai tremti
nius tenka pačiam atvežti. O, 
žinoma, kad tremtiniai nevisi 
išlaipinami Bostono uoste. K?i- 
kuriuos tenka paimti iš Ne\v 
Yorko uosto ir aerodromo. 
Spaudos atstovams buvo pri
minta, kad tremtiniams kart? s 
ir čia gyvenimas nėra rožėmis 
klotas. Pasitaiko ir New 
Hampshire valstijoje globėjų, 
kurių elgesyje matomas noras 
išnaudoti. Yra atsitikimų, kur 
tremtiniai išdirbo kelis mėne
sius ir negavo jokio užmokes- 
nio. Arba už labai menką at
lyginimą dirbo į savaitę 85 va
landas! Jiems prisiėjo globėjus 
pakeisti.

Vienam laikraštininkui pa
lietus religijos klausimą, kuni
gas pažymėjo, kad tremtiniai 
yra giliai religingi ir po sun
kių pergyvenimų tremtyje jų 
vienintėlė paguoda Dievas. Tęs
damas pranešimą taip pat pa
žymėjo, kad tremtiniai yra už
tenkamai 
Jam tekę 
faktų, po 
Amerikos
terorai, koks vyksta komuniz
mo pavergtose tautose.

Nashua mieste apsigyveno 
šiais metais iš tremties atvykę 
24 asmenys. Su miesto apylin
kėmis tremtinių skaičius pašo
ka iki 40. Iš jų daugumas yra 
lietuviai. Kad didesnis skai
čius lietuvių galėjo mieste ap
sigyventi, tai grynas kun. P. J. 
Vaičiūno nuopelnas. Lietu
viams tikrai reikšmingas su
puolimas, kad tokiu laikotarpiu 
čia tremtinių įkurdinimo dar
bas atiteko kunigui lietuviui,

yra Dabartiniu metu kun. P. J. 
Vaičiūnas reziduoja Šv. Patri
ko airių parapijoje. Airių tauta 
šiais laikais tremtinių neturi. 
Bet kada atvykusiai lietuvių 
tremtinių šeimynai trūksta gy
venimo pradžiai būtiniausių 
daiktų jis apeliuoja į savo pa
rapijiečius. Ir šie jo nenuvylė. 
Noriai paremia suaukodami 
baldų, maisto ir kita. Be para
pijos jo sunkiame darbe taip 
pat talkininkauja kelios organi
zacijos ir pavieniai labdariai.

Kun. P. J. Vaičiūnas kilimo 
yra manchesterietis. Tai žino
mo Manchesteryje, N. H., vy- 

! resniosios kartos lietuvių vei- 
Įkėjo J .Vaičiūno sūnus.

pildyta dalyviais. Išsiveržus 
galingai iš dalyvių krūtinių 
giesmės maldai ‘Marija, Mari
ja, nevienam iš susijaudinimo 
nuriedėjo ašaros. Kongreso ap
vainikavimo koncertas irgi pa
liko daug malonių įspūdžių. 
Dainos mūsų tautos žvaigždžių, 
Anna Kaskas ir Stasys Bara
nauskas taip sužavėjo tūks- 
taitnę minią, kad, rodos nega
lima buvo su jų dainavimu 
skirtis. Eilės “Anykščių Šile
lis”, kurias gražiai pasakė Hen
rikas Kačinskas, rodos visų 
mintis nukėlė į Lietuvą, mūsų 
t^vynėlę.

NEPAPRASTAS TAUTINIO ŠOKIO, 
DAINOS, MUZIKOS IR ŽODŽIO 

MENO 
PARENGIMAS

Gražus atminimas. Ona Dži-; 
■ kienė, Hillside Avenue, savo1 
mirusio vyro, Vinco Džiko, at
minčiai įrengė bažnyčioje gar
siakalbį. Ponia Mary Bush. Ed- 
gev.'ooJ Avenue. įtaisė naują' 
veiioną dėl mišparų. Šių ašme
nių dėka mūsų parapijoje ran-, 
dasi gražiausi įtaisymai. Būtų 
gera, jeigu ir kiti asmenys pa
sektų jų gražų pavyzdį.

i Gimtadienis. Neseniai įvyko 
Irenos Yankauskaitės gimta
dienis. Ta proga buvo suruošta 
"Surprise Birthday Party”, Se
sutės Teresės namuose Spring- 
fielde. Dalyvavo šie Irenos 
draugai: Darata Yankauskas, 
James Cameron, Stella Markin. 
Grace Dapkus. Jonas ir Povi
las Krikščiūnai, Daniel

, ka, Jurgis Petkaitis, 
Eidukonis. Irenai buvo 
daug gražių dovanų.

Vyčių parengimas. Mūsų Vy
čių 6 kp. metinis “Starlight 
Bali" įvyks šeštadienio vakare, 
lapkr. 26 d., Rockledge Coun- 
try Club. Parengimo komitetą 
sudaro darbštūs veikėjai: 
Frances Ambrose. Teresė En- 
drelunas. Paul Kriksciun, Da
niel Medeška, Ann Zablaitis, ir 
Regina Zaranka. Mūsų vyčiai 
dabartiniu laiku stropiai veikia. 
Be šio kiekvieną mėnesį ruošia
mi parengimai. Klubo kamba
riai naujai išremontuoti. Išre
tinti kviečiami stoti į vyčių ei
les.

Sėkmingas parengimas. Sek
madienį. lapkr. 13 d. parapijos 
mokyklos salėje buvo sėkmin
gai išpildyta Hartfordo Katali
kių Moterų Sąjungos “Open 
House" parengimas. Dalyvavo 
vinš 250 svečių iš 13 miesto 
parapijų. Vakaro vedėja buvo 
p. Phvllis Gailun. Parengimo 
komitetą sudarė šios narės: E- 
lena Endrelunas. Pranė Spelis, 
Juozapina Laskas. Eleonora 
Mazlauskas. Katherine Urban. 
Pearl Kriksčiun. Ona Markus, 
ir Valerija Vyteli. Kalbėjo Pre
latas Jonas J. Ambotas ir kun. 
Povilas Sabulis. Turiningą kal
bą pasakė svečias, kun. Juozas 
Dambrauskas. Marianapolio 
Kol. principalas. Panelė Darata 
Yankauskaitė pagiedojo “Avė 
Maria". “Kur Bakūžė” ir kitas. 
Svečiams labai patiko lietuviš
ka dainelė, nes kai kurios pir
mą kartą jos klausėsi. Jaunas 
berniukas, Robertas Endreliū- 
nas. paskambino akordionu 
dvynukės sesutės. Rosemary 
Antoinette Daley pašoko.

Arbatėlė, švč. Trejybės Mo
terų Gildą surengė Arbatėlę 
vietinių seselių Pranciškiečių 
naudai lapkr. 6 d. 
nemaža svečių. Parengimo ko
mitetą sudarė: Vera Gagr.e, 
Antoinette Shagis. Jean 
Schwager. Valerija Vylei ir 
f>anelė Ona Kasavage. Vakaro 
vedėja buvo gildos pirm. p. 
Pearl Kriksčiun.

Kalbėjo kunigai Povilas 
bulis ir Pranas Pronckus, 
nelė Carol Paranauskas iš 
terburio paskambino pianu iš 
Chopin’o muzikos kūrinių. Due
tą paskambino sesutės Diana 
ir Elaine Bart.

* ______ _____________

Krikštynos. Tą pačią dieną 
įvyko Pranciškos Mariutės Ma
žėtos krikštynos. Jos tėvai, 
Edvardas ir Elena Mazotai. v- 
ra darbštūs parapijos veikėjai 
ir pasižymėję lietuviškoje veik-' 
loję. Edvardas yra Vyčių iždi
ninkas ir Amerikos Lietuvių 
Piliečių Sąjungos knvgvedvs. 
Elena yra buvusi Moterų Soda- 
liečių pirm. Jos dėdė. Ansonios 
klebonas. kun. Benediktas 
Gauronskas, pakrikštino Pran- _ —----------,
cišką. Krikštatėvai buvo Pra- .dutis, Charles Gegesky su Ali- njaj atsižvelgė ir tam 
nas Petruvich ir Wanda Am- ce Philips. \ isiems linkim ge- lietuviams davė 
brose. Į krikštynas gausiai at- riausios kloties.
■vyko svečių iš Waterburio. Ar.- 
sonios. Middletown ir Hart- 
ford. Jaunai* Pranciškai linkim 
viso geriausio! ’

Medeš-
Joseph 
įteikta

ir 
ir

Atsilankė

Sa-
Pa-

Wa-

Šio mėnesio devintą d. įvyko 
*Shadow Klubo” vakarėlis. Šio 
klubo narės susirenka kas ant
rą savaitę palošti 

. siuvinėti
užsienin 
darbams, 
šios narės p. Katrinos Zolners 
namuose: Margaret Zaramba, 
Rosalija Monchun, Veronika J 
Tamos, Eva Povilionis, Ona' 

• Patrick. Elžbieta Kochunas, E.
Ėringa ir Antoinette Sabas.

“canasta”, 
drabužius siuntimui 
ir kitiems geriems 
Susirinkusios buvo
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Tarptautinę parodą aplankius.

Gražų įspūdį teikė Lietuvos 
audėjėlė ponia Tamošaitienė, 
ausdama gražiaraščius lietu
viškus kostiumus. Jos darbu 
labai gėrėjosi ir domėjosi kita
taučiai, iš kurių pašaliečiui te
ko nugirsti daug pagyrimų lie
tuviškiems rankdarbiams. Gar
bė toms lietuvėms, kurios išsi
rūpino leidimą pasirodyti šio
je paradoje ir tuomi išgarsinti 

j Lietuvos vardą.

Municipal Building Auditorijoj
East Broadway, (tarp G ir H gatvių) So. Boston, Mass

Programą Išpildys
1. Pagarsėjęs švedų Tautinių šokių 

Ansamblis, vadovyb. Axel Spongberg.
2. Lietuvos Respublikos Valstybinio 

Teatro žymusis Dramos artistas, Hen
rikas Kačinskas.

3 Vilniaus Operos solistas, jaunas 
baritonas Julius Kazėnas. Akompa
nuos kompozitorius prof. Jeronimas 
Kačinskas.

4. Naujos Anglijos Muzikos Konser
vatorijos abiturentė smuikininkė Alice 
Plevokaitė.

5. Bostono Lietuvių Tautinių šokių 
Grupė, vadovybėje Onos Ivaškienės, 
talkininkaujant Otonui Vaitkevičiui

Programoje dalyvaus apie 100 šo
kėjų tautiniuose kostiumuose.

Ruošia: B. Liet. Tautinių šokių 
Grupė, paminėjimui 10 metų sukakties 
nuo dalyvavimo Lietuvių Dienos prog
ramoje Pasaulinėje Parodoje, New 
Vorke, 1939 m.

Įžanga su taksais $1.00.
Visus maloniai kviečia dalyvauti—

RENGIU AL

Reiškiu Lietuvišką Ačiū p.p. 
J. P. Grigams gyvenantiems, 
Richmond Hill, N. Y. ir jų mie
loms dukterims bei žentams už 
man parodytą malonų palan
kumą bei vaišes laike mano bu
vojimo pas jus lapkričio 4-7 
dienomis. Taip pat nuoširdus 
ačiū ir p.p. A. O. Osteikams, 
Maspeth, N. Y., už malonias 
vaišes bei praleistą laiką drau
ge. Man labai buvo malonu pa
buvoti su jumis, brangieji, jū
sų jaukioje pastogėje. Jums vi
siems visuomet dėkinga,

B. Mičiūnienė.

pažinę komunizmą, 
išgirsti šiurpulingų 

kurių aišku, kad čia 
visai nesuprantamas

NASHUA, N. H.

do, kad visi dirba, kai kurie 
net vyras ir žmona turi darbus, 

apsigyvens kiek 
stipriau ir susitvarkys savo 
reikalus, bus galima vėl su
šaukti tremtinių ir vietinių lie
tuvių susipažinimo susirinki- 

O.

Hnki- Manau,, kaiPo miesto valdininkų
mų. Miesto rinkimai praėjo, ir ! 
majoru buvo vėl perrinktas p. 1 
McLevy. Jis turėjo rimtų opo- 1 
nentų iš respublikonų ir dėme 

Vestuvės, šio mėnesio pabai- kratų, bet nė vienas nesurinko 
goję įvyko ir įvyks nemaža ve- tiek balsų, kiek pastarasis, 
dybų. būtent: lapkr. 19 d. ap-į Majoras McLevy yra’ geras 
sivedė Pranas Bartek su Euge-, žmogus. Man pačiam teko tu- 
nija Redekas: lapkr. 24 d. ap-Į]-ėti pas jį reikalų ALT ir 
sives Pranas Bart su Viktorija BALFo skyrių reikalais, kaip 
Labesky: ir lapkr. 26 d. Bene-.RA.LF drabužių tremtiniams j 
diktas Yonikas su Elenora Ge- vajaus ir kt. Jisai į tai malo- j

i reikalui Tardo Draugija surengė labai 
Am- ce Philips. V isiems linkim ge- lietuviams davė sutikimą 8ra^ū b* puošnų bankietą, pa- 

FJP. dviem savaitėm, kas tenka la- 8erhti vieną iš savo narių, jau- 
ibai įvertinti. Manau, kad atei-jnuo4 B°bcrtą Simononį, kuris 
įtyje jis ir vėl, reikalui esant,'šiais metais puikiai atsižymėjo 
bus sukalbamas.

CAMBRIDGE, MASS.

mas.

GIRARDVlllt, PA.
Lietuvos Beisbolininkas 
Iškilmingai Pagerbtas 

Vakariene

Šv. Vincento parapijos Šv.

OEL PASTATYMO PAMINKLU 
Atsilankykite pas I

| Gate Citv Monument Co.
granite memorials 

' 321 W. Hollis St, 
Nashua, N. H. i•

Norintieji oas mus atvykti, telefonu©- , 
f kitę Nashua 4251. Transportacija 
dykai, nežiūrint, kad nepirktumėte.

w-
.r

6'1

BANDYK

VIENA

V
iRHKįr
. > ' .-■r—i

Sunkaus darbo gražūs vaisiai
Lapkričio 3 d. š. m. kun. Po

vilas J. Vaičiūnas, kuris 
čia NCWC įgaliotiniu ir tvar- 

Kalbėjo yiėtos ir kitų koloni-Įko išvietintųjų asmenų apgy- 
jų įvairių draugijų ir sporto Įvendinimą, vietos spaudos ats- i 
bei visuomeninių organizacijų Į tovams suteikė apie tremtinius, 
vadai. Šv. Vincento parapijos I jų įkurdinimą platesnių infor- 
solistė ir solistai pagiedojo ke-Įmacijų. Iš duoto laikraštinin- 
leta gražių dainelių. Ikams pranešimo, paaiškėjo,

Tarpe svečių, kurių buvo su-1 kad New Hampshire statė per 
sirinkę labai gausiai, matėsi |NCWC organizaciją, pradėjus 
nemaža sporto organizacijų iri veikti tremtinių įstatymui, iki 
valdžios atstovų, taip pat ku-pio laiko apgyvendinti 133 as- 
nigų. Imenys. Pasikalbėjime kun. P.

Robertui Simononiui dovanas}J. Vaičiūnas, kaip lietuvių kil- 
įteikė Šv. Vardo Draugijos! mės dvasiškis, labai palankiai 
pirmininkas Gomer Glinskas.i atsiliepė apie tremtinius lietu- 
Užbaigos maldą atkalbėjo Gi-|vius. Nors Nashua jų turi ne- 
rardville, Pa. Šv. Juozapo pa-}daug, bet jie rodo aktyvumo, 
rapijos vikaras, kun. F. Dono-}Kaip geros veiklos pavyzdžius 
van. j kunigas nurodė lietuvių trem-,

Rengimo komisiją sudarė: Į tinių rengiamą šį mėnesį,1
kun. M. Daumantas, F. P. Ma- Goodrich salėje koncertą - va-' 
jikas, J. Robitis, Alb. Yesoli-Ikarą ir vasaros metu buvusį 
tis, Alb. Valinskas ir J. Simo-}pikniką. Taip pat paminėjo 
nis. Kep. | naujakurių organizuojamą sa-

---------------------- jvišalpos fondą. Tokio fondo į- 
steigimu norima padėti atvy- 
kusiems tremtiniams įsikurti.

Netikėtai mirė. Lapkričio 9|Cia apsigyvenę lietuviai nauja- 
Z. Krikščiūnienė, parėjusi 5Į^u"ai dirba sunkų ir jiems

Altai R. Barta
Pirmiau — Pope Optical Co.

Kada J ūma reikalingi akiniai 
leiskite mums išegzaminuoti 

akis ir pritaikinti akinius.
Mes padarome dirbtinas akis.

Room 2M 
Tel. C-1M4 

207 PARK BUILDING 
Worcester, Mass. 

273 Mate St, Webster, Mass.

j Amerikos Legijonierių base-
bolės žaidime.

Gražesnės vakarienės, lietu
vių tarpe niekur neteko maty
ti. Buvo privažiavę garsių spor
tininkų svečių iš arti ir toli: 
iš Chicago, Boston, New York, 
Brooklyn. North Caroline, Phi- 
ladelphia ir kitų miestų. ! 
vakarienę Girardvillės 

Iniciatoriai. Kiek tenka pasikalbėti, pasiro- ne?re^ai pamirš.
_________________________________________ i Robertas Simononis, Juozo ir 

Reginos Simononių sūnus, šiais 
metais taip atsižymėjo beisbo- 
lės žaidime, kad buvo išrink
tas, kaipo geriausias beisboli-. 
ninkas ir sportininkas rytinėje. 
Pennsylvanijos dalyje ir visose metų amžiaus. 
Amerikos Rytinėse valstijose ' me žmoną ir dukterį. Velionis, 
Tai nepaprastas atsižymėji-, buvo gimęs Bostone, gyvenęs
mas ir retas atsitikimas, kad čia apie 35 metus. Buvo pirmo 
tas pats sportininkas pelnytų1 pasaulinio karo veteranas ir 
abi garbės vietas.

j Prieš vakarienę prel. Stasys 'mingai
Dobinis, Švento Kryžiaus para- driejaus bažnyčios Šv. Marijos' 
pi jos klebonas, iš Mount Car- kapuose su militariškomis iš-j 
mel, sukalbėjo maldelę. Pranas kilmėmis. Tebūna Amžina ra-j 
Mažeika, veikiamojo komiteto mybė mirusiųjų vėlėms, 
pirmininkas perstatė vakaro ---------------
vedėju, Albiną Valinską. Kuni- Lietuvių Kongreso įspūdžiai, 
gas Mykolas F. Daumantas, Šio kongreso gražūs įspūdžiai 
Šv. Vincento parapijos klebo- dalyviams ilgai pasiliks atmin- 
nas, pasakė įžanginę kalbą, ty, ypač pamaldos šv. Patri- 

. priimdamas visus svečius. cko Katedroj, kuri buvo per-

d,.
Lietuvių įsikuria.

Vis daugiau buv. tremtinių
Sekmadienį išėjus iš 

bažnyčios po sumos, tenka su
tikti vis daugiau prie bažnyčios 
buvusių tremtinių. Tikrai yra 
linksma, kad vis daugiau jų at-

Tremtinių Susirinkimas
Š. m. lapkričio mėn. 26 

šeštadienį. 18 vai.
Klube. 163 Harvard St., šau
kiamas lietuvių tremtinių, gy
venančių Cambridge ir jo apy
linkėse, susirinkimas įvairiems 
reikalams aptarti. Visi tremti- siranda ip čia atvykę pastoves
niam krečiami dalyvauti. Įnį sau gyvenimą susikuria.

Vyrai Rūko Dexters
Dėl Smagumo Šiuose 

l Puikiuose Ggaruose!
■2^ iV1

-f’’ .

d.

NEW BRlTAIN. CONN

lXJ-.Lt. <4. AAOV1U1UV44V, ĮZaiVJUDl Wl •

Šią! vai. po pietų iš darbo, rado mi-ĮneiPras*3 darbą, tačiau jie ne-
žmonėsrusį savo vyrą, Stasį Krikščiū-I 

Iną, kurio mirties priežastimi 
buvo atidarytas gazo apšildy
mo vamzdis. Liko nuliūdime jo1 
žmona ir dvi dukterys.

Lapkričio 10 d. po trumpos 
ligos, dėl susižeidimo puolant, 
mirė a. a. Leonas Petraitis, 53 

Paliko nuliūdi-

Casper's Grožio Salionss
NUPIGINO

Jei Jūs Nebandėte Dexter Rūkyti, Pats Išbandyk, Kaip Yra Dexter Puikūs Cigarai! A.L.L. 4-to posto narys. Iškil- 
palaidotas iš šv. An-

Ilgalaikį Sušukavimą
$10 vertės už $5.95 

(no kink ar frizz) 
\ » ♦ ♦

Expertiškas Plaukų dažymas 
natūraliomis Spalvomis

* * *
Įvairūs moderniški šukavi
mai, pasirenkant iš grožio 

kultūros žurnalų.• ♦ •
Pagražinimo darbus atlieka 

grožio erpertai.

CAROLINE CASPER, Prop.
CASPER’S BEAUTY SALON

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

Tel SO. —8-4645
w«
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vedė su Alena Zableckaite, gyv. 
82 G St

<
ŽINUTES

Vestuvės. Lapkr. 19 d., Flo
rencija Sungailaitė ištekėjo 
Alfredo Boyajian, gyv. 209 
thens St. Jungtuvės įvyko 
iškilmingomis šv. Mišiomis.

Lapkr. 20 d. Stefanija Bulz- 
gytė - Doodey našlė ištekėjo už 
Pranciškaus Szadaj, gyv. 96 
Marcelis St, Roxbury, Mass.

Alfonsas Jankunevičius apsi-

už 
A- 
su

DAKTARAI
-................ -

80 8-4476

Dr. ta
OPTOMETRI8TA8

515 E. Broadway
South Boston, Mase.

Ofiso Valandos išskyrus 
Trečiadieniais ir Penktadieniais

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

F
a^>------ i»_

• AHlMICilS

Krikėtai. Lapkr. 20 d. buvo 
pakrikštyti šie kūdikiai: Ta
rnas C. Kazimiero ir Lucijos 
(Markūnaitės) Gapučių, 
4058 Washington St., 
dale.

Marija Pranė Petro 
jonos (GrilevjČiūtės) 
gyv. 18 Rector Road, 
pan.-

S. Pranciška Jurgio ir' Eleo
noros (Zaletskaitės) Dr. Galės, 
gyv. 564 Broadway.

Edvardas Paulius Kazimiero 
ir Antaninos (Vasiliauskaitės) 
Prakapų, gyv. 802 E. 6th St.

gyv. 
Roslin-

ir Mari- 
Skudrių, 

Matta-

nental viešbutyje, Cambridge; 
bovling rungtynės su Lawren- 
ce kuopa įvyks lapkričio 27 d. 
Nutarta įsigyti Liet. Vyčių vė
liavą; pagerbti Vyčių tėvui M. 
A. Norkūnui rengti didelį ban- 
kietą gruodžio 4 d., Municipal 
svetainėje ir kviesti visus da
lyvauti. /

Buvo pranešta: 1) kad at
vyksta iš Chicagos Centro pir
mininkas Jonas Juozaitis, 2) 
kad yra organizuojamas basket 
bąli žaidėjų būrelis, 3) kad yra 
įsteigtos kiekvieno pirmadienio 
vakarą Vyčių kambariuose lie
tuvių kalbos pamokos,
mos Juozo Lolo, kuris yra 
rianapolio graduantas.

Taip pat buvo pranešta, 
Vyčių So. Bostono kuopa
apie 200 narių ir nemaža turto. 
Susirinkimai įvyksta kiekvieną 
mėnesį. Buvo kviečiami trem
tiniai geriau susipažinti su Vy
čių organizacija.

Longinas Švelnis 
pranešimą iš įvykusio
kos Lietuvių Kongreso, kuria
me jis dalyvavo kartu su Ste
ponu Mickevičium, kaipo kuo
pos delegatai.

I

V. Ančiukaitis, Ritualo ko
misijos narys, padarė praneši
mą apie bendrus pusryčius, 
kurie gerai pavyko.

Susirinkimas buvo vedamas 
didesne dalimi lietuvių kalboje. 
Susirinkime sekretoriavo An
gelą Masionytė. Rap.

veda-
Ma-

kad 
turi

ŠVEDŲ TAUTINIŲ ŠOKIŲ ANSAMBLIS PIRMĄ 
KARTĄ DALYVAUS LIETUVIŲ PARENGIME

TeL AV 2-4026

J MJ.
Lietuvis Gydytojas
495 Colttmbia Road 
arti Uphams Corner 
Dorchester, Man.

Ofiso Valandos: 2—4 ir 8—8.

(VAIRŪS SKELBIMAI

A. J. NAMAKSY
Real Estate & 

Insurance
409 W. Broadiray

SO. BOSTON, MASS.
Offica T«L SOuth Beeton 8-0948 

Res. 37 Oriole Street 
West Razbury, Masa.

TCL. PA-7-1»S-W

Padėkos dienos pamaldos. 
Trečiadienį, 7:30 v. v., bus lai
komos šv. Teresės novenos pa
maldos ir klausomos išpažin
tys. Ketvirtadienį bus -gieda
mos šv. Mišios 7:45 v. r., 8:30 
v. r. už Bubelių - Svilų miru
sius, 9 v. Saldžiausios Širdies 
V. J. dr. mirusius, 10 v. nauja- 
V. J. dr. mirusius, 10 v. jauna- 
tės Jankauskaitės intencija.

Padėkos vajaus aukas galima 
nešti po bažnyčia.

Iš L. Vyčių 17-tos Kuopos 
Veiklos

įnašas yra naujai atvykstantie- L 
ji. Jie ^sugeba prisitaikinti prie. 
vietinių papročių ir greit įsilie
ti į lietuviškąjį gyvenimą.

Advento metu parapijos |ku- 
nigai pradeda lankyti savo pa-. 
rapijiečius. Koresp.

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

Pentiju ir Dekoruoju 
Samus Iš Vidaus

Aš pentiju ir dekoruoju lu
bas, sienas ir tt. Atlieku gra
žiai ir nebrangiai visą pentini- 
mo darbą iš vidaus. Norintieji. 
gražiai ir nebrangiai atlikti 
darbą, kreipkitės laišku arba 
asmeniškai vakarais nuo 5 iki 
6:30 šiuo adresu: A. Stankie- 
vičius, 468 E. 8th St., So. Bos
ton, Mass. (15-18-22)’

padarė 
Ameri-

Šis pasižymėjęs šioje apylinkėje Švedų Ansamblis vadovybėje Axel Spong- 
berg, savo spalvinguose tautiniuose kostiumuose, pašoks eilę švediškų šokių, 
MENO PARENGIMO programoje, kuris įvyks sekmadienį, lapkričio - Nov. 27, 
1949 m., 3 vai. po pietų, Municipal Building Auditorijoj, East Broadway, (tarp 
G ir H gatvių) So. Boston, Mass. Programoje dalyvaus ir ištisa eilė kitų artistų 
bei mėgėjų. Rengėjai visus maloniai kviečia dalyvauti.

Liet. Vyčių 17-tos Algirdo 
kuopos mėnesinis susirinkimas 
įvyko sekmadienį, lapkričio 13, 
savo patalpose, Emerson St., 
South Boston’e. Pirmininkavo 
Jonas Kontautas.

Kalbėjo kviestas svečias, 
neseniai atvykęs iš Vokietijos 
Edvardas Karnėnas, kurs pa
sakė gražią kalbą jaunimui a- 
pie svarbą Amerikos Lietuvių 
Kongreso, kuris įvyko New 
York’e. Kvietė jaunimą, kurio 
buvo susirinkę apie 80 narių, 
dirbti, bendradarbiaujant su 
atvykusiais iš tremties. Be vy
čių narių, matėsi ir atvykusių 
iš tremties svečių, būtent: Kas
tas Variakojis, Bronė Budrei- 
kaitė, Adelė ir Feliksas Kon
tautas, Leonas ir Algiihantas 
Rudzūnas. Buvo atsilankęs į 
susirinkimą dvasios vadas kun. 
A. Kontautas, Juozas Mata- 
činskas, neseniai išrinktas 
Overseers of PMblic Welfare 
Boston’o, F. Grendelytė, Vyties 
anglų skyriaus redaktorė, Juo
zas Lola, buvęs Naujos Angli
jos Apskričio pirmininkas ir k.

Tarp kitų svarbesnių dalykų 
buvo pranešta, kad jau kuopa 
turi sukėlusi apie $800 dėl įtai
symo Šv. Petro Liet, parapijos 
bažnyčios lango, kuris kainuo
ja $1000. Buvo 
metiniai rudens 
šeštadienį, lapkr. 19 d. Conti-

pranešta, kad 
šokiai įvyks

MMBCSHSBB6X3BSBSBSB6Dm*3SBBBB

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

BOUS BEVEBAGE CO.
J. ARLAUSKAS, Savininkas

220 E SL, TeL SO 8-3141, Se. Boston, Mass. j

Užsisakyite Joniko Pas Mos 
Pristatom geriausį toniką 

* Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir visokiems 

Parengimams.
Kainos prieinamos.

Myopia Club Beverage Co
Grafton Ave^ Islington, Mass.

' Tel Dedham 1304-W
PRANAS GKRULSKIS, Namų Tel Dedham 1304-R

ĮVAIROS skelbimai
GRAŽUS CKIS Parsiduoda:

N. H., 160 acr. (dirbamos že
mės, ganyklų ir balkinio miš
ko), 12 kamb. namas (elektra 
vandens pompa, balti sinkai ir 
kt. įrengimai), garažai, darži
nės, viščiukams auginti pasta
tai, rūkykla, medžiams piauti 
mašinos ir kt. Galima išmainy
ti ant namų mieste. Kaina — 
$8,000-.^.^

B. KALVAITIS
545 E. Broadway, So. Boston, 

Mass. Tel. SO 8-0605

s

Se. Bortine—$4500.
Netoli nuo Švento Petro Lie

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

756 Street, So. Boston 27, 
Mass. vardu. Laiško savininkas 

,. .... . gali tą laišką atsiimti darboLietuvių kultūrai išlaikyti ir, ,, x x ... (valandomis..jai ugdyti, o taip pat lituams- T ... ’ . . ... iT; , t Laiškas, kaip matos negalėjo itmei mokyklai ir lietuvių dra-\_A. ’ .5, .. . ... . ,. ’buti įteiktas dėl nepilno adreso,mos teatro studijai remti, or-j 
ganizuojami lietuvių kultūros 
bičiuliai Bostone.

Steigiamasis susirinkimas į- ’ 
vyks šeštadienį, lapkričio mėn.’ 
26 dieną. 7:30 vai. p.p. lietuvių | 
Šv. Petro parapijos 
5th St., So. Boston.

Maloniai kviečiami 
viai seniau ar dabar 
ji, gausiai atsilankyti ir prie ta 
kilnaus lietuvių kultūros darbo 
prisidėti.

Iniciatorių vardu:
Juozas Andrius, Stasys Lūšys,

Valentinas Vakauzas.

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

sulio. Yra sakoma, geras ir dėl ' 
akmenėlių varymo. Kiniečiai ir 
Korėjiečiai turtuoliai ir varg
dieniai šitas šaknis vartoja per 
šimtmečius kaipo kokį stebuk
lingą vaistą arba apsauga nuo 
visokių ligų ir jaunystės palai
kymo. Ginseng šaknų nereikią 
nei Jcept, nei virti jos lengva 
sukramtyti ir nuryti kaip sal
dainį; jos nėra priklios nei kar
čios. Kaina: svaras $20.00, pu
sė svaro $10.00, kvoteris svaro 
$5.00, šitos šaknys niekad ne
buvo pigios dėlto, kad jas 
ku užauginti. Užsakymus 
siunčiam į namus.

ALEXANDER’S CO.
414 W. Brosduvay 

So. Boston 27, Mass.

sun- 
pri-

Bostono Lietuvių 
Dėmesiui

PRAŠOMA ATSIIMTI 
LAIŠKĄ

apskrities, R. Katalikai, ūkinin
kai. Mano adresas:

Žemantauskas Jurgis
DP Camp Churchill 

Lehrte b. Hannover (2oa) 
(Germany)

Parsiduoda
Bučernė ir grosernė su mo

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

$1300.,’
Gera 

šią į-

Res. 80 8-3729 * SO 9-4818

UHnimIm Fumitiire Co.
MOVERS — 
Insured and 

Bonded 
Local ALong 

Distance 
Movlng

826 - 328 W. Broadway 
SO. BOSTON, MASS.

svetainėje 
Mass.
visi lietu- 
atvykusie-

“Darbininko” administracijo
je yra paliktas iš Užsienio laiš
kas, adresuotas, P. Krivicko,

Avery R. Schiller,
Chm. Electric Coordinating 

Council of New England.
Elektros šviesai ir jėgai nuo 

karo pabaigos iki 1952 m. nau
jai konstrukcijai bus išleista 
daugiau kaip pusė milijono do
lerių, p.- Avery R. Schiller, E- 
lektros Koordinatoriaus Coun
cil Naujosios Anglijos Pirmi
ninko pareiškimu.

Pirmininkas Mr. Schiller, ku
ris yra pirmininku Public Ser- 
vice Co. New Hampshire sako:

“Peržiūrėjus finansines išlai
das privačių elektros kompani
jų Naujoje Anglijoje, pasirodo, 
kad nuo V-J dienos iki Rugp. 
31, 1949 yra išleista $352,000,- 
000 įvairiems elektros pageri
nimams ir įtaisymams. Naujai 
konstrukcijai iki 1952 metų 
bus išleista $150,000,000. Tas 
viskas sudaro $502,000,000 — 
reiškia virš pusės milijono do
lerių. Arba beveik $200,000 
kasdieną".

“Pinigai investuoti Naujosios 
Anglijos žmonių aptarnavimui 
bus naudojami statyti nau
jiems generatoriams, transmis- 
sions ir kitokiems įrengimams, 
kad kuotinkamiausiai suteigus 
žmonėms aptarnavimą”. Skl.

Lankėsi
Pereitą šeštadienį “Darbinin

ke” lankėsi poetai: Bernardas 
Brazdžionis ir Faustas Kirša.

Lankėsi iš New Yorko p.p. 
Jurgėlai su savo motina p-nia 
Jurgėliene. Vytautas Jurgėla 
yra magikas. Jis pereitą sek- 
madien išpildė magijos progra
mą “Darbininko” parengime.

į

S. Barasevlčius Ir Sūnus
Funeral Home

254 W. Broadway 
South Boston, Mass.

JOSEPH BARASEVIČ1US 
Laidotuvių Direktorius 

NOTARY PUBLIC
Patarnavimas Dieną ir Naktj 

Koplyčia šermenims Dykai 
Tel. SOuth Boston 8-2590

AVenue 2-2484

NEWARK,N.J.
Vakarienė su programa. Švč. 

Trejybės parapija savas tradi
cijas palaiko. Viena iš jų — 
Priešadventinė parapijiečių va
karienė su programa ir tauti
niais šokiais. Šiemet ji ruošia
ma lapkričio mėn. 27 d. Šiais 
metais ji tuo ypatingesnė už 
buvusias iki šiol, kad žada

p. Ona I Vaškienė,

Bostono Lietuvių Tautinių Šo
kių grupės mokytoja, sekma
dienį, lapkričio 27 d., 3 vai. po 
pietų. Municipal Building salė- skaitlingai dalyvauti ir naujai 
je. So. Bostone, vadovaus savo atvykusieji lietuviai. Jie sako: 
grupės meno parengime.

CASPER
FUNERAL HOME

187 Dorchester Street 
South Boston, Mass.

Joseph f.Casper 
(KASPERAS) 

Laidotuvių Direktorius Ir 
Balsamuotojas 

' NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas Dieną ir Naktj 
Koplyčia Šermenims Dykai 

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

PRAŠYMAS

Gerbiami Lietuviai.

ir
man

buto 
at-

1891 metais.
— 1888,: 

ir žmo-

I 
I 

“Mes kartu su senaisiais lietu-j 
, viais turime dalyvauti visur.. 
: kur tik religija ir lietuvybė rei- j 
kalauja”. Pavyzdys visų kolo-j 

. nijų lietuviams
__________

Pablogėjus rudens orui, daug 
miršta senosios kartos lietuvių. 
Taip pat turime daug ir ser
gančių. Taip nyksta senieji 
mūsų tautos veteranai. Gerai, 
kad juos pakeičia ir papildo 
jaunieji, kurie, reikia pažymėti, 
mūsų apylinkėje yra išsilaikę 

Beto, didelis

YAKAVONIS
runeral Home

741 No. Main St.
Brockton, Mass.

V. YAKAVONIS 
Laidotuvių Direktorius Ir 

Balsamuotojas
Patarnavimas Dieną ir Naktj 
Koplyčia šermeninis Dykai 

Tel. Brockton 8-1580
Sudarydami darbo 

garantijas padėkite 
vykti į USA.

Aš esu gimęs
mano žmona Agota 
sūnus Stasys — 1913 
nos sesuo Konstancija Liukne 
vičiūtė, gimusi 1891 
Kilimo esame iš Vilkaviškio gerais lietuviais.

metais. I

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS *VC.
Pirmininkė — Eva Marksienė,

625 E. 8th SL, So. Boston, Mass. 
TeL SOuth Boston 8-1298.

Vice-Pirmininkė—B. Gailiftnienė,
& Winfield SL. So. Boston, Mass. 

Prot. RaSL — Ona Ivaikienė,
440 E. 6th SL, So. Boston, Mass. 

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

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

51 Tampa SL, Mattapan, Mass. 
Tvarkdarė — Ona Krasauskas,

11 Springer SL, So. Boston, Mass. 
Kasos GI.—Elzbieta Aukštikalnytė, 

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

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

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolų raitininkę.

4V. JONO EV. BL. PASALPINĖS 
DRAUGIJOS VALDYBA

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

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

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

Fin. RaSt. — Aleksandras Ivaška. 
440 E. Sixth SL, So: Boston, Mass.

Iždininkas—Stasys K. Grigaravičius, 
699 E. Seventh SL, S. Boston, Masa

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

Draugija laiko susirinkimus kas tre
čių sekmadieni kiekvieno mėnesio, 

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

tės pas protokolų raštininką..

»3S«S»3BSSXSSS«»OBI3BSJSWS3«SSWSBBOSS3H^^

Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims yra
SOUTH BOSTON CAFE

Vincas Balukonis, Savininkas.

251 Vest Broadmy,
'-----------------------“---------------—------

Pagamina gerus lietuviškus pie- | 
tus, užlaiko geriausį alų, vyną ir j 

degtinę, ir visiems draugiškai 
ir mandagiai patarnauja.

□oum BosTon, mbss. •

W AITT
FUNERAL HOME

80 Emerson Avė. 
Brockton, Mass.

Edward J. Waitt 
(VVaitekūnas) 

Laidotuvių Direktorius Ir 
Balsamuotojas 

Patarnavimas Dieną ir Naktj.
Koplyčia šermenims Dykai

Tel. Brockton 3368

WAITKUS
FUNCRAL HOME

197 Webster Avė., 
Cambridge, Mass.

PRANAS W AITRUS 
Laidotuvių Direktorius ir 

Balsamuotojas 
(Notary Public)

Patarnavimas dienų Ir naktj. 
Nauja moderniška koplyčia šer
menims dykai. Aptarnauja Cam
bridge ir Bostono kolonijas že
miausiomis kainomis.

Kainos tos pačios ir J kitus 
miestus.

Reikale šaukite; Tek TR-6-6434.

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 East Broadvay
SOUTH BOSTON, MASS.

O. A. Zaletskas, F. E. Zaletskas 
Graboriai Ir Balsamuotojal 

Patarnavimas dienų Ir naktj. 
Koplyčia šermenims Dykai 

NOTART PUBLIC 
Tel. SO 8-08 i 5

BOuth Boston 8-2608



I

Ar.tradleris, Lapkričio 22, *49

Prie Nežinomojo Kareivio Kapo'
DARBININKAS

< Lietuvos Kariuomenės Šventės Lapkričio 23 d.

Ir Didvyriai, ir dainoriai po trispalve vėliava! 
Lai gvvuoja savanoriai. to nvvuoia Lietuva!

(Iš "Savanoriu Maršas") .
Šiandien visu susiprato-’dytieii Vietinės Rinktinės 

siu lietuvių mintvs vra kariai, ir paskutinių metų 
prie Nežinomojo Lietuvos miškų partizanai... 
Kareivio Kapo. Nežinau,; Reikšmingai skamba 
kaip jis šiandien atrodo, “Amžiais dėl laisvės dės 
gal jis žiaurių * okupantu gajva lietuvis”. Lietuvių 
sulygintas su žeme. Bet Vyrįjos narsumas aukštai 
mes jį matome tokį, kokį vertinamas ir sulygina

mas su narsiausių tautų 
vyriju narsumu. Ir liki
mas lėmė Lietuvių Tautai 
daug kraujo pralieti dėl 
savo laisvės, kurią vis iš 
naujo reikia iškovoti. Die
vo Apvaizda skyrė Lietu- 

muziejų era- vjų Tautai apsigyventi ly- 
sodnelvje, Kau- gumoSe, tik iš vienos pu- 

Laisvės sto- s^s (nuo Baltijos jūros) 
ir didinai saugįau jaučiantis. Už Vi

matėme prieš penkis me
tus. Kuklus, kaip Pilkasis 
Lietuvos Gynėjas, iš visų 
Lietuvos apskričių su
rinktų akmenų piramidės 
formos didelis antkapis 
su krvžium viršuje Karo 
ir Kultūros 
žiajame i 
ne. Čia pat 
vykia, gražūsJ OUU&4UU JUUV1U11 VAkJ. V *-

muziejaus rūmai su bokš- duramžiais atliktą dvigu- 
kovo-kabo Amerikos 

nado vanotas 
Vieta,

8

ADVENTO METU NUMATO
MOS PASKAITOS

'buvcS taikomas daugiausia lie-*MONTREALIS 

tuviams Kanadoje, ne vienas MoBln,l}k
gerokai stebėjosi, ar ne per Tauto. Namai*
“originalus” ir ar nepažeidžiąs 
lietuvių garbę toks 
riaus mestas šūkis ? 
lietuvių taijie niekam 
kę girdėti apie nors 
santį laukinį lietuvį...
pono redaktoriaus minėtas šū
kis neperdaug buvo artimas

redakto-' 
Berods, 

nėra te- 
vieną e- 
"Kadangi

raščio vajus nedavė tinkamų 
rezultatų.

Besiartinant 195J m., 
pats “N. L.” redaktorius 
jus skaitytojus bando 
buoti meiliais ir nekaltais 
nybes, viršpartiškumo, 
ra nei jos lietuvybės ir net 
ščioniškos artimo meilės” 
siais. Deja, vargu ar 
Kanadoje gyvenančių
tuo bepatikės. Būtų daug gra
žiau ir garbingiau aiškiai pa
sakyti, visai neklaidinant Ka
nados lietuvių visuomenės, kad 
dabartinio redaktoriaus reda- 
guojama “N. Lietuva” yra li-

tas 
nau- 

užver- 
“viė- 
tole- 
krik- 
obal- 
daug

lietuvių

Nežinomojo Kareivio Kapas Kaune

jau 
pe--
L.”

sta- 
maža

atstumo
namo 

n:> 
bu- 
jau
tos

tu, kur 
lietuvių 
Laisvės Varpas, 
kur lietuvis įkvėpimo ieš
kodavo, šventa vieta, kur 
didžiausios iškilmės būda- __....... ....
vo. vieta, kur svetimų maskolių vergija, nauju 
valstybių pasiuntiniai su- išdavimu ir dar žiauresne 
dėdavo vainikus...

4Nežinomojo 
Kareivio Kapas 
zuoja mums ne 
priklausomybės 
žuvusius 
norius 
simbolizuoja 
karius žuvusius dėl Lie- kur juos ištiko klasta ir 
tu vos laisvės. Todėl šian- tragedija (Sibiro Lietuvių 
dien matome pro Nežino- batalijonas buvo dalinai 
mojo Lietuvos Kareivio išžudytas’), ne taip kaip 
Kapą paraduojant Lietu- Lenkija ir Čekoslovakija 
vos Didžiosios Kunigaikš- laiku susilaukė savo legi- 
tijos skaitlingas šimtines jonų, kurie sukūrė tas 
— ragotinėmis ginkluotus valstybes. Dėl vokiečių o- 
Durbės ir Saulės mūšių kupacijos kietumo ir pa-j 
didvyrius, prūsų sukilę- minėto pasitikėjimo per-į 
liūs Herko Montės veda- vėlai buvo griebtasi gin-' 
mus. karaliaus Mindaugo klo. Todėl negalėjome ap-i 
didžiųjų kunigaikščių Ge- ginti visų etnografinių! 
dimino, Algirdo. Kęstučio Lietuvos žemių (su Vii-', 
ir Vytauto Didžiojo vyri- niurni) ir vos patį Lietų
jų, kuri gelbėjo Europą vos branduolį apgynėme 
nuo mongolų antplūdžio, nuo piktų kaimynų iš ry-fantu 
matė Volgą ir Juodąją jū- tų, pietų ir vakarų. Tauti- 4 
rą ir sutriuškino Kryžiuo- nė Lietuvos 
čių Ordiną prie Žalgirio, nepretendavo 
Pro NLK Kapą defiliuoja buv. Lietuvos 
Jono Sobieskio rinktinės, Kunigaikštijos erdvę, bet į 
kurios ties Viena sulaikė didiesiems kaimynams ir j 
turkų antplūdį, 
1831 m. sukilėlių 
gen. Gelgaudo vadovauja- jos žemės 1 
mos. Antai darnios 1918- žibalo versmių, 
19 m. savanorių ir karių geležies rūdos 
gretos, paskui 1941 m. klodų, 
birželio 23 d. sukilėliai 
partizanai, nacių sušau-.tusiam lietuviui

bą šventą misiją, 
jant prieš Azijos barba
rus ir prieš “kultūrne- 
šius” nuo Elbės, Lietuvai 
yra atsidėkota... trimis 
padalinimais, 123 metų;

i. nauju i

sovietų vergija...
Lietuvos 1918 m. atgimstanti Lie- 
simboli- tuva per daug pasitikėjo 

vien Ne- JAV prezidento Wilsono 
kov o s e paskelbtais laisvės ir tau- 

Lietuvos sava- tų apsisprendimo punk- 
ir kareivius. Jie tais, veltui laukė savo sū- 

visų laikų nų batalijonų iš Rusijos, 
dėl Lie- kur juos ištiko

TORONTO

lietuvių grupelė, tarpininkau- kusi Kanados Valstiečių Liau
jant Toronto Tarybos skyriaus dininkų oficiozu, a la 
pirmininkei, poniai Ievai Man- v°s Žinios”, kurios buvo to pa- 
kienei, bando pasinaudoti minė- ties Kardelio redaguojamos 
tojo neaiškios linijos united Lietuvoje. Šis faktas Kanados 
bažnyčios kunigo Gordon 
Domm globa, naudodamosi iš 
jojo malonės patalpomis. E.M.

Pradedamas “N. Lietuvos” 
platinimo vajus

lė gabių visuomenininkų lietu
vių. kurių skaičius Toronte pa
skutiniuoju laiku itin padidėjo, gu šūkiu:

“Lietu-

‘‘N. Lietuvos” laikraštis daug 
varo propagandos savo skilty
se apie statomus Tautos Na
mus, apie milžiniškas pinigų 
sumas, surinktas Iš duosniųjų 
šėrininkų ir net jau įsigyjimą 
namui statyti žemės sklypo...

širdžiai tai, ir 1949 metu laik- Tikrenybėj reikalas nėra 
taip rožėtas, kaip jis kad 
statomas vargšams “N. 
skaitytojams.

Pirmiausia, paties namo 
tymo reikalą teriamia
tarybininkų saujelė, kuri ran
dasi arti tos vietos, kur būtų 
statomas minėtus namas. Gi 
didžioji dalis montrealiečių lie
tuvių dėl nepatogios geografi
nės padėties (didelio
nuo miesto) nepritaria 
statymui. Ir sklypo statyti 
mui dar neturima, o kuris 
vo numatyta pirkti, berods, 
kitiems parduotas... Net ir
gražios pinigų sumos, kurios 
taip puošia “N. L.” “dar nėra 
sudėtos, o vien “gražiais paža
dais“ paremtos. Net ir pats 
planuojamo statyti namo pava
dinimas vargu atitikti’ “Tautos 
Namo” gražią užduotį.

J. Bakšėnas.

Nusišypsoki

lietuviams ,o taip pat ir už jo
sios ribų esantiems dėl “N. L.” 
laikraščio “pažangos” visai aiš
kus. • i• I

j Kanados lietuvių visuomenė 
yra labai nusivilusi iš redakto-

Perėmęs redaguoti “N. Lie- riaus pusės laikraščio vedamos 
tuvą” jos redaktorius J. Kar- politikos atžvilgiu, 
delis, į lietuvių visuomenę 
kreipėsi laikraščio platinimo 
vajaus tikslu labai charakterin-

“Laukiniai žmonės
laikraščių neskaito”! Kadangi 

Žymios asmenybes į Torontą tas kreipimasis redaktoriaus 
Juo toliau, juo aiškiau To- 

kultūri- ronto miestas lieka kultūriniu
Kanados lietuvių centru, per
imdamas tą ankstybesnę teisę 
iš Montrealio. Paskutinėmis 
dienomis iš aukso kasyklų čia 
atvyko žymus žurnalistas ir 

re-
Kralikauskas.

Advento metu Toronte nu
matoma vietoje šokių rengti 
sekmadienių vakarais 
nes paskaitas. Programai su
daryti iniciatyvą perėmė nau
jai įsisteigusi Kanados lietuvių 
katalikų kultūros draugija. 

! Paskaitos numatomos įvairio
mis temomis, paįvairinant jas buvęs “Lietuvos Mokykla” 

i menine dalimi. Paskaitoms daktorius p. 
■skaityti yra numatyta visa ei- Taip pat iš Montrealio į Toron- 
Į tą persikėlė vienas žymiausių-
!ku, kad ir nedidelei Lietu- jų Lietuvos istorikų, prof. Dr. 
į VOS valstybei savo kariuo- Adolfas Šapoka. Torontiečiai 
; menė buvo reikalinga. Be labai džiaugiasi, susilaukę to- 
■ jos Lietuva ir 22 metų ne- kių stiprių kultūrininkų, 

j išgyvenusi nepri- 
,... klausoma. Gal galima bū- respublika tų tik dėI skirtų

.nę didelių kreditų kariuome-Didžiosios, nej neužmirškime
. 'mūsų kariuomenės auklė- 

iiams ii t jamosįos reikšmės Lietu- 
buvo la- i_ _______ ;

tuo labiau, 
kad “N. L.” laikraštis yra į- 
steigtas VISŲ Kanados lietu
vių. Ir todėl yra daugumos Ka
nados lietuvių troškimas Kana-' 
doje susilaukti pasirodant nau
ją laikraštį. E.M.

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

Sakoma: juoktis sveika. Nu
sišypsok! pripasakoja visokių 
juokų ir ilgesnių linksmų nuo
tykių. Kaina $1.00.

DARBININKAS
366 W. Broadway, 

Sn. Rnafnn 27. Mu««.

Štai Kas Visai Nauja

Jei spaudžia vargas.

graužia rūpestis,

kreipkis į Mariją.

Nekalto Prasidėjimo Vienuolyne, Putnam, Conn. 
laikoma Novena į
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stebėtinas greitumas susisiekimo su toli- 
vietomis yra galimas vienu stebėtinu tele-

GREITUMO STEBUKLAS

Tamstai
t

“At norėčiau, kad galėčiau pra

dėti pasakoti ką tis naujas Tol

kalbių Centras Tamstai reitkia. 

Su mūsų naujomis paskirstymo 

ir pasirinkimo įrengimu, mes da

bar galime jumis sujungti tolkal

bių su vietomis, kurios 

tančių mylių atstumo 

greičiau negu mes iki 

davome sujungti —

kartų taip greitai, kaip Tamsta 

gali susisiekti su savo kaimynu, 

kuris greta Tamstos gyvena. Pa

vyzdžiui, jei

paskambinti savo 

F ra ncisco m ieste, 

gali pataukti jos

merį tiesiai be jokios pagelbės... 

ir dažnai galėsi su ja kalbėti už 

pusės minutės.

Keisti Reiškiniai Protestantų 
Bažnyčiose 

Suskilusiose ir tarp savęs 
dažnai nesutinkančiose įvairio
se protestantų sektose pasitai- 

toliau nedidele Lietuva buvo a- VQS jaunįmuį įr visai tau- nai pavieni jų bažnyčių atsto- 
eiles bai nepageidaujama, nors tai JNebe kariuomenės į. vai. ^emokitiškumo” vardan, 

į liberaliz
mo zenitą. Pasauliui yra gerai 
žinoma veikla Anglijos Raudo
nojo Dekano, kuris, 
anglikonų bažnyčios aukštas 
pareigūnas, aiškiai 
marksistinį komunizmą, vary
damas už jį net viešą propa
gandą.

Neseniai ir Toronte, Kanado
je, “Globė and Majl” dienrašty-į 

karus, kad čia sukelti Jė- kašus atsitikimas. '
gas Lietuvių Tautą gelbė- autoriumi yra Toronto miesto’ 
ti ir Lietuvos laisvę at- majoro pavaduotojas, 
gauti.

Ir nesusipratėlių burno
jimai, kodėl Lietuvos ka
riuomenė negynė Lietu
vos, 1940 m. birželio 15 d. 
raudonajai armijai ver
žiantis, kaip 1939 m. suo
miai narsiai gynėsi, neiš
laiko kritikos. Turėkime 
galvoj geopolitinių sąly
gų skirtumus: Lietuva ne
turėjo Mannerheimo lini
jos, Maskva buvo susita
rusi su Berlynu 
Pabaltė neturėjo 
santarvės.

Gyvas mumyse 
mojo Lietuvos 
Kapas, gyva yra ir Lietu
vos Kariuomenė 
janti Lietuvių Tauta.

Ed. Karnėnas.

turtai neslėpė šiandien didžiuoja- pasiekia aukščiausią
mių, angies, m-g mūsų tautos draus-mo zenitą. Pasauliui 
os ar au so mjngumu> patriotingumu žinoma veikla Angli

Kiekv i e n a m susipra- 
yra aiš-

yra 

du

iiol

tūki-

kart

galė- 

ir daugelį

ir ryžtu atgauti laisvę. 
Nėra kariuomenės, bet 
šiandien kiekvienas lietu
vis ir kiekviena lietuvė y- 
ra karys, nors be žalios 
uniformos, visa tauta 
kaip disciplinuota kariuo
menė: vieni kovoja Lietu- j 
voje, kiti pasitraukę j va- je viešumon buvo iškeltas pa
karus, kad čia sukelti Jė- našus atsitikimas. Straipsnio'

būdamas

palaiko, Tamsta norėtumei 

motinėlei San

Tamsta pats

telephono nu-
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Kongregaciją Amerikoje. f

Marija viskį gali pas Dievą!

sielojiesi Lietuvos ir

žmonijos nelaime, tai

lieteliai Pradėtąją Mariją
Novera prasideda lapkričio 29 dieną ir 

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

savo intencijas šiuo adresu:
Immaculate Conception Convent 

R. F. D. 2, Putnam, Conn.
•

Novenos dalyviais tampa visi, kurie atsiunčia 
vo intencijas, ir jei gali, nors maža auka paremia 
Jauniausią Lietuvaičių 1

sa-

ir visa 
karinės

Nežino- 
Kareivio

kovo-

kontro
lierius Balfour, kuris, vadovau
damasis aiškiais argumentais 
united bažnyčios kunigui, Rev. 
Gordon Domm, prikiša simpa
tijas komunizmui. Autorius 
smerkia United bažnyčios at-' 
stovą, kad jis leidžiąs net sa-' 
vo bažnyčioje laikyti viešas 
kalbas Toronto komunistų va-: 
dui J. Diefenbaker (lietuvių 
pramintam “Timbakui”). Ma
joro pavaduotojui yra visai ne-’ 
aišku, kaip toks bažnyčios at
stovas, nežiūrint jau kokiai 
krikščioniškai religijai jis pri-j 
klausytų, gali leisti tose pačio-’ 
se patalpose skelbti bedievis-į 
kąją komunizmo doktriną ir po 
to vėl skelbti krikščionišką re
ligiją?...

Taip pat nebus pro šalį pri
minus, kad ir viena Toronto

I

r

j iį geresnį ir greitesnį patarnavimą yra 
Tolkalbių Centras Bostone.

pasitikėjimu ateičiai, tis didis kapitalo įdč-

kis
momis
fonų pagerinimu tiais laikais — pačiam pakaukti 
telefonu tolimus miestus. Dčl Naujosios Anglijos, 
raktas 
naujas

Su
jimas davė pastatus ir įrengimus, kurie yra pla
nuoti veikimui su panaiiais centrais po visa ialį. 
Tai yra vienas it mūsų stambiausių pokarinių pro
jektų, teikti Tamstai patobulintą telefonų patar
navimą.

Ir kaip visuomet, Tamsta galėsi pasiekti savo 
tolkalbių telefonistą - draugingą, mandagų ir vi
suomet pasiruotusį Tamstai patarnavimą.

Mokslą* davė greitumą — telefoniste dar vis 
duos dvasią.

The Telephone

25 METAI PAŽANGOS 

TOLKALBIUOSE

Pavyzdi s—3 minučių pasikalbėji
mas ii Bostono su Chicago

Metai 8usisiekimc Kaina 
greitumas

1925

1930

14 minučių

7 minutes

$5.45

3.25

1940 ....... 2Į4 minučių ........ 2.10

ŠIANDIEN minutes $1.65

Compaay
NEW ENGLAND TELEPHONE & TELEGRAPH COMPANY




