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Katalikas, kurs neremia 
katalikiškos spaudos, ne
turi teisės vadintis geru 
Bažnyčios vaiku.

Vyskupas Ketteleris.
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ADF Reikalauja Tuojau Grąžinti

Cincinnati, Ohio — A- 
merikos Darbo Federaci
ja (AFL) reikalauja, kad 
naujasis Kongresas tuo
jau atšauktų Taft - Hart- 
ley įstatymą ir į jo vietą 
grąžintų buvusį Wagnerio 
įstatymą.

Amerikos Darbo Fede
racijos veikiantysis komi
tetas dabartinį Taft-Hart- 
ley įstatymą vadina “ver
gų darbo 
kaipo toks, 
brauktas iš 
gų-

William 
dentas, tikisi, kad Taft - 
Hartley įstatymas iki ko
vo 1 d. gali būti atšauk-

įstatymu” ir, 
turi būti iš- 
statuto kny-

Green, prezi-

I 
į 

streikų, tai Armija ir Lai
vynas savais laivais ga
bens ginklus, amuniciją ir 
kitokius karo reikmenis 
Kinijai. |

Praeitas Kongresas yra 
paskyręs $125,000,000 dėl 
militarės pagalbos Kini
jai ir $338,999,000 dėl e- 
konominės pagalbos. Bet 
ginklai tik dabar pradėta 
gabenti. Dabar tik išryš
kėjo pavojus, kad “rau
donasis tranas” gali užlie
ti visą Kiniją.

1 į

Raurinnieii Ansupo 
Suchow’ą

Namai ant smilčių
Ko reikia visoms tautoms 
Jei būtume, kaip žydai

•
Visi žinome apie namų staty

mą ant uolos ir ant smilčių. 
Apie tai yra užrašyta Nauja
jame Testamente. Namai čia 
gali būti ne vien pastatas iš 
medžio, plytų ar kitokios me
džiagos. Namai gali būti žmo
nių bendruomenė, santvarka, 
surėdymas, organizacija. Ir to
kie namai gali būti ir būna pa
statyti ant smilčių. Tokių ant 
smilčių pastatytų namų vaizdą 
mums suteikia vienas lietuvis 
gydytojas tremtinys, vykęs iš 
Švedijos į Argentiną. Laivas, 
kuriuo jis plaukė buvo sustojęs 
prie Kanarų salų. Su kitais 
pasažieriais jis gavo išlipti ir 
apžiūrėti vietos miestą. Štai ką 
jis ten matė ir ką patyrė:

“Šitą miestą puošia senobinė 
katedra, kurios bažnytiniais 
turtais ne be reikalo kanarie- 
čiai didžiuojasi. Tarp retų auk
sinių daiktų ten matosi gar
saus italų auksakalio Benito Į tas. 
Cellini paveikslėlis - papuoša
las, dabintas retais brangiais 
akmenimis ir nuostabaus ran
kų darbo, tų rankų, kurios Be
nito Cellini išgarsino visame 
pasaulyje labiau negu jo ro
mantiškosios istorijos... Prie 
katedros sutinku mūsų laivo 
keleivių grupę. Pažįstamoje 
kompanijoje patraukiame į vi
dų. Bažnyčia labai graži. Jos 
viduje nuostabiausia, kad lan
giukai labai maži. Panašu, jog 
bažnyčia tyčiomis pastatyta 
mažais langiukais, kad šitame 
klimate ji visuomet tikinčiajam 
neštų malonų fr‘ gfciriaantĮ po
ilsį.

“Linksėdamas ir čiauškėda
mas šoferis nuveža mus į kitą 
miesto pakraštį, kame stypso: 
neišsakomų stilių puošnios tur
tuolių vilos, paskendusios nuo
stabiuose to krašto žolynuose. 
Čia pat, kalno šlaite išraustų 
urvų angose sėdi nuvargusios 
suplyšusiais rūbais moterys, o 
apie jas slampinėja išblėsusiais 
veidais vaikiūkščiai... Tai bied- 
nuomenės rajonas.”

Tai tiek. Aprašymas buvo 
tilpęs tremtinių laikraštyje 
“Naujasis Gyvenimas” No. 2 ir 
3, 1948. Aišku, kad čia atvaiz
duota santvarka yra ant smil
čių pastatyta. Šalę neišsako
mai puošnių turtuolių vilų, pa
skendusių nuostabiuose žaliu- 
mynuose, randasi kalno šlaite 
išrausti urvai, kurių angose 
sėdi nuvargusios nuplyšusiais 
rūbais moterys ir apie jas 
slampinėjantys išblėsusiais vei
dais vaikiūkščiai. Tokia san
tvarka ir yra ant smilčių pa
statyta.

Šitokia santvarka per ilgus 
šimtmečius tvėrė visoje Euro
poje. Todėl užeidavo vėjai, liū
tys — karai, revoliucijos, su
kilimai — ir viskas griūdavo. 
O griuvimai būdavo baisūs.

Mes savo amžiuje sulaukėme
Tęsinys 2-rame puslap.

Amerika Siunčia Gudus 
Kinijai

Nanking— Kinijos svar
bus miestas ir nacionalis
tų vyriausybės militarė 
bazė tapo apsupta raudo
nųjų— (komunistų) jėgų. 
Jo gyventojai (jų yra 
300,000 esą panikoje. Rau-

Bostonas Pasiruošęs Iškilmingai
Pasitikti Kvietinius Žmones

J. E. Arkivyskupas Cushing, Guber 
natorius, Mayoras ir Kiti Sveikins 

802 Atvykstančius iš Europos 
Ketvirtadienį

Boston, Mass. — Guber
natoriaus paskirta komi
sija, kurios pirmininku y- 
ra Mr. H. D. Hodgkinson, 

į jau turėjo savo susirinki- 
j mą ir nutarė iškilmin- 
giausiai pasitikti ir priim
ti atvykstančius išvietin
tus žmones f" “ 

i Ne tik ši komisija ruošia 
i iškilmingą priėmimą, bet 
’ ir kitos < 
kaip tai: National Catho- 
lic Welfare Conference, 
American Red Cross, ir 
kt.

Massachusetts valstijos bolševikai visuomet randa 
Komisija Dėl Išvietintų pasiteisinimą, kai jie už- 
Žmonių nutarė kviesti J. sįmoja ką nors pavergti. 
E. Arkivyskupą Richardu kurie pažįsta rusus 
J. Cushing ir kitus valsti- bo^vikus, tai ju pasitei- 
jos ir miesto pareigūnus j Sjnįmam3 jr kaltinimams 
dalyvauti trumpoje isvie-ikit netikL 
tintų žmonių priėmimo 
programoje.

Kaip praneša, laivu ‘Ge
neral Bundy’, kuris į- 
plauks į Commonwealth

kupuota. Panaikinus po
liciją, Austrijos gyvento
jai neturėtų jokios apsau
gos. Rusai bolševikai ga
lėtų daryti tą, ką jie tik 
norėtų.

Rusai, kurie šiomis die
nomis uždarė penkias Au-

iš Europos. strįjos žandarmerijos la- 
vinimo mokyklas sovietų 
zonoje, savo laikraštyj 

.??? ’ skelbia, kad jie tai padarė
todėl, kad tose mokyklose 
amerikiečiai lavino žanda
rus civiliam karui.

į >
l Suprantama, kad rusai

. .... Kun. K. A. Vasys,
į donų jų kariuomenė gali jį Aušros Vartų parapijos, Worcester, Mass., klebonas, 
•užimti į tris ar keturias įžymus visuoinenininkas, buvęs redaktorius “Drau-

Washington, D. C. — A-
merikos Armija ir Laivy-j užimti į tris ar keturias įžymus visuoinenininkas, buvęs redaktorius 
nas įsakė visu greitumu dienas, 
gabenti ginklus Kinijai.
Kad tas gabenimas nesu- esąs raudonųjų artilerijos, kusiame spalių 19-20 dd. š. m. išrinktas tos organiza- 
sitrukdytų dėl laivakrovių apšaudomas

1000

igo”, “Moksleivio”, “Kataliko” ir nuoširdus LDS ir 
Suchow’o aerodromas “Darbininko” rėmėjas, Kunigų Vienybės seime, įvy

ti jos pirmininku. Sveikiname!
£ sje *

Naujoje Kunigų Vienybės vadovybėje yra šie: 
Pirmininku — kun. K. A. Vasys, Worcester, Mass.; 
Sekretorium — kun. Pečiukevičius, Philadelphia, Pa.; 
Iždininku —-kųn. Daumantas^ Girardville, Pa.

Kunigų Vienybės seimas paskyrė dvasios vadus r 
L. Vyčių org. — kun. J. Jutkevičių iš Worcester, 
Mass.; Ateitininkams — kun. Pr. M. Jurą iš Lawren- 
ce, Mass.; Vargonininkų Sąjungai — kun. J. Simonai- 

! tį iš Elizabeth, N. J., ir LRKSA — kun. J. Baltusevi- 
čių iš Scranton, Pa.

SLAUGIŲ DALYVAVO 
MIŠIOSE

• ■ > • ■ < ■ ę \ i ■ * . >

Dalyvavo gausus būrys ir lietuvių
Boston, Mass. — šven-įdeki Tojo ir jo 6 artimie- 

to Kryžiaus Katedroje ji bendradarbiai nuteisti 
1000 slaugių dalyvavo iš--mirtim — ant kartuvių, 
kilmingose mišiose šven-i Kiti 16 tapo pasmerkti ka- 
tosios Kotrinos 
atminčiai, kurie tapo ka-į Nuteistieji gali apeliuo- 
nonizuota liepos
m.

Arkivyskupas 
J. Cushing laikė mišias, o j 
vyskupas John J. Wright 
sakė pamokslą. Šventosios 
Kotrinos Laboure garbei' 
bus paaukota ir naujoji 
Carney ligoninė.

Laboure: lėjiman iki gyvos galvos.

27, 1947 Įtj į generolą Douglas Mc- 
, .Arthurą dėl jų bylų per- 

Richard žiūrėjimo.

DAUGUMA SENATORIŲ 
PALAIKĄ TAFT - HARTLEY 

ĮSTATYMĄ

I
Berlyno Kri ė Nepraalinh

Pier ketvirtadienio ryta, stybės 
lapkričio 18 dė, atvyksta. tenkin

Paryžius — Vakarų val- 
i kol kas nęgayojaa- 

tenkinančio atsakymo iš 
Maskvos dėl Berlyno blo- 

Speliojama, kad

Hitlerio Pusbrolis Pakeitė 
Savo Vardą

Į Hamburg, Vokietija — 
’ Hitlerio pusbrolis Alois,

Tojo Ir 6 Aukšti Japonai • Vokietijos teisme pakeitė 
Nuteisti Patarti savo vardą iš Hitler į Hil- Įaįp genate demokratų y- 

. er* ra dauguma, bet vargiailer.

Washington, D. C. — gal į jo narvą įvaryti. Ta- 
Nors Prezidentas Truman čiau nepavyko. Policija jį 
pažadėjo atšaukti Taft - turėjo nušauti. 
Hartley įstatymą, prieš 
kurį yra nusiteikusios u-, 
nijų vadovybės, ir nors 
dabar kaip Atstovų Bute,1

802 išvietinti žmones, ku
rie bus išskirstyti į 27 kados.
valstijas, didžiausias skai- Rusijos diktatorius Stal
čius, būtent, 374 vyks į nas yra prisiuntęs laišką, 
New York. ...............
tautinė grupė ir šį kartą Stalinas sutinkąs sušauk- 
bus lenkų, kurių skaičius ti keturių didžiųjų 
347.

Andrius V. Dėdinas iš Berlyno,
Greenfield praneša, 
šiuo “General Bundy” lai
vu atvyksta jo tėvelių au
gintinė, p. Anelė Berno
taitė. Atvyksta ir daugiau 
lietuvių.

, - e - -Didžiausia kuriame, kaip spėlioja,

Šventasis Tėvas laimina 
Mūsą Jaunimą

susi
rinkimą ir svarstyti ne tik 

bet ir visos Vo- 
kad kieti jos ir Japonijos klau

psimus.
Stalinas yra išvykęs i5 

Maskvos, bet esą tas ne
kenksią susirinkimui.

Kaip žinoma, Rusija su
tinka nuimti Berlyno blc-

KllSIjfl “Ofl VISai ravcręn kadą, jeigu Vakaru vals- 
Aastrik

i

J

nough!

tijos sutiktų, kad Berlyn? 
būtų vartojami tik rusų

Vienna, Austrija — Pri- (išleisti pinigai, 
sibijoma, kad Rusijos mi-j Vakarų valstijos reika- 
litarė valdžia planuoja lauja, kad Rusija pir- 
panaikinti Austrijos poli- miausia atšauktų bloka- 
ciją rytinėje Austrijos dą, o paskui kalbėti apie 
srityje, kuri yra rusų o- pinigų vartojimą Berlyne.

Šiomis dienomis kun. J. C. 
Jutkevicius, Aušros Vartų pa- 

, asi
stentas ir L. Vyčių org. Dva
sios Vadas gavo iš Vatikano,

Priežastis, kad Senate §jO turinio laišką:

s-' Prieš karą jis turėjo šis įstatymas būsiąs at- raP‘Jos- Worcester Mass.,Tokio, Japonija — Teis- ____ __ __________ ____ ,____
mas, į kurio sąstatą įeina restoraną Berlyne, bet lai--šauktas. 
11 tautų, po ilgos bylos ke karo ramiai gyveno 
prieš pačius aukštuosius Hamburge. 
Japonijos pareigūnus, ku-į 
rie privedė Japoniją prie

vis dar yra dauguma se
natorių, kurie balsavo už

. - Parodyk duosnumą mū- gį įstatymą ir Prezidentui
karo su Amerika paskelbė sų tautos nelaimėje, nepa- i Trumanui vetavus jį.
savo nuosprendį. Pagal tą gailėk dienos uždarbio Už tą jstatyma balsavo 
nuosprendį karą pradėjęs tremtinių šalpai. Aukas ir 15 demokratų senato- 
Japonijos premjeras Hi- siųskite BALFui._______ irių Jis galės būti atšauk-

ŽYDAMS ĮSAKYTA GRĄŽINTI M
sistatymą tame reikale.NEGEVĄ IR BEERSHEBĄ

Tel Aviv, Izraelius — 
Žydų autritetai paskelbė, 
kad jie yra gavę įsakymą 
iš Jung. Tautų paskirto 
atstovo - taikintojo, Dr. 
Ralph Bunche, 1 
mė nužudyto grafo Ber- 
nadottes vietą, kad žydų 
kariuomenė pasitrauktų 
iš Negevo tyrų ir grąžintų 
arabams Beershebą, ku
riuos jie užėmė sulaužy
dami paliaubas. Jie turi 
tai atlikti iki penktadie
nio.

Izraeliaus užsienių at
stovas pareiškė, kad toks 

*D-ro Bunche įsakymas e-

SEGRETERIA DI STATO 
di 

SUA SANTITA 
N. 186156 
Vatican City, 

October 2, 1948 
Dear Father Jutkevicius, 

At the gracious command of 
the Holy Father, I have the 

Ihonor to acknowledge receipt 
of the message of prayerful 

[devotion and unswerving loyal- 
jty which the Chairman of the' 
; Supreme Council of the 

Stoneham, Mass. — Išsi- Knights of Lithuania sent to

Už tą įstatymą balsavo

Tigras Apdraskė
Prižiūrėtoją

i

sąs “stebinantis” ir “nere
alistiškas”. Ką žydai šia
me reikale darys — dar 
neaišku. Jų ministeris laužęs iš savo narvos Tig- Him reccntly through the Apo- 

„ , įpirm. David Ben - Gurion ras kritingai apdraskė stolic Delegation.
kurs ūžė-; buvo sušaukęs savo kabi- prižiūrėtoją James Mc-t His Holiness has derived 

netą posėdin svarstyti ši Carthy, 60 m., Spot Pond.comfort and satisfaction from 
reikalą. Kaip tik prieš 48 žvėrinčiuje.
valandas jis buvo padaręs; Herojiškas prižiūrėtojas j

this thoughtful filiai message, 
and, in expressing His cordial 

spaudos atstovams pa-i spėjo uždaryti lauko du--thankfulness, He lovingly im- 
reiškimą, kad žydai nesi-,ris namo, kuriame randa-’parts to you, to Mr. Juozaitis 
trauksią iš užimtų vetų.isi žvėrių narvai. Jei tigrui'and to all the Knights of Lih- 
Tik jėga jie tegalėsią bū-'būtų pavykę išbėgti į lau-.uania His patemal Apostolic 
ti išstumti. įką, tai būtų galėjęs dau- Blessing.

Dabar klausimas, kąĮgiau žmonių apdraskyti. 
Jungtinės Tautos darys, Greit namas tapo polici- esteem and regard, I remain, 
jei žydai neklausys jų at- jos apsuptas, 
stovo įsakymo?

ir buvo de
damos pastangos tigrą at-

With sentiments of high

Yours sincerely in Christ, 
(Signed) J. B. Montini

Princo Gimimas Didžiausia

princas Philip, kad gimė 
pirmasis šeimos narys — 
sūnus.

susil a u k ė Nori Pakelti Gatvekariais 
Važinėjimo Kainas

Londonas — Sekmadie
nio vakare, lapkričio 14 
d., Anglijos karalaitė Eli
zabeth ir jos vyras, prin
cas Philip, Edinburgh’o 
kunigaikštis,
sūnaus, kuris po savo mo
tinos yra pirmasis užimti 
Anglijos karaliaus sostą.

Princo gimimas yra di- politan Transit Authori- 
džiausia sensacija Angli
joj. Tuojau buvo paleista 
41 šūvis iš kanuolių, an
glikonų bažnyčių varpais 
skambino, per radio skel
bė smulkmeniškiausiai vi
sas žinias apie princo gi
mimą. Spauda taip pat la
bai plačiai rašė ar rašo.

Visi džiaugiasi, o ypa
tingai džiaugiasi karalai
tė Elizabeth ir jos vyras

I
Boston, Mass, — Metro-

ty, kurie operuoja Bosto
no ir priemiesčių gatveka- 
rius ir busus, direktoriai 
padavė prašymą pakelti 
važinėjimo kainas iki 22c. 

Kainos norima pakelti: 
iki požeminio bei pakelto 
traukinio 6c., traukiniu 
10c., kitame gale būtų vėl 
6c. Taip kad išviso vietoje 
10c reiktų mokėti 22c. Tas 
sukėlė protestų bangą.
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Administracija
— Kuria kalba vykstą 

“min. kabineto” ir “aųkšč. 
tarybos" posėdžiai?

— Rusų.
— Ar yra lietuviškoji 

kariuomenė?
— Iš lietuviškųjų kariuo

menės dalinių yrą tik 16 
pėstininkų divizija, stovin
ti Vilniuje. Joje 80 rc karių 
yra lietuvių, komanduo
jančiam personale lietuvių 
maža. Divizijos vadas yra 
pulk. Motieka, pavaduoto
jas gen. Macijauskas (po
li tgenerclas). Kiti lietu
viai, kai jie mobilizuojami, 
išskirstcmi po rusiškus 
dalinius. 1944-5 metais su
mobilizuoti lietuviai buvo 
išsiųsti į Rusiją, kur buvo 
išskirstyti po rusiškus da
linius.

— Kiek yra vyrų Lietu
voj mobilizuota, kiek pa
sislėpė?

— Karo metu daug su
mobilizuoti nepavyko. Da
lis mobilizuojamų įsitaisė 
"treniruojamose” įstaigo
se (panašiai kaip vokiečių 
laikais UK). Kita dalis pa
sitraukė į miškus partiza
nauti. Dalis davėsi mobili
zuojami. Kuris procentas 
pasisekė mobilizucti, tai 
priklausė nuo atskiros vie
tos. Grubiai skaitant, reik
tų sakyti, sumobilizavo 10 

tų, kuriuos mobilizacija 
•lietė. (Nemažas kiekis 
slapstėsi individualiai. ši-

—- Kokių metų vyrai mo
bilizuoti ir kur apmokomi?

— Karo metu buvo mo
bilizuojami nuo 1895 metų 
iki 1926 metų. Karui pasi
baigus dalis demobilizuo
ta, kiti paskirti į įvairius 
darbo batalionus. Po to 
buvo pašaukti apmokyti 
1926, 7, 8 metų vyrai. Šiuo 
metu jau pašaukti ir ap
mokomi 1929 ir 1930 metų. 
Apmokomi Lietuvoje ir 
Rytprūsiuose. Apmoky
mas, palyginti trumpas ir 
menkas. Pvz. 1926 ir 27 m. 
vyrai buvo apmokomi 1946 
m. rudenį apskričių mies
tuose. Apmokymas truko 
kelis mėnesius su savais 
drabužiais ir beveik savu 
maistu. Keturias dienas 
savaitėje jie buvo mankš
tinami, o kitą savaitės ga
lą vykdavo namo atsiga
benti maisto. Visi buvo ap
mokomi kaip pėstininkai.

Kuria kalba duodamos 
komandos lietuviškojoj di
vizijoj?

— Rusų.
— Ar yra Lietuvoj karo 

mokykla?
— Specialių Lietuvos ka

ro mokyklų nėra. Tačiau 
aukštosiose mokyklose vi
siems studentams ir stu
dentėms yra priverstinis 
karo mokslas per visą stu
dijų laiką. Per savaitę 4-5 
valandos. Baigus kiekvie
nas gaudamas diplomą,

pusė lietuvių. MGB paįė-| 
gų Lietuvoje apie 40.000. 
Šioje tarnyboje beveik vi
si rusai. Lietuvių nedau
giau 10 c(. Milicija tiesio
giai priklauso MVD. “Is
trebiteliai” priklauso MGB

— Kas yra “istrebite
liai?

— Juos bolševikai pa
gimdė 1945 metų pavasarį 
kovai su politiniais “ban
ditais”. Tuomet pasireiškė 
gy\-as partizaninis judėji
mas, ir kovai su partiza
nais buvo bandoma kiek
viename valsčiuje sumo
bilizuoti iki 30 “istrebite
lių” iš lietuvių ar apskritai 
vietinių gyventojų tarpo. 
Šis vajus bolševikam nepa
sisekė, ners stojantiems į 
istrebitelių eiles buvo tei
kiamos privilegijos (atlei-! 
džiami nuo mobilizacijos 
ir kt.). Įstojo daugumas 
nelietuviai. Lietuviai, kų-j 
rie net buvo įstoję, pasi-l 
traukė partizanam pava
rius akciją per spaudą ar! 
ėmusis griežtesnių prie- i 
monių. Pirmieji istrebite
lių daliniai susilaukė kru
vinų nuostolių, būdami 
menkai ginkluoti ir blogai 
apmokyti. Istrebiteliai bu
vo naudojami ir prievolėm 
iš ūkininkų išrinkti. Jie 
buvo nepopuliarūs ir susi
laukdavo pajuokos ir dėl 
to, kad būdavo blogai ap
rūpinami ir tekdavo iš ū- 
kininkų vagiliauti ir api-

Po sėkmingų rinkimų Pre Alben W.
Barkley parvažiuoja į Baltuosius Rūmus dar keturiems metams vairuo
ti Jung. Valstybes ir turėti pasaulinį garsą.

2
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Pradžia 1-me pust

smarkiausių vėjų, didžiausių 
liūčių ir kartu didžiausių griu
vimų.

Popiežiai seniai skelbė, kad 
reikia viską atnaujinti Kristu
je, kad socijalę ir ekonominę 
santvarką reikia remti ąnt uo
los — socijalio teisingumo ir 
lygybės, bet jų balsas vis lik
davo balsu šaukiančio tyruose. 
Dabar griūvančiam pasauliui 
atstatyti visoms tautoms rei
kia naujų architektų. Lietuva 
turėjo tokį architektą — Kru
pavičių. Visos tautos turi išsi- 
įuklėti po Krupavičių.

Tautinis Lietuvių Skau
tų Komitetas Kanadoje 
šia proga Kanadoje esan
čių skautų vardu nuošir
džiai sveikina Tamstą, 
Broli Skautininke, ir linki 

; * -i • t • m-t n o- t t- Jums skaidriausios laimės| Amerikoje gimęs ir Lie- rys 1910-2o m. ir L. Ju- ištverm=s ateities evve- 
: tu vos kariuomenėje 1919- rų Skautijos vadas 1924- r. _.
1930 m. tarnavęs kapito- 27 m. Tose srityse dirbo nime ir tolimesnėje evy- 
nas Petras Jurgėla (Jur- laisvomis valandomis ša- 
igelevičius) yra įkūręs Lie- lia karo tarnybos. Už tuos 
:tuvos skautų ir skaučių didelius nuopelnus apdo- 
; (boy scout, giri guide) or- 

plėšU, kad galėtų išsilai-' ^“zacijas. Jis yra pirmu- 
kyti. Tokios jų ei-!™'7“>X.
les visai sumažino, ir šian-i .y .. f,. , . sės 6 knygas skautams,dien yra valsčių. Kurių1/ , £ i \ -Ibeliko vos no-? šiii Hali ;J1S buV0 L skaut4 stabo oeįiKy vos po^a. bių aan •moicsio palies vpdėias 1922 
nių likučiai buvo inkorpo-1 molS JaslJ2Zi— 25 m., L. Skautams

iI

tiLimiJaU- vėliau l§auna.lr atsarS°; karmin- įjvaus v^au. -©oa- -rarpsffj—(Jaunesnysis

ruoti į MGB tarnybą, kiek- |o .. .
viename valsčiuje jų eiles ;Remtl Dr~Jos Tarybos na~ 
papildant rusais iki kelicii-jWebcnaig Juos bolševikai

vų” metu buvo nužudyti 
ar ištremti j Sibirą.

kos ar keliasdešimt .asine-lnori baž-

LDS Naujos A. Apskrities
Suvažiarimas

įvyks lapkričio 28 d., 1 
vai. p. p., šv. Petro par. 
mokykloje (prie bažny
čios), West 5th St., South 
Boston, Mass.

Kviečiamos visos LDS 
kuopos išrinkti gausiai 
atstovų ir atvykti į susi
rinkimą. Kviečiami 
sų dvasios vadai 
sauliečiai atvykti į 
važiavimą.

Vaidyba —
Kun. J. Bernatonis,

Dvasios Vadas
Antanas Zaveckas,

Pirmininkas

Sekretorius.

ir mū- 
pa- 
su-

ir 
šį

leitenantas — kapitonas, 
pagal tai, kaip išlaikomi 
egzaminai karinėj kated
roj. Tekis karinės kated
ros vedėjas Vilniaus un-te 
gen. Karvelis, Kauno un-te 
gen. Vitkauskas. Dėstomi 
dalykai lietuviškai ar ru
siškai pagal tai. ar lekto
rius moka lietuviškai. Lek
torių maždaug pusė lietu
vių, pusė rusų. Komandos 
tik rusiškai.

— Kiek yra sovietų ar
mijos Lietuvoje?

— 1947 m. pabaigos da
viniais Lietuvoje buvo a- 

•pie 80,000 reguliarios ka- 
įriuc menės. MVD pajėgos 
į siekia apie 30,000. MVD 
tarnyboje yra ir lietuvių. 
Kaune (Dcne'.aičio gv.). 
yra ir MVD mokykla. Joje 
ruošiami MVD karininkai. 
MVD tarnyboje yra apie

vanotas skautų Lelijos, 
Svastikos ir Gedimino Vil
ko orderiais ir DLK Gedi
mino erdenu.

Adv. Kastantas R. Jur- 
gėla ir d-ras Julius P. Jur
gėla (JAV kap.) uoliai vei
kė L. skautuose 1918-1924 
m., organizuodami ir jū
ros skautus. Už nuopelnus 
ąpdovąnoti skautų Lelijos 
ordenu. Visi 3 broliai yra 
čia gimę amerikiečiai. Da- • 
bar Amerikoje gyvena šie 

— Ar leidžiamas religi- žymūs lietuviai, buvę Lie-

nų. Iš likusių ištikimų is
trebitelių atrenkami kan
didatai MGB mokyklom. 
Apskričių miestuose yra 
tokių dalinių rezervai, nis mokymas už mokyklos tuvoje skautais ar skautų 
Čia operatyviniai MGB da- sienų? 
iiniai dienom 
vvkdo savo “i •/ 
suiminėja žmones, 
pyliavas, mokesčius, ieško; 
partizanų slėptuvių.

— Kokie rezistencijos ir jog pamojęas laisvu laiku

nyčios atstovais. Bet tekių 
yra vienas antras.

Tarnas V ersiackas,

Naujas sunkiojo svorio šeimos narys — Mrs. 
Ira Z. Hackler iš Conway, Ark., šio mažyčio mo
tina, kuri sveria 248 svarus pagimdė naujagimį 
kūdikį 17V2 svaro. Naujamis 24 colių ilgumo. Tė
vas šio kūdikio 63 metų amžiaus. Daktaras, ku
ris padėjo gimdymo metu, Dr. George Harrod, 79 
metų amžiaus.

Jei savo tautai aukotumė- 
mės, kaip žydai, tai mūsų tau
tos ateitis būtų užtikrinta. Dir
bantieji Amerikos žydai savo 
tautos reikalams iš savo algų 
kas mėnuo moka po $5.00. 
Biznieriai, pramoninkai ir ka
pitalistai moka po daug šimti
nių ir tūkstantinių. Nėra abe
jonės. kad Amerikoj yra 100,- 
300 dirbančių lietuvių. Jei jie 
mokėtų tautos reikalams, kaip 
žydai, tai ar žinote, kiek per 
metus sudėtų ? $6,000,000.00.
Tiek kasmet sudedant, nebūtų 
nei vieno badaujančio tremti
nio. •

Prieš rinkimus visi kandida
tai pabrėždavo pažadą veikti 
dėl grąžinimo pasauliui taikos. 
Apie tai dažnai užsimena ra
dio kalbėtojai, apie tai dažnai 
rašo laikraščiai. Bet niekas ta 
proga neužsimena apie taikos 
išlygas. Ar taiką darant jie su
tiktų palikti geležinę uždangą 
Europoj ten, kur ji dabar yra? 
Kur jie sutiktų nustatyti gele
žinę uždangą Azijoj? Kalbėti 
apie taiką, neužsimenant apie 
šiuos klausimus, reiškia kulti 
šiaudus be grūdų.

* ♦ • :
Kinijos nacionalistinei val

džiai paremti Amerikos valdžia 
buvo pasiuntus karo reikmenų 
už apie du bilijonus dolerių. 
Kinijos frontui susmukus, veik 
visos tos gerybės atiteko ko
munistams.

Mums, žinoma, nereikia džiū
gauti dėl komunistų laimėjimo. 
Bet galima prileisti, kad Ame
rikos akys dabar labiau prasi
vers ir čia visi aiškiau pama
tys kokį baisų priešą sau užsi
augino. P.G.

nės išlaisvinimo kovoje. 
Mes visada su Tamsta, 
Skautininke, Budime!

Skautininkas 
Vladas Šarūnas 
Tautinio Liet. Skau
tų Komiteto Pirm.

Skautų crg-je yra atski
ra šaka skautai-vyčiai, t. 
y. vyresnieji skautai nuo 
17 m. ligi žilagalvių. Jau
nesni būdami skautais, jie 
taip susigyvena su skau- 
tyste,. su didžiule skautų 
šeimyna ir su skautišku 
gyvenimu bei veikimu, kad 
negali atsiskirti nuo to gy
vo įdomaus sąjūdžio ir to
liau veikia atskirose savo 
draugovėse. Iš Europos at
vykę ir jau susiorganiza
vę Kanadoje, ir jie pasiun
tė sveikinimą P. Jurgėlai: 
Mielas Lietuvos Skautiško 
Sąjūdžio Įkūrėjau:

Jau lygiai 30 metų, kai

įvadais: pulk. A. Valušis, 
prof. J. Kuprionis, vice
konsulas V. Stašinskas. V. 
Rastenis, dr. P. Vileišis, 
E. Vileišytė - Devenienė 

i ir kt.
Kanadoje jau atsirado 

nemažas skaičius lietuvių plaka lietuviška skautiška 
skautų tremtinių, 
organizuojasi į

J draugoves ir jau 
Tautinį Lietuvių 
Komitetą, šis Komitetas 
pasiuntė sveikinimą skau
tininkui Petrui Jurgėlai J.

iA.V-se:
j Gerbiamas Skautininke: 

j Tamstos, Broli Skauti
ninke, 1918 m. lapkričio 1 
d. Vilniuje įžiebta lietuviš
koji skautybė šiemet, nors 
toli nuo Tėvynės, švenčia 
subrendusios organizaci- tarpį perėjo daugybė jau
jos 30-ties metų sukaktį, nimo, daugis jose subren- 

Patraukli ir galinga do, susikristalizavo, tapo 
skautybės idėja per 30 me- gerais žmonėmis.
tų spėjo sujungti šimtus Bet nelemto likimo iš- 
tūkstančių Lietuvos jau- blaškyti po visus pasaulio 
nimo tarnavimui Dievui,

— Ar yrą bet kokių reli- Tėvynei ir Artimui. Šis 
jaunimas po lelijos ženklu,

— Religinio turinio Perė^s tauriąją piliečių 
spaudiniai neleidžiami mokyk^» iSŲ° tyro- švie-

1f naktim j — Ne. 1946 metais vys- 
uzdavinius iįęUpaį kreipėsi į bolševikų 
nes, reniai vyriausybę, prašydami

leisti besimokančiam jau 
nimui leisti dėstyti religi

bolševikų nuosteliai?
— Nuo 1944 m. ligi da

bar yra žuvusių rezisten
cijos žmonių apie 20,000. 
Bolševikų nuosteliai per tą 
laiką siekia iki 150,000. 
Partizanų ir priešo nus- 
tcliai normaliai vykusių 
kautynių (1944- 6 metais) 
vis būdavo proporcija 1:10 
mūsų naudai. Taip pasiek
ta partizanų ginklų pra
našumu, drąsa ir specialia 
taktika.

— Ar žmonės tiki karą 
kilsiant?

— Tiki visi tiek senas, x w
tie .< jaunas, tiek rezisten- • kurje sekmadieniais lanko 
tas, tiex auksčiausias pa-< bažnyčią, šalinami iš pa
reigūnas Nuo 1947 m. va-jreįgų dažnai net neper- 
saros, xada karnos apie ar-|sp£jant 
tėjantį karą suintensyvė
jo, buvo išleistas įsaky- ; 
mas, kad kiekvienas busiS’n’M spaudinių? 
baudžiamas, kas leis bet 
kokius gandus apie karą. 
Kariuomenės dalinius vi
zituoją generolai betgi ne
slepiamai kalba į kareivius 
apie karo galimumus su 
va .carais, svarbesnių įmo
nių vedėjai drįsta per mi
tingus raginti darbininkus 
pakelti darbo našumą ar
tėjančio karo akivaizdoje. 
Karo pradžiai terminai 
spėliojami ik poros metų.

Tikėjimo "laisvė’'
— Apie kunigus... ar yra 

atsimetėlių kunigų?
— Esama ekskunigų, ku

rie dabartiniu laiku bolše
vikų padaryti parapijų

už mokyklos ribų — baž-l 
nyčiose ar kitose bažnyti-j 
nėse patalpose. . 
mas buvo gautas neigia
mas. Katekizacija dabar 
vyksta per tėvus ir per 
bažnyčias paruošiant jau
nimą sakramentam. Pa- Į 
protį, kad jaunimas eida
mas į pamokas užeidavo į 
bažnyčią, stengiasi išnai
kinti. Pastebėtų į bažnyčią 
užeinančių mokinių tėvus 
perspėja ir grasina, kad 
vaikus sulaikytų nuo baž
nyčios, nes būsią pašalinti 

[iš mokyklos. Mokytojai.

kurie širdis. Lapkričio pirmoji 
skautų tai šventė, tai didis Lietu- 
jsteigė 
Skautų

f
vos Skautų Sąjungos 30 
metų gyvavimo jubiliejus.

Lygiai prieš 30 metų Jū
sų pradėtas lietuviškas 
skautiškas sąjūdis išaugo 
į didžiulę lietuvių skautų 
šeimą. Per tuos 30 metų 
LSS atliko didelį vaidme
nį lietuviško jaunimo for
mavime ir naujos geresnės 
kartos išugdyme. Per 
skautų eiles per tą laiiko-

kampus mes negalime šį 
didį jubiliejų atitinkamai 
paminėti savoje mieloje 
Tėvynėje. Tačiau esame 
išmokę galvoti ir jausti 

spausdinti. Dėl to religinės 
knygos labai brangios.

GAIDELIAI PRAGYDO

Gaideliai pragydo, 
šuneliai sulojo, 
greitai puoliau prie langelio 
ar ne piršliai joja.

Atjojo, prijojo, 
prie aukšto dvarelio, 
užkabinti, užrakinti 
variniai varteliai.

— Išeik, uošvyje, 
sena motinėle, 
atkabinki, atrakinki 
varinius vartelius.

■mą, gyvenimiško patyrimo syti į tautos veikimą, jos 
,ir užsigrūdinimo skaidrios pulsą ir pagal tai derinti 
meilės širdyje. Tiek Lietu- savo veiksmus, kovodami 
vos skautų organizacija, tą pačią kovą, kurią šian- 
tiek pavieniai jos nariai vi- dien kovoja tauta. Susibū- 
sokiariopai save pateisino rę po Lelijos ž-klu, galime 
aukomis dėl Tėvynės lais- pakelti likimo smūgius ir, 

nors esam išblaškyti po vi
są pasaulį, tačiau esame 
viena šeima, kurią jungia 
tas pat šventas ir didelis 
tikslas — kova už Nepri
klausomą Lietuvą.

Mielas liet. sk. sąjūdžio 
ta iškilminga

jvės.
Garbė Jums, Broli Skau-I 7

tininke! Mes, Kanados lie
tuviai skautai, atgaivinę 
j lietuvišką skautybę Kana
doje, didžiuojamės, galė
dami Jūsų, Skautininke,'

■ įkurtos organizacijos eilė- įkūrėjau, 
se ir toliau tarnauti Diev- lapkričio 1-ios dienos pro- 

jvui - Tėvynei - Artimui. ga priimkite .ir visų Kana-

doj esančių skautų vyčių 
vardu nuoširdų lietuvišką 
sveikinimą. Budime!

Pranas Čeponis,
Skautų vyčių skyriaus 

vedėjas Kanadoje.
Seniau tik Baltimore, 

Md. ir Cleveland, O. veikė 
dvi liet, skautų draugovės. 
Tai liet, skautų org-jai 
žengiant į 4-tą dešimtmetį 
ir naujoms jėgoms atvyks
tant į Ameriką, reikia ti
kėtis, netrukus susikurs 
lietuvių skautų būriai ne 
tik Kanadoje, bet ir Jung
tinėse Amerikos Valstybė
se. Tuomet čia gimęs jau
nimas galės įsijungti į 
juos, ras ten įdomią vilio
jančią dirvą ir sudarys di
delę lietuvišką jėgą. Tik 
tuomet lietuvybė nežus ir 
mūsų tauta geriau gyvuos, 
siekdama švenčiausio sa
vo tikslo — Lietuvos išva
davimo ir amžino lietuvių 
tautos gyvenimo.

PAIEŠKOJIMAS
Ona Penkauskaitė Gimiuvie- 

nč, kilimo Mielaičių km., Joniš
kio vals., Šiaulių apskr. prašo 
atsišaukti dėdžių Anupro ir 
Ignaco Penkauskų ar jų vaikų. 
Turi visus įvažiavimui popie
rius. Adresas: (14a) Schvąb 
Gmund, Bismark Kaseme, Ger
many, (U. S. zone).
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Kiny Nacionalistai Mėgina

- PAEBI1HNEAS

Kun. Antanas Kaupas,
jo mirties 35 mėty paminėti

Rašo VAIDEVUTIS

Cor ad cor loųuitur 
(širdis kalba į širdį) 

Iš Kard. Newmano antkapio.

Tęsinys
Vis dėlto, jeigu ne kuni

gija, iš mūsiškių ateivių« 
lietuvybės ir krikščiony-Į 

įbes būtų maža kas likę.J 
į Jei ir ne visi, tai visgi, 
į bent žymi dvasios vadovų 
į dahs su pasiaukojimu, 
ikaip to reikalauja našau
simas, dirbo liaudžiai, ją 
švietė, statė bažnyčias, ją 
organizavo, palaikė kalbą 
ir meilę gimtajam kraš
tui.
Didieji socialinio sąjūdžio džiaginiai pavydalai, žmo- 

pionieriai nija vaitoja baisiausioj a-
A. a. kun. A. Burba.jgonijoj, bet dorybės ir 

" idealai nemiršta. Šiuo at-

baisiausių Tautos kančių 
metu, ištikti didžiausios 
nelaimės, ne prašomo 
skurdo ir vargo, ieškoki
me susiraminimo ir stip
rybės praeity. “Iš praei
ties Tavo sūnūs te stipry
bę semia... 
Kudirka, 
himne yra įrašyta.

Nors tie laikai, apie ku
riuos kalbame, nėra seni, 
įbet kiek įvyko įvairių po
litinių, socialiniu, idėjinių 
pasikeitimų! Lietuva, mū
sų brangiausia Tėvynė, 

į buvo prisikėlusi iš kapo, 
ir vėl mirė... Keičiasi me

” — rašė V. 
Taip ir mūsų

u 3
J. Aistis.

Pailgo, Pabodo
Pailgo, pabodo svetur be tėvynės — 
Prašalaičio likimas sunkus ir kartus — 
Nors dygūs erškėčiai skaudžiai apipynė 
Mūsų amžino kelio plačiuosius vartus, 
Bet mes ten sugrįšim, tautiečiai ir broliai, 
Ir laisvę tėvynei parnešim namolei...

bą žymiųjų klasikų raš
tus. 1897 m. atspaude B. 
Prūso “Antanuką”, 1900 

redagavo savaitrašti 
išleido H. 

“Tvaną”.

i
Prakišę Mandžiūriją, kinų nacionalistai susispie

tė apginti savo sostinę Nankiną, kurią puola apie 20 
komunistų armijų, kurių skaičius siekia pusę milijo
no karių. Nacionalistų kariuomenė kiek mažesnė, bet 
jai ateina gausi pagalba, taip kad abiejų pusių ka
riuomenės sudarys apie milijoną kareivių. Tokio mil
žiniško mūšio Kinijoj dar nėra buvę. Abi pusės giria
si savo laimėjimais. Nacionalistai sako, kad komunis- kaip žinome, davė ugnin- j idealai nemiršta. Šiuo at- 
tų nuostoliai siekia 50,000 — tris kartus didesni, negu gą pradžią visuomeninės'žvilgiu ir kun. A. Kaupas 
nacionalistų. Gi komunistai skelbia, kad jau turi ap- patriotinės veiklos sąjū- į tebėra gyvas: tebevyksta 
supę 350,000 valdžios kariuomenės. Kurių tiesa, ne- džiui. Jo pavyzdžiu sekė (aštri kova už teisę gyven- 
tolima ateitis parodys.

Vis dėlto Čiang - Kai - Šėkas nenori taip lengvai 
pasiduoti. Jis įgudęs kovotojas. Anuomet, kai virė Ki
nijoj taip vadinamas generolų karas, Čiang - Kai - Šė
ko likimas taip pat svyravo, kaip ir kitų generolų. 
Tačiau galų gale jis iškilo virš kitų ir laimėjo. Paskui 
turėjo kariauti prieš japonų antplūdį. Atrodė, kad ja
ponai lengvai laimės: veikiai užkariavo Mandžiūriją 
ir įsibrovė į patį Kinijos vidurį. Tačiau karas užsitę
sė. Kinija užima milžinišką žemės plotą. Jam užka
riauti japonams neužteko kelių milijonų kariuomenės. 
Čiang - Kai - Šėkas išsilaikė 8 metus ir susilaukė Ja
ponijos pražūties. Tiesa, ne jis ją nugalėjo, bet labai 
daug prie pergalės prisidėjo, nes dėl jo atkaklaus pa
sipriešinimo japonai buvo priversti laikyti Kinijoj a- 
pie penkis milijonus kariuomenės. Jei tie penki mili
jonais japonų būtų buvę laisvi kur kitur panaudoti, 
kaip būtų atrodęs antrasis pasaulinis karas?..

Tad Kinijos pagalba buvo milžiniška. Kodėl da
bar ją visi apleido? Ir, iš viso, ar jau taip visiškai ap
leido? Amerika ją šelpė, bet vis kažkodėl apdairiai ir 
rezervuotai. Roosevelto administracija primygtinai 
reikalavo, kad Čiang - Kai - Šėkas būtinai susidėtų su 
komunistais: bendromis pajėgomis būsią lengviau ja
ponus nugalėti. Čiang - Kai - Šėkas gerai žinojo, kad 
bendradarbiauti su komunistais neįmanoma — jis 
yra ilgokai Rusijoj pabuvojęs ir net lankęs bolševikų 
karo mokyklą — tačiau vis dėlto mėgino vykdyti 
Roosevelto reikalavimą. Bet komunistai statė negir
dėtas sąlygas: tiesiog norėjo pasigriebti, visą valdžią. 
Čiang - Kai - Šėkas atsirado tarp kūjo ir priekalo: su 
komunistais nebegalima susitarti, bet, antra, vertus, 
jei nesusitars, negaus Amerikos pagalbos. Jis visaip 
delsė, vingiavo ir tuo tarpu nesiliovė ryžtingai su ja
ponais kariavęs. Gi Amerikos pagalba — na, ji plau
kė, bet nepergeriausiai ir vis su reikalavimais, kad Istoriją kuria stiprios 
būtų sudarytas bendras su komunistais frontas... Da
bar padėtis daug pakitėjo. Jau net maži vaikai žino, 
kad su komunistais negalima biznio daryti. O vis dėl-

Išblaškė, išmėtė pikti atėjūnai 
Iš gimtosios pastogės, tėvynės žalios, 
Kad vystų ir nvktų mūs sielos ir kūnai 
Svetimosios padangės visuos pašaliuos. 
Bet mes dar sugrįšim, tautiečiai ir broliai, 
Ir laisvę tėvynei parnešim namolei...

Krūtinėje laisvės nepaveržia pančiai, 
O nutolus tėvynės — artesnė jinai — 
Troškimai ir viltys atsispiria kančiai, 
Ir užgrūdintos širdys nepaluš amžinai. 
Tikrai mes sugrįšim, tautiečiai ir broliai, 
Ir laisvę tėvynei parnešim namolei...

Tave mes, tėvyne, širdy išnešiosim 
Po skaudaus ištrėmimo svečiąsias šalis 
Ir nuolat tau šauksim, ir nuolat kartosim, 
Kad mes tavo kūno gyvoji dalis — 
Tikrai mes sugrįšim, tautiečiai ir broliai, 
Ir laisvę tėvynei parnešim namolei...

Kaupas gi prasiveržia į 
pirmąsias pozicijas. Jis 
siekė toliau, į gyvenimą 
žiūrėjo plačiau ir giliau. 
Nesitenkino dvasininko 
pareigomis ir bažnyčių 
statymu. Krikščionybės 
gyvybė, jos galybė glūdi 
žmonių bendruomenėj, — 
ne architektūriniuose pa
statuose.

Pittstonas pirmiau buvo 
nežymus Pennsylvanijos 
miestelis; kun. Kaupui čia 
apsigyvenus, tapo reikš
mingo* sąjūdžio centru, 

, kurį ture jo i kovdje gali laimėti tik sti- krikščioniškosios minties 
Lietuva Maironio, Tumo- i presnieji. Pakrikusi neor- renesanso sostine. Čia gi- 
Vaižganto ir Adomo Jakš-' ganizuota minia yra beje- mė pačios

Ieilė kitų ganytojų veikė- ;ti ir laimės siekti pasau- 
jų, reikšdami nemaža tyro;1"’* 
entuziazmo palaikymui 
masėse paveldėti vertybių 
ir jų ugdymui.

Lietuvių tauta niekad 
neužmirš a. a. kun. A. Mi
luko, nei kun. Prel. K. Ur- gii/a principus, vadovauja 
bonavičiaus — Jono Kmi- 
to (dar gyvo ir sveiko, ir

lyje.
Ne masės, tik galingos 

asmenybės ruošia istori
jai kelią — asmenybės to
kio tipo, kaip kun. Kau
pas. Jos formuoja idėjas,

minioms.
Gyvenimas yra kova, 

dvasia visuomet jauno). Siekiant aukštesnės kul- 
Pridėję iš anų laikų daritūros, gilesnio savo egzis- 
kun. A. Kaupą, turėsime' tencijos pažinimo ir savo 
trijulę beveik tokio. pat, ideajų realizacijos, toje 
potencialo, T ----- i«

i svarbiausios 
idėjos, pagrindiniai užsi
mojimai masių išjudini
mui iš apatijos ir susis
kaldymo į organizuotą 
veikimą, į lietuvių ateivių 
kultūros ugdymą.
Pirmojo lietuvių katalikų 

kongreso iniciatorius 
Pirmasis lietuvių kata- 

|__ ______ ___ _____y_ j kongresas, įvykęs
silaukę į savo tarpą kunJ1906 m. bal. 17-18 d. Wil- 
Kaupo. Jis geriau negu kės - Barrej, buvo kun. A. 
kuris kitas anais laikais Kaupo sumanymas, 
suprato spausdinto žodžio! Šiam plataus masto žy- 
reikšmę. Turėjome darbš- giui mielai pritarė kun. 
čių, šviesių kunigų ir šiaip Dr. Vizgirda, kun. J. Ku- 
pasauliečių veikėjų — jų ras, kun. K. Urbonavičius, 
nuopelnai tautai dideli; ir kiti žymieji amžininkai, 
vis dėlto tai buvo tik lo-! 1905-6 metų revoliucija 
kalinio pobūdžio, parapi- Rusijoje ruošė kelią dide- 

Didžiausio sukrėtimo ir jinio svorio indėlis.

to — Prel. A. Dambraus-įgė atsispirti prieš neigia- 
ko asmenyse. Išskyrus Jo-mų srovių žalingo veikimo 
ną Kmitą, jie visi paliko, užmačias, ypatingai to- 
šitą žemę, atlikę gražiau- kiame krašte, kaip Ame- 
sią misiją mūsų tautos is- rika. * —
tori joje. Su šių vyrų pasi- j knu, A. Kaupas — uolus 
šalinimu iš kultūrinio vei- krikščioniškosios minties 
kimo arenos baigėsi mūsų 
tautinio - religinio rene- judintojas

Amerikos lietuviai pasi-sanso trumputė epocha; . t ž iai ;u.|lkų
kaip skaistus meteoro į.., „J . „„„ f,|190e
blikstelėjimas dang aus 
firmamente, užgeso jų ga
lingos kūrybos dinamika. 
Kas užims jų vietą? Kas 
prikels mūsų Tėvynę iš 
griuvėsių naujam gyveni
mui?

asmenybės
liems pasikeitimams žmo- 

_ nijos gyvenime. Kun. A.
to Kinijai teikiama pagalba — visai močekiško pobū- Čiang - Kai - Šėkas mėgina atsigriebti. Jis pasiryžęs Kaupui rūpėjo Lietuvos 
džio. Pernelyg vėlai Washingtone susiprasta, kad po- kovot iki galo. Gausi pagalba dar gali Kiniją išgelbėti, likimas. Socialiniai, politi- 
litika su Kinija buvo pragaištinga. Bet dar nepervėlu. I K.1 niai, ekonominiai ir ideo-

Laiškai iš okupuotos Lietuvos

Lietuvos Respublikos Romos katalikų laiškas

Šventajam Tėvui Pijui XII
Vatikane

Stalino konstitucija duoda tik religinio kulto 
apeigų laisvę ir tuo pačiu garantuoja visišką antire
liginę propogandą. Antireliginę propagandą valstybė 
varo visu savo aparato pajėgumu. Religija viešai gali 
praktikuoti tik religinio kulto apeigas, o religinės 
propagandos vesti visiškai neleidžiama. Todėl ir šian
dien Tarybų Sąjungoje net provoslavai neturi religi
nės spaudos ir pamokslų beveik nėra, išskyrus religi
nį kalendorių. Religinių filosofinių knygų, laikraščių 
visai nėra ir negali būti. Iš užsienio religinė knyga 
taip pat neįleidžiama. Tokiu būdu religija negali plės
tis, pasidalyti naujomis mintimis ir naujoji karta ne
begali naujo mokslo pilnai pažinti religijos. Visų pa
kraipų pasauliniai mokslai toli prašoks savo metodais 
ir patyrimais senus religinius metodus. Anot bolše
vikų, praeis kelieliką metų, seniai išmirs, o jaunimas 
matydamas religijos atsilikimą moksle, nepažangu
mą moksle, savaime nuo religijos atsigręš. Tas jų 
samprotavimas, kiek praktika rodo, yra teisingas nes 
mokslo, meno, spaudos bendradarbiavimas yra būtina 
priemonė bet kokiai pažangai. Tokią religinio kulto 
apeigų laisvę taiko ir Lietuvai. Katalikų kunigai turi 
būti žvalgybos agentai. Atsiskirti nuo Romos, visur

talkininkauti valdžiai, vienu žodžiu, būti valdžios rei
kalų įrankiu. Lietuvių katalikai su tuo nesutiko. Pra
sidėjo baisus terorizavimas, naikinimas. Sis teroras 
yra slaptas, oficialiai viskas yra tvarkoje, bet prakti
ka yra baisi. Ir kada kalba Maskvos aukštieji politi
kai yra malonu ir gera klausyti, kai tuo tarpu slapta 
duodami kiti nurodymai. Ir kuo valdininkas bus re
ligijos atžvilgiu žiauresnis, tuo jis geresnis. Joks įsta
tymas jo nevaržo. Vienintelis įsakymas — spausk, da
ryk ką nori, tik kad nebūtų viešų skandalų, šio tero
ro kelios priemonės.

TAUTINĖ BAŽNYČIA
Jau nuo 1944 m. daroma didžiausias spaudimas 

įsteigti tautinę bažnyčią panašiai kaip padarė atimto
je iš Lenkijos Ukrainos dalyje. Pažadais intrygomis, 
pagaliau baisiais šantažais ir suėmimais, gundė ypač 
veiklesnius kunigus, kad jie pradėtų vesti propagan
dą prieš bažnytinę vyriausybę, neva už jos neveiklu
mą. keltų naujų bendradarbiavimo minčių ir tuo su
darytų aktyvistų būrelį, — tautinės bažnyčios bran
duolį. Tuo pačiu laiku valdžios spauda nuolat rašo 
apie Popiežiaus išdavystes: Roma yra tautų išgamų, 
budelių landynė. Popiežius buvo ir yra lietuvių tau
tos išdavikas, Popiežius yra tautų ir Lietuvos laisvės 
priešas Nr.l ir t.t. Lietuvos tikintieji išklauso, nes 
tai privaloma, bet nieko negirdi. Bendrininkų nesu
siranda.

ANGAŽAVIMAS ŽVALGYBOS DARBAMS
Žvalgyba nuo pat pirmųjų dienų rinko ir renka 

kunigų “nusikaltimus” tiek politinius, tiek morali

m.
“Tėvynę” ir 
Sienkeviči aus 
Paskiau perėjo i origina- 
linę kūrybą. 1902-6 m. pa
sirodė jo veikalai: “Socia
lizmo silpnosios pusės”, 
j “Studi ios apie socializ-
’mą”, “Karvojaus laiškai”, 
!ir daugybė kitokiu trum- 
ipesniM raštų socialinėmis, 
ideoloerinėmis, psicholo
ginėmis temomis.

1909 m. vasarą kun. 
Kaupas buvo pakviestas 

į redaguoti “Drausra”. Tuo 
įmetu jis gyveno Pittstone, 
įeidamas lietuvių parapi
jos klebono pareigas, o 
laikraštis buvo spausdina- - 
mas Wilkes - Barrej. To- ■ 
kia situacija darbui buvo 

i labai nepatogi. Šalia to, 
netrukus sudegė bažnyčia 
— prisidėjo nauji rūpes
niai. Bet veiklusis klebo
nas greitai nugalėjo vi
sas kliūtis: į trumpa lai-

loginiai ano meto brūzdė- ką toje pačioje vietoje 
jimai pasaulyje reiškė pastatė naują, mūrinę,
skubų visuotinės audros žymiai gražesnę ir dides-
artėjimą. nę.

Kongresas turėjo epo- Su “Draugo” pasirodv- 
chinės reikšmės. Pagrin- mu Kaupo vadovybėje A- 
diniais lietuvių klausi- merikos lietuvių kataliku 
mais referatus skaitė kun. kultūrinis gyvenimas įė- 
A. Milukas, kun. K. Urbo- jo lyg ir i naują fazę: 
navičius, kun. A. Staniu- prasidėjo lyg ir nauja e- 
kynas, kun. A. Kaupas ir pocha. Savaitraštis tapo 
kiti katalikiškosios akci- žymiausiu ir įtakingiau- 
jos pionieriai. Pirmą kar- siu kataliku organu kovo
tą Amerikoje taip rimtai je su įvairiausio plauko 
ir nuodugniai buvo aptar- opozicija: par i n k t a i s 
ti spaudos ir politikos, pa- straipsniais ir savo edito- 
rapijinių mokyklų ir liau- rialais Kaupas sėkmingai 
dies švietimo bei organi
zacijų reikalai.

Kongrese dalyvavo 32 idėjas. Mūsų žmonės, už- 
lietuvių kolonijos. Kun. guiti kairiojo sparno klai- 
Kaupas buvo patenkintas dingais šūkiais, gavę svei- 
dalyvių nutarimais ir pa- ku išmintingu direktyvų, . 
rodytu entuziazmu jo pa- religinio patriotinio entu- 
siūlymams.

Kun. Kaupo literatūrinė
veikla

Minėto kongreso pasė
koje gimė “Amerikos Lie
tuvių Kataliku

triuškino liaudžiai prie
varta brukamas žalingas

ziazmo įkvėpti, lengviau 
galėjo atsidusti...

(Bus daugiau)

Kas nemoka būti netur- 
tuvių Kataliku Federaci- tingas, tas nemokės būti 
ja”, vėliau įsikūrė “Kuni-|ir turtingas, 
gų Sąjunga”, “Lietuvos 
Vyčiai”, “Moksleivių Ka-1 
talikų Susivienymas”, ir 
eilė kitų organizacijų. So
cialinėms problemo mis 
kun. Kaupas visada ir vi-’ 
sur rodė gyvo susidomėji-; 
mo, aktyviai dalyvauda
mas pasitarimuose ir su
važiavimuose.

Tačiau sėkmingiausiai; 
jis veikė plunksna. Pra-i 
džioje vertė į lietuvių kai-'

★ U.S. ‘
SKURITY

nius. Tie “nusikaltimai” labai platūs. Yra pakankama, 
kad giminėje yra kas nors valdžiai netvarkoje. Areš
tui užtenka, kad prieš 10 metų dirbai katalikų akci
joje ir t.t. Žvalgybos agentai, turėdami “duomenis” 
aplanko kunigą ir iš karto gerybių pažadais, vėliau 
šantažais, įvairiais “nusikaltimais” ima terorizuoti. 
Taip daro kartais net ištisus mėnesius, kol pakerta 
valią. Nepalūžtantieji dažnai iš nakties pražūna kaip 
ugnyje. Padoresniems kunigams, kankindami ir įvai
riais “liudininkais” remdamiesi, labai greitai sudaro 
bylas Valdžios spauda pilna panašių bylų. Teisin- 
giausis kunigas parodomas vagiu, paleistuviu, bandi
tu, žmogžudžiu, kuriam teismas paskiria tik dėl “gai
lestingumo” kaip kunigui 15 metų Sibiro katorgos. 
Kuriems neįmanoma ką nors primesti, tuos provoka
cijos būdu, net panaudodami švenčiausius dalykus, 
likviduoja. Pav., iškviečia pas mirštantį, o pasirodo, 
kad tai buvo tik perrengtas šnipas. Kunigą apkaltina 
patarnavus pogrindžio veikėjui ir po to — 15 metų.

Labai dažnas įvykis žvalgybininko ėjimas išpa
žinties provokaciniu tikslu arba reikalavima, kad ku
nigai išduotų išpažinties paslaptis. Žvalgybai nieko 
nėra švento. Bažnyčios atžvilgiu ji absoliuti valdovė, 
tik su viena sąlyga, kad viskas vyktų slaptai, be skan
dalo. Ir jei tas, kuriam pasiūlo žvalgybos tarnybą, 
kam nors pasisakytų, pagal bolševikinius įstatymus 
yra baudžiamas aštuoniais metais katorgos, nes įsta
tymai leidžia po pasikalbėjimo paimti parašą, kad 
šios paslapties, kaipo valstybinės, niekam nepasakys. 
Tačiau kunigai yra ypatingai atsparūs. Šimtus ištrė
mė į katorgą. Žmonės kunigais pasitiki ir valdžia, pa
jungus kunigą, daug ką sužinotų, kunigas, praradęs 
savo sąžinę, būtų dar labiau pajungiamas valdžios

tikslams. Žemesnieji bažnyčios tarnautojai nė kiek 
nemažiau kenčia nuo panašių provokacijų.

KUNIGŲ SEKIMAS
Kiekvieną kunigą seka keletas asmenų. Iš ap

linkinių namų sekama, kas pas kunigą ateina, su kuo 
kunigas susitinka. Kur tik kunigas dažnai užeina, bū
tinai angažuoja ką nors iš tų namų, kad sužinotų, kas 
yra kalbama. Bažnyčioje sakomus pamokslus seka ke
letas agentų, kurie, vienas antro nepažindami, turi 
duoti plačius konspektus. Vargas tam šnipui, jei kon
spektai nesutiktų ir būtų surastas kurio nors švelnu
mas. Net gatvėje kunigo užkalbintas asmuo nėra 
saugus.

KUNIGŲ MOKESČIAI
Kunigai turi mokėti valdžiai pajamų mokesčius. 

Klebonai maždaug iki 100.000 rublių, vikarai iki 
50.000 rublių. Klebonų mokestis maždaug lygus aukš
tos kategorijos 10 valdžios tarnautojų metinei algai. 
Mokesčių nesumokėjus, išieškoma prievarta. Sumokė
ti neįmanoma, nes tikintieji , ir norėdami, pagelbėti 
negali. Jie normaliai gauna atlyginimą, kuris lygus 
dešimtai daliai tokio atlyginimo, kad badu nemirtų. 
Gyvena išsiparduodami reikalingiausius daiktus. Už 
mokesčių n esu m akėjimą daugumai kunigų aprašoma 
ir išpardavinėjama asmeniniai ir net bažnytiniai daik
tai. Parduodami valdiškomis kainomis daiktus, neoa- 
dengia ir kelintos dalies mokesčių. Likusiems mokes
čiams įstatymai leidžia mokėtoją siųsti viešiems dar
bams Bijodami žmonių keršto, šio metodo pakol kas 
dar nepraktikuoja.

(Bus daugiau).
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broliams ir sesėms, esantiems už tėvynes ribų

Tęsinys
KUR APELSINŲ 

FABRIKAI
.. 10'7 mūsų darbo vaisių 
palieka mums, o kitkas iš
eina ten, kur visko yra, 
kur rojus, kur tėvas ir mo
kytojas Stalinas visus pie
nu ir medumi girdo, kur 
apelsinų fabrikai klesti, 
kur darbo liaudis salionuo- 
se gyvena. Reprezentacijai 
skirti namai ramiai sau 
stovi. Ir kada mes nustem
bame jų grožiu, mums aiš
kina. kad tai liaudis per 
dabartinį penkmetį pasta
tė. Ir darbininkas, kuris 
dar 1935 metais juos statė, 
gautų, porciją 10—15 metų 
Sibiro katorgos, jei galvos 
palingavimu suabejotų. O- 
kupantai nieko negaili tik 
reklamai. Ant kiekvieno 
kampo pripaišyta gražiau
sių dalykų. Milžiniški pla
nai. žaliuojantys javų lau
kai. diagramos, deja tik 
popiery. Yra ir komerci
nių krautuvių, kur speku
liatyvinėmis kainomis 
daug ko gausi. Bet tai ne 
mums. Mėnesio uždarbio 
neužtektų vienai dienai. 
Privačiai pardavinėjama 
tik iš skverno. Nors pagal 
įstatymus mes visi lygūs, 
be rasės, religijos.

NEATSKIRIA AVIŽOS 
NUO MIEŽip

Mus “nubuožino”. Ap
karpė žemę. Atėmė gyvu
lius, inventorių, namus. 
Lietuvis laikosi, per naktį 
dirba. Dar jo žemę apkar
po. Žmogus nepasiduoda. 
Uždeda baisias duokles, 
organizuoja “laisvą” val
džiai pardavimą; jei žmo- 

įgus dar šį tą turi, papildo
ma duoklė, kaip pašalpa 
— Amerikos streikuojan
tiems, pasaulio proletarui 
ir jau žmogus nebeišlaiko. 
Laikraščiai tokį apšaukia 

i buože, sabotuotoju ir sio- 
, kia tokia laimė, jei jis spė- 
jja vienmarškinis pabėgti. 
Mes mateme kasmet net 
■sniegu apsnigtus javų plo
jus. įšalusias bulves. Ne
suskubo derliaus nuimti, 

i nes planas buvo kitoks, o 
; sniegas nelaukė. Ir nieko 
nekaltos aukos eis į Sibirą 
už sabotažą, o kaltieji vir
šininkai ir toliau direkto- 

. riaus. Mes visada pirm ne
gu sėsim, negu piausim, 
negu kulšim, turime kelias 
dienas mitinguoti, klausy
ti. kaip Stalino doktrina 
liaupsi apie sėją. Kokia 
pajuoka mūsų žemdirbiui, 
kuris visada dėl vieno pa

likto grūdo nerimauja, 
tauty- Mūsų agronomai žydeliai 

bes skirtumo. Deja, kada ar paaugliai vaikai moko 
mes badaujame, komunis- seną žemdirbį, kur ką sėti 
tai viskuo pertekę — jiems pagal planą, kada ką piau- 
atskiros valgyklos, atski- ti, o patys neatskiria avi- 
ros krautuvės. Darbo žmo- žos nuo miežio. Jų rankoje 
gui grėstų kalėjimas, jei 
dėl šios neteisybės jis pa
rodytų nepasitenkinimą. 
Kas dirba, tas badauja, 
kas niekšas, tas visko pil
nas. Štai darbo žmonių ro
jus. štai po kokia vėliava _________ _________ ,
Maskva šaukia darbinin- kuris dar nesuspėjo pra- Ir bus pilni a™oda[ tavo — 
kus vienytis. Mūsų žemė rasti sąžinės. Buožė visad Gimta žemelė mus

“ už įstatymo ribų. Su juo 
galima elgtis kaip su ver- tu- sesyt;i pas,da^inus

Jie nori mus sunaikinti, M -
jie neri mus grąžinti šim
tą metų atgal. Jie siekia 

Ir mūsų moralinio pakriki-

>

Trys Didieji pasitaria. — Kai Rusijos diplo
matai vetavo nuėmimą Berlyno blokadą, tada 
Britanijos, Prancūzijos ir Jung. Valstybių delega
tai sustoję pasitaria. Iš kairės į dešinę: Britanijos 
Užsienio Reikalų ministeris Ernest Bevin, JAy 
valstybės Sekretorius George Marshall ir Pran
cūzijos Užsienio Reikalų Ministeris Robert Schu- 
man.

ATEIS IR TAU
ATEIS ir tau diena žadėta 
Ir šilas atsidus lengvai. 
Tėvynėj viltį gi sudėtą 

j J saugų uostą neš laivai. 

; Iš griuvėsių, žaizdų giliausių
Ir skurdo prisikels laisva — 

i Ir į rytojų. į šviesiausią 
abejojantiems gyvybė ar.Eis vaisi amžių Lietuva' 
mirtis. “Buožė” kiekvie- Tave tad. broli, šauks artojų 
nas, kuris geriau gyvena, j Vaga palikus nearta, 
kiekvienas padorus darbi- Kad paskui arklus į rytojų 
ninkas. Buožė — kiekvie- Nueitų pakaitos karta, 
nas lietuvis, kuris dar ne- j užuoganoj pasėto javo 
nutolo nuo civilizacijos, diržingas

I

niekad nedirvonavo. Da
bar nuo ašarų nesusilaikai, 
matyaamas tūkstančius 
geriausios žemės hektaru 
usnėmis apžėlusius dirvo
nuojant. o jų šeimininkus 
elgetomis išvarytus.
vargas tam, kas norėtų ją mo. Degtinės gaminimas 
dirbti. Dirbti galima tik 
tarybiniame ūkyje už de
šimtą dalį pragyvenimo. 
Iš skurdo žmogus stveria
si. kcl pakirstas krinta. 
Milžiniški kiekiai suvežtų 
ūkio gėrybių rūdyja. Mes 
niekad neturėjome tiek 
vagių ir elgetų. Nei pensi
jų. nei invalidams jokio 
aprūpinimo.

ir išmetimas plačiam var
tojimui į rinką, kad pasi
gertu me, leidimas mainy
ti žmonas, vaikus atiduoti 
prieglaudai, kad komu
nistais čekistais išauklėtų, 
tai vis planas mūsų tautos 
moralei sukrikdyti. Tada 
ir tokie tik būsime pažan
gūs XX amžiaus darbo 

.žmonės. Mus verčia būti

Margais žičkeliais. kaspinais. 
Varteliuos į šaunius vaikinus 
Kalbėsi žodžiais dyvinais.

i
Ateis ir tau diena žadėta.
Ir šilas atsidus lengvai, 
Tėvynėj viltį gi sudėtą 
Į saugų uostą neš laivai.

•J. Aistis, 
i
komunizmo pionieriais 
nuolat ragina į klasinę ko- 

: vą prieš vis naujus naujai 
apšaukiamus buožes, ku
rių vis daugiau ir daugiau

I 

I 
i

NEKALTOJI ŠIRDIS PRIKELS 
PASAULIO TAIKĄ
Skaitytojai, apsi- nę. Jau seniai jie suka galvas 

plačiajame danguje — kaip tą tautų piktadarį su
vis • tirštesni ir pik- valdyti. Bet ar jiems kiek nors 

Ne, pavergėjo bal- 
vis baisesnis, jo

kur mes einam? Kas be-

MICllCJI 
žvalgykite 
— juk ten 
tesni karo debesys. Įsiklausy- pasisekė?
kitę žmonių kalbų — jų lupo- sas darosi 
se taip pat baimingas šnabž- dantys kur kas aštresni, jo ko- 
desys — karas, karas!..

Tad
liks iš mūsų pasaulio? Kaip at
rodys anos 
tos, kurias savo kruvinose ran-I ’ 
koše laiko suspaudęs besotis 
bolševizmas? Kas beliks iš 
sų Lietuvos, tos gražiosios 
rijos ir Vytauto žemės?

i Dorieji tautų vyrai susirūpi-

Pas jus važiuoja daug
* A. A - T“ • • w •

nelaimingos tau-

mū-
Ma-

jos dar rūsčiau trypia pri
spaustųjų milijonus.

Didelė pasaulio dalis kenčia 
ir laukia stebuklo. Paniekin
tieji vergai šaukiasi teisingojo 
Viešpaties ,kuris laužo ir tru
pina piktųjų ginklus. Nusivylę 
garsiųjų vyrų tuščiomis kalbo
mis, jie tiki, kad Dievo Valio
je dar yra didysis prisikėlimas, 
kad Jo stebuklingosios Motinos 
pasigailėjime yra visų silpnųjų 
išsigelbėjimas.

Apie 2.500 milių nuo New Yorko vyko trans- 
poritinis laivas -Jarrett Huddkston, kuriame stai
giai susirgo Mrs. Margaret Miller. Tuo tarpu pro 
šalį plaukė laivas General IViliiam M. Biack, su 
tremtiniais. Tremtinių laivas buvo sulaikytas ir 
jis pasiėmė appendicitu susirgusią moterį. Trem
tinių laivas buvo arčiau New Yorko, todėl ir toji 
ligonė greičiau pasiekė ligoninę. Vaizdas parodo 
tos procedūros veiksmus ir ligonę.

'lietuvišką kultūrą nei iš
sižiot neleidžiama. Vytau
tas, Mindaugas kovėsi dėl 
rusų draugystės. Net Va
lančius, Maironis buvo re
voliucionieriai, šalininkai 
Rytų, savotiški komuniz
mo pirmtakai, “Nebeuž- 
tvenksi upės bėgimo” — 
tai suprask, komunizmo 
plitimo. Mūsų seniems 
profesoriams iš Rytų at
vykę brezento batais, lo
pytomis kelnėmis paaug
liai, gal nebaigę poros kla
sių, “dėsto” “paskutinių
jų” mokslo išradimų lai
mėjimus, moko naujos 
kultūros . Ir moksle praži
lę seniai turi klausytis, 
girti, stebėtis, rašyti Sta
linui, mokslo genijui, pa
dėkos raštus. Tai juokin
ga, bet baisu. Kiekvienas 
nukrypimas arba nesuge
bėjimas prisiderinti kve
pia Sibiru.^

KRIMINALINIO 
ELEMENTO 
ATSTOVAI

Mes rinkome “seimą”. 
Pačius geriausius iš ge
riausių, daugiausia krimi
nalinio elemento atstovus

patenka ir iš bežemių dar- _ paleistuvius, girtuck- 
bininkų tarpo. liūs ir t.t. Kandidatų buvo

tiek, kiek ir “seimo” narių. 
Juos Maskva paskyrė. Mes 
tris mėnesius klausėmės 
agitatorių kalbų apie jų 
žygdarbius, paskui, lydimi 
durtuvų, “ėjome” balsuo
ti. Ir Staliną išrinkome į 
savo “seimą”. Ir šiandien 
ne “seimas” valdo Lietu
vą, kaip ir kiekvieną fabri
ką, mokyklą, bet Maskva. 
Mūsiškių šekis atitinka 
maskvietišką muziką. Ka
da bent lašelis jų sąžinės 
pabunda, ypač kai reikia 
savo tėvą ar motiną pas
kirti mirčiai, jie taip pat 
žūna nuo paslaptingų ran
kų.

agitatorių. Jie visi užsi
merkę meluoja. Ir pado- Daug kartų Jūs girdėjot apie 
rus Žmogus, jų pasiųstas stebuklinguosius Marijos apsi- 
nėra teisingas, nes už jo reiškimus Fatimoj, tame nedi- 
žodžius atsakinga pasili- deliame Portugalijos miestely, 
kusi šeima. Kartais per o- Marija iš ten praneša, jog pa- 
kupantų radio kalba iš- šaulį ištiks dar daug baisių ne
prievartauti profesoriai, laimių. Kai kurios tautos 
menininkai, žinomi veikė- siančios net sunaikintos, 
jai. Jie kalba po mene- čiau ji žada tas nelaimes 
siais, metais trukusio šan- kreipti, jeigu tikintieji vienin- 
tažo, grąsinimų, ko pase- gai šauksis į Jos Nekalčiau- 
koje kitam ir valia palūž- siąją širdį. Ji žada net Rusiją, 
ta. stebėkit kaip dreba jo tą šiandieninį nelaimių šaltinį, 
balsas, koks jis duslus ir sugrąžinti į tikėjimo kelią, pri- 
staugiančiai rėkiantis. Iš , kelti pavergtuosius ir atgaivin- 
kiekvieno žodžio kyšo są- ti tikrąją pasaulio taiką, 
žinė, bet jie jau automa- i...............
tai, palaužti Žmones. Suk- šią progą šias pasaulio gelbėji- 
lastoti straipsnius, para- mo intencijas pavesti Dievo 
ŠUS ček&tams vieni juo- Motinai. — Jau čia pat Marijos 
kai. Suvaryti minią, pri- Nekalto Prasidėjimo šventė, 
versti ją šypsotis, kaip Kaip praėjusiais metais, taip 
matote jų kino ekrane, če- pat ir šiemet Jums gerai pa
kistai puikiai moka po žįstamos ir tikėjimui bei Lie- 
trisdešimties metų prakti-, tuvai daug kuo užsipelniusios 
kos. Mes turime “džiaugs-; Nekalto Prasidėjimo Kongre- 
mo 
mus 
miem būti, 
šaiikti.

eisenas, 
varo,

bū- 
Ta-
nu-

kričio mte. 29 dieną ir baigsis 
gruodžio mėn. 7-tąją. Per tas 
devynias dienas už visus Nove- 
nos dalyvius - geradarius ryt
mečiais bus atnašaujamos gie
dotos šv. Mišios, o vakarais 
prie išstatyto švč. Sakramento 
kalbamas šv. Rožančius ir lai
koma Novena. Nekaltai Pradė
tosios Marijos Širdies gailes
tingumui bus pavesti visi pra
šymai - intencijos, kurias at
siųs mūsų Rėmėjai.

Ypač norim priminti, kad 
Nekaltojo Prasidėjimo Kongre
gacijos Seserys, kaip jau žino
te, nori Marijos garbei pasta
tyti Stebuklingojo Permaldavi
mo Koplyčią. Šiam dideliam 
darbui yra labai reikalingos 
mūsų gerųjų Prietelių aukos 
ir kitokia jų parama. Tad 
kviečiam, prisidėkit ir Jūs į tų 
geradarių eiles. Ir pačios 
smulkiosios aukos bus čia ma
loniai vertinamos. Dosnieji ger
bėjai bus ypač pagerbti, bū
tent, Amžinaisiais nariais tam
pa tie, kurie Kongregacijos rei
kalams ar Naujosios Koplyčios 
Statybos Fondui paaukoja 
$100, Garbės nariais — $50. 
Kas paaukos $500 ar daugiau, 
to vardas bus įamžintą* lento
je, pakabintas 
sienos.

Tad laukiam 
ir talkos. Jūsų
aukas ir intencijas gausiai at
lygins Nekaltai Pradėtosios

Štai netrukus turėsime Jru- gajertingumas
Kun. St BAdavas.

ant koplyčios

Jūsų pagalbos 
dosnių Širdžių

1 Nekalto Prasidėjimo Konere- 
durtuvais'gacijos Seserys Putnam, Conn., 

liepia links- kviečia visus tikinčiuosius da- 
pro tribūną lyvauti Didžiojoj Permaldavi

mo Novenoj ,kuri prasidės iap-

NUO LOPŠELIO SKIE
PIJAMA NEAPYKANTA

Kiekviename žingsnyje 
turime mokytis marksiz
mo - leninizmo garbinti že

lvą ir mokytoją Staliną.
Tokių minčių pergrūsta 
spauda po Stalino vėliava 
Tarybų Sąjungoje, kaip 
mes buveme smetonininkų 
pavergti, kaip dabar skur
sta ir badauja žmonės Va
karuose, kokios sunkiai 
pernešamos krizės viešpa
tauja Anglijoj, Amerikoj 
ir t. t.

Mokyklų turime labai 
daug. Jose lietuviški žo
džiai, okupantų mintys. 
Nuo pat vaikų ' lopšelio 
skiepijama neapykanta 
“buožei” ir viskam, kas 
yra lietuviška. Ir matema
tiką dėstant būtina kelios 
minutės pašvęsti bolševi
kinei propagandai.

Viskas Rytų, nieko Va
karų.

(kalbų visi vadovėliai iš
mesti, 
reikšmės jie bebūtų. Ach kinimui.

Net vakarietiškų

nežiūrint, kokios

I
Į 
i 
(

IŠKAMŠA
Už kiekvieno lietuviško 

komunisto pečių stovi azi
jatas jo pavaduotojas, ku
ris savo naikinimo planą 
vykdo per šį lietuvišką iš- 

i kamšą, besidangstanti 
liaudies sūnaus kailiu. Ne
mokša iškamša neturi va
lios priešintis rusiškam 
imperializmui savųjų nai-

I

Teikia GaBmybis 
Lengviau ir Pigtai 

Naudoti
Anglim ir Coke

Leiskite Ir Stepui 
SUTAUPYTI JUMS PINIGU!

-^Jūs galite sutaupy- 
ti daug pinigų per 

~ šį šildymo sezoną, 
įsigyjant New Engiand Coke Automa
tišką šilumos Reguliatorių, kuris pri
žiūrėtų jums traukimą ir juškas. šis 
teisingas termostatas patikrins kūreni
mą ir tuojau suteiks ir nustatys reika
lingą temperatūrą. Į šalį be reikalin
gai neišsimes angliai. Nereikia trepais 
vaikščioti. Jūs galite ramiai ilsėtis, ka-

Mew EngM 
Coke 

AUTOMATEKAS . 
SUMOS 

RtSJUATOMUS J

da ir Stepas taupo jums laiką ir pini
gų-

GARANTUOTAS 5 METAMS
Šis automatiškas šilumos reguliato

rius dabar garantuotas penkiems me
tams ir jis tuojau pats per save išsi
mokės. Termostetas yra 
šešių gražių spalvų, 
kad galima būtų pri
taikinti * jūsų namų 
spalvai.

UŽdyką DemoMtncija ... Be Obligacijų

SašMe HUbbard 2.4470
NEW ENGLAND COKE

ar savo autorizuotą New Engiand Coke Dylerių
NEW ENGLAND COKE ORO PRANEŠIMAI 

WC0P—7:40 A.M. ir 0:10 P.M.—THE OLO SALT 
Pirm, iki Įeit.

WEEI—11:10 P.M.—£.8. Rideout—Antr.. Ketv. ir S«it.

1



Raudonarmiečiai bėga pas 
amerikiečius ir britus

A.

- Tarp jų yra generolų ir mokslinin
kų. - Kų sako vyriausis USA pajėgų 
vadas Vokietijoje. - Ar rusai grupuo
ja pulkus karui? - Ūkine Vokietijos 
padėtis. - Bolševikai savo įgulas laiko 

už spygliuotų vielų.

5 
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J. Kuzmickis
IS UŽRAŠŲ

APIE MEŠKĄ IR JOS
KAILI

Vosyliaus So- 
mėgiamiausis 

apie kurį jisai 
suprasti dar

Maršalo 
kolovskio 
priežodis, 
duodavęs 
pirma negu demonstraty
viai išėjo iš Sąjungininkų 
Kontrolinės Tarybos posė
džių Berlyne, buvęs:
— Aš noriu nunerti kai

lį meškai pirma negu ją 
nušausiu.

Tai yra vaizdus bolševi
kų taktikos pareiškimas— 
vidaus suirutėmis, strei
kais ir visomis kitomis 
priemonėmis sužlugdyti 
kraštą ir vėliau, užgniau
žus jo nepriklausomybę, 
pasigrobti. Šitokia bolše
vikų taktika Europoje su
daro nemažą įtempimą, 
plačiai kalbama net apie 
III pasaulinį karą.

GENEROLAS CLAY 
APIE BERLYNĄ

Bene geriausiai tuo klau
simu painformuotas yra 
USA ginkluotųjų jėgų 
viršininkas Vokietijoje 
generolas Clay. Dabarti
niu metu jisai labiausiai 
susirūpinęs Berlyno blo
kada ir Amerikos spau
dai tuo klausimu davė to
kių pareiškimų: Amerikos 
lėktuvai dabar kasdien at
gabena į Berlyną 5,000 to
nų reikmenų, jeigu oras 
yra palankus. Blogesnia- 
me ore — 3,000 tonų. Ne
žiūrint koks oras bebūtų 
žiemą, 
stengs būtiniausius reik
menis Berlynui pristatyti. 
Pergabenamos net ir ža
liavos, taip kad Berlyno 
fabrikai gali dirbti bent 
20 valandų per savaitę. 
Berlynas elektros srovę 
gauna iš hidroelektrinių 
įrengimų, kurie yra Sovie
tų zonoje, tačiau ameri
kiečiai įsirengė savas jė
gaines ir dabar nuo rusų 
nėra priklausomi. Ameri
ka, Anglija ir Prancūzija, 
po ilgesnių pasitarimų,

kariuomenės 
Vokie- 

jų ruo- 
paklau- 

“U. S.

turi pavartoti kontr-blo- 
kadą prieš rusus: už
drausti susisiekimą ru
sams per savo zonas ir 
tam panašiai, ir dabar tas 
vykdoma.

APIE RUSŲ PASI
RUOŠIMUS

— Ar Jūs pastebėjote 
kokį rusų
judėjimą rytinėje 
tijoje, kas rodytų 
šimąsi karui? — 
sė generolą Clay 
News” reporteris.

—Ne, — atsakė 
las. — Nėra davinių, ku
rie patvirtintų šitokius 
raudonosios armijos kil
nojimus.

Tačiau gen. Clay paaiš
kino, kad rytinėje Vokie
tijos dalyje yra labai di
delis policijos skaičius, 
kurs gali siekti tarp 200,- 
000 ir 300,000 vyrų, ir jis 
didinamas kiekvieną die
ną. Vakarų zonose — po
licijos skaičius normalus, 
tik tiek, kiek vietos reika
lams būtina. Nei ameri
kiečiai, nei anglai, nei 
prancūzai neplanuoja iš 
policijos dalinių sudaryti 
miliciją, karinius viene
tus. Jeigu rusai ir vakarų 
demokratijos atitrauktų 
savo įgulas, sovietai ban
dytų įsistiprinti Vokieti
joje su pagalba tų polici
jos dalinių, į kuriuos ver
buoja sau ištikimus žmo
nes.

Rusų pastangos sudary
ti ginkluotus vienetus ry
tų Vokietijoje, prisiden
giant policijos vardu, nie
ko gero nežada.

GĖRĖJA VOKIETIJOS 
ŪKINE PADĖTIS

Pačios Vokietijos ūkinė 
padėtis, vakarinėse zono
se, gerėja. Pravedus pini
gų reformą gamyba paki
lo apie 35 procentus. Plie
no gamyba iš 2,500,000 
milijonų pakilo iki 7,000,- 
000 milijonų per metus. 
Vokietijos eksportas (va- 

priėjo nusistatymo, kad karų zonų) jau peržengė

amerik iečiai į-

genero-

ĮSIGYK ANGLIŠKAI - LIETUVIŠKĄ

ŽODYNĄ
English - Lithuanian Dictionary

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

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

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

Užsakymus siųskite:
DARBININKAS

366 Wost Broadway So. Boston 27, Mass.

mums Angliškai-Lietuvišką Žodyną.
Vardas..........„.................................... .......

fiiuomi siunčiame $............... ir prašome atsiųsti

Kai Bethune, Prancūzijoje, mainieriai išėjo masiniai streiko maršu 
žygiuoti į valdžios namus, tada buvo iššaukta kariuomenė palaikyti 
streikieriuose tvarką. Visoje Prancūzijoje komunistai smarkiai veikia 
ir iškviečia darbininkus streikuoti. Ši streikierių minia reikalauja, kad 
būtų išleisti areštuoti komunistai -lyderiai. Atrodo, kad Prancūzijos 
darbininkija giliai įklimpus į raudonąją buizą.

PARTIZANŪI
Mano kraujo broli, 
Broli tvirtabūdi, 
Tavo lopšį supo 
Laisvės Varpo dūžiai.
Ir tava jaunyste 
laisve vien alsavo, 
tai dėl to ryžtiesi 
mirt tik žemėj savo.
Girios juk nekartą 
priglaudė lietuvį, 
kai jis amžių bėgy 
kovėsi už būvį.
Kai raudoni skėriai 
kraštą mūs užplūdo, 
mirti iš jų rankos, 
tai ne tavo būdui.
Pro pušaitę žalią, 
eglę augalotą, 
spausdams šaltą plieną, 
jų šimtus paklosi.
Ak, žinai gerai aš, 
pačią paskutinę 
tu tikrai paliksi 
pats sau į krūtinę.
O šiandien tą kovą 
tegu Dievas remia, 
taip ryžtingai ginant 

i savo šventą žemę...
K. Grigaitytė.

pareiškė 
rei-

,-i

dezertyrų akai- į 
svyruoti tarp 

net 100,000, ku-j 
karo pabaigos,' 
metų sėkmingai!

60 milijonų dolerių per 
mėnesį ir tas daug prisi
deda prie prekybos santy
kių pagyvinimo Europoje. 
Ūkinio gerbūvio kilimas 
sumažino spekulia c i j ą 
juodoje rinkoje.
— Rytų Vokietijoje (Ru

sijos okupuotoje zonoje), 
kaip rodo mūsų žvalgybos 
pranešimai, 
gen. Clay, — ūkiniai 
kalai nesitvarko taip ge
rai. Suprantama, . turi 
reikšmės ir ta aplinkybė, 
kad nuo jų atkirsta anglių 
pristatymas iš Rūro ka 
sykių.

RAUDONARMIEČIAI 
BĖGA I VAKARŲ 

PUSĘ
Nors rusai gana agresy

vūs, bet ir jie patys turi 
nemažai rūpesčių. Ne vien, 
tik ūkinių. Sovietų va
dams nemažai nervų suė
da raudonosios armijos 
dezertyrai. Am e r i k o s 
spauda praneša, kad rau
donųjų 
čius gali 
30,000 ir 
rie nuo 
nuo 1945 
pasiekė vakariečių zonas. 
“Newsweek” praneša, kad 
apie 40% dezertyrų yra- 
paprasti kariai, bet liku-t 
šieji yra sovietų režimo 
grietinėlė: inžini e r i a i,
daktarai, karininkai ir ki
tokie. Apie pusę iš jų turi 
aukštesnes negu vidutines 
pozicijas sovietų okupaci
nėje valdžioje. Vienas iš 
tokių žymesnių rusų, per
bėgusių į vakarų pusę yra 
pulkininkas Jurgis Toka- 
jev. Jisai buvo rusų zonos 
aviacijos technikos virši
ninku. Apskaičiuojama, 
kad į amerikiečių, britų ir 
prancūzų zonas yra per
bėgusių apie 24 rusų ge
nerolai.
RUSŲ MOKSLININKAI 

METĘ TARNYBĄ 
STALINUI

Yra ir žymių civilinių, 
kurie perbėga į vakarų 
demokratijų zonas. Taip, 
slapta sovietus apleido 
vadovaujantis jų minera
linių atsargų specialistas 
A. Karpinskis, buvęs 
Šiaurės Tautų Instituto, 
ūkinio departamento di
rektorius Molodeckis, — 
vienas iš pirmųjų rusų fi
zikų, kurs tyrinėjo ato
mo skaitdymą — V. Brai- 
lovskis.

Reikšminga, kad tarp 
naujai pabėgančių rusų 
yra didelis procentas bu
vusiųjų komunistų parti
jos narių. Tarp pabėgan
čių pas sąjungininkus jų

v •

RUGIAGĖLĖS

Vien tik mėlyna akyse! 
Žemėj, ore ir danguj 
daugiau nieko nebmatysi, — 
vien tik mėlyna akyse.
Užsimerksi, pamąstysi, 
nusijuoksi... O paskui — 
vien tik mėlyna akyse, 
žemėj, ore ir danguj.

Kazys Binkis.

o

KAIP BOLŠEVIKAI 
SAUGO SAVUOSIUS, 
KAD NEPABĖGTŲ

Bolševikai ima susirū
pinti šitokiu masiniu de
zertyrų skaičiumi. Jau 
nuo 1946 metų sovietų ka
rinės įgulos iš vokiečių 
namų perkelti į barakus, 

|į kareivines, apsuptas vie- 
|lų tinklu. Karių šeimos 
daugumoje parsiųstos na
mo, kad būtų lyg įkaitai, 
jei vyras bandytų perbėg
ti pas vakarų demokrati
jas. Įvesta griežtesnė 
drausmė ir paskelbtos 
sunkesnės bausmės už jos 

daužymą. Kad perdaug ne- 
| sueitų į nepageidaujamas 
pažintis, raudonarmiečiai 
gana dažnai kilnojami, o 

į kartais ištisi karininkų 
kadrai iš Vokietijos grą
žinami į Rusiją. Sustip- 

' rinta politinis apmoky- 
imas Vokietijoje apgyven
dintų karių. Atgabentas 

i nemažas skaičius rusių 
t karių. Tos priemonės iš 
dalies apsunkino perbėgi
mus ir dabar per mėnesį 
tik apie 30-40 rusų perei
na į vakarų pusę, dau
giausiai karininkų. Vis 
dėlto, metusių Stalino 
tarnybą .dezertyravusių iš 
Raudonosios armijos skai

sčius yra nemažas. Gen. 
į Clay, savo pasikalbėjime 
su spaudos atstovais, pa
sakė, kad jis šiuo klausi
mu negali ar nenori duoti 
pareiškimų, vis dėlto pri
pažino, kad yra “keletas 

.; tūkstančių” perbėgus i ų
J rusų.

PABĖGUSIUS PANAU- 
' DOJA ŽVALGYBAI

Amerikiečiai, 
prancūzai tuos 
zertyrus iki šiol daugiau- 

• šiai tepanaudojo 
cijos ar žvalgybos tiks
lams, bet ir tai su dideliu

žymiai didesnis procentas, 
negu kad komunistų pro
centas Rusijoje. Intelek
tualai, mokslininkai suda
ro apie penktadalį tarp 
apleidžiančių tarnybą Sta
linui.

KAIP IR KAS BĖGA
Pabėgimo būdai gana į- 

vairūs. Tie, kurie gali kal
bėti vokiškai, gauna su
klastotus dokumentus, gi-j atsargumu. Beveik visiš- 
mimo metrikus ir tam pa-'kai jie tebėra neišnaudo- 
našiai. Pereina kaip vo-Įti propagandos reikalui, 
kiečiai. Kiti sueina į ryšį i Nėra abejonės, kad laikui 
su britais, o šie pagelbsti' atėjus tie dezertyrai bus 
jiems pereiti sieną, pade- J panaudoti ne tik spaudo- 
da įsikurti, dažnai užan-|je, bet ir per radiją, kad 
gažuoja juos į žvalgybos prabiltų į Rusijos žmones, 
darbą. Dauguma perbė- į savo vakarykščius drau- 
gančių yra tokie, kuriems gus Raudonojoje armijo- 
sovietų režimas apkarto je, ragindami juos bėgti, 
todėl, kad bolševikai yra 
likvidavę kurį iš jų šei
mos narių. Taip vadinamų 
“Kūlokų” — stambesnių
jų ūkininkų procentas la
bai mažas, gal dėlto, kad 
jų jau išviso Rusijoje ma
žai belikę, kai žemes suė
mė į kolchozus, o geresnio 
pasisekimo pasiekusius j tą, bet kurie yra pasidarę 
stambesnius ūkininkus iš- griežti Stalino diktatūros 
vežė į Sibirą.

britai ir 
rusų de_-

informa-

Tie faktai parodo, kad 
nors bolševikai ir labai 
smarkauna, bet jie turi 
savų rūpesčių, ir tai ne
mažų. Jeigu kiltų ginkluo
tas susidūrimas, jie labai 
skaudžiai pajaustų veiki
mą tų rusų, kurie, neabe
jotinai, myli savąjį kraš-

priešai. Dr. J. Prauskis.

Šiandien, kada daugelio 
veidai apsiniaukę ir niū
rūs, sutelkęs dėmesį skai
tau žmonių paukščių, gy
vulėlių, žuvių ir visos 
gamtos draugo šv. Pran
ciškaus saulėtas Saulės 
giesmes”:
— Būk pagarbintas, ma

no Viešpatie, su visais sa
vo tvariniais, ypatingai 
sesele saule.
— Būk pagarbintas, ma

no Viešpatie, už brolį mė
nulį, žvaigždeles, kurias 
sutvėrei tokias šviesias, 
gražias ir brangias.
— Būk pagarbintas, ma

no Viešpatie, už mūsų se
serį ir taipgi motiną že
mę, kuri mus matina, pa
laiko ir neša įvairių vai
sių, spalvotų gėlių bei žo
lelių...

Ir kai skaitau tas džiu
gias giesmes, pradedu su
prasti, kaip maža reikia 
žmogui, kad būtum ra
mus ir laimingas: reikia 
gilios, kūdikiškos meilės.

Galvojau apie šv. Pran
ciškų ir staiga atsimenu 
nuostabias jo Kalėdas. 
Būtent: 1223 m. advento 
metu kun. Jonas Vallita 
gavo tokį to šventojo laiš
ką:
— Jonai, jeigu sutinki, 

kad kartu praleistume 
Kristaus Užgimimo nak
tį, parenk rūpestingai vi
sa, ką Tau pavesiu. Trok
štu gyvai ir regimu būdu 
pavaizduoti Kūdikėlio gi
mimą Betliejuje. Dėl to 
turi miške parengti pra- 
kartėlę su šienu, turi taip 
pat būti jautis ir asilas, 
kaip tai buvo Betliejuje...

Kunigas Jonas visa pa
rengė.

Šventąją naktį, giedant 
broliukų chorui, kunigas 
Jonas prie kuklaus miško 
altoriaus pradėjo aukoti 
Nekruviną Auką. Šv. 
Pranciškus puikiu balsu 
atgiedojo Evangeliją ir 
kreipėsi į maldininkus:
— Žiūrėkite, mano bro

liai ir seserys! Štai atėjo
te į Betliejų ir stovite prie 
palaimintos prakartėlės, 
kurioje prasidėjo mūsų 
išganymas ir ramybė. 
Eikšekite be baimės, nes 
šiandien mums apsireiškė 
aukščiausioji Meilė...

Staiga kažin kurios mo
ters rankose pravirko kū
dikis.

—Bet sesuo, — pertrau
kė pamokslą Pranciškus: 
kūdikiui, kurį laikai, tur 
būt, yra šalta. Paguldyk 
jį prakartėlėje ir rūpes
tingai apklostyk šienu ir 
šiaudais. Eikš be baimės, 
nes ir tavo kūdikis yra 
Dievo vaikutis, o jo Ange
las Sargas šalia stovi.

Moteris nedrąsiai pagul
dė kūdikį prakartėlėje. 
Tada Pranciškus kalbėjo 
toliau:
— Matote, broliai ir se

serys, taip kadaise ir Ma
rija paguldė savo Pirmgi- 
mį. Štai, Betliejaus ste
JEI NORI GREITAI IŠMOKTI ANGLŲ KALBĄ. ĮSIGYK

"ANGLŲ KALBOS MOKYTOJAS"
Norintiems angliškai patp1

buklas atsinaujina prieš 
jūsų akis.

Iš miško pradėjo rinktis 
stirnos, lapės, zuikučiai. 
Sustojo prie apšviestos 
aikštės ir dairėsi.
— Eikite šen nebijoda

mi, miško žvėreliai, jūs— 
mano broliai ir seserys, — 
džiaugsmingai kvietė 
šventasis. — Šią šventąją 
Naktį niekas jūsų ne
skriaus, nes ir jums šian
dien gimė Išganytojas.

Rodos, suprasdami šven
tojo žodžius, žvėreliai 
drąsiai priėjo arčiau ir 
kartu džiaugėsi šventąja 
Naktimi. Šventasis gi kal
bėjo:
— Visur vėl turi pasida

ryti Betliejus: čia, miške, 
jūsų Greccio, visose tro
belėse ir namuose, kiek
vienoje pranciškonų celėje 
ir kartu jūsų širdyse. Šią 
naktį, pilną garbės ir ra
mybės, visur turi būti 
prakartėlė, nes jums lin
kiu, kad Kūdikėlis Jėzus 
aplankytų jūsų širdis...

Ilgai dar kalbėjo šven
tasis, o visi — if žmonės, 
ir žvėreliai — susižavėję 
klausėsi.

O kai kun. Jonas per pa
kylėjimą pakėlė Ostiją, 
visi jautė, kad pats Jėzus 
ateina į jų tarpą...

Vėl prisimenu susirūpi
nusius šių laikų žmonių 
veidus.

Kaip sunku šiandien su
sikalbėti, sutarti!..

Kodėl?
Pasakojama, kad kartą 

šv. Pranciškus su broliu 
Leonu atsidūrė tokioje 
vietoje, kad neturėjo nei 
brevijoriaus, nei kitų mal
dos knygų. Ir tada krei
pėsi šventasis į Leoną:

— Mano brangus, netu
rime brevijoriaus ,kad at
giedotume aušrinę. Ta
čiau, kad praleistume lai
ką, garbindami Dievą, — 
aš kalbėsiu, o tu atsaki
nėk, kaip tave pamokysiu. 
Tik žiūrėk, kad nepakeis- 
tum žodžių, kurių tave iš
mokysiu. Aš tarsiu:
— O broli Pranciškau, 

padarei tiek blogo ir nuo
dėmių, kad esi vertas 
pragaro.

O tu, broli Leonai, atsa
kysi:

— Iš tikrųjų, užsitarna
vai giliausio pragaro...

Bet kai šventasis pasa
kė savo nusižeminusius 
žodžius, Leonas atsakė:

— Dievas padarys už ta
ve tiek gero, kad nueisi į 
dangų...

Šventajam, tačiau, tai 
nepatiko ir jis prašė ir to
liau jį kaltinti.

Pasirodo, kur yra tikra 
meilė, ten yra ir nusižemi
nimas. Meilė netelpa kar
tu su išdidumu vienoje 
širdyje.

Gal šiandien žmonės dėl 
to tokie susirūpinę ir ne
ramūs, kad jų širdyse per 
maža meilės...

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

d * .....
3M W. iROADWAY, SO. w .........
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lapkričio
I

ir Juozo
SeselėAdomavičių.

Big Mine Run. Pa. ir

Mirė Seselė M. Clarissa, 
PrancSkietė

Išpildžius savo r.un amžinvs- 
tės paskirtą užduotį Seselė M. 
Clarissa įo trumpos ligos ta]X) 
pašaukta priėmimui garbės 
vainiko danguje. Gailimės atsi
skyrę r.uo jos bet sykiu džiau
giamės jos nuojielnais apturė
tais Išganytojo Vynyne. Lieka 
tik dabar nuolatinė malda jos 
amžinai atilsiai.

Seselė pasimirė Gerojo Sa
mariečio ligoninei. Pottsville, 
Pa. spalių 29 d. 1948 m.; buvo 
palaidota Šv. Kazimiero kapi
nėse Pittsburgh, Pa., 
2 d.. 1948 m.

Duktė Margaritos 
(miręs) 
gyveno
augo ir mokinosi Ashland. Pa., 
kur ji lankė šv. Juozajx> para
pijinę mokyklą. Birželio 20 
dieną 1929 metais 
Šv. Pranciškaus 
Pittsburgh. Pa. 
sunkų bet garbingą 
vimo darbą Dievo 
garbei 1930 metais. 
Elizabeth, N. 
Pa.; Grand 
Kansas City, 
City. Pa.; Brooklyn. N. Y.: 
Hartford. Cor.n. turėjo progos 
patirti jos pasišventimą ir gai
lestingumą.

Jos atmintis lieka malonus 
mamytei, trejiems broliams, 
šešioms sesutėms, šv. Pranciš
kaus Seselėms ir visiems lietu
viams kuriems Seselė Clarissa 
tarnavo.

Lai ji ilsisi Dievo ramybėje!

Birželio 
ji stojo į 

Vienuolyną, 
pradėdama 

į mokytoja- 
ir tėvynės 

Lietuviai 
J.: Pittsburgh. 
Rapids. Mich.: 
Mo.; Mahanoy 

ir

kienė. Marijona čelkūnienė, E- 
lena Zarembienė. Benedikta At- 
kočaitis. Nellie Armaitis.

Adomas Kazlauskas $7.00.
Bonifasas Čeilkonis $3.00

Veronika Bernadišienė $3.00.
Po S2.00 — Adomas Dvarec

kas. Petras Kazlauskas, Jonas 
Bogužas. Zigmas Jagelevičius. 
Pranciškus Adomaitis. Jonas 
Igelevičius, Ona Sidaravičienė. 
Ipolitas Jagelevičius, Antanas 
Sabonis, Barbora Danyla, Be
nedikta Linskienė, Ignas Gegu
žis.

Veronika Pranckietienė $1.50. 
Smulkiais 10c. Viso — $172. 
Aukos surinktos po adv. 

Petro Minkūno ir Jono Valai
čio prakalbų.

Visiems aukotojams nuošir
džiausias dėkų. Ir toliau prašo-, 
me rinkti aukas ir siųsti BALF 
Centrui.
United Lithuanian Relief Fund 

of America, Ine.
105 Grand Street, 

Brooklyn 11, New York

kų, teisėjų ir kitų. Bus proga 
ne tik susipažinti su savais, bet 
ir su kitataučiais.

Iš anksto užsisakykite vietas 
pas šiuos rengimo komisijos 
narius: 1) J. Pilky - Pilkauską, 
kurj visad galite matyti klube, 
227 I^awrence St.; 2) V. Zolner 
(Žalnieraitį), 37 York St.; Ke
mešį, kurį galima sutikti Jaunų 
Vyrų Trejybės klube, 339 Ca- 
pitol Avė., arba pas korespon
dentą B. Veleikį, 475 New Bri
tain Avė., visi Hartforde.

B. Vedeikis.

Nuoširdi Padėka
31-tos Penn. Liet. Dienos 

Dalyviams

HARTFORD, CONN.

Pranešimas Hartfordo ir 
apylinkės lietuviams

ra- 
rinki- 

kad iš

Reiškiame giliausią padėką 
visiems dalyviams Lietuvių 
Dienos, Lakewood Parke ir
gerbiamiems Komisijos na
riams už gausią auką, $591.26, 

[Juozapo Marijos Vilos naudai. j 
Širdingos padėkos žodį taria

me gerbiamiems Klebonams ir 
i Asistentams už palankumą ir 
paramą.

Su giliausiu nuoširdumu dė
kojame visoms draugijoms ir 
pavieniems asmenims, kurie 
taip pasišventę dirbote ir da
bar šiuo uždarbiu su mumis: 
dalinatės.

Mieli geradariai, begaliniai į- 
vertinam Jūsų duosnumą ir 
pasiaukojimą. Tikrą dėkingu
mą tegalime išreikšti malda. 
Teatlygina Visagalis visiems 
geraširdžiams dalyviams gau
siomis malonėmis

: Jus visame.
Jums širdingai dėkingos, 
šv. Kazimiero Seserys, 

Vilią Juozapo Marijos.—
B Dariaus Girėno Minėjimo |

Vardo

seserų

E

Nekalto Prasidėjimo Seserų Vienuolyno Naujosios. 
Koplyčios Projektas

GALDINAITE .Aldona, iš 
' Skuodo.

EISENAT, Emilija, iš Taura
gės m.

i GEDMINAS, Kostas, iš Gai
laičių km., Švėkšnos vl.

»*

Jau buvau laikraščiuose 
šęs prieš lapkričio 2 d. 
mus ir buvau minėjęs, 
mūsų apylinkės į Connecticut
valstijos senatą nuo 7-to dis- 
trikto buvo nominuotas Demo
kratų partijos narys adv. Pra-l 
nas Mančiūnas. šis jaunas lie
tuvis rinkimus laimėjo ir jau 
Conn. valstijos legislatūrai su
sirinkus .senato bute atstovaus 
Conn. valst. gyvenimo reika
lus. Jo draugai ir pažįstamieji 
5 d. gruodžio Lietuvių Piliečių 
klube rengia vaišes, kad pa
gerbti naują veikėją Conn. val
stijos gerbūvio reikaluose.

Prašau gruodžio 5 d. nieko 
kitko nerengti, bet atsilankyti 
į šias rengiamas senatoriaus 
Mančiūno pagerbimo vaišes. į 
nes tai labai svarbu, kad lietu-1 kiolikos metų 

. Magdalena Subačienė, Ipo- vis tautietis laimėjo tokią svar-'skridimo. Įvyko spalių 16 d.,

VESFiaD. MASS.
Spaliu - October 5 d.. 1948 m. 

Surinktos BALF' Aukos:
Aukojo: BALF nr. 96 $54.00. 

Kun. Kleb. V. Puidokas $5.40: 
po S5.00 — Ona Puniškienė,
Uršulė Sadauskienė. Adomas 
Subačius. Anelė Kazimieraitie- 
nė
Etas Martenas. Jurgis Janule- 
vičius. Petronė Tupčiauskienė, 
rozaliia Jaruševičienė. Karolis 
Easijokas ir N.N.

Po $1.00 — Justinas Ž: la, 
Ona Trapytė. Marijona Klusa- 
■< čienė. Ona Eoreišienė. Elena 
I ’atelynienė. Jonas Barilevi- 
č us. Vaclovas Minkelis. Nellie 
Derežinsky, Ona Kavaliauskie- 
i '. Petronė Mikelienė, Veroni- 
j a Linkaitienė. Mary Micku- 

erė Teresė Atkočaitė. Moni- 
1 a Martūnier.ė. Monika Vcls-
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Paremkime Sos Koplyčios Statybą!
Koplyčia bus statoma Nek. Pradėtosiom Marijos 

garbei. Maloniai kviečiame Jus tapti Naujosios Koply
čios Marijos garbei Statytoju. Jei galite, tapkite Jau
niausios Amerikoje Lietuvaičių Kongregacijos Garbės 
ar Amžinuoju Nariu. Garbės Nariai aukoja $50.00; 
Amžinieji — $100.00. Kas paaukos $500.00 ar daugiau 
to vardas bus įamžintas Naujoje Koplyčioje.

Aukokime Marijai už Lietuvą!
Visi geradariai, gyvi ir mirusieji atmenami 

maldose. Už visus Kongregacijos Rėmėjus atnašauja
mos šv. Mišios, laikomos novenos, kalbamas rožančius, 
einami kryžiaus keliai. Ir mažiausia auka su dėkingu
mu minima.

Viešpatie, atlygink tiems, kurie dėl Tavo 
daro mums gera!

Aukas prašome siųsti:
Immaculate Conception Convent 

R. F. D. 2, Putnam, Conn.

Lietuvos Generalinio Konsulato New 
Yorke Paieškomi Asmenys:

ALEKNAVIČIUS, Vincas, iš

Minint

ir telaimina ;
I
Į
i Utenos apskr.

AMBRAZIUNAITES. dukte
rys Ambraziunienės - Liutku- 
tės. nuo Vilkijos.

i ARLAUSKAS. Mykolas, bro-
l lis Prano, iš Varėnos II vl., Vil- 
; niaus - Trakų ap.

ARMOSKA, Boleslovas ir Ar- 
iš Vainuto,

Brooklyn, N. Y. —
atliktą drąsią kelionę oro ban- moškaitė, Jadze, 
gomis per Atlantiko vandeny-.Tauragės ap.. vaikai Gečaitės, 
ną, mūsų lakūnų Dariaus ir: 
Girėno amžinai negalima pa-; 
miršti jų pasiaukojimą aviaci- j 
jos plėtimui ir lietuvių garbei/ 
Šia proga Paminklui Statyti; 
Komitetas suruošė gražų ban
kietą paminėjimui lakūnų pen- 

I kiolikos metų sukakties nuo

bę valstybinę vietą, kurią per 
ilgus metus ■ valdė, taip sakant 
vietiniai ir daugiausia respu
blikonai.

Taigi, kad pagerbti naujai iš
rinktą senatorių Praną Man- 
čiūną, rengimo komisija kvie
čia visus Hartfordo ir apylin
kės lietuvius dalyvauti gruo
džio 5 d. Amerikos Lietuvių 
Piliečių Klubo salėje, viršuti
nėje. 4 valandą po pietų. Bus 
kuogeriausi pietūs. Dalvvaus 
įžymių profesionalų, valdinin-

p™^/SYRIA%
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Amerikos Lietuvių Piliečių 
kliubo salėje Brooklyne. Sve
čių buvo arti du šimtai. Šį 
bankietą gausiai parėmė vieti
nės draugijos iš anksto užsi- 
sakydamos įžangos bilietus.

Svečiams pasivaišinus įžan
gos žodį tarė Paminklo Fondo 
Komiteto narys Kazys Kundro
tas ir pakvietė to Komiteto 
pirmininką J. Šaltį, vesti toliau 
tvarką.

Priminus šio bankieto svar
bą svečiai pagerbė žuvusius la
kūnus Darių ir Girėną vienos 
minutės atsistojimu.

Toliau, iškvietė draugijų at
stovus, Fondo narius 
darbuotojus pareikšti 
mintį; kalbėjo: 
J. Ambrozaitis, 
adv. S. Briedis, 
son, Jasaitis,

NARIUS

JERUSALEM

k NEGEB
«

pili

JORDAN/%

Žemėlapis, kuris juodais dažais pažymėtas 
j arodo Palestinoje Izraeliaus valstybės plotus. 
Baltai žymimos sritys — arabų plotai. Numeriu 
(1) pažymėta Gaza miesto sritis, kur šiomis die
nomis susikirto tos dvi — žydų ir arabų tautos. 
Jas taiko Jungtinių Tautų autoritetai.

BARTUSEVIČIUS, Jonas, 
Juozas, Viktoras ir Vincas.

BELIUNAITE. Elena, gim. A- 
merikoje, duktė Petro, gyve
nanti Wilkes-Barre.

BERČIS, Jonas ir Martynas, 
iš Voveraičių km., Kretingos vl. 
ir ap.

BOSS, Josef - Gustav, s. Frid- 
' richo. ir sesuo THOMAS, Berta, 
j iš Virbalio.

BRAČKAI, giminės Izidoriaus
gyve* Marozo, iš Skaudvilės vl., Tau- 
Sche-

GEDVILAS, Kazimieras, sū
nus Geležinaitės, iš Kretingos 
apskr.

1 GILDĄ, Liudvikas, gyv. Chi
cagoje.

i GINIOTIS, Juozas, iš Juodu
pės vl., Rokiškio ap., arba jo 
vaikai.

GIRIUNAITES - Mačinskie- 
nės, Anelžs, d. Antano, iš Ro
kiškio, giminės ir pažįstami 
prašomi atsiliepti.

GRIGAITIS, Povilas, iš Ka- 
čergių km., Vendžiogalos vl., 
Kauno ap.

GRIGALAUSKAS, Juozas ir 
Stasys, iš Prašaliu km., Plun
gės vl., Telšių ap.

GRIGONIS, Bernasius, iš Kai- j 
vių km., Jezno vl.

GRINKEVIČIUS, Pranciškus, 
iš Pociūnų km., Pagirmonių vl., 
Prienų par.

GRUNAVYTĖ - Hesienė, Ma
tilda, iš I Kirsnemuniškių km., 
Jurbarko vl., Raseinių ap.

GRUNAVYTĖ - Mencienė, 
Berta, iš I Kirsnemuniškių km., 
Jurbarko vl., Raseinių ap.

GULBINAS, Kazimieras, 
Norkūnų km., Meškučių 
Šiaulių ap.

GUŽAUSKIENE, Rozalija, iš 
Paežerio, Šilalės vl.

HEIDRICH, Gustav ir Ru- 
dolf ir HEIDRICH (aite), Anna, 
Lina, Maria ir Marta, iš Kauno, 
gyv. New Yorke.

HERBSTATTE, Ana, Augus
tė ir Lene, Pietų Amerikoje.

JURAŠKA, Albertas ir žmo
na JURASKIENE - Meilyto, 
Katrė, iš VirŽenų km., Kretin
gos.

JUŠAITE, Veronika, iš Pocių 
km., Švėkšnos vl.

JUŠINSKAS, Juozas, iš Ra- 
manaVo km., Marijampolės ap.. 
prašo atsiliepti gimines ir pa
žįstamus.

KAJACKAS, Pranas (Frank> 
sūnus Nastazijos, iš Kudirkos 
Naumiesčio, gyv. Cleveland, 
Ohio.

KALAIWIS, Klemensas ir Po
vilas, iš Titkonių km., Vaškų 
vl., Biržų ap.

KARALIUS, Antanas, iš Tri
laukių km., Pajavonio vl , Vil
kaviškio ap., gyv. Chicagoje.

KARPAVIČIENE, Marytė, ir 
vyras KARPAVIČIUS, Juozas, 
iš Raseinių.

KARPAVIČIUS, Juozas, gyv. 
j 69 So. Empire Street, Wilkes - 
Barre, Pa. ir brolis KARPAVI
ČIUS, Vincas, gyv. Box 138, 
Minden, W. Va.

KAVALIAUSKAITE, Anta
nina, iš Šiaulių.

KAZLAUSKAS, trys breliai 
Pranciškaus, iš Marijampolės.

KILAITYTE - Klimaitienė, 
Ane (ar KLEMAITIENE. ar 
KLAMAITIENė - KLAMM), iš 
Sugintų km., Naumiesčio vl., 
Tauragės ap., ir vaikai Ema ir 
Liudvikas.

KLAMAITIENĖ (Klam) (ar 
Klemaitienė ar Klimaitienė) - 
Kilaitytė, Anė, iš Sugintų km., 
Naumiesčio vl., Tauragės ap., ir 
vaikai Ema ir Liudvikas.

KLEMAITIENE (ar Klimai
tienė ar Klamaitienė - Klam> - 
Kilaitytė, Ane, iš Sugintų km.,

iš
vl.,

HESIENE - Granavytė, Ma- Naumiesčio vl., Tauragės ap., ir
vaikai Ema ir Liudvikas.

KLIMAITIENE (ar Klemai
tienė ar IKamaitienė - Klam i - 

iS. Kilaitytė. Ane, iš Sugintų km.. 
— į Naumiesčio vl., Tauragės ap., ir 

vaikai Ema ir Liudvikas.
KONDROTAVIČIENE - Va- 

lentinavičiūtė, jos sesuo ŠAL
TIS, viso keturios seserys, jų 
tarpe Jadze. Nastazija ir Vero
nika.

KRASAUSKAS, iš Jakutiškių 
km.

KUNICKIENE - Volkavičiutė, 
Malvina, iš Ražių km., Lapių 
vl.. Kauno ap.

LAPIENE. Juozapas, iš šlep- 
ičių km., Biržų ap.

LAPINSKI (Semenas), Adolf 
iš Starčuny km., Adutiškio vl.,

tildą, iš I Kirsnemuniškių km., 
Jurbarko vl., Raseinių ap.

H0WARD - Orvidienė 
Chmielauskaitė, Antanina, 
Šiaulių ir jos sūnūs HOWARD 
- Orvidas, Stasys ir Vladas.

JAKAMAS, Domininkas, iš 
Šonių km., Alsėdžių vl., Telšių 
ap-

JANČAUSKAS, Jonas.
JANČAUSKAS, Juozas 

Pranas, iš Surviliškio vl., 
dainių ap., Naujos Pakraostės 
km.

JANČEVSKIS, Aleksas, iš 
Kauno.

JANKEVIČIUS, Jonas ir Juo
zas, iš Kuršėnų vl.

JASIUKEVIČIENE - Mar- 
chert, Paulina, Philadelphjoje.

ASTRAUSKAS. Kazys, iš
Naumiesčio, Šakių ap., 
nes 906 Norvvood Avė., 
neetady. N. Y.

AUGUSTAUSKIENE - Mar- Pajavonio vl., Vilka-
kauskaitė, iš Aleksoto.

BADAUSKIS, Albinas. Anta
nas, Ferdinandas, sūnūs Stanis
lovo, iš Eidimtaičių km., Alsė
džių vl., Telšių ap.

. BALANDIENE - Mauzaitė.
(Natalija, iš Rygiškių km., Griš-
' kabudžio vl., Šakių ap. 

BALTRUŠAITIS, Vincas.
gim. Amerikoje, gyvenęs Aly- koje gyvenęs Alytuje, 

įtuje.
j BALTRUŠAITYTE, Irena, d. ^ė, Michalina, d. Andriaus, 
i X iktoro, iš Subačiaus vl., Pane- Valkininkų vl., Trakų ap.

-----  CHMIELIAUSKAITE - Orvi- 
idienė - Howard, Antanina, iš 
i Šiaulių ir jos sūnūs H0WARD 
- Orvidas, Stasys ir Vladas, 

j CHOINICKIS, Vladislovas, iš 
Šiaudžių km., Giedraičių vl., 

1 Ukmergės ap.
nuošir- į 

I
_ _ ! tė, Teklė

. Venckevičiutė, Jadvyga, iš Kal- 
T“ tinėnų km., Tauragės ap., gyv. 

Argentinoje.
DAILIDE, Jonas, s. Jurgio iš 

Šilininkų km., Slavikų vl., Ša
kių ap.

DARSCHINSKY, iš Mosėdžio. 
DAUKŠYS, Kazys ir DAUK- 

ŠYTES, Anelė ir Juzefą, iš Nas- 
vytalių km., Kvėdarnos vl., 
Tauragės ap.

DEIMANTAVIČIUTE, Albi
na, vienuolė, sesuo Adelė ir 
broliai DEIMANTAVIČIUS, 
Jonas, Salemonas ir kiti, vaikai

ragės ap.
BROKAS. Antanas, iš Trilau-

viškio ap.. gyv. Baltimore.
BRUŽAS. Izidorius, iš Kur- 

maičių km.. Kretingos ap.
BUMBULIS, Walter ir BUM- 

BULIENE. Konstancija. •
ČAIKAUSKAITE - Laurina

vičienė, Cecilija, iš Šilalės m., 
Tauragės ap.

CEGELIS, Jonas, gim. Ameri-

vėžio ap.

rius ir J. Višnius. Buvo renka- 
. mos aukos Paminklo naudai, į 
[surinkta $96.60. Pramoga vyko! 
geroj nuotaikoj, prie muzikos 
lietuviškais šokiais. į

Visiems ir už viską 
džiai dėkojame.

Fondo Koresp. J. š. 
Laike bankieto ir vėliau su-1 

rinkta aukų $103.60. Už gau
sias aukas maloniai ačiuojame. 

Paminklui Statyti Komitetas.

ir šiaip, 
savoj 

K. Kreivanas, j 
J. Glavaskas.;

Jr., J. Peter- 
J. Aimonas, F.

Vaitukaitis, S. Volskis, V. Vai- 
ginis, A. Baltrūnas, P. Radze
vičius, S. Aromiskis, Sofia Pet
kus. K. Menkeliūnaitė atvykus, 
iš Italijos, P. J. Montvila, Fon-. 
do iždininkas, F. Milas, jis ir 
dainavo, ir artistas Vijeikis, ką 
tik atvykęs iš Brazilijos. Nuo 
vietinių laikraščių kalbėjo: D. 
Klinga, L. Kavaliauskaitė ir J. 
Paulauskas.

Užbaigoj kalbėjo bankieto 
šeimininkė Bronė Spudienė, ji 
paruošė skanų maistą ir dova
nai. jai pagelbėjo: Uršulė Bal- 
las, Sofia Petkus ir Uršulė 
Krizinauskienė. Į stalus patar
navo Alena ir Lucie Tiškaity- 
tės ir Marijona Akelienė. Apart 
šių dar dirbo: A. Balčiūnas, J. 
Brazaitis, M. Stakovas, P. Ky-

PRANEŠIMAS

ir
Ke-

JASIUKYNAS, Jonas, Petras,; Svenčioni4 ap. 
LAURINAVIČIENE - ČAI- 

ĮkAUSKAITE, Cecilija, iš Šila- 
”, lės m., Tauragės ap.

LEVICKAS, Antanas ir Vla-

-------------------,-------,-------- , J 
ir Stanislovas, sūnūs Stanislo- Į 
vo, iš Griškabūdžio vl., Šakių 1
ap. I

JEKENTA(S), Bronius, s. A-I 
domo, iš Pošnios km., Seirijų vl, d*8’ iš Jakelio vl., Biržų ap. 
Alytaus ap. Į LIUTKUTES - Ambraziunie-

JOKUBAITIS, Domas, iš Kel- nės’ dukterys nuo Vilkijos, pra- 
mės vl., Daujočių km., L___
nių ap. I

JOKUBAUSKAS, Mykolas, s. 
Juozo, iš Pajotulių vkm., Pae-' 
žerėlių vl., Šakių ap. i

JONUŠAITE, Bronislava, ir 
ČIUPINIENE - Venckevičiu-(Liucija, iš Židikų vl., Mažeikių' 

ir SABOCKIENE - »P, Dautarų km.

ČERNIAUSKIENE - Venciu-
iš

Rasei-i8omos atsd‘ePt^-
LIUTVINAS, Antanas, iš Pa

dėvimo km., Marijampolės vl.
i LUKOŠEVIČIUS, Stanislovas 
i ir jo žmona Lukoševičienė — I
Šeputaitė, Basė iš Skuodo.

Ieškomieji ar apie j-os žinan
tieji maloniai prašomi atsiliepti 

JURGELIS, Vaclovas, iš Su-’ Consulate General of Litbaania 
valkų Kalvarijos, Marijampo
lės ap.

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

KLAUSYKITE į

"Lietuvos Atsiminimų" Radijo Valandų
Sekmadienį, lapkričio 21 d., 1 

vai. po pietų, šv. Juozapo pa-Į 
rapijos mokyklos auditorijoje 
John St„ Waterbury, Conn. į- 
vyks LDS Conn. apskrities su
važiavimas.

Šv. mišios apskrities intenci
jai bus atnašaujamos 10 vai. ( 
rytą, šv. Juozapo bažnyčioje. į Antano, iš Rokų km. 

j Suvažiavimas yra svarbus DILIAUSKAITE, Uršulė ir 
ir kviečiame visas LDS kuopas Veronika, iš Papradžių km., 
išrinkti ir atsiųsti atstovus bei (Kelmės vl., Raseinių ap. 
atstoves, 
dalyvauti.

Juozas Bernotą,
Apskrities Pirm. •

Nell A. Meskunas,

i

svečius ir viešnias i DIMŠA, Vladas, s. Miko, iš 
'Mankunelių km., Seirijų vl., A- 
■ lytaus ap.

GEDEIKA, Saliamonas, iš 
Surviliškio vl., Kėdainių ap., 

L. Raštininkė.. Berželės km.

Stotis WGYN (F. M.)
97.9 meg., 20,000 watts

Direk.—Jokūbas J. Stukas

5UTADIENIAIS, 5:00 iki 5:30 v.v.

Stotis WEVD (A.M.) 
1330 kil., 5000 watts 

TREČIADIENIAIS, 5:30 iki 0:00 v.v.

425 VVALNUT ST., N«wark 5. N. J.

Tel. MArket 2-5360
į PASTABA: Trečiadienio radijo prog- 

E ramos pratidH Spalių (Oe».) 20 d., 

i 1545. Tai bus pirmosios Lietuviikoe 

kultOriikos programos leidžiamo* per

P. M. Radijų Jungtintee Valstybėse! 

Jos bua pritaikintos Amerikiečiams

Ir Lietuviikam Jaunimui...
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Antradienis, Lapkr.. 16, 1948—B—

Kun. Jerikaus Paroda ir S • t • •
DARŽININKAS

I• I

1

Paskaita VIETINĖS ŽINIOS1
A

ZINUTĖSPereitą sekmadienį, (lapkr. 14) So. Bostono lie
tuviai gausiai susirinko į Šv. Petro parapijinę svetai
nę, nes buvo paskelbta, kad Lietuvos Dukterų Drau-j 
gija pasikvietė buvusį karo kapelioną kun. K. Jenkų sėlių vadovybėje, ketvirtadienį 
parodyti parsigabentus iš Vokietijos įvairius meno pradėjo puošti sceną gražiam 
padarinius, kuriuos pabėgėliai jam įteikė už uolų pa- vaidinimui, kurs bus statomas 
sidarbavimą religinėj ir patriotinėj srity. Tų meno lapkr. 21 d., bažnytinėje salėje, 
dalykų buvo daug: paveikslai, kryžiai ir kitokie pai- ” 
šybos, tapybos ir braižybos kūriniai. Ypatingai impo
navo didelis ir labai gražiai nupieštas Aušros Vartų 
Švenč. Panelės paveikslas. Be to, jis turėjo daug vaiz
dų iš Vokietijos pokarinio gyvenimo. Tuos slankomus 
paveikslus kun. Jenkus aiškino rūpestingai paruošta 
paskaita, kuri tęsėsi apie pusantros valandos.

Paskaita sudarė esminę programos dalį. Ji apėmė j 
visą pabėgėlių gyvenimą: bėgimą iš Lietuvos, krin
tant iš oro bomboms, kurios degino bei griovė namus 
ir žudė žmones; peržengimą Vokietijos sienos, kur jų 
nieks nelaukė ir visi į juos šnairavo; įsikūrdinimą na
mų griuvėsiuose, pašiūrėse, arklidėse. Nupiešė skur
dų pabėgėlių gyvenimą, trukumą drabužių ir būti
niausių kasdienės apystovos reikmenų. Nežiūrint to
kio neįmanomo skurdo, lietuviai pabėgėliai įsisteigė 
bažnytėlės, salės, gimnazijos, vaikų darželius, klubus, 
skaityklas; įsikūrė spaustuves, kuriose spausdina 
daug laikraščių, knygų, kalendorių; įsitaisė meno pa
talpas, vaidina teatrus, organizuoja chorus, šokius, 
dalyvauja tarptautiniuose sportuose. Išvargę ir išba
dėję lietuvių sportininkai dažniausiai laimi sporto 
rungtynes.

Religijos atžvilgiu, jie rimti, susikaupę, graudžiai 
gieda šventas giesmes, eina į pamaldas, dalyvauja 
bažnytinėse eisenose. Labai pamilo kryžių, dažnai jį 
dirbdina, labai meniškai išgražindami, ir stato jį išsi
gelbėjimo simboliu. Visa tai daro spontaniškai - sa
vaimingai, giliu nuoširdžiu įsitikinimu. Jei prie to pri
sideda koks planingas sumetimas, tai vien toks, kad 
parodytų pasauliui, jog lietuviai ne rusai ir ne lenkai, 
o atskira savistovi tauta, sugebianti nepriklausomai, 
kultūringai ir taikiai gyventi. Tai lyg savotiška lietu
vių propaganda: mes ne žodžiais, bet darbais įrodome, 
kas esą.

Iš viso, kun. Jenkaus paskaita išsami ir, intelek
tualiniu atžvilgiu, labai gabiai, tiesiog profesoriškai 
suredaguota. Taip pat savaimi siūlosi pastebimas jo 
darbingumas ir pasišventimas ne tik pabėgėlių, bet ir 
visos Lietuvos reikalams. Tai ne koks kanceliarinis 
patriotas: Lietuvos meilę darbais parodo. Tik pagal
voti: tokį kiekį meniškų padarinių surankioti, iš Vo
kietijos parsigabenti ir Amerikos išeivijoje religinius 
bei patriotinius jausmus skiepinti. Retai, labai retai 
kas tokį didingą ir sudėtingą uždavinį pasiimtų. K.

Puošia Sceną. Jaunimas, Se

W. 5th St. Kaip scena taip ir 
vaidintojai bus įdomiai papuoš
ti. Visi ruoškimės pamatyti re
to perstatymo.

DAKTARAI IVAIROS SKELBIMAI
I

lių darbuotę ginti, tėvynę. Taip
gi papasakojo apie Šv. Tėvą ir 
kalbą su juo. Gilbertas Gailius, 
palinksmino klausyto jus _ savo
akordijonu ir parodė savo 
paprastą talentą.

Tremtiniai Ruošia 
Vakarienę

ne-

Tremtinių Ratelis 
norėdamas pasiųsti 

Krikšai. Lapkr. 14 d., tapo tiems mūsų broliams 
pakrikštyta Alėsė - Marija Al- joje Kalėdinius sveikinimus, š. 
fonso ir Adalinos (Valiūnaitės) m. lapkričio - November mėn. 
Vaišvilų, gyv. 8 Winfield St. 27 dieną, 7 vai. vakaro. Lietu-

Ona Jonė Petro - Pranciškos vių Piliečių draugijos salėje, įį 
(Šidlauskaitės) Long, gyv. 725 kampas E ir Silver gatvių, So. 
E. 7th St. t

Tremtinių pageltai susirinki
mas įvyko katedros pradinės 
mokyklos salėje, lapkr. 14 d., i 
3 v. p.p., Arkivyskupo kviesda
mi suvažiavo klebonai su ke
liais parapijiečiais. Kalbėjo 
J. E. vyskupas Wright, kun. 
Doyle, kun. Sikora ir Marė 
Ward. Kalbėtojai perstatė rei
kalą tremtiniams, kur nors, ap
sigyventi ir, pareigą amerikie
čiams jiems padėti.

Iš lietuvių matėsi
Strakauskas,
kas, kun. J. Daunis, 
niūnas, kun. Pr. Virmauskis, 
ponios Cūnienė, Šimkienė ir Za- 
letskienė.

Kun. Doyle yra Bostono die
cezijos tremtiniams įsikurti di
rektorius. Jam pagelbsti 
Abračinskas, kun. Sikora, 
Tom ir Marė Ward.

I

i
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Bostone,
i

vargstan- 
Vokieti-

kun. J.
kun. Pr. 
Petraus- 
kun. Ja-

kun. 
kun.

Bostone, rengia smagų ŠU- 
RUM - BURUM — DP vaka
rienę. Vakarienės metu kalbės 
ką tik iš tremties atvykę mūsų 
tautiečiai, iš kurių advokatas 
Adakris Petrauskas, žinomo 
muziko ir kompozitoriaus Miko 
Petrausko sūnus, jums išsa
miai paaiškins apie emigraci
ją pagal naująjį D.P. bilių, pa
gal kurį ir prelegentas atvažia
vo. Be skanios vakarienės visi 
atvykusieji pamatysite įvairią 
ir turiningą programą, galėsite 
įsigyti gražių ir vertingų dova
nų ir linksmai pasišokti prie 
geros muzikos. Ir visa tai tik 
už $1. Pelnas skiriamas kalėdi
niams siuntiniams 
pasiųsti.

Tad visi, — seni 
tremtinių linksmąjį 
rum!

Praktikuoja. Mergaičių soda- 
licija ir Moterų sodalicija laiko 
pratybas savo nepaprastam pa
rengimui, antradienio ir ketvir
tadienio vakarais, parapijos sa
lėje, 492 E. 7th St.

Tel. TROvvbridge 6330

J. Repshis, MA.
(REPŠYS)

Lietuvis Gydytojas
278 Harvard Street

Kampas Inman arti Centrai Sq.
CAMBRIDGE, MASS.

Ofiso Valandos: ,2—4 ir 6—8.

I
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A. J. NAMAKSY
Real Estate &

Insurance

1

Pamokos. Trečiadienio ir ket
virtadienio vakarais kunigas 
Kontautas veda pamokas jau
nuomenei lankančiai 
School, ir baigusiai 
School.

High 
High

Altoriaus Vaikų Susirinkimas 
įvyks bažnytinėje salėje, lapkr. 
19 d., 3:45 v. p.p.

409 W. Broadway
SO. BOSTON, MASS.

Office Tel. SOuth Boston 8-0948 

Res. 37 Oriole Street
West Roxbury, Mass.
Tel. Parkway 1233-W

Trečiadienį, 8 vai. r., bus gie
damos šv. mišios su egzekvijo
mis už sielą Petro Čapliko. Tai 
atminimas giminaičių Viktoro 
ir Liudvysės Medonių, kaipo 
devintinę.

Draugijų Valdybų Adresai Šv. Vardo Pusryčiai

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JO8 
PO GLOBA MOTINOS 6VC.

Pirmininkė — Eva Marksienš,
625 E. 8th St., So. Boston, Maas 

Tel. So. Boston 1298.
Vlce-Plrmininkš — G. GailiOnlene, 

8 Winfield St, So. Boston. Maaa
Prot Rašt — Ona Ivaškienš,

440 E; <th St, So. Boston, Maas. 
Finansų Rašt — B. CūnienA
29 Gould St, W. Roxbury, Mase 

TeL Parkway - 1864-W
Iždininkė — Ona Siauris, 

51 Tampa St, Mattapan, Mass.
Tvarkdarft — Ona Krasauskas,

11 Springer St, So. Boston, Mana. 
Kasos GL — Elzbieta Aukštikalnyte.

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

antrą antradienį mėnesio, 7:30 vai. 
vakare, Parapijos salėje, 49S E. 
Seventh SL, So. Boston, Mass.

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
tNM nmtnlrnhi mjtttrrtntee

•V. JONO EV. BL. PA*ALPI N aa 
DRAUGIJOS VALDYBA

Pirmininkas — Juozas dvagždya,
801 6th St., So. Boston, Mass. 

Vice-Pirmininkas — Pranas Tulelkl*
702 E. 5th SL, So. Boston, Mass 

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

Fin. Ra*L — Aleksandras Ivaška,
440 E. Sixth SL, So. Boston, Maaa 

Iždininkas—Stasys K. GriganaviClua.
699 E. Seventh SL, S. Boston, Mam 

Maršalka — O. Krasauskas,
11 Springer St., So. Boston, Mass.

Draugija laiko susirinkimus kas tre 
čią sekmadienį kiekvieno mtaesk 
2 vai. po pietų. Parapijos saMj 
»O? F! “th St Sn TVvitnn Mmm

Užsisakyite Toniko Pas Mus 
Pristatom geriausį toniką 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir visokiems 

Parengimams. 
Kainos prieinamos.

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

Tel. Dedham 1304-W
PRANAS GERULSKIS, Namų Tel. Dedham 1304-RR

SXMEKKW

Sekmadienį, lapkr. 14 d., 10 
v. r., įvyko nepaprasti pusry
čiai bažnytinėje salėje. Šimtas 
vyrų susirinko parodyti ištiki
mybę Kristui Karaliui. Komite
tas po vadovybe pirmininko 
Juozo Lesčinsko sunkiai dirbo 
per kelias savaites viską su
ruošti, kad vyrai turėtų gerą 
laiką. Programa prasidėjo po 
skanių valgių. Vietinis klebo
nas sveikino susirinkusius Jė
zaus darbuotojus ir skatino to
liau ir uoliau sekti Kristaus pė
domis. Pirm. Juobas Leščins
kas pakvietė dvasios vadą kun. 
Kontautą ištarti keletą žodžių. 
Kun. Kontautas padėkojo vi
siems, kurie prisidėjo prie pus
ryčių pasekmių ir ragino vyrus 
parodyi ištikimybę savo Kara
liui uolumu ir gerais darbais. 
Buvo suorganizuotas ligonių 
lankymo Komitetas. Pasižadė
ta turėti Basketball ratelį iš 
jaunesnių narių. Kun. Kontau
tas perstatė garbingą kąlbėto- 
ją, kun. Antaną Mešlį, ką tik 
grįžusį iš Europos. Jis įdomiai 
pasakė įspūdžius apie Paryžių, 
Prancūziją, ir Italiją. Davė vė
liausias žinias apie Komunistų 
veiklą Romoje ir. uolia jaunuo-

I

e

PAIEŠKAU Zigmo ir Juozo 
Lesčinskų, gyv. Bostone. Iš 
Lietuvos buvo kilę: Kaspariš- 
kių kaimo, Žiežmarių parūpi- . 
jos. Prašome patiems ar kas ži
note apie juos kur gyvena man 
parašyti; būsiu labai dėkingas. 

iPr. Tamkutonis, 169 W. 32nd 
St., Bayonne, N. J.

i (16-19-23)
, ■ — i —

l PARSIDUODA 1-nas trijų 
šmotų ir vienas 2-jų šmotų 
parlor setai. Abu naujai perda- 

iryti. Parduosiu pigiai, nes pats 
Tremtyje, Vokietijoje, yra daug vaikučių, kurie juos perdariau. Galite matyti 

laukia Kalėdų Dėduko. Jie prisimena, kad juos at- kasdieną, 333 E. St., So. Bos- 
lankė pereitais metais net iš Amerikos Dėdukas, tone. Vakarais galite telefonuo- 
taigi ir šiais metais tikisi jį pamatyti. Neužvilkime ti SO 8-5331. (12-16-19)
anų mažyčių gerų vilčių. ■ 1

'“Darbininko” 33-jų Metų Jubiliejinio 
Parengimo

KONCERTO RĖMĖJAI —
Mary Tamulaitis, South Boston, Mass..............
Morta Pocius, Roser.dale, Mass.........................
Peter White, Chicago, III....................................
Mrs. Martha Valatka, Mattapan, Mass.............
Mrs. Mary Andrės, Jersey City, N. J.................
Agnės Yankus, Detroit, Mich.............................
N.N., Waterbury, Conn.......................................
Mrs. Marcella Degimas, Waterbury, Conn..........
J. Dilys, Whitney, Ont. Canada ......................
D. Kurkauskas, W. Phila., Pa............................

' Mrs. Wm. Gedaminskas, So. Boston, Mass..........
Visiems aukotojams nuoširdžiai dėkojame,

“Darbininko” Administracija

'•9

I

.. 3.00 
.. 2.00 
.. 1.00 
... 1.00 
... 1.00 
... 1.00 
... 1.00 
... 1.00 
... 1.00 
... 1.00 
... 1.00

Kas norite įsigyti Saulėtoje 
Califomijoje Namus ar kitas 

nuosavybes
kreipkitės pas:

CNAS. LIKSIS
Reąlstatininkąs

710 N. Vau Ness Avė.,

Hollywood 38, Calif.

GRABORIAI

j Vokietiją

ir jauni. į 
Šurum-Bu- 
Tremtiniai.

Atsiveš Ir Žymią Solistę

Katalikų Veteranų Vyrų 
Choras — Glee Club, kurs at
vyksta j Bostoną lapkričio 28 
d. dalyvauti su dainomis Tau
tinių Šokių Grupės metiniame 
parengime, Municipal Buildin- 
ge, su savim atsiveš ir žymią 
lietuvaitę, solistę, kuri netik 
padainuos solo, bet talkinin
kaus ir visam chorui. Vietiniai 
gi grupės dalyviai suvaidins 
linksmą komediją “Muzikan
tai”, pašoks tautinių šokių ir 
išpildys deklamacijų ir kitokių 
margumynų programą. Rap.

Paaukojo Tremtiniams 
$100

“Lietuvai Remti Draugijos“
2-sis skyrius š. m. lapkričio 5 
dieną nutarė paaukoti mūsų 
broliams tebeesantiems trem
tyje — Vokietijoje $100, kalė
diniams siuntiniams.

Praėjusį penktadienį susirin
ko būrys tremtinių ir vietinių 
veikėjų ir tuos siuntinius pa
ruošė ir išsiuntė į Vokietiją.

Tremtinys.

PAIEŠKOJIMAI
Paieškomas: JOHN STALSK 

(Stauskas), gimęs Lietuvoje. Į 
Ameriką atvyko prieš pirmą 
pasaalinj karą ir, rodos, visą 
laiką gyveno Chicago mieste, 
S. Emerald ar Emerald Avė.

Paieško: Jo pusbrolis, IG
NAS MARDOSAS, sūnūs Juo
zo, gimęs Verebiejų* kaime, 
Krokialaukio parapijoje, Aly
taus apskr.

Jį patį, arba kas žino 
komojo adresą, prašau 
pranešti šiuo adresu: 

Ignas Mardosas 
(16) Kassel - Oberzw., Hessen, 

D. P. Camp Mattenberg, 
Forty - Sccondstr. 10. 
Germany, USA Zone.

paieš-
man

Nepaprastas Susirinkimas Nuoširdžiausia Padėka
—————— f

BALF’o 17 -tas skyrius kvie
čia visus lietuvius, kuriem rūpi 
tremtiniai, jų imigracija bei 
šalpos reikalai atvykti š. m. 
lapkričio - November 17 d., 
7:30 vai. vak. į Lietuvių Pilie
čių klubo svetainę. E ir Silver
St., kampas, kur įvyks masinis tuvių Dienoje, 
susirinkimas.

Priemusios 34-tos Lakewood, 
Pa. Lietuvių Dienos čekį su
moje $591.26 iš iždininko kun. 
K. J. Rakausko, norime labai 
nuoširdžiai padėkoti kunigams 
vadams, darbuotojams ir vi
siems dalyvavusiems toje Lie- 

kurios pelnas
padės mums vykdyti artimo 
meilės darbus.

S. Bar «se vietas ir Sūnus
Funeral Home

254 W. Broadway 
South Boston, Mass.

JOSEPH BAKASEVIČIL S 
Laidotuvių Direktorius 

NOTARY PUBLIC
Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Koplyčia šermenims Dykai 
Tel. SOuth Boston 8-2590

AVenue 2-2484

Yra ieškomas kun. Adomas 
Bieliauskas. Jeigu kas apie ji 
žinotų rašykite šiuo adresu: 
Bieliauskaitė - Druktainienė, 
D. P. Camp. Augsburg - Haun- 
stetten, Germany. U.S. zone.

lietuvių jau 
žmonių me- 
padėjo mums

CASPER
FUNERAL HOME

187 Dorchester Street 
South Botson, Mmi.

Joseph V.Casper 
(KASPERAS) 

Laidotuvių Direktorių* ir 
Balsamuotojas 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Koplyčia šermenims Dykai 

Tel. SO 8-1437 
SOuth Boston 8-3960

Konsulato attacne Anice-

Kaip dauguma 
žino, geraširdžių 
džiaginė parama 
įkurti ir padidinti senelių prie
glaudas dviejose vietose. Prie 
savo naujo motiniško namo po 
trijų metų darbo įrengėme 
neliams - vyrams patogius 
mus. Rengiamės netolimoje

se- 
na- 
at- 
na-

Dalyvaus j Bostoną atvykę 
pasitikti pirmojo laivo, kuris 
atplaukia su tremtiniais lapkr.- 
Nov. 18 d., BALF’o reikalų ve
dėjas Jonas Valaitis, buvo Ne
priklausomos Lietuvos kariuo
menės štabo viršininkas ir vė
liau ministeris pirmininkas Jo
nas Černius, ir Liet. Generali
nio
tas Simutis, ir labdaringos or- eityje ir moterims panašius 
ganizacijos atstovas Juozas B. mus Įrengti. 
Laučka. Jie visi padarys pra-, jęe mes įr mūsų glo- 
nešimus imigracijos reikalu, bojamieji seneliai jaučiame 
Reta proga, tad nepraleiskite ir jums gilų dėkingumą už Jūsų 
atvykite. Jokios Įžangos nebus, didelę paramą.

BALF’o 17 skyr. Valdyba, i Savo geradarius nuolat pri- 
; simename savo maldose, no- 
I venose, ir mišių aukoje. Taigi 
j visiems prisidėjusiems prie šios 
Lietuvių Dienos pasisekimo 

.maldausime gausaus atlygini- 
Imo iš Dievo ir palaimos vi
siems Jūsų darbams.

Nukry žiuoto Jėzaus Seserys
Brockton, Mass.

Perkūnija Ir Audra Ap
lenkė Bostoną ir 

Apylinkę

šeštadienį, temstant Bostoną 
ištiko smarki audra 
mi ir {perkūnija.

Matyt, žaibuojant 
kiu griausmu šiame 
rudens laike buvo j 
naujienybė.

su lietu-

su smar-i ----------------------
■ vėlyvame ’ f_
nepaprasta katalikišką spaudą— laik

raštį “Darbininką”!

Skaitykite ir platinkite

į Pristatome Alų ir Toniką
> Mes turime 11-kos rūšių alaus ir Įvairių tonikų. Mes alų ir 
£ toniką pristatome vestuvėms, į namus, krikštynoms, parems
> ir piknikams. Patarnavimas skubus ir mandagus. Šaukite:

į BORIS BEVERAGS £O.
J. ARLAUSKA, Savininkas

i 220 E St., Tel. SO 8-3141, $o. Boston, Mass.

Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims yra
I SOUTH BOSTON CAFE

Vincas Balukonis, Savininkas.

Pagamina gerus lietuviškus pie
tus, užlaiko geriąusį alų, vyną ir 

degtinę, ir visiems draugiškai 
ir mandagiai patarnauja.

South Boston, Mass.

YAKAVONIS
Fanerai Home

741 No. Main St.
Brockton, Mass.

V. YAKAVONIS 
Laidotuvių Direktorius ir 

Balsamuotojas
Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Koplyčia Šermenims Dykai 

Tel. Brockton 8-1580

WAITT
FUNERAL HOME- - X.

30 Emerson Avė. 
Brockton, Maso.

Edmrd J. Waitt
(Waitekūnas)

Laidotuvių Direktorius ir 
Balsamuotojas 

Patarnavimas Dieną ir Naktį. 
Koplyčia šermenims Dykai 

Tel. Brockton 3368

WAITKUS
FUNERAL KOME

197 Webster AveM
Cambridge, Mass.

PRANAS WAITRUS
Laidotuvių birektorius ir

Babamuotojas
(Notary Public)

Patarnavimas dieną ir naktį. 
Nauja moderniška koplyčia Šer
menims dykai. Aptarnauja Cam- 
bridfe ir Bostono kolonijas Be- 
miatnrtomis kainomis.

Kainos tos pačios ir į kitus 
miestus.

Reikale Saukite; Tel. TR-6-6434.

ZALETSKAS
FUKEBAL home

9M Eaat Broadwa> 
SOUTH BO8TON, MASS.

D. A. Ząletskas, F. E. Zaletskas 
Grabcriai Ir Balsam uoto ja i 

Patarnavimas dieną ir naktį.
Koplyčia Šermenims Dykai

NOTARY PUBLIC
Tel. 90 8-0815

BOuth Boston 8-2609
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Sovietų Rusijos Vaikai
Neglobojamu sovietu vaikų likimas.
- Devynerių metų vaikas nužudo sa
vo tėvų. - “Bezprizornikas” suvalgo 
motinų ir {skundžia nusikaltus; dėdę.
- Ar tai patikėtina? - “Būkite pra

keikti, jei išėję tylėsite!”
Visos kultūringos šei- šama. atplūdo jau ir Į Lie- 

mos ir valstybės susirūpi- tuvą.
nusios vaikų auklėjimu. Toje pačioje knygoje W. 
Tam tikslui organizuoja- Olszewski rašo apie vieną 
mos mokyklos, vaikų toki “bezprizorr.iką”, e- 
draugijos ar būreliai, lei- santĮ laisvėje:
džiama speciali spauda. — Jaunas konvojus. Ber- 
rengiami auklėją pobū- niukai švarutėliai apsi- 
viai, žaidimai ir pan. rengę ir linksmi. Vienas iš

Kitaip, tačiau, yra So- jų priėjo prie krotų, kurie 
vietų Rusijoje.

Norėdamas duoti šiokį 
toki vaizdą anie savietų 
vaikus. naudojuosi žo
džiais tų. kurie patys gy
veno Rusijoje ir savo aki
mis matė.

DEVYNERIU METI 
VAIKAS—TĖVŽUDYS j
W. Olszewski labai įdo

miai parašytoje “Statome ma. kad nėra? 
kanalą” knygoje rašo: 1 — O dėl to,

— Šiandien nasivaikščio- prizomikų paeinu; tokiu 
jimo metu Mažametis su būdu ir giminių man ne
munais vaikščiojo— prisi- gali būti...
juokėme už visus laikus:; Pagalvojo Korovajevas 
tokį juokinga berniuką valandėlę — nustebino jį 
pamatėme. Einame mes toks atsakas, — bet paga- 
savo rateliu ( 
kieme. J. K.). Mažametis 
savo, bet tame pačiame 
kieme; aš rūkiau. Lenkia 
mane vienas berniukas — 
iš akies turi kokius devy
nerius metus, ne daugiau, 
praeina pro pat mane ir 
prašo: i
— Dėde, duok prisidegt! nesi tu vienas, 
Daviau jam: matau, bu- betarpiškas <

dėtojas nebara, sustojau vaisius? (Tai 
valandėlei ir klausiu:

— O
kuti?

Man 
tokios 
ri. Padarė — manau —ko
kią kvailvstę iš bado, štai 
ir pasodino bernioką. O 
mano berniokas, kai išgir
do. kad jį klausiu, tuojau 
vilku į mane pažvelgė:

— O kas tau su tuo? Ne
žinai ,ar ką? Tėvą paplo
viau .tai ir pasodino para- 
zinai!

“BEZPRIZORNIKAS” 
SUVALGO MOTINĄ
Sovietų Rusijoje yra 

vaikų .kurie “bezprizorni- 
1 ais” vadinami. Jie nieko 
režino apie savo tėvus ir 
Ą ra tiesiog sulaukinėję. 
Tokių vaikų,

mūsų prieskvriaus dury
se buvo, ir žiūri į vidų. 
Atydžiai apžiūrinėja. Ko
rovajevas neišlaikė ir 
klausia:
— O tau ko? Gal giminių 

ieškai ?
i — Man tokių svoločių 
tarpe giminių nėra! —tas 
ijam iš karto.

— O iš kur tau yra žino-

kad iš bez-

— A
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Renkas aukštyn, k’upšeius žemyn. — Korėjoje, komunistų suagi
tuoti sukilo kai kurie jų pakeleiviai. Vaizdas parodo valdžios kariuome
nės kareivius Įtariamuosius suklupdytus. Jie norėjo nuversti šalies val
džią ir Įvesti raudonųjų.

I

DRAUSMES, BENDRADARBIA 
VIMO IR PAGARBOS REIKŠ

ME GYVENIME

Rašo M. MATUKAS, Hinsdale, III.

(kalėjimo bau iam taip sako:
— Iš tikrųjų, tavo tiesa, 

bet vistiek man Įdomu, 
galima sakyti, iš moksli
nio taško žiūrint, tavo tė
tuką ir mamytę pažinti. 
Pasakyk taip maždaug, 
kaip atrodo tavo reikalas, 
kad neturi giminių? Juk 

pagaliau, 
evoliuci jos 

jis pagal 
Darviną, nes kadaise 1---

už ką tu sėdi, vai-

atrodė .kad akutes 
geras, šve’nias tu-

GAIDELIAI PRAGYDO

Gaideliai pragydo, 
šuneliai sulojo, 
greitai puoliau prie langelio 
ar ne piršliai joja.

Atjojo, prijojo, 
prie aukšto dvarelio, 
užkabinti, užrakint 
variniai varteliai.

— Išeik, uošvytėle, 
sena motinėle, 
atkabinki, atrakinki 
varinius vartelius.

Vartelius rakino.
I

nuo žirgo sodino.
r.u’o žirgelio sodindama 
seklyčion vadino. 

Seklyčion vadino.
už stalo sodino, 
už stalelio pasodinus 

kaip prane-' didučiu vaišino.

•;
f
i

ros žmonės, nepa ičgia su- į perka ir padaro galima vi- 
prasti, kad autoritetas y- šokią pažangą, 
ra Įkvėpimo šaltinis gyvy
bingai veikiančiomis žmo-'ką, kurti ją gyviems inte- 
gaus jėgomis, kurs su ve- resams, teisėms ir pažiū- 
da viską Į aukštesnę vie- roms.
nybę ir jo tikslu nėra as-l Šimtmečių patyrimas 

; meniško žmogaus klysta- mus moko praktiškų tai- 
mumo vardu visas veik- sykliu : 
liąsias žmogaus jėgas su
pančioti.

į Jau vien, kad pažinus 
pagrindines gyvenimo tie
sas, reikalinga visa eilė 

! sunkiausių reikalavimų 
išpildyti.

j Be to, nekalbant apie 
i Dievą, gamta taip pat 
! diktuoja įstatymus ir mes 

■ matome, kad daugelis 
Į žmonių nepajėgia pagal 
: tuos Įstatymus objekty
viai elgtis.
i Jeigu panagrinėsime pa- kitas ramioje nuotaikoje.

Mūsų pareiga kurti tai

pra- 
pas-

Žodis disciplina (draus-1 Disciplinos vardas 
• mė) yra kilęs iš lotynų plėstas kitai protinei 
kalbos, kuriuo žymimas mei, daugiau dorinėje sri- 
dalykas reikalingas pa- tyje reiškia: dvasinį susi
ruošti, išmokti, dėl to di- pratimą, tobulin i m a si, 
sciplinos sąvoka praple- koncentravimąsi. Šia min- 
čiant medžiagai kurią rei- timi disciplina turi di- 
įkia paruošti — išmokti, džiausios reikšmės visose i 1. r, • 4-» 1 z~» c.r . _ rt 111^1 "11
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1. Kiekvienas turi mokė
ti pasilikti savo ribose ir 
gerbti kito sritį.

2. Kritikoje ir reikala
vimuose nepažeisti kito 
ambicijos. “Valdyti savi
meilę” — sako prancūzai 
ir savo mandagume la
biausiai tuo rūpinasi. Prie 
to priklauso ir drąsiai 
prisipažinti savo silpny
bes ir klaidas.

3. Išsikalbėjimui pasi
rinkti tinkamą valandą, 
kai pats nesusiekzinęs ir

čio apsisprendimo vyks- Tai pedagogikos auksine 
mą, tai irgi neaišku koks taisyklė.
.“aš” gali mus apspręsti. 
Tik jau ne mūsų įgeidžiai, 
{geiduliai, tuštybės, ais
tros. Žinoma, gali apsprę
sti aukštesnysis “aš” mu
myse, bet ir šis pastarasis 
vra visuomet susirišęs su 
žemesniais motyvais. Tik
ras ansisprendimas bręsta 
tik gilios pagarbos auto
ritetui mokykloje, kurs 
išgelbsti iš taip didelio 
mūsų vidaus chaoso. Prie
šingai elgiantis visuomet 
yra pavojus būti apspręs
tiems iš išorės, vietoje vi
daus. Tik Kristaus asme
nybė, kuri vidiniai gyve
no ir kalbėjo, nieko jai 
netrūko. Ji moko mus to 
paties ir traukia mus nuo
latiniu savo spindėjimu.
Tik Jo žvilgsnyje jaučia sireiškia supratimu, kad 
žmogus aukštesnį pašau- žmonių įvairūs būdai bū- 
lį; čia išsprendžiami visi tinai turi vienas kitą pa- 
sunkiausi klausimai: ra- pildyti.
mybės, laisvės... Tik Kris- m. Visuose žmonijos 
tui žmogus paveda pats kultūros ir civilizacijos 

srityse pažanga vyksta 
dėl to nuolatinio kūrybos 
vystymosi. Tūkstančiai 
žmonių ir tai šimtmečiais, 
kaip tos bitelės nešė ir ne
ša į žinojimo avilį tiesas, 
kurios vėliau kitų su pa
garba apvalomos, papildo
mos, iškeliamos ir tokiu 
būdu žmonijos pažangos 
statinys darosi turtinges
nis ir dailesnis.

Jeigu tat įvyksta koks 
nesutarimas tarp įvairių 
buvusių ir esamų pažiūrų, 
tai tas yra naudinga, nes 
tai veda prie pažiūrų ir 
minčių išlyginimo, prie iš
plėtimo ir ištobulinimo, 
prie aiškaus 
mo tų sąlygų ir aplinky
bių, kuriomis 
mintis yra tikra.

4. Netylėti, bet nuolatos 
dėstyti mūsų pagarbos, 
pasitikėjimo ir vertinimo 
priežastis.

5. Mokėti 
mų, kuriais 
gautų savo 
bę.

6. Pagrindiniuose daly
kuose būti kietam ir ne
nusileisti.

Esame žemėje tam, kad 
kaip dalis vis siektume 
visumos ir vis iš naujo 
stengtumės susitikti su 
tuo, kurs iš pagrindų ki
toks yra, kito siekia, ki
taip masto negu mes ir 
pasinaudotume tuo išsi
gelbėti iš siauros savo 
vienašališkumo lindynės.

Tikras subrendimas pa-

rasti sprendi- 
abi pusės at- 
teises ir gar-

božrikų Lygos Pirminin
ku buvo, gudrus vyras 
Koro va ievas!).

Tas jam ir atsako:
— Tu mane “evoliucija” 

negąsdink, ne tokių išsi
reiškimų girdėjau! O kas 
liečia mano tėvus, nieko 
įdomaus negaliu tau pasa
kyti: apie tėtuką ir ma
mytę tikslių žinių negalė
jo pasakyti. O ją pačią,! 
kai buvo bado metas, dė
dė prikūlė ir pyragaičiu) 
prikimšimui parengė. Aš 
tada dar šunpalaikis bu-Į 
vau ir pilvas man P°i sakoma: mokslo, filosofi- auklėjimo šakose, 
pyragaičių suskaudo Sų-, istorijos disciplina.
pratau, nors sunpalaikis, j i_ !_____ r______ y
kad maitinimas ne kokios TŪKSTANTI 
kokybės ir nuėjau į GPU 
dėde pasiskųsti. Dėkingu
mą man išreiškė, į prie
glaudą paėmė, ir ten pasi
likau, o dėdę tuojau vieto
je sušaudė. Pats matai, 
nepavyks tau mano gimi
nių pažinti, net negalvok!

Nusijuokė ir nuėjo, o 
į berniokai pradėjo 1932 m. 
minėti.
AR TAI PATIKĖTINA?

Lengvas, jumoristinis 
W. Olszevvskio stilius 
skaitytojams gali sukelti 
nepasitikėjimo: nejau tai 
tiesa?

Nė pats nežinau. Tačiau 
Į labai iškalbingas yra kny-j 
j gos motto: j I

— Būkite prakeikti, jei-: 
Igu iš čia tylėsite! — Pa- 
silieką stovykloje išeinan
tiems į laisvę.

Knygos įžangoje
Irius aiškina:
Į — ...Didesnė knygos da-
Įlis
' siminimai, mano pergy- 
Įvenimai ir stebėjimai, at
likti Dniepropetrovskio a- 
pylinkės NKVD, Charko
vo persiuntimo arba tran
zitiniame (jei kas nori) 
kalėjime, kelionėse ir, pa
galiau, stovyklose. Tiks
liau — Pietiniuose Gele- 
jžinkelinių NKVD stovyk
lose, Kotlase, 
Miežoge.

Netikintiems
pataria:
— Jeigu kas

teiks Kanalo statybos me-' 
todų atžvilgiu įtariamai į 
ir nepasitikinčiai, siūlau* 
jam atlikti išvyką į Sovie
tų Sąjungą. Aiškus daly-! 
kas nedera tuo atvejuĮ 
kreiptis “Inturisto” pa
galbos. Reikia nuvažiuoti, 
palaukti kurį laiką...
— Esu giliai įsitikinęs, 

jog visi, kurie paklausys 
mano patarimo, “trurn- 

j pjausiu terminu” galėsi 
į pasidalinti įspūdžiais iš

vienoje
” stovyk-

J. Kuzmionis.
1948. X. 27.

t

! I. Disciplinos sąvoka ar
timai rišasi su autoriteto 
reikalingumu.

į Žmogus yra visuomeni
nė būtybė, kuri prigim
tam Įstatymui diktuojant

ŽINGSNELIŲ
Tūkstantį žingsnelių
Nuo mano namelių
Negaliu nueiti pas savo mer- siekia amžinosios laimės; 

gėlę. bet šios laimės žmogus
Ramu drylia, 11a lia (21 negali pasiekti negyven- 
Negaliu nueiti pas savo 

gėlę.

Ėjau per laukelį.
Dobilėliai žydi,
Rodos, kad mergelė
Čia mane palydi.

! Ėjau per upelį, 
i Upelytis teka.

Rodos, kad mergelė 
j Čia su manim šneka.

Ėjau per kaimelį
! Ant galų pirštelių,

Kad neprižadinčiau 
Mergelės tėvelių.
Dureles pravėriau,
Kepurėlę kėliau,
Labs vakars, mergele, 

j Pas tave atėjau.

Suskaityk, mergele,
Kiek aguonoj grūdų?
Niekur nėra tokių,
Kaip mudu abudu.
Pasakyk, mergele,
Kiek mėnesy dienų?
Kitos tokios nėra,
Kaip tiktai tu viena.
Mėnesy dienelių 
Trisdešimt ir viena, 
Daug yra bernelių, 
Ne tiktai tu vienas.
Senojo tėvelio
Yra pasakyta, 
Kad bernelio meilė 
Su nuodais maišyta.

Senosios močiutės
Yra pasakyta.
Kad mergelių meilė 
Su medum maišyta.
Viena žvaigždė šviesi, 
Antra dar šviesesnė, 
O mano mergelė 
Už visas gražesnė.
Mergele, rūtele,
Josiu į karužį.
Rašysiu laiškelį
Auksinėm raidužėm.

Vyturėliai gieda. 
Nebetoli diena.
Sudiev, mergužėlė, 
Pasiliki viena.

bet šios laimės 
negali pasiekti 
damas padoriai šiame gy- mer- „ save, kad laimėtų kai kąvenime. Dėlto žmogus yra didesnio.

II. Meilė artimui ir įver- 
Į tinimas jo darbų turi sek-

i

auto-

tai mano paties at-

J

Ajkinie ir

autorius
f
ij 

nors nusi-j

Paveikslas parodo ypatingą dalyką — lėktuvas siūlomos išvykos 
nenusileidęs prisipiiia gasolino. Tas lėktuvas nori iš- “Sovkanalstrojo 
bandyti ilgiausią išsilaikymo ore laiką. Jau 726 va- loję, 
landas išbuvo skrisdamas.

reikalingas: a) dvasinio 
auklėjimo, persnė j i m ų, 
nurodymų Dievui pažinti, dį.
mylėti ir .^dorovingai gy*!rovės mokslo reikalavimų, 
venti; b) is mažens reika-|Kaip ^^3, skamba
lauja kūno auklėjimo, pa-!Kristaus žodžiai: “Nauja 
ramos senatvėje ir ligoje, iįsakvIną duodu jums, kad 
apsaugos pavojuose. Įmylėtumėte vienas kitą.

Viso to žmogus vienas,jg to pažins jyg esa- 
negali pasiekti, turi būti
nai jungtis į draugijas.

ypatybė — ;
Visuomeninė draugija yra §fuos"

te mano mokiniai, jei tu
rėsite meilę vienas ki- 

, 34. KaipDraugijos neatskiriama tam- Jono 13
-? sunkiai vyksta išlaikyti
tvarkingas siektaas" l»n- 
dro geno. Siekimas geno Į žmonės,
yra aktyvus ir pasyvus J kiame
Autoritetas yra aktyvus 
siekimas bendro gėrio, t. 
y. Dievo ar draugijos pa
vesta galia, Įsakomuoju 
būdu tvarkoma žmonių 

; veiksmai.
į Kada tik pradedama 
kalbėti plačiau apie auto
ritetą, tuoj iškyla nauja 
problema, tai būtent, lais-1 
vės. Tačiau šios dvi galy-! 
bes nėra atskiriamos ir 
jeigu kada vienai ar kitai 
iš jų ,per daug vertės su
teikiama — susilaukiama 

' daug blogo.
Į šiandien, skaitoma gero* 
išsiauklėjimo ženklu kai-! 
bėti apie ‘laisvuosius žmo
nes’. Iš tikro, visuomeni- 

. niame gyvenime, kultūri- 
Įniame darbe ir auklėjime, 
i laisvės principas tikrai 
dar pilnai neįgyvendintas. Į 

, Tačiau gyvenimas nėra 
{priklausomas tik nuo vie- 
Ino dėsnio: ko laisviau ir 
i plačiau asmenybė išsiplė
sto ja ir plačiau bei labiau 
■ ji iš savęs reikalauja prie- 
išingo atoveiksmio, kad * 
plėtriosios ir dvasinės jė- J 

{gos nesusiskaldytų ir bū-1 
Į tų kieno nors jungiamos į 
! vieną galybę. ’

Laisvės šalininkai, kar-- 
'tais ir gan aukštos kultu-|i

Evangelijos žo- 
i esame 

kalbame ir vei- 
ne taip švelniai 

kaip norime, bet čia visa 
pareina nuo to, kad vė
liau klaidas pažįstame ir 
jų drovimės, o tai jas at-

konstata Vi

ta ar kita

i
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