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• Laisvės kovų simbolis
• Yra ir tokią keistuolių
• Tvirtinama geležinė uždanga
• Žmonių verti sovietų

valdžioj
•

Paskutiniu metu Jungtines 
Amerikos Valstybes ir Kanadą 
vizitavo Indijos premieras Pan
dit Jawaharial Nehru.

Mes, lietuviai, kalbėdami a- 
pie šį asmenį, kiekvienas gali
me iššaukti iš savo pasąmonės 
tam tikrų asociacijų. Tai žmo
gus, kuris be ginklo, be moder
niųjų patrankų, vien tik su ne
palaužiamu ryžtu ir laisvės 
troškimu, kovodamas kartu su 
(nuo pasikėsintojo kulkų žu
vusiu) indų tautos vadu M. 
Gandhi, iškovojo tam milžiniš
kam kraštui — Indijai laisvę. 
Pasakyčiau, kad tai yra lyg ir 
laisvės kovų simbolis.

Pandit Nehru yra šešiasde
šimties metų vyras. Iš to metų 
skaičiaus, net trylika jų teko 
praleisti britų kalėjimuose. Ir, 
nors jo galvą padabinę sida
briniai plaukai, bet ar jis pa
lūžo ,ar jis atsisakė kovoti dėl 
Indijos laisvės? Ne ir, toli 
gražu, ne! Tik jo didelė ištver
mė, didelė meilė savam kraš
tui ir leido sulaukti tai, kad, 
pagaliau, Indija šiandieną yra 
laisva...

Kaip matome, viską galima 
sunaikinti, viską galima su
griauti ir palaužti, tik žmogaus 
tvirto tikėjimo ir valios — ne. 
šiame atvejuje, ir mes, lietu
viai, taip pat galime daug pa
simokinti, nes ir mes siekiame 
to paties, savo Tėvynės laisvės.

Pandit Nehru neseniai sve- 
kur 

sostinę Ottavą, Niagara Krio
klį, Torontą ir kitas žymesnes 
vietoves. Tai labai simpatiška ' 
ir labai demokratiška asmeny- ‘ 
bė. Jis kalba puikiausiai ang- , 
liškai, geriau mėgsta būti va- . 
dinamas tik Nehru, bet ne 
“sir” arba “your excellency”...

Plačiu šypsniu Nehru nusi
šypsojo, kuomet Kanados ■ 
spaudos reporteriai jam prane
šė, jog Maskvos spauda, už 
lankymąsi JAV-bėse, jį vadina 
“Azijatišku instrumentu impe
rialistinės Amerikos”. Čia pat 
jis pareiškė, jog Prezidentas 
Trumanas jį buvo užkvietęs 
atsilankyti į JAV net prieš 
dvejus metus, tik jis dėl gau
saus valstybinio darbo to pa
daryti negalėjęs. Paskutinį 
kvietimą iš Prez. Trumano jis 
gavęs prieš 6 mėnesius laiko. 
Užsiminė Nehru ir apie komu
nistų partiją Indijoj, kuri, jo 
žodžiais tariant, esanti' labai 
negausi ir praradusi visuome
nės pasitikėjimą. Tai įvykę II 
Pasaulinio Karo metu, kuomet 
Rusija įstojo į karą, o tuomet 
— ir Indijos komunistai buvę 
pasidarę labai dideli karo šali
ninkai. Gi indų tauta — karo 
nemėgsta.

Indijos premieras pasisakė, 
kad jis norėtų užpirkti Šiauri
nėj Amerikoj 1,000,000 tonų 
kviečių, daugiau mašinų ir 
gauti daugiau technikinių asi
stentų, kurie pagelbėtų praves
ti Indijoj industrializacinę pro
gramą.

Tokie, matyt, šio Indijos po
litikos vyro ir buvo planai, be
silankant JAV ir Kanadoj.

“Kuryer Polski” Nr. 249 ra- 
šo apie vieną žmogų — keis
tuolį. Norėčiau tą istorijėlę, 
kaip itin būdingą, čia pakarto
ti. Tai įvyko Albany, N. Y. 
mieste (JAV). Prieš dvidešimt 
aštuonis metus, už girtuoklis- 

. vimą, ten buvęs areštuotas tū
Tęsinys 2-nune pust
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Lapkričio 11 d., 1918 m. 
buvo pasirašyta sutartis 
nutraukti karą. Po to tai
ka. Ir štai nepraėjus 25 
metams naujas pasaulinis 
karas. Išsilaisvin u s i o s 
tautos po pirmojo pasau
linio karo vėl pavergtos.

Antras pasaulinis karas 
praėjo, nusinešdamas mi
lijonų žmonių gyvybių. 
Paliaubos, bet taikos ir 
šiandien nėra pasaulyj. 
Komunizmo slibinas nu
žudė ir tebežudo nekaltus, 
taiką mylinčius žmones. 
Kada bus padarytas ga
las baisiam ir žiauriam 
komunizmo slibinui?

Anglg Spiria Apteiktu* 
vos Paveigimt

ADIENIS (Friday), LAPKRITIS (November), 11 D., 1949 M.

Lietuvos Nepriklausomybės
Raktai Yra Amerikoje

Iš Visuotino Amerikos Lietuvių Kongreso Hew Torte 
Lapkričio 4—6 d.

I

Ketvirtadieni, lapkričio 
10 d. “Boston Globė” laik
raštyj tilpo straipsnis a- 
pie Baltijos valstybių pa
vergimą, tautų žudymą, 
kolektivizaciją ir kitus 
nenormalumus.

Pažymėtina, kad straip
snio autorius sako, kad 
Lietuvoje yra didžiausias 
ir stipriausias pasiprieši
nimas Sovietų Rusijai.

Jung. Tautos Nubalsavo
UlKni RCPnUatlSOInyoę

• . ........*
Lake Snccess, N. Y. — 

Jungtinių Tautų Politinis 
ir Saugumo Komitetas 
nubalsavo duoti Libijai 
laisvę ir nepriklausomybę 
1952 m.

Komitetas nubalsavo iš
rinkti ir pasiųsti komisi- 
jonierių į tą kraštą, kad 
is pagelbėtų to krašto 
įmonėms parašyti ir pri

imti konstituciją.

i Edvardas Karnėnas

įL- .>1 p,.
t. ;-W

i Į - *
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PIRMOJI DIENA i sveikinęs suvažiavusius, 
Didžiulį “Hotel New ji? atkreipia dėmesį į tra- 

Yorker” užplūdo nepa- Lietuvių Tautos
prasti svečiai — lietuviai pabrėžia Amerikos
iš visų JAV lietuvių kolo-!iej51?'1^ šventą pareigą 
nijų. Visur skamba lietu-' felbet.i 
vių kalba. Vyksta detega-lkovotl del Lietuvos litais-

v •

Popiežiaus Kreipimasis 
| Teisėjus

Roma — Popiežius Pi
jus XII kreipiasi į viso 
pasaulio katalikus teisė
jus, ’kad jie nedalyvautų 
bylose, kuriose sprendi
mai daromi remiantis į- 
statymais Bažnyčios lai
komais priešingais teisin- 
ffumuL i

šis popiežinis atsišau
kimas buvęs išleistas są
ryšyje su kunigų ir civi
linių žmonių persekioji
mu už lojalumą Bažny
čiai ir jos rėmimą. Atsi
šaukimas tarp kita ko lie
čia išsiskyrimų ir politi
nes bylas.

Teisėjas Medina, kuris 
nuteisė komunistų vadus 
už sąmokslą, taip išgarsė
jo, kad ir nebūdamas 
kandidatu gavo du balsus 
į New Yorko mayorus.

BOSTONO MIESTO RINKIMAI

Nauji IMji Ldhnėjo 
rcw jerscy įstaigose

vinimo ir nurodo į Kon
greso svarbą, kviesdamas 
atstovus darniai bendra
darbiauti.

Po tokios entuziastin
gos įžangos prasidėjo 
garbės svečių sveikini
mai. Čia Kongresui labai 
malonią staigmeną pada
rė Maryland senatorius 
Herbert O’Connor, atvy
kęs į pirmąjį posėdį ir pir
mas pasveikinęs Kongre
są pareikšdamas, kad

JAV neįvykdys savo pa
skirties tol, kol nesudarys 
są*yKV pavergtai Lietuvai 
sugrįžti į laisvųjų tautų 
tarpą. Tai yra didelis už
davinys atstatyti tuos 

'principus, kuriais susikū
rė ir gyveno Lietuva.

Į Toliau Kongresą sveiki- 
I no Lietuvos ministeru 

L Washingtone Povilas 2a- 

ris Feldman, Estijos mi
nis t e ris J. Kav., Lietuvos 
Nepriklausomybės Akto

tų registracija ir tuoj 
prasideda pirmasis posė
dis.

Pirmininkauja Ameri
kos Lietuvių Tarybos pre
zidentas Leonardas Šimu
tis.

Visiems sustojus, įneša
mos JAV, Lietuvos ir Ve
teranų vėliavos. Pirmas 
jaudinantis mome n t a s. 
Vėliavos pastatomos už 
prezidiumo stalų, abipus 
didžiulio Lietuvos Vyties 
paveikslo.

Pakilia nuotaika sugie- 
dami JAV ir Lietuvos 
himnai. Dideliu susikau
pimu išklausoma malda— 
invokaeija, kurią sukalba 
kun. K. A. Vasys. (Invo-į

Praeitą antradienį, lap- spaudoje. Be to, tas ir ne 
kričio 8 d. ne tik Bostone, taip svarbu, 
bet ir kituose miestuose ir 
miesteliuose įvyko valdi- miesto mayoru yra iš-

• ’* ' Kadangi‘rinktas John B. Hynes,
leidžiamas gabus administratorius ir 

metiPkacijos tekstas tilpo pra
ėjusiame ‘Darbininko’ nu
mery).

Svarbiausia 
kas išrinktas. Bostono

ninku rinkimai. 
“Darbininkas” 
Bostone, tai ir pradėsime1 
nuo Bostono.

.Pažymėtina, kad ir So.

politikas, tik 52 
amžiaus žmogus.

pažymėtina, aaa ir oo. i I J-įU y 1'
Bostono lietĮiijfci, aktyviai «Atidai 

- dalyvavo mayoro rinki- MM vwtt Kongresi
muose. Pavyzdžiui už Pa- 
trick J. Sonny McDo- 
nough labai energingai 
darbavosi p.p. Pranas 
Razvadauskas, Vincas

1 New Yorko mayoru vėl 
išrinktas William O’Dwy- 
er, senatorium išrinktas 
Herbert H. Lehman, bu-

Skudris, Dr. A. L. Kapo- v«s tos valstijos guberna- 
chy, adv. Jonas J. Griga-ito5Jus’ „ 
liūs ir kiti. Už mayorą- Brocliton> Mass.
James M. Curley darba- ™s mayorui Joseph H.

Mi-

j tari 
rti Icomif- 

to pirmininkas Juozas B. 
Laučka, pasveikindamas 
Kongreso dalyvius ir lin-i . A , ,, , , .
(ėdamas sėkmingos dar- signataras prof. Mykolas 

buotės .Biržiška, Lietuvos diplo-
Kongreso atidarymo kai- ™at‘jos, šefas ministeris 

>ą sako ALT prezidentas į Stasys Lozoraitis ir bu- 
Leonardas Šimutis. Pa- Tęsinys 2-rnme pusi.

Newark, N. J. — Nauja 
CIO, Electrical, Radio ir 
Machine Workers unija 
visose New Jersey įstai
gose laimėjo, būtent, pa
darė naujas sutartis.

vosi du Juozai — Lola įrJ^y11^’ 
Matačinskas. Kiti jiems 
pagelbėjo. Kandidatas į i 
Bostono miesto mayorus

, demokratai iš
rinko jo brolį kandidatu. 
Bet tas įvyko prieš pat 
rinkimus. Thomas Dow-

Lewis Pertraukė Angliakasių

irChicago, UI. — John L. kad trumpoje ateityje 
Lewis, angliakasių unijos kitos plieno įstaigos pri- 
prezidentas, įsakė strei- ims darbininkų reikalavi- 
kuojan tiems darbinin- mus.
kams grįžti darban ir j Plieno industrijos dar- 
dirbti iki lapkričio 30 d. bininkai laimi. Jie gauna 
be sutarties. <

Lewis užbėgo už akių 
Taft - Hartley įstatymui. 
Angliakasiai, dirb darni 
per tris savaites, pašalins 
anglies trūkumą. Valdžia 
negalės jiems taikinti 
Taft - Hartley įstatymą.

Be to, jis duoda progą 
darbininkams užsidirbti 
kiek pragyvenimui, nes ne 
visi darbininkai turi už
tektinai sutaupų, kad be 
darbo galėtų gyventi.

tą, ką jie reikalauja.

Trijų Mffigjg MHsteriai 
Pritaria Vatam Vokietijų 
Pritarti Į Europos Tarybų

Pieno Strofas PalaužtosL r

New York—Jau 40 nuo
šimtis plieno industrijos 
dirbtuvių dirba pilną lai
ką. Taigi streikas yra pa
laužtas. Galimas dalykas,

John B. Hynes neturėjo ney. neturėjo progos susi- 
lietuvių, kurie viešai dar- pajjnti su balsuotojais. _ 
buotųsi, kad jis būtų iš
rinktas, bet jis turėjo la
bai daug lietuvių, . . .
jeigu taip galima pasaky- hetuviai^ tai
ti, dirbo už jį pogrindyj. Chfford butų pralaimėjęs. 
John B. Hynes išrinktas 
Bostono miesto mayoru. I

Lietuviai nieko nepra
laimėjo. Tie, kurie .
už John B. Hynes yra lai-jviams *__________
mėtojai. Pralaimėjusieji; Trumanas patenkintas 
lietuviai turi pasveikinti New Yorko rinkimais. Jis 
laimėtojus ir bendrai yra įsitikinęs, kad šių 
dirbti visų gerovei. įmetu rinkimai labai daug

Kiek ir kas gavo balsų pasako apie rinkimus 
jau buvo paskelbta anglų 1950 m.

Kandidatas Melvin B. 
Clifford, respublikonas, 

kurie 'išrinktas labai maža dau-

Tačiau buvo ir lietuvių, 
kurie balsavo už Clifford. 
'Dabar pažiūrėsime 

dfrbo *r ^4 Clifford duos lietu-
kiek

Aukščiausis Teisinas Patvirtino 
Bausmę Angliakasių Unijai

Prezidento Trumano Sveikinimas 
VA Lietuvių Kongresui .

A MESSAGE FROM THE PffiSBENT OF THE 
UNITED STATĖS

“I am happy to send my greetings and best 
wishes to you who have gathered in New York for 
the 
and
you

Paryžius — Trijų di- 
džiųjų— Jung. Valstybių, 
Anglijos ir Prancūzijos 
užsienio ministeriai pri
taria priimti Vakarų Vo
kietiją ir Saaro kraštą į 
Europos tarybą. Tačiau 
tai dar turi patvirtinti 
prancūzų parlamentas.

Lapkričio 10 d. atvyko 
į Paryžių Belgijos, Olan
dijos ir Luksemburgo mi
nisteriai pasitarti dėl Va
karų Vokietijos priėmimo 
į Europos tarybą.

Washington, D. C. — 
Jung. Valstybių Aukš- 
čiausis Teismas 5 balsais 
prieš 3 patvirtino apskri
ties teismo sprendimą, 
būtent, kad angliakasių 
unija ir jos pirmininkas 
John L. Lewis užsimokė
tų $1,420,000 pabaudos.

Išrinko Mirusį Žmogg

Paramas, N. J. — šio 
miestelio piliečiai susidu
ria su problema, kuria 
gali būti turės išspręsti

teismas. Piliečiai atidavė 
daugiau balsų už mirusį 
žmogų negu už jo oponen
tą.

William Wehrman, res
publikonas, kuris mirė 
spalių 10 d., gavo daugu
mą balsų. Respublikonai 
mano, kad į mirusio vietą 
turi būti paskirtas 
blikonas. Tačiau 
kratai kitaip žiūri, 
ko, turi būti nauji
mai arba teismas turi iš
spręsti tą klausimą.

meeting of the Lithuanian American Congress 
to those Americans all across the country whom 
represent.
“You are to be congratulated for the contribu- 

tions you have made to our democracy and for your 
desire that your kinsmen overseas may share the 
benefits and privileges and duties of a free people ’ 
which we in the United Statės treasure so dearly.

“Despite the existence in this world of those who 
place power and might above freedom and justice I 
have faith in the people of the world, faith that men 
and women likę you and me can achieve a just peace 
for all the world on prmciples of freedom and justice 
and that with God’s help we will achieve this goal. I 
know that you mušt share that faith and will work 
with your government to h*elp to make it a reality.

Very sincerely yours
HARRY S. TRUMAN”

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

respu- 
demo- 

Jie sa- 
rinki-

šeštadienį, lapkričio 12 d., 1:15 vai. po pietų įvyks 
Lietuvių Radio Valandos programa. Iš WESX radio 
stoties — 1230 kilocycles, Salėm, Mass. bus transliuo
jamos liaudies dainos, muzikos kuriniai, pranešimai, 
sveikinimai ir kalbos.

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

UTHUANIAN RADIO HOUR
366 W. Broadway So. Boston 27, Ma—,

Telephonai: SOuth Boston 8-6608 arba NOrwood 7-1449



Penktadienis.. Lapkričio 11.249 ._ .
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ĮVAIRIOS žinios
A

Lietuvos Nepriklausomybė i
Raktai Yra Amerikoje

(Pr.džia i-me pusiapyj*
vęs ministeris pirminin
kas gen. Černius. Ypatin
gai šiltas buvo Estijos 
ministerio sveikinimas. _ _ _
Prof. M. Biržiška palinkę-1 voriūnienė: 
jo, kad Kongresas būtų ■ Dirmeikis, 
reikšmingas ne tik 1 
biais nutarimais, bet ir jų nik&6; 
įgyvendinimu. ;Pieži, Ginkus, Vitaitis,

Kongresąs dideliu Laukaitis, Kvetkus. Mi- 
džiaugsmu išklausė pre- chelsonas: mandatų — p. 
zidento Harry S. Truman Lapiene, p. Kižytė, Aver- 
sveikinimą 
me jis giria

V. Rastenis. Abraitis. M. 
Zujus, Valaitis. Gegužis 
Vinikas: sveikinimų — 
adv. J. Grigalius, 
pienė, p. Palicienė, 

spaudos — 
Mikels o n a s,

Bogota, Colombia —Šio 
krašto konservatyvė val
džia paskelbė apgulos sto
vį, kad sustabdyti kovą 
tarp konservatyvių ir li
beralų.

Politinėse kau t y n ė s e

»i
J

p- Lą-| _____________
P- Pj" tarp konservatyvų ir li-

w • . 7 < ’ Ldip/ įJCll į/taUtU*

svar-Likys, St. Pieza. kun. Ci- kino konstitucinę garan- 
ir jų nikas: nominacijų — St-’tiją, uždėjo griežtą cenzū-

raštu, kuria- ka.
lietuvius už Priėmus darbotvarkę, 

gražu įnašą, kurį jie vra kuri buvo nustatyta Kon- 
Įiadarę demokratijai ir už greso išvakarėse - ’ 
tuos 1
sugrąžinti savo 
Lietuvoje laisvės, teisiu-. raštu, 
gurno ir s 
pimeipus.
viltį, kad tas 
išsipildys ir o, ----——
principų pritaikymo susi-jduc-vOjas. 
lauks. (Jo laiško tekstas; 1* 
talpinamas atskirai).

Prezidentui padėkos tele- prezidentas L.
i viceprezidentas

Išklausęs vyskupo Pa- sekretorius P. 
dolskio sveikinimą, K__ ”* 
gresas pasiuntė telegra-

; įvyku- 
norus ir pastangas šiame ALT posėdyje, tė- 

broliams sėsi sveikinimai žodžiu ir 

žmoniškumo' New Yorko miesto svei- 
Jis pareiškė i kinimą ir linkėjimus Kon- 

troškimas ’ gresui perdavė mayoro 
Lietuva tų ĮWilliam O’Dwyer pava-

rą ant spaudos ir radio.
Kaip žinoma, buvo pa

skelbti rinkimai lapkričio 
27 d. Bet kada 'valstybė 
yra apgulos stovyj, tai ne
gali būti rinkimų, 
mas dalykas, kad 
mai bus atidėti.

Įberab’ įmušta šimtai. 
; Vr.liaia taip pat panai-

OA»»IHllitAS
St rnncsntt nnKvija

Bastant
Boston, Mass. — Praei

tą sekmadienį, lapkričio 6 
d., Šv. Jono Seminarijos 
aikštėje, Brighton, Mass., 
tūkstančiai žmonių pabu
čiavo Šv. Pranciškaus re
likviją — rankos dalį, ku
rią atvežė Tėvai Jėzuitai.

Kadangi oras buvo šal
tas, tai nebuvo procesijos 
ir pamaldų, j. E. Arkivys
kupas Richard J. Cu- 
shing, D. D., kada buvo 
duodama relikvija bučiuo
ti, kalbėjo garsiai rožan
čių.

Gali- 
rinki-

Maršalas Rakasavski 
"PerieMSuMs" Lenkijai

L

Neregė (akloji) dainininkė Letty Clark, 13 
m. amž., išrinkta Draugijos of American Florists 
gėlininkė (“flower giri”), įteikia gėlių bukietą 
kardinolui Francis Spellman laike gėlių savaitės 
New Yorke.

-c.

GRIEŽTAS ČEKIJOS VYSKUPŲ 
PROTESTAS

. . j Amerikos Lietuvių Ta-
rybos Vykdomojo Komi- 

Kongresas pasiuntė JAV teto pranešimus padarė: 
' * ’ Šimutis,

A. Olis, 
Grigaitis 

Kon- *r iždininkas M. Vaidyla.
1 Pavakare gretimoj salėj 

mą Šventajam Tėvui, dė- Įvyko Kongreso atstovų 
kodamas už parodytą už- ^r svečių susipažinimo po- 
uo jautą _L__________ Į
žmonėms Lietuvoje ir užakyta Dailės Paroda ir ap
jos ribų.

Kongresui nauja maloni ‘ 
staigmena buvo JAV tei
singumo ministerio Attor- 
ney Genernl McGtath ne
tikėtas atvykimas pasvei
kinti Kongresą.

Kongreso prezidiumą i 
sudarė: pirmininkas L. j
Šimutis, vicepirmininkai: 
adv. Olis, 
Stilsonas, 
teisėjas 
Kvetkus. Sekretoriai: 
P. Grigaitis, K. Kleiva, 
Dr. B. Kalvaitis, J. Ar
lauskas ir p. Garlauskai- sios dienos pavakare, 
tė .Iždininkai: M. Vaidy- dienos Kongreso eigos aprašy- 
la, Kvetkus, Dr. Vinikas. mui teko naudotis tarpiškais 
Stilsonas ir Trečiokas. ,žinių šaltiniais).

Komisijos: rezoliucijų— Ibus daugiau)

kenčia n t i e m s būvis. Laisvu laiku lan-

1 žiūrėtas miestas.
Vakare didžiulėj Kon

greso salėj įvyko jaunimo 
ir svečių pasilinksmini
mas. Puiki muzika, su lie
tuviškais ir 
pridainavimais, 
vairius šokius, 
visus lietuviškus 
kaip “Suktinis”, 

kun. Vasys, J. miego” ir k. Salė buvo pil- 
P. Pivariūnas, na lietuviškojo jaunimo ir 
Laukaitis ir vyresniojo amžiaus sve- 

Dr. čių.
< Kadangi jūsų bendradarbis 

į Kongresą atvyko tik pirmo- 
tai tos

angliškais 
grojo į- 
jų tarpe 

šokius, 
“Noriu

Maskva — Lapkričio 7 
Sovietų radijas prane

šė, kad vakarinių armijų 
vadas maršalas Rokosov- 
sky pereina Lenkijos ka
riuomenėn. Tai paprašęs 
Lenkijos prezidentas Bie- 
rut, atsižvelgdamas į 
maršalo lenkišką kilmę. 
Žinoma, Sovietų Sąjunga 
prašymų niekada neatme
ta.

Pagal vėliausius iš Var
šuvos radijo pranešimus, 
maršalas Rokosovsky yra 
paskirtas Lenkijos karo 
ministeriu. Tai bent jau 
Lenkijos nepriklausomy
bė.

Pažymėtina, kad- Lenki
jos kariuomenė ir anks
čiau buvo tvarkoma rusų 
karininkų, o nuo dabar 
visai paimama rusų glo- 
bon. Manoma, kad Roko
sovsky vadovausiąs ne tik 
Lenkijos kariuomenei, bet 
ir visoms karinėms pajė
goms esančioms rytinėje 
Vokietijoje.

Kas liečia Lenkiją, tai 
marš. Rokosovsky svar
biausias uždavinys saugo
ti, kad Lenkijoje neišsi- 
plėstų “titoizmas” 
kiltų koks nors 
Titas.

d.

ir neiš- 
naujas

LDS Naujos Anglijos Apskrities

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

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

Kviečia Apskrities Valdyba.

ĮSIGYKITE VEIKALĄ IŠ LIETUVOS PARTIZANU VEIKLOS
VYTIS IR ERELIS

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

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

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

©
DARBININKAS

366 West Broadvvay, So. Boston 27, Mass.

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

IR ERELIS”.

Vardas ________ ___ -......................-............................................ -

Adresas

Dėl Naujos Tetefanę Dial
Sistemos 450 Operatorių 

Neteko Darbo
Boston, Mass. — Prane

ša, kad Naujosios Angli
jos Telephone ir Tele- 
graph kompanija, įvedus 
naują dial sistemą, atlei
do 450 operatorių nuo 
darbo.

CIO unija protestuoja, 
tačiau kompanija daro 
taip, kaip jai geriau.

Tebesėdi Katėjime 
Už Skalę

Rutland, Vt. — Tūlas 
Beraard J. Smith, Jr. iš 
Fair Haven, kuris šventė 
savo 24 gimtadienį, išsė
dėjo 217 dienų kalėjime 
už skolą.

Jis turėjo automobilio 
nelaimę; užmušė automo
biliu žmogų. Teismas nu
teisė ir įsakė jam išmokė
ti $2,570. Jis to nepadarė. 
Pasodintas į kalėjimą, ir 
turi sėdėti kol jis tą su
mą užmokės.

Bostono mayoras pagal 
A planą išrinktas dviem 
metam.

laisvės nebuvo ir nėra So
vietų Rusijoje. Tą labai 
gerai žino komunistai. Ta
čiau jie knisa Jung. Vals
tybių santvarkos pama
tus ir dirba Sovietų Rusi
jos naudai. Kodėl taip? 
Todėl, kad komunistai

Praga— Praeitą sekma
dienį, lapkričio 6 d., viso
se Čekoslovakijos bažny
čiose, tiek didingose mies
tų katedrose, tiek men
kiausiose kaimų bažnytė
lėse, buvo tikintiesiems 
perskaitytas vyskupų
laiškas, kuriuo jie išreiš- gauna riebų atlyginimą, 
kia griežtą protestą prieš Pakalbink komunistus va- 
valdžios nustatytą naują žiuoti į Sovietų Rusiją, 
tvarką bažnyčiai kontro-;tai jie tau atsakys, kad 
liuoti?

Savo laiške vyskupai 
pareiškia, kad naujieji į- 
statymai pažeidžia visa
me pasaulyje nusistovė
jusios bažnyčios vidaus 
tvarkymosi papročius, pa
naikina įMkgijoe laisvę, 
kurią garantuoja Čeko
slovakijos konstitucija, 
panaikina bažnyčios vi
daus autonomiją ir grąži
na Čekoslovakijoje feoda
linių laikų tvarką, kada 
bažnyčia buvo padaroma 
priklausoma nuo valsty
bės. ; ‘

Vyskupai reik a 1 a u j a 
tuos įstatymus atšaukti 
ir grąžinti katalikų baž
nyčiai nepriklausomybę 
Vidaus tvarkymosi reika
luose.

Kas manė, kad Čekijos 
katalikų Bažnyčios vado
vybė vergiškai nusilenks 
komunistinei vyriausybei, 
leisdama kunigams pada
ryti tai vyriausybei loja
lumo pareiškimą, tas kly
do. Tas pareiškimas buvo 
daromas su rezervu, kad 
juo kunigai neįsipareigo
ja daryti tokių veiksmų, 
kurie prieštarautų Dievo 
ir Bažnyčios įsakymams 
ir pagrindinėms žmogaus 
teisėms.

Taigi Čekoslovakijos 
Katalikų Bažnyčios vado
vybė laikosi ir toliau 
tai kovoje už visame 
turingame pasaulyje 
pažintas Bažnyčios 
žmogaus teises.

nėra reikalo važiuoti į 
Rusiją. Man ir čia gerai 
gyventi.

Dteciai Gavę Pilnas CM»- 
nes Teises Sovietą Zaneje

Praneša,Berlynas
kad Sovietų Rusijos val
džios pareigūnai ir vokie
čiai komunistai davė pil
nas civiles teises vokie
čiams naciams. Jie nori 
prisigerinti vokieči a m s 
naciams, kad su jų pagal
ba galėtų užgniaužti vo
kiečių nepasitenkinimą.

Reti Svečiai Kanadoje

K
giasi Gavę Laisvę

kie- 
kul- 
pri- 

ir

...

Pradžia 1-sm pmlapyj

las Joe Sullivan, tuoadet buvęs 
37 metų amžiaus. Jis buvo nu
baustas 30 dienų arešto.

Atlikęs paskirtą bausmę, 
Sullivan taip pamėgęs kalėjimo 
gyvenimą, kad ėmęs prašytis 
paliekamas kalėjime dar “tru
putį ilgiau”...

Dabartiniu metu Sullivan 
jau turįs 65 metus amžiaus ir, 
laisva valia, tebesėdįs kalėji
me. Jis sakosi “nėra jokios 
prasmės begrįžti į pasaulį”. 
Dienomis padeda jis dirbti ka
lėjimo virtuvėj ir patarnauja 
atliekantiems bausmes kali
niams. Nuo pastarųjų jis gau- 

r, už 
kuriuos nusiperka tabako ir 
kitų labai smulkių reikmenų, 
o vakarais — jis esti vėl už- 

~ (daromas į kalėjimo celę...

FKfing htiHenta Laimi jnąs smulkių “arbatpinigių
a ♦

Manila, Philippine 
Šiame krašte vyksta 
kimai. Pirmieji daviniai 
rodo, kad dabartinis pre
zidentas Elpidio Quirino 
gauna daugumą balsų.

Pažymėtina, kad Filipi
nuose rinkimai yra kruvi
ni. Jau dabar praneša, 
kad 26 žmonės užmušti.

Tūkstančiai Vakiečiy Pabė
go K Sovietų Rusijos 

Zinos

Coburg, Vokietija —So
vietų Rusija, minėdama 
bolševikų revoliucijos su* 
kaktį, atidarė savo zonos 
sieną. Daugiau kaip 20,- 
000 vokiečių pabėgo iš So
vietų zonos į vakarus.

Vakarų Vokietijos poli
cija bėgančių iš Sovietų 
Rusijos zonos nesulaikė 
apdriskusių ir išbadėjusių 
žmonių.

34 BaNgriM Atvyta 
Iš Irane

New York — Praneša, 
kad septynios baltgudžių 
šeimos, viso 36 asmenys, 
atvyko lėktuvu iš Irano. 
Jie vyksta į Kaliforniją.

Kelionė jiems kainavo 
$16,440, sakė p-lė Gorben- 
ko, kuri gerai moka anglų 
kalbą.

Toronto, Ont. — Lapkr. 
12 d. į Torontą atvyksta 
Lietuvos skautų org-jos 
kūrėjas vyr. skautininkas 
ir kapitonas Petras Jur- 
gėla, kuriam vietos lietu
vių skautai ir skautės 
rengia iškilmingą priėmi
mą ir sueigą. Po to 8 vai. 
vak. lietuvių parapijos 
salėje bus skautiškas po
būvis.

Lapkr. 13 d., 2 vai. po 
piet kap. P. Jurgėlos sū
nus Vytautas (Grafas 
Magikas) rodys magijos 
triukus skautams ir vi
suomenei.

Vietos ir apylinkių lie
tuvių skautai ir skautės 
nekantriai laukia šių ne
paprastų ir mielų svečių 
iš New Yorko ir tikisi, jog 
tos dvi dienos jiems bus 
malonios ir atmintinos.

Kaip praneša “Hambur- 
ger Abendblatt”, Bulgari
joje, aukščiausioje Balka
nų kalnų viršūnėje — Mu- 
salla, Maskvai, ištikimieji 
komunistai pastatė Stali
no bronzinę stovyklą.

Skaitykite ir platinkite kata- 
Hkišką spaudą — laikrašti 
“Darbininką”!

Kalėjimo direktorius Rens- 
sealuer Taylor sako, kad Sul- 
livanas turįs pilną teisę ir 
kiekvienu momentu, jei tik jis 
panorėtų, gali apleisti kalėji
mą, tačiau jis to nedaro, pa
reikšdamas, jog kalėjime jam 
taip gera, jog jis norįs 
pasilikti iki mirties... 
kaip matome, atsirado 
noris”, kuris savo valia 
jo 28 metus...

Genys margas, pasaulis ir jo 
žmonės — dar margesni...

jame 
Taigi, 
“sava- 
iškalė-

Iš Hof (Vokietijoj) gautomis 
žiniomis, kaip tvirtina Bavari
jos policija, Čekoslovakijos sie
na esanti saugojama nebe poli
cijos, bet labai stiprių karinių 
dalinių, nes prasidėjęs masinis 
čekoslovakų bėgimas 
rus.

Berlyne leidžiamas 
laikraštis “Der Tag” 
apie baisias sąlygas
darbininkų, kurie priverstinai 
išvątti i Obeasablamą, kasti »- 
ranijaus rūdos. Kasyklos e- 
sančios primityviausių įrengi
mų, kuriose žmones žūstą ma
siniai. Kartais per dieną neten
ka gyvybės net po 100 asmenų.

Tai tokia žmonių vertė prie 
sovietines valdžios.

į vaka-

vokiečių 
praneša 
vokiečių

Pr. AL

Sekmadienį, lapkričio 13 d., 
7:30 vakare per WMEX radio 
stotį— 1510 bus perduodamas 
apsakymas apie šv. Paskalį 
Baylon (St. Pascal Baylon),, 
Eucharistinių Kongresų globė
ją. Šv. Paskalis buvo šv. Pran
ciškaus vienuolių Ordino brolis, 
kuris gyveno fanatiškų hereti- 
kų laikais. Jam keliaujant, pa
siuntus jo viršininkui, su svar
bia misija į Paryžių, buvo tų 
fanatikų užpultas.

Marija vilkt geH pas Rievę!

Jei^paudžia vargas, 

graužia rūpestis, 

sielojiesi Lietuvos ir 

žmonijos nelaime, tai 

kreipkis į Mariją.

New York — Kaip žino- kandidatas, 
ma, vienuolika komunistų • — 
vadų, kurie yra nuteisti 
kalėjimu ir po $10,000 pi
niginės baudos, išleisti už 
užstatus. Tačiau jiems už
drausta iš vietinės federa- 
lės apskrities išvykti.

Penki nuteisti komunis
tai gavo leidimą išvažiuo
ti iš to apskrities į savo 
namus. Jie džiaugiasi. 
Džiaugiasi kuo? Jung. 
Valstybių laisve. Tokios

New Yorke komunistų 
, negras, Ben- 

jamin J. Davis prakišo 
rinkimus. Kaip žinoma, 
jis yra vienuoliktas ar 
pirmas, kaip nepasakysi, 
yra nuteistas kalėjimu ir 
pinigine pabauda $10,000 
už sąmokslą kurstyti nu
versti šio krašto valdžią 
jėga ir prievarta.

Į Davis vietą išrinktas 
kitas negras, būtent, Earl 
Brown, nepriklausomas 
demokratas.

Nekalto Prasidėjimo Vienuolyne, Putanm, Conn. 
laikoma Novena į

NtlUnTM rrM€i|J|
Novena prasideda lapkričio 29 dieną ir 

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

savo intencijas šiuo adresu:
Immactilate Conception Convent 

R. F. D. 2, Patsam, Conn.
Novenos dalyviais tampa visi, kurie atsiunčia sa

vo intencijas, ir jei gali, nors mala auka paremia šią
^^Jauniauarią Lietuvaičių Kongregaciją Amerikoje.
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Ir vėl ieškoma vienpusiškų

MASKVOS ŽUDIKAI 
NEPAVARGSTA

Ne tik kad organizuo
dami taikos konferenci
jas Vakaruose ir grau
džiai verkdami apie tai
kos išlaikymo reikalingu
mą, komunistai nepa
vargsta, bet taip pat jie 
nerodo jokio nuovargio 
žudydami žmonės ir kar
dami vienas kitą patys 
save. Štai nesenai pakorė 
Rajka ir jo tituojančius 
sėbrus, kai girdim vėl a- 
pie naujus iškorimus Ven
grijoje. Šį kartą “taikos” 
ofenzyvos aukomis tapo 
prieš savaitę pakarti — 
buvęs Vengrijos armijos 
generalinio štabo virši
ninkas, generolas Palffy 
ir trys į>olicijos pulkinin
kai. Jie visi buvo apkal
tinti tituojančiais, išdavi
kais ir šnipais.

Už tokius pat nusikalti
mus, kaip praneša Ru
munijos laikraštis “Rau
donoji Vėliava” Her- 
mannstadte (Rumunijo
je), kominformo tribuno
las nuteisė pakarti septy
nis ir aštuoniolika iki gy
vos galvos. Jugoslavijos 
(Bielgrado) radio duoda
mas smulkesnę apžvalgą 
apie 500 partizanų ir 2 
tankų įsiveržimą naktį 
spalių 20 d. iš Rumunijos

kaip 'liaudies 
1.

tuluojamas, 
priešas” N 
šiame procese lips į kar
tuves finansų 
Petko Kunin, 
pat iš ministerio kėdės 
tiesiai į kalėjimą buvo pa-į 
prašytas. Čia tik žymio
sios šio proceso figūros.

Kaip spėja “Die Welt”

Antruoju

ministeris 
kuris taip!

Neperseniai pasklydo žinia, kad Achesonas susi
bičiuliavo su Višinskiu.* Žinia ne iš piršto išlaužta, 
nes visi laikraščiai ją paskelbė ir nieks neužginčijo. 
Abudu diplomatai pareiškė viens kitam įvairius “so
cialinius mandgamus”, bendrus vizitus ir revizitus, 
ir tai ne vienkartinius, bet pakartotinus. Spaudoje 
apsidrausta, kad tie dažni susitikimai ir net “keturių 
akių” (be liudininkų) pobūviai neturi jokios diploma
tinės reikšmės, nes tai esą tik paprasčiausi pasisvei
kinimai, draugiški rankų paspaudimai. Nieks nėra 
tiek naivūs, kad tam tikėtu, nes tai paprastas diplo
matų manievras: net svarbiausius politinius pasitari
mus visuomet stengiasi apdumti kokiais nereikšmin
gais dūmų debesėliais. Tai kur medžiodami netyčia 
susitinka, tai atsitiktinai jūroje laivais plaukdami su
siduria, tai privačiai viens kitą, ant arbatos pasikvie
čia — vis tokios nekalčiausios progelės jiems susi
tikti pasipainioja. O paskui, žiūrėk, pasauly koks 
stambus sukrėtimas įvyksta: tai kokia dviejų ar trijų 
valstybių puolimo ar nepuolimo sutartis, tai kokią 
tautelę viens praryja, o kitas nekliudo, tai dvi vals
tybės tokią prekybos sutartį padaro, kad kurią tre
čią ekonominiai pasmaugtų, tai pagaliau ir karas 
kur nors iškyla.

Ar Achesono su Višinskiu santykiavimas turi 
kiek politinės reikšmės? Nėra abejonės, kad taip.
Grynai draugiški socialiniai santykiai tarp komunis
to ir ne komunisto vargu beįmanomi. Tai du griežti 
oponentai, ypač šiuo laiku, kuomet “šaltasis” karas 
smarkiai paaštrėjo dėl Vokietijos atstatymo. Rusija 
vėl pasigriebė iniciatyvą ir atkakliu planu nori su
griauti Alijantų pastangas atstatyti demokratinę 
Vakarų Vokietiją. Didžiausia rusų silpnybė tai jų ko
munizmas. Kaip vokiečius su komunizmu priviliosi, 
kai jie žino, kokioj vergijoj atsidūrė bolševikų pa
vergtoji Prūsija? Tačiau vokiečiai puikiai žino, jog 
Alijantai labai bijo jų susijungimo su rusais. Tai stip
rus jų rankoje triupas, kuriuo moka naudotis. Jie rei
kalauja, kad visi okupantai iš Vokietijos išsinešdintų. 
Rusai su tuo sutiks. Jie gerai tam pasiruošę. Jie gali 
apleist Rytprūsiją, bet čia pat už sienos, Pabaltėj ir 
Lenkijoj/ gali laikyt karui parengtų du milijonu rau
donarmiečių. Jei Rytprūsijoj suorganizuota Pauliaus 
“policistų” pusmilijoninė armija elgsis pagal Mas
kvos nurodymus, t. y. pamažėli brausis į Vakarų Vo
kietiją, tai viskas tvarkoj; jei ne, tai raudonoji armi
ja vėl įžengs į Prūsiją. Ką į tai atsakys Alijantai? 
Kokiu priemonių griebsis tam baisiam pavojui už a- 
kių užbėgti.

Susidaro tokia padėtis, jog netenka stebėtis, kad 
Achesonas ieško kompromisų. Jei kompromisas būtų 
toks kaip reikia, t. y. susitarimas, abiem pusėm nu
sileidžiant, tai dar pusė bėdos; bet jei tik viena pusė 
pastoviai nusileidžia — viens žingsnis pirmyn, du at
gal?... K.

Marija Pečkauskaitė

Mergaitės Kelias |
Mergaites asmenybė

CHAMAS
Tada jum nerūpės ir svetimi žmonės. Te

gu jie neturi nė vienerių marškinių, kad tik 
jūs turėtumėt kasdien kitą suknelę. Tegu 
jie vaikščioja basi, bet jums turi būti gra
žūs batukai. Tegu kitiems trūksta duonos, o 
jūs negalite gyventi be saldainių ir papiro
sų. Gerai. Tuomet nesivadinkite krikščionė
mis. Nes, iš tikro, nėra tolimesnių žmonių 
už jus Tam, kurio svarbiausias įsakymas 
yra: “Mylėk savo artimą,-kaip pats save”.

Pagaliau, įprantate tenkinti savo užgai
das. Jei žmogus žino gyvenąs aukštesniam 
tikslui, jis turi būtinai mokytis nusigalėti, 
atsižadėti, valdytis, aukotis. Kaip sodinin
kas, norėdamas puikiai pražydinti rožių ke
rą, pjausto jam nereikalingas gausias atža
las, taip ir mes turime nuolat pjaustyti sa
vo gausius norus, kad mūsų siela pražystų 
gražiu žiedu.

Reiktų nuolat atsiminti tuos gražius žo
džius: “Kas neatsisako nuo to, kas leista, 
tas nemokės atsisakyti nuo to, kas neleista” 
— nes, nepratęs valdyti ir gniaužti savo gei
dulių, žmogus neišvengiamai tampa tų gei
dulių vergu. Todėl kiekvienas krikščionis tu

cijoje Bonoje pranešė, 
kad bėglių skaičius kas 
diena jau prašoka virš 
1000. “Die Neu Zeitung” 
praneša, kad bėgliai miš
kuose sudarinėja savo or
ganizaciją. Į miškuose 
užimtus savo rajonus jie 
tepriiminėją tik tokius 
pabėgėlius, kurie neprii- 
įmami į lagerius. Jie save vj«a. k a.s narašvta. narašvta žmonių terovei, bet 

gy- +ain nat visad* nrisimintina jog tos knvvos turi ant- 
r?ii autorių. Dievo iranki. žmosnis. kuris rašė vieną 
ar kita Vnv’!’ buvo protingas ir laisvas Dievo ranko- 
ie įrankis, todėl, nors iis nieko neparašė, ko nebūtų 
norėinsi fiventou Dvasia, bet iis davė ir savo dali, 
nanašia i ta. kokia duoda kiekvienas bet kurios kny
gos rašvtoias. Tai<n jis galėio pats surinkti žinias, 
ar iš anksčiau žinoti aoie‘ istorinius ivykius; jis ga
lėio turėti savo avvenimo patirimu, kuriuos lengvai 
^alėio sum«,Fti i Išsilavinimo atžvilgiu ne vi-

, todėl savaime 
aišku ir naštai turi hūti nevienodi. Skaitant šventraš
ti tas aiškiai matėsi: nranašas Ižai jas, kuris buvo

r SUSIPAŽINKIME SU 

GYVENIMO KN)
i

I GYVENIMO KNYGA j
L, T. Klemensas Žalalis, O.F.M.

šveptraščio skaitytojui naudinga yra žinoti ne
tik kad jo skaitomoji knyga neturi savyje klaidu ir

• vadina “urviniais”
'ventojais” ir turį išsista
tę. sargybas. Tarp pabėgė
lių vis dažniau atsiranda 
žymių Rytų zonos parei- 

šiame teismo procese bus gūnų,_ buvusių komunistų 
paliesta didelis skaičius L 
antraeilių komunistų ir reigas ėjusių 
daug darbininkų, kurie, 
sabotuodami “liaudies” j * 
pramonę, bėgo iš miestų j šininkų ir tarėjų. Vienas si Šventraščio rašiniai buvo Įvėrus.

patikėtinių ar aukštas pa- 
komunistų 

Tarp jų randasi miestų 
burmistrų, apskričiu vir-

, • I

į kaimus, ir tuo sutrukdė:Meklenburgo aukštas pa
valdžios industrijos prog
ramą. .Klius ir geležinke
liečiams, kurie, metę savo 
pareigas, išbėgiojo Į kai
mus ir sustabdė judėjimą, 
o per tai beveik visuose 
geležinkeliuose turėjo bū
ti pastatyti rusai ir susi
siekimo ministeris Ste- 
pahn Toncef neteko kėdės 
ir laisvės.

Čekoslovakijoje dar gra
žiau. Čia, kaip praneša 
“Die Welt”, Raudonoji 
Armija padarė kratą ko
munistų partijos vyriau
sioje būstinėje! Patalpas 
užėmė dviejų šimtų vyrų 
ginkluota komanda. Vi
siems būstinėje buvu
siems buvo padaryta as
mens krata. Asmeniškai 
pas tuos komunistus ir 

teritorijos į Jugoslaviją, i partijos būstinėje ieškota 
suskaičiuoja, kad per pa-!dokumentų ir ginklų. Ka- 
skutiniuosius ‘ •«'—--
Vengrijos, 
komunistai 
ginkluotų provokacijų Ju- mus ir sustabdžiusi judė- 
goslavijos teritorijoje ir jimą gatvėje. 
12 kartų kominformo lėk- Rytų zonos bėglių 
tuvai pažeidė Jugoslavi- vis didėja. Ministe-
jos teritoriją. Per tą patj pįg pirmininkas Dr. Ade-

reigūnas, tik ką paskirtas
Meklenburgo policijos še- Vafališ^^s kilmės ir p-p^ai išsilavinęs, rašė puikiausia 
fu, nieko nelaukęs atsira- žvdu kal^s ir mukiu stiliumi, kai tuo tarpu Amos, pa
do anglų zonoje. Taip 
pav. jau du Rostocko bur
mistrai randasi analų zo
noje. Dažniausiai jie visi 
prašo jų pavardes ne
skelbti, kad jų artimieji
Rytų zonoje nebūtų tero- mirę prieš 19-35 šimtmečius. Jų rašymo būdas skiria- 
rizuojami. Rytų zonoje a- si nuo XX-io amžiaus rašytoju ir bendrai nuo Euro- 
reštai nemažėja, ir vis'

prastas kaimo žmoenis. Dievo Įkvėptas, pranašavo ir 
oarašė savo ora^ašvstes, bet paprastu stiliumi ir pa
prastute kalba. Tarn evangelistų stiliaus atžvilgiu ge
riausias vra šv. Lukas.

Vienu žodžiu. reikia prisiminti, kad šventraščio 
knygos vra rašvt.os rytu kultūros žmonių, kurie vra

nos ir Amerikos rašvtoių. Palyginimai vra visai ki- 
dažniau palieča pačių ko- toki, neenj mūsiškieji. Mes niekada paginant žmogų 

SĖD i nepalyginsime io su asilu, kai tuo tarpu Pradžios 
“pre-įknygoje (49, 14) Jokūbo sūnaus Isacharo stiprumas 

arba Samarijos

13 mėn. iš’reiviai saugojo patalpas 
kominformoiir koridorius, o kriminali- 
padarė 111Į nė policija apsupusi na

laiką iš okupuotos Rumu
nijos komunistai padarė 
53 ginkluotas provokaci
jas ir 25 oro
Iš okupuotos Bulgarijos 
buvę padaryti 54 ginkluo
ti įsiveržimai ir 13 oro 
pažeidimų.

Bulgarijos kominformo 
tribunolas ruošia naują 
parodomąjį procesą. Šiuo 
kart kaltinamųjų suolan 
sėda, nuo balandžio mėn. 
kalinamas senas komu
nistas Traicho Kostof, iki 
areštuojant buvęs Bulga
rijos ministerio pirminin
ko pavaduotojas ir polit- 
biuro narys. Dabar jis ti-

pažeidimus.

k nauer spaudos konferen-

munistų sukurtą ______________________________________ ___________
partiją. Rytų zonos “pre- knygoje (49, 14) Jokūbo sūnaus Isacharo stiprumas 
zidento” Wilhelm Piecko;yra palyginamas su asilo stiprumu, arba Samarijos 
žentas, Brandenburgo vi-■ moterims, pas pranašą Amos (4, 1) yra duodamas , 
daus reikalų ministeris ■ riebių karvių “papuošalas”. Tokie išsireiškimai rytie- 
Bechler areštuotas. Poli- čiams nesudaro keistumo, o mums, švelnesnes ausis 
cijos generolas Staimer—turintiems, atrodo keistokai. Todėl, skaitant Senojo 
areštuotas. Berlyno Rytų Testamento knveas, nereikia stebėtis, jei ir rasime 
sekretoriaus garsusis po-Į panašius į aukščiau cituotus rytiečių papuošalus, 
licijos viršininkas Mark- — -----
graf, kuris oficialiai .dar 
neva pareigas < 
bėglių pasakojimo, 
!pat senai jau dingęs. Bol
ševikai vykdomus areš
tus slepia ir todėl dažnai 
negalima žinoti, keno var
du, koks kada įsakymas 
ar potvarkis išleidžiamas. 
Bet aišku, kad tai daro 
užkulisiuose pasislėpusi 
Maskvos NKWD.

T. Klemensas Žalalis, O. F. M.
eina, anot meilė. Ji, kaip ir kiekvie-1 nebūsite vieną dieną iš- 

taip na meilė, ne tik grožisi stumti pro duris. Vyras 
mielo asmens dvasinėmis neišardomoje 
ir fizinėmis savybėmis, 
bet ir linki, daro jam ge
rą, nori su juo viskuo pa
sidalinti, mylimam asme
niui visa siela ir kūnu, 
priklausyti. Tik tokia 
meilė gali pilnai patenkin-

moterystė- 
je gali drąsiai atiduoti 
šeimai savo darbo vaisius 
ir visas jėgas. Moteris ži
no, kad ji nebus išnaudo
ta ir .paskui kaip nuvytusi 
gėlė numesta, kai jėgos ar 
grožis atsisakys tarnauti,

Misijonieriaus Laiškai
• Meile, Skaistybe ir Laime

u.vi.v įu-. pilimi o «.«,

ti visą žmogų —- ir dva-'užeis liga, senatvė ar ko-
- šią ir kūną su visais juokios kliūtys, 

polinkiais bei polėkiais. , auklėjimas 
Todėl vyro — moters mei-jkoje 
lė yra galima tik tarp saugus, 
dviejų. {moteris

Tai yra natūralus p'

(Tęsinys)
LAIMĖ IŠTIKIMOJE 

MEILĖJE

sti. Bet jis yra daugiaša- išardomybės
lis ir labai keičiasi. Mes 
pažįstame motinos ir ku

melikių meilę, tėvų ir vaikų, 
mokytojų ir mokinių, va-

Ir vaikučių 
krikščioniš- 

moterystėje yra 
Čia gimdysianti 
žino, kad ji su 

Tai yra natūralus psi-' kūdikiu nebus apleista, 
chologinis moterystės ne- kad visa našta neguli ant 

“ ‘ “j pagrindas, jos vienos silpnų pečių.
Tik vienas su viena! Išti- Tik tėvo ir motinos mei- 
kima meilė iki karsto len- lės šilima, jų rūpestis, su- 
tos! Žmogus negali būti tartinės pastangos pajė- 

; laimingas, žino d a m a s, gia išauginti vaikus svei- 
•kad jo meilės laimė vieną kais ir pajėgiais žmonė-

Kaip jau minėjau,
vas taip sukūrė žmogų, įr pasekėjų draugų,, - . - • • vicmmonMkad tik mylėdamas kitus toutos įeilę... r* dieną gali būti sugriauta, mis, gerais visuomenesjr

siv^tytl^ Upti‘"Taim^ jaunam *“<«“• subren’
kad tik mylėdamas kitus 
žmones, jis gali pilnai iš- • Jūs galėsite tik tąsyk my- tautos nariais. Ištikima 

limam asmeniui be bai- meilė tad yra laimės nešė- 
gas. Meilės jausmas pa- dus, pradeda vis labiau mės visiškai atsiduoti, ja visiems.

vyrauti moters — vyro1 kai turėsite garantiją, jog! (Bus daugiau)bunda žmoguje gana ank-

ri būti iš dalies asketas. Askezė dvasiai yra 
tai, kas medžiagai druska: saugoja nuo pu
vimo. •

Papratę daug leisti savo reikalams, vė
liau ir norėdami kitą sušelpti, vargu turėsi
te iš ko. Jei patys, prisivalgę visokių gardu
mynų, už kelias dešimtis litų prisipirkę viso
kių papuošalų, mesite kokį centą alkanam 
ir nuogam artimui, “kokį turėsite užmokes
tį? Argi muitininkai ir pagonys to nedaro?” 

Rusų rašytojas Turgenevas savo veikalo 
“Poezija prozoje” vienoje vietoje pasakoja 
apie neturtingą sodiečių šeimą, priėmusią 
našlaitę į savo nuskurdusią trobelę. Šeimi
ninkė dejavo, kad priėmė Katrę, reiksią iš
leisti paskutinius skatikus ir nebūsią iš ko 
druskos nusipirkti sriubai pasūdyti.

— O mes ją... ir nesūdytą,— atsakė vyras.
Taip — tas teįstengia tikrai krikščioniš

kai mylėti artimą, kas dėl jo moka atsisaky
ti daugelio dalykų, ir tokią auką, kaip naš
lės skatiką, Dievas įrašo į gyvenimo knygą.

Visos tos pastabos tinka ir tam, kas gy
vendamas iš savo darbo, nebesinaudoja tėvų 
lobiu. Niekas negali pasakyti, kad jo uždirb
tuose piniguose tėra tik jo vieno darbas. Ne 
— juose yra tūkstančio žmonių drebančių, 
sukietėjusių rankų, prakaito, pastangų, var
go. Todėl, juos leisdami, turime prisiminti ir 
savo artimą. Kitaip pjausime, kur nesėjome.

Kiekvienam žmogui reiktų iš pat jaunys
tės širdyje įsirašyti tuos šv. Augustino žo
džius: “Svetimą turtą turi tas, kas turi per

teklius”. Tuomet visos tos sukietėjusios, dre
bančios rankos nesigniaužtų į kumštis, ir ta 
geroji žemė nebūtų patvinusi neapykanta.

VAIDILUTĖS
Kartą, vieną šiltą ir tylų vasaros vakarą, 

grįžome su drauge namo, ilgai vaikščioju
sios gražiomis Ziuricho ežero pakrantėmis. 
Įsvajodintos puikių vaizdų, ėjome pamažu, 
nenoromis į savo kambarių keturias sienas. 
Staiga išgirdome kažkokius garsus, kažką 
be galo gražaus. Tai viename name choras 
giedojo lotyniškai Agnus Dei. Ir choras ir 
giesmė buvo tokie gražūs, kad mudvi pasili
kome bestovinčios, lyg prirakintos. Majesto
tinga, kilni meliodija plaukė pro atidarus 
langus, skleisdama prieš mudviejų sielų akis 
ne žemės pasaulį, amžinąjį Grožį. Rodės, 
kad sniegais baltuojančių kalnų karalystė, 
tokia skaisti ir aukšta, tokia tolima žemės 
pakalnėms, ūmai pavirto tonais, kurie, lyg 
sparnai, nešė sielą vis aukščiau ir aukščiau.

Praskambėjus paskutiniams garsams, ė- 
jome tylėdamos toliau, vis dar skrajodamos 
nežemiškame pasaulyje. Bet štai, įėjusios į 
kitą gatvę, vėl išgirdome muziką. Skardus 
sopranas dainavo ariją iš modernios opere
tės, ir tuojau ėmė jam tarti visas choras.

Ir vėl pasijutome nukritusios nuo baltų 
viršūnių į nešvarią miestelio gatvę. Koks 
baisus priešingumas! Ten žmogaus siela, at
metusi viską, kas nepastovu, trumpa, ap
gaulinga, trapu, įsižiūrėjusi į vienintelį ab

soliutų tikslą, giedojo amžinybės giesmę; 
čia — visai nepastovūs, netvirti valandų 
geismai dainavo šokinėdami ir kraipyda- 
mies. Ir užsikimšusios ausis, kuo greičiau
siai bėgome namo.

Tos dvi muzikos yra dviejų žmogaus gy
venimų simboliai. Eidamas pirmuoju, žmo
gus visados turi prieš akis savo galutinį 
tikslą — laimingą amžinybę. Visi jo darbai 
yra atliekami sub specie aeternitatis; visi jo 
žodžiai, mintys yra pritaikytos prie amžiny
bės. Jis niekuomet neužmiršta “neturįs čia 
patvaraus miesto”, bet ieško busimojo.

Eidamas antruoju keliu, žmogus gyvena 
taip, tartum amžinybės nė būte nebūtų/ Vi
sas jo rūpestis — išgauti iš gyvenimo kuo 
daugiausia malonuipų. Jie gaudo trumpus, 
nepastovius džiaugsmus ir linksmybes, lyg 
laukinis žmogus blizgučius arba'lyg vaikas 
muilo burbulus. Nematydama beribių amži
nybės pakraščių, siela yra kūno kalėjime. Ji 
velka sunkias žemosios prigimties grandi
nes. Tartum niekados neateis valanda, kada 
ta prigimtis į dulkes subyrės, ir siela gaus 
peržengti už mirštos amžinybės slenkstį.

Juo daugiau žmonių eina tuo antruoju 
keliu, juo baisiau darosi šiame pasaulyje. 
Kam aukotis kitiems, kam atsižadėti, kam 
valdytis. Visa tai taip sunku, taip nemalonu 
ir skaudu — iš kurgi semtis noro ir jėgos 
tokiems darbams, jei nebetryška amžinybės 
versmė.

(Bus daugiau).
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paskaitoje ragino mergaites, 
būti tvirtomis tikėjime, supras
ti tikrą savo draugijos tikslą 
ir plėsti Sodalicijos dvasią ir 
meilę. Ragino visas būti ištiki
momis 
Antras 
George 
oezijos
das. Toliau sekė draugijos rei
kalų ir rezoliucijų svarstymai.

5-tą valandą Sodalietės vėl 
visos susirinko į bažnyčią, kur 
prie Marijos altoriaus, pereitų

Naujosios Anglijos Lietuvių
Sodalicijos Metinis KongresasParapijos choro koncertas ir 

vaidinimai. Lapkričio 20. pa
rapijos choro metinis koncer
tas ir vaidinimas įvyksta para
pijos svetainėj 7 vai. vakare. 
Vaidintojai suvaidins dvi gra
žias komedijas, taipgi bus so-l 
listų ir choras su naujomis 
dainomis. Programoje dalyvau
ja ir tremtiniai. Po programos 
bus šokiai, kur kiekvienas ga
lės pasilinksminti. Tad yra visi 
kviečiami atsilankyti ir pra-1 

įleisti vakarą su choristais, vie-{ 
. nas su kitu pasimatyti, nes. 
tai vra paskutinis šventadienis' 

i 
i

Naujreios Anglijos Sodalie-Įtą pasakė pamokslą Sodaliečių 
čių 12-tas metinis kongresas!apskrities buvusia dvasios va- 
sekmingai praėjo sekmadienį, das, kun. A. Abračinskas. Per 
lapkričio 6-tą d. šv. Petro pa
rapijoje So. Bostone. Jau anks
ti rytą So. Bostono, Cambrid
ge, Lawrence, Lowell, Nashua,

cor-

Sodalici jos Idealams! 
kalbėtojas buvo kun. 
Roache, Bostono die- 

Sodaliečių dvasios va-Mišias visos sodalietės in 
pore ėjo šv. Komunijos. 

Po Mišių visos vėl susirinko 
_________ _______ , _ _____ , į svetainę pietų, kurie buvo

Norwood ir Worcesterio abiejų * skaniai paruošti sobretoniečių. 
parapijų sodalietės susirinko į Sodalietėms teko garbė turėti 
bažnytinę salę, 1 ’ ‘ “
jant kun. A. Abračinskui ir navičių, kun. Barry, kun. A. 
kun. A. Janiūnui, sustoję į eilę Abračinską, kun. A. Janiūną,; f 'ktz p uždavinvtė- raštinin pasirengė procesijai. Prie! de-kun. Kontaut,. kuo. Daunį ir'“o’ 

šimtą valandą sodalietės, va- kitus. Sodalietės sveikino pre-o Markvpnaits nprHavp eaVn 
dovaujamos Naujosios Angli-latas Urbonavičius ir kun. Bar- j valdybos pareigas naujai val-

Reikia pažymėti, kad šį 
darbavosi taip pat kai 
ir iš tremties atvykusie-

Tremtinių Susipažinimo
Vakaras

Sekmadienį. lapkričio 
3:30 valandą po pietų šv. Ka
zimiero parapijos svetainėje, 
kaip jau buvo ir ankščiau pra
nešta. įvyks svarbus tremtinių ' dalyvį 
susirinkimas ir bendras šios1 tortais

Šios patyrę šeimininkės daly
vius vaišino įvairiais skanumy
nais, 
kartą 
kurie 
ji-

Daug darbavosi ir k’eb. kun. 
P. M. Juras, kuris kiekvieną 

vaišino pyragaičiais,
bei lietuvių ūkininkų prieš adventą, 

kolonijos lietuvių susipažinimas paaukotais skanumynais: 
su mūsų tremtiniais. Taigi vi
si tremtiniai bei tremtinės be 
pažiūrų skirtumo nuoširdžiai 
kviečiami atsilankyti ir bendrai 
susipažinti su mūsų kolonijos 
lietuviais, aptarti svarbius rei
kalus. kurie liečia naujakurius.

Po susirinkimo įvyks drau
giškos vaišės ir pasikalbėjimai. 
Kadangi tą dieną rengiamas ir 
šv. Kazimiero parapijos 37 me
tų sukaktuvių paminėjimas, tai 
klebonas kviečia visus parapi
jiečius ir geros valios lietuvius 
bei lietuvaites į šį susirinkimą 
atsilankyti ir draugiškai pasi
vaišinti. Visus pavaišins mūsų 
sumanios šeimininkės.

Klebonas kun. A. E. Gradec- 
kas ir komisija kviečia 
lietuvius bei lietuvaites, 
tremtinius, taip ir savo 
parapijiečius dalyvauti 
susirinkime bei pabūvyje.

daugiausia para- 
Iš tikrųjų gi tas 
išsipildė, nes pa
davė gryno pelno

buvo skiriamas

sū
riais ir kitais. Pilnas entuziaz
mo šauniai pasirodė parapijos 
jaunimas, nes visų buvo ben
dras pasiryžimas ir troškimas 
padaryt kuo 
pijai pelno, 
troškimas ir 
rapijai mugė 
apie $2000.

Šis pelnas
padengimui išlaidų už nudažy- 
mą altorių, statulų, grotelių ir 
kitokiam reikalingam bažny
čios remontui. Labai yra malo
nu matyti parapijiečius taip 
vieningai dirbant su savo dva
sios vadais. Todėl ir.^pasekmės 
puikios. F. A.K.

V1SUS 

kaip 
senus 
šiame

M.

HARTFORD, CONN.

LAWRENCE, MASS
Nepaprasta mugė 

(Bazaras)

kur vadovau-j svečiais prelatą Dr. K. Urbo- metų vaIdybos prefektė, Vale- 
Jankauskaitė; vice pre-rija

Nuotraukoje matomas
----------- Į civilipiuose rūbuose vice- 

Dalyvavo V AL Kongrese ir admirolas Forrest Sher- 
Dailės Parodoje. Praeitą sek- man, 
madienį daug jaunimo ir cho- lentas Trumanas paskyrė 
ristų aplankė Lietuvių Dailės JAV* Laivyno Štabo virši- 
parodą. New York ir 
Visuotino Amerikos 
Kongreso užbaigimo 
Jaunimas grįžo labai 
tas. Taipgi dalyvavo ALT sky
riaus vietiniai atstovai.

kuri neseniai prezi-

dalyvavo
Lietuvių 

koncerte, 
patenkin-

JAV* Laivyno štabo virši
ninku vieton atleistojo 
adm. Louis E. Denfeld.

Vėl padidėjo mūsų kolonija. 
Teko sutikti tik atvykusį iš 
tremties p. J. Šliažą, kuris bu
vęs Ukmergės policijos virši
ninkas. Linkime, kad gražiai 
apsigyventų mūsų kolonijoje ir 
įsijungtų į vietinį lietuvių vei
kimo ratą;

mo. pasikeisdamos visa eilė 
darbščių moterų bei panelių.

Paroda randasi dideliam Ar- 
• mijos pastate New Yorke.

71 st. Regiment Armory, 
Park Avė. at 34 th Str., 

New York, N. Y.

I

I

I

Šv. Trejybės parapijas mugė 
(bazaras) įvyks lapkr. 17-19 
d.d. vakarais. Kviečiami 
parapijiečiai atsilankyti 
parapijos parengime.

i visi 
šiame

Pranciškaus parapijos 
( bazaras), kurią rūpes- 
suruošė parapijiečiai-tės 

parapijos salėje pabaigo-

Lapkričio 23 d. įvyks Šv. Jo
no Evg. Draugijos .balius pa
rapijos svetainėje, 
kviečiama skaitlingai 
ti. Šokių mėgėjams 
orkestrą.

Publika 
dalyvau- 

bus gera

Gražios parapijos jaunimo 
pastangos. Parapijos jaunimas 
labai gražiai sutvarkė savo 
klubo kambarius, kur tikrai y- 
ra labai malonu užeiti ir pa
matyti švarius, kaip viešbučio, 
kambarius, į kuriuos negėda 
atsikviesti ir priimti kad ir di
delį svečią.

Miesto valdininkų rinkimai.
Dabar yra miesto vaidybos rin
kimai, tai visi politikuoja.

Kep.

jos Sodaliečių prefektės, Vale- ry, kuris yra vyskupo R. Cu- 
rijos Jankauskaitės iš Cam-'shing paskirtas pašaukimų pri- 
bridge, eina į bažnyčią. Visų žiūrėtoju. Jis ragino mergaites 
kolonijų atstovės gražiai giedo- rūpintis pasirinkimu gyvenimo 
damos atėjo prie Marijos alto
riaus ir prefekte apvainikavo 
Marijos statulą.
suklaupę bendrai ir garsiai at
naujino pasiaukojimo aktą, pa
sirinkdamos Nekaltai Pradėtąją 
Panelę Mariją už savo motiną 
ir Karalienę.

Mišias atgiedojo ir pritaikm-

Po to visos

Sv.
mugė 
tingai 
įvyko
je spalio mėnesio. Dėl šio pa
rengimo pasisekimo daug rūpi
nosi kleb. kun. P. M. Juras, 
kun. J. Bernatonis ir P. Šaka
lis. šiame parengime gausiai 
dalyvavo lietuviai, kurių tarpe 
nemaža matėsi ir kitataučių. 
Taip kad prisirinko pilna erdvi 
salė. ir.buvo užimtos visos vie-| Tremtiniai, apsigyvenusiejiI
tos ne tik sėdimos, bet ir sto- ‘ Hartforde, rašosi į Šv. Jono 
vimos. ■ Evg. Draugiją. Pagirtinas da-

Laike šio parengimo uoliai lykas. 
darbavosi kun. J. Bernatonis,! __________
pasikeisdami su kun. P. Šaka-! Lapkr. 26 d. vakare, 
liu: jiems gelbėjo Šv. Vardo ir Tarybos skyrius 
nariai. Prie durų matėsi dar-' margumynų vakarą, 
buojantis senos patyrę parapi-.mą išpildys tremtiniai. Bus vai- 
jos veikėjos: L. Svenčionienė.jdinimas, koncertas ir šokiai. 
M. Petrikienė. Laycock, M. Pi-1 Bus labai įdomus vakaras. Ne- 
lipienė. LDS 70 kp. raštininkė. I praleiskite šios progos. Report.

lapkr. 24Padėkavonės dieną,
d., 9 vai. ryte, bus Šv. Jono Ev. 
Draugijos šv. Mišios už miru
sius narius. Visų narių parei
ga yra dalyvauti.

Šalpos 
rengia 

Progra-
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Kiekvienas Lietuvis Skaito
Vienintelį Pasaulio Lietuvių Kultūros Žurnalą

AIDAI
Nuo Spalių 4, 1949 Metų Mėnesinį 

Kultūros Žurnalą
AIDAI
perėmė leisti

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

mių lietuvių mokslininkų, rašytojų ir kitų kultū
rininkų. Vyriausias redaktorius — rašytojas An
tanas Vaičiulaitis.
prenumerata metams: Jungtinėse Amerikos Vals
tybėse. Pietų Amerikoje, Meksikoje ir Ispanijoje— 
$5.00; Kanadoje — $5.50; kituose kraštuose — 
$6.00
Atskiras numeris JAV — 50c., kituose kraštuose 
— 55c.

redakcija: Ant. Vaičiulaitis, 2087 N. Main Avė, 
Scranton 8, Pa.

administracija: AIDAI, Kennebur.k Port, Maine. 
TcL 5

Tarptautinė Moterų Paroda
26-toji metinė Tarptautinė 

Moterų paroda' atsidarė lapkri
čio 7 d. ir tęsis ligi ateinančio 
sekmadienio — lapkričio 13 d., 
1949. Šioje taip įdomioje paro
doje yra ir lietuvių moterų 
skyrius su labai gražiais — į- 
domiais eksponatais. Šioje Pa
rodoje pamatysit ir LIETU
VIŠKAS STAKLES, kurias at
sigabeno iš Kanados p. Tamo
šaitienė. Šiomis staklėmis ji 
demonstruoja — audžia lietu
viškus audinius. Šiomis staklė
mis audimas, rodos, bus trans
liuojamas ir per Television. 
Lietuvių programa šioje paro
doje įvyksta ateinantį sekma
dienį. lapkričio 13 d.

Paroda atidaryta 
nuo 12 vai. dieną,
landos nakties. Ne tik Brookly- 
no ir New Yorko lietuviai turė
tų atlankyti šią taip įdomią 
parodą, bet visos apylinkės 
mūsų tautiečiai turėtų ją 
matyti. Tikietus įsigykit 
kalno pas savus žmones,, 
tais pinigais turės padengti
tuvių skyriaus įrengimo išlai
das. Įžanga į parodą tik 50 c.

Šį lietuvių skyrių įrengti pa
sidarbavo šios darbuotojos: 
pirm. M. Kižytė, B. Darlienė, -p. 
Tamošaitienė. B. Brundzienė, 
p. Černienė, Ceraška. Dežuruo- 
ja nuo atidarymo, ligi uždary-

LOS AN6ELES, CAL.
Kristaus Karaliaus Šventė. 

Spalio 30 d. Los Angeles Kat. 
Federacijos skyrius suruošė 
Kristaus Karaliaus šventę. 
Kat. organizacijų nariai iš ryto 
priėjo Šv. Komunijos, o kun. 
J. Kučinskas ir kun. L. Jan
kauskas pasakė šventei pritai
kintus pamokslus. Po pamaldų 
įvyko šventės programa. Pa
grindines kalbas pasakė kun. 
J. Kučinskas ir F. Kudirka. 
Meninę dalį išpildė solo daino
mis B. Janušauskienė ir vaiku
čių chorelis, vedamas Ražutie- 
nės. Programą vedė Federaci
jos pirm. V. Kazlauskas.

Sėkminga Parapijos mugė— 
(bazaras). Rugsėjo 16.ir 23 d. 
įvykęs šv. Kazimiero parapijos 
parengimas praėjo sėkmingai 
ir davė naujos bažnyčios fon
dui $1500.00 pelno. Dabar pa
rapija ruošiasi savo metiniam 
didžiuliui koncertui, kuris į- 
vyks lapkričio 20 d.

Lietuvos Vyčiai Gyvai 
kia. Los Augeles Vyčiai
metus suruošia po keletą pa
rengimų. Spalio 30 d. jie turėjo 
“Halloween” šokius, kurių pel
ną paskyrė naujos bažnyčios 
statybos fondui. Šokiai pavyko 
puikiai. Bendrai Vyčiai gyvai 
veikia, jiems jau antri metai 
vadovauja chicagietis adv. Juo
zas Petraitis (Peters).

Rūta Kihnonytė savo akrobati
ka ir vaidyba. Akordijonu tau
tiniams šokiams groja nesenai 
iš Europos atvykęs Vladas Mu- 
chla. Vakaras buvo ruoštas 
Tarptautinio Instituto patalpo
se, kurias šokėjai nemokamai' Nashua; M. Wilcinski —Cam- 
gauna praktikoms ir parengi- Įbridge; Florencija Petrauskai

tė — So. Boston; Lillian Va
siliauskaitė — Norwood; Bar-

luomo ir rimtai apsvarstyti 
vienuolišką gyvenimą.

Konferencijos sesijos prasi
dėjo antrą valandą po pietų, 
kurias atidarė Naujosios Ang
lijos apskričio dvasios vadas, 
kun. P. šakalis, su malda ir 
giesme “Kristus Karalius”, ku
ri yra officialus sodaliečių 
himnas. Sesijos prezidiumą su
darė prefekte Valeriją Jan
kauskaitė , iš Cambridge ir 
raštininkė Ona Kleponytė, iš 
So. Bostono. Rezoliucijų komi
siją sudarė Angelė Sarapiūtė— 
Worcester, Malvina Lapins —

taip 
Dr.

Vir- 
Ab-

mams.

Vei-
l>er

kasdien 
ligi 11 va-

pa- 
iš 

nes 
lie-

Pradžia 3-čiame pusk
Skaitykite ii platinkite 

katalikišką spaudą— laik
raštį “Darbininką”!

OtL PASTATYMO PAMINKLU 
Atsilankykite pas

Wic Uij Monumem to.
GRANITE MEMORIALS

321 W. HoUis St.,
Nashua, N. H.

Norintieji pas mus atvykti, tetefor.uo- 
kite Nashua 4251. Transportacija 

dykai, nežiūrint, kad nepirktumėte.

“Kalifornijos Lietu- bara Zunka — Lowell; Doro- 
Tik ką pasirodžiusiame thea Kuleziai — Lawrence ir 

■"*> mėn. “Kalifornijos^ 
telpa šie straips-j 

“Kas aplankys jų ka- 
“Ar kariuomenė kalta”

“Reikia skirti

Ką rašo
vis”?
lapkričio 
Lietuvyje” 
niai:
JUS?”,

— St. Raštikis, 
nutautėjimą nuo suamerikonė- 
jimo” — Konsulas J. J. Biels
kis, “Dr. Vincas Kudirka” —j rezoliucijos. Po to sekė Soda- 
St. Raštikis, “Sovietiškas Did-. licijos veikimo pranešimai iš 
vyris” — NL, “Soviet Deporta- įvairių kolonijų. Pasirodė, kad 
tions in Lithuania”, 
Hymn”, “Abord the Kualoa”, 
ir kiti. Be to plati vietos lietu
vių veikimo apžvalga, puikios 
iliustracijos, eilėraščiai. “Kali
fornijos Lietuvis” leidžiamas 
Los Angelyje, Calif. — 9204 
S. Broadway Prenumerata vi
same pasaulyje $2.00 metams. 
Susipažinimui keletą numerių 
pasiunčiama nemokamai. Sk. Sodalicijos tikrą dvasią.

i
Heien Kaltvvas, — So. Worces- 
ter.

Suvažiavimą svfeikino klebo
nas, kun. P. Virmauskas, kun. 
A. Janiūnas ir kun. J. Jutkevi- 
čius. Buvo skaitytas pereitų 

^metų suvažiavimo protokolas ir

dybai.
Prefekte P. Uždavinytė, vice 

prefekte Monica Blažonytė, 
raštininkė O. Pazniokaitė ir iž
dininkė Olga Keršiūtė. Sekė 
rožančius ir palaiminimas.

Pamaldų celebrantu buvo 
kun. P. Strakauskas, asisten
tai. kun. P. Šakalis, ir kun. J. 
Jutkevičius. Pamaldose 
pat dalyvavo ir prelatas 
K. Urbonavičius, kun. P. 
mauskis, kun. Biekša, kun.
račinskas, kun. A. Janiūnas ir 
kun. Bucevičius.

6-tą valandą svetainėje vaka
rienė ir programa. Skaniai už
kandžiavo ir pasiklausė gražios 
muzikos, kurią gražiai išpildė 
So. Bostono smupcininkė Plevo- 
kaitėv. Jai akompanavo lovel- 
lietė Sofija Blazevičiūtė. Čia ir 
vėl išgirdom jauną ir populiarų 
akordionistą, Gilbertą Gailių. 
Pačios sodalietės sudainavo ne
maža dainelių ir linksmos 
dėjo skirstytis į namus.

Didelė padėka priklauso 
Abračinskui, So. Bostono
daliečių dvasios vadui, ir So. 
Bostono Sodalietėms už rūpes
tingą prirengimą mūsų metinio 
kongreso. Lai mūsų dangiško
ji Motina Marija laimina jus 
visados-! -* O.P.

pra-

kun.
So-

‘Patriotic t mergaitės rimtai atlieka savo 
................. draugijos priedermes ir daug 

gelbsti savo parapijų veikime 
ir labdarybėje.

Kun. P. Strakauskas, buvu- 
sis Sodaliečių apskričio dvasios 
vadas ir vedėjas Sodaliečių 
skyriaus šiame laikraštyje, bu
vo kviestas skaityti paskaitą 
apie Sodaliečių trūkumus ir 

Savo

Albert Htaker
Pirmiau — Pope Optical Co.

Kada Jums reikalingi akiniai 
leiskite mums išegzaminuoti 

akis ir pritaikinti akinius.
Mes padarome dirbtinas akis.

Room 206 v 
Tel. 6-1944 

207 PARK BITLDING 
Worcester, Mms.

Tautinių šokių Grupės Pasi
rodymai. Tik prieš metus susi
organizavusi Lietuvių Tautinių 
Šokių Grupė, vadovaujama Lu- 
cijos Zaikienės, gauna labai 
daug kvietimų svetimtaučiams 
išpildyti programą. Spalio 8-9 
d.d. Tarptautinio Instituto 
ruoštoje International Day kas 
vakarą dėl daugybės publikas 
turėjo po du kartu pasirodyti 
su lietuviškais šokiais. i

Spalio 20 d. šokėjai pildė 
programą didžiulėje Glendale 
auditorijoje United Nations 
Day proga, o spalio 24 d. lie
tuviai pirmą kartą turėjo pro
gos pasirodyti per KTLA tele
vizijos stotį. Reguliarių Square 
Dance programų vedėjas pa
kvietė lietuvius pademonstruo
ti lietuviškus šokius, iš kurių 
daug ką amerikiečiai yra pasi
savinę.

Spalio 29 d. Grupė pasirodė 
Santa Ana, Calif. Community 
Chest Drive proga.

Lapkričio 5 d. Liet. Tautinių 
Šokių GruĮiė surengė savo nau
dai vakarą. Patys grupės na
riai parašė veikalėlį “Subatva- 
karis Lietuvoje”, nupiešė de
koracijas. pasisiuvo tinkamus 
kostiumus. Gražiai pasirodė

Jums reikalinga daugiau 
arklio jėgos pavesti didės- 

^nį krovinį... ir išvesti ir 
^blogais keliais... pagreitin- 
' ti pristatym*. Jūs gausite 

daugiau arklio jėgos Fordo 
Šonus Built Trekuose. Ou
V-8 inžinai ir teiti iki 145 
arklio jėgos.

Jūs norite, kad ilgiau tver
tų pajėgumas... maita po 
mailūs, metai po metų. Jūs 
gausite daugiau pajėgos 
Fordo Trokose. ddlto, kad 
Jie yra Bonus Built. Jūs 
gausite eatra pajėgumu il
gesniam aptarnavimui. Jūs 
gausite pajėgumo ir iš
vengsite paprasto darbe iž- 
sitempimo.

Forde Trakai Kaimioja Mažiau, Dėlto 
FOR

Naudojant vėliausia

gauna jėgos
Jūs norite daugiau Jėgos 
įgyti... ^pirmiausia sumažink 
pirmąsias išlaidas. o pas
kui bėgamas Ulaidas- Jūs 
daugiau gausite jėgos įsi
gydami Fordo Bous Built 
Troką. Jie yra įkainuoti 
pigiausiai ir ilgiausiai 
visi. Fordai ilgiausiai 
ris.

Daugiau 
duoda pajėgos

"""tok 
"•••at 

recervgs ef 
ctreaaM

DO TROKAI ILGIAUSIAI DĖVISI 
registracijos data ii 6,104.000 trokg, gyvybės apdraudos kompanijos sspertai 

- yra įrodę, kad Fordo Trokai ilgiaauaiai tveria. ,

PaNMraMe pas Imi Farda D0er| apie šie trake leaęws
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Kaip Gyvena Šeimos Anglijoje
Ten, kur vaikai žaidžia ir dainuo

ja. - Laiminga vaikų motina. - Ma
myte, valgyti noriu!.. - Pirmosios Ko
munijos šventė. - Prie bendro užkan
džių stalo. J. Kuzmickis

Kai prieš porą 
buvau užvažiavęs 
tingham stovyklą 
Hull’o), mane būrelis lie
tuviukų ir lietuvaičių pa
sitiko prie autobuso su 
garsiu riksmu; net visi 
autobuso keleiviai nuste
bę dairėsi.

Tačiau visai nesistebė
jau vaikų džiaugsmu: jie 
čia gyvena tiktai su ma
mytėmis, sukimšti, at
skirti nuo lietuviškų ko
lonijų ir kiekvienas sve
čias jų yra mielai'laukia
mas.

IŠ AMERIKOS KLAU
SIA APIE JUOS

Turėdamas truputį lais
vo laiko, mielai pasinau
dojau kelių moterų kvie
timu aplankyti jų pasto
ges. O tos pastogės labai 
paprastos: gražioje lygu
moje išmėtyti vienaukš
čiai barakai, kuriuose 
mažesnės šeimos turi po 
vieną, o didesnės — po du 
kambarius.

Dviejų gyvų berniukų ir 
paauglės mergaitės moti
na priėmė- labai nuošir
džiai. Jos vyras dirba ke- 
liasdešimts mylių nuo 
šios stovyklos ir ne kiek
vieną savaitgalį gali pas 
savo šeimą atvažiuoti. 
Vyresnysis Sūnus, dar ne
pilnametis vyrukas, ne
perseniai buvo priimtas į 
vieną transatlantinį laivą 
pasiuntiniu. Jis jau spėjo 
apvažiuoti pusę pasaulio 
ir netrukus žada plaukti 
į Ameriką ir Kanadą.

— O ar turite Amerikoje 
giminių? — klausiu 
pestingąją moterį.
— Turime! — atsako ji. 

— Ir laiškų parašo. Klau
sia, kaip gyvename. Bet 
aš nemoku skųstis. Jūs,— 
kreipiasi į mane, — be-

dienų 
į Cot- 

(prie

v •

rū-

Mes Pasiilgstame Dievo

“Mūsų pilietybė yra Dangu
je. Iš ten taip pat mes laukia
me Išganytojo mūsų Viešpa
ties Jėzaus Kristaus”.

(PU. 3:20).

Dr. B. Paulius, O. P.

Paminklinė a. a. Tėvo Kazimiero 
Kapucino Maldaknygė - 

ATLAIDŲ ŠALTINIS” JAU 
IŠĖJO IŠ SPAUDOS

Kalendorius iki 1993 metų

rods, viename laikraštyje 
aprašėte mūsų stovyklą. 
Jei taip turėčiau tą 
straipsnio iškarpą,— laiš
ke nusiųsčiau.

Tada pagalvojau: verta 
apie tą stovyklą, ypačiai 
apie gyvenimo sąlygas, 
dar kartą parašyti. Gerai 
žinoti vieniems apie kitus, 
nors gal nė giminių nesu
siranda...

VAIKŲ PASAULYJE
Šeimų stovyklos jokiu 

būdu negalima 
duoti be vaikų.

Čia tų vaikų pilnas kie
mas: didesnieji grįžta iš 
mokyklos, mažę s n i e j i 
smėlio pilis stato ir val
gyti išalksta. Apsisukę 
bėga pas savo gerąsias 
mamytes:
— Mama, valgyti noriu!.
Tačiau mamytėms gal

vosūkis: kaip pavalgy
dinsi nuolat išalkstantį 
kūdikį, jei į namus už
drausta bent kokį duonos 
trupinėlį atsinešti.

Viena moteris, dirbantį 
virtuvėje, pasakoja:
— Piaustėme šiandien

pyragaičius vakarienei. 
Liko daug nuopjovų. Bū
tų gerai vaikams parneš
ti ar pačiai užkąsti, bet 
griežčiausias [ 
visas maisto nuobiras! 
šiukšlynan išmesti. Galite’ 
įsivaizduoti motinos šir
dies skausmą... _  _

Tikrai, nesunku įsivaiz- Vynę‘"minime? 
duoti, kai čia pat koks grožį kalbame, 
mažutis ištiesia rankas į, .
motiną su: PIRMOJI KOMUNIJA
— Mama, valgyt noriu!.! Paskutinį spalio šešta- 

Kaip nepaprastai suma-;dienį visi susirenkame
nios turi būti motinos, '■ kuklioje stovyklos koply- 
kad nepažeistų stovyklos1 čioje. Ji tikrai kukli: 
tvarkos ir alkanus vai-! daug kuklesnė ir papras- 
kučius pasotintų! Ir tos tesnė už Vokietijos sto- 
rūpintojėlės, tiek jau var-’vykiose paliktas: papras- 
go tremtyje mačiusios, ■ tas lentų stalas, uždeng-
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įsivaiz-

Mielasai Skaitytojau:
Didysis Tautų Apaštalas Šventasis Povilas, rašy

damas laišką Pily piečiams, drąsiai ir entuziastingai 
pabrėžia faktą mūsų priklausomybės Dievo karalys
tei. “Mūsų pilietybė”, sako jis, “yra Danguje”. Mes 
esame Kristaus Mistinio Kūno, tai yra Katalikų Baž
nyčios nariai. Katalikų Bažnyčia yra tartum Dievo 
karalystės kolonija žemėje, kurios pavaldiniai yra 
teisėti Dangaus karalystės piliečiai, nes pats Kristus 
yra tosios kolonijos Įkūrėjas, josios Valdovas ir Ka
ralius, kurio amžina rezidencija yra paslaptinguose 
Dangaus Rūmuose...

Iš ten, tai yra iš Dangaus, mes laukiame Išgany
tojo mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus ateinančio gy
vų ir mirusiųjų teisti. “Jis pakeis mūsų žemumo kū
ną, padarydamas jį panašų į savo skaistumo kūną”, 
priduria Šv. Povilas to paties laiško pabaigoje ir lie
pia ištverti gerame ir džiaugtis Viešpatyje, sakyda
mas: “Stipriai stovėkite... Džiaukitės Viešpatyje vi
suomet; vėl sakau, džiaukitės... Viešpats yra arti”.

Kalbamas mūsų žemumo kūno pakeitimas įvyks, 
kada prisikelsime iš numirusių paskutiniojo teismo 
dienoje. Mūsų kūnas bus sudvasintas ir panašus į 
skaistųjį Kristaus iš numirusių prisikėlusio kūną. 
Bet, kad tai įvyktų, mes privalome ištverti gerame. 
Nuolatinis prisiminimas, kad Dievas yra arti, duoda 
mums dvasinio džiaugsmo ir pasitikėjimo Jo pagalba, 
o Jo teikiama malonė padeda mums ištverti gerame, 
jei mes patys to norime. “Būk ištikimas iki mirčiai”, 
— sako Viešpats, — “ir aš tau duosiu gyvenimo vai
niką”. (Apr. 2:10).
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Dr. B. Paulius, O. P.

suranda kokią išeitį ir iš
traukia iš spintelės obuo
lį, kriaušę ar sumuštinį.

O kai susirenkame visi 
į svečių kambarį, kalboms 

įsakymas :;Qg pabaigos nėra. Sekame

me- 
žai-
Tė- 
jos

pasakas, eilėraščius 
klamuojame, mįsles 
name, dainuojame ir 
džiame. O visą laiką 

apie

Turėkite Savo Namuose 
Šventąjį Rastą-Naująjį 

Testamentą
Kun. Pr. M*. Jurui talkininkaujant “Darbininkas” jau 

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

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

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

Stipriais audeklo apdarais $3.00; popieriniais viršeliais — $2.00. Už
sakymus siųskite: “Darbininkas”, 366 W. Broadway, S. Boston 27, Mass.

“Darbteinko" Administracijai:
366 W. Broadway, So. Boston 27, Mass.

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

Vardas ................ .......... ................................ ...........................................................

reikalavo laiko. Kada viskas 
buvo pataisyta ir patikrinta, 
kad viskas būtų be klaidų, kiek 
žmogiškas darbas gali atlikti, 
maldaknygė buvo pradėta 
spausdinti ir tik šiomis dieno
mis ji galutinai užbaigta.

Po tokio pono Peldžiaus pa
aiškinimo supratau, kodėl taip 
ilgai nepasirodė ši maldaknygė, 
jau seniai visų amerikiečių 
laukta. Supratau, kodėl “Darbi
ninkas” išleidžia pataisytą lai
dą. Dabar joje visos maldelės 
turi naujus popiežių uždėtus 
atlaidus: kur seniau buvo 100 
dienų atlaidų, dabar yra 300 
d., o vietoj 300 d. yra 3 metai 
ar daugiau. Todėl garbė tebū
nie “Darbininko” žmonėms, ku
rie ryžosi atlikti tą darbą ir 
garbė tam Tėvui Pranciškonui, 
kuris aukojo naktines valandas, 
kad ta maldaknygė būtų kiek 
galima tinkamiau pataisyta ir 
suteiktų daugiau malonumo iš 
jos besimeldžiantiems. Tik gai
la, kad Tėvas Dr. K. Žalalis, 
OFM. nesutiko dėti savo pa
vardę, bet jam bus atlyginta iš 
Amžinojo Malonių Davėjo ir 
tuo labiau, kad jis (kaip pasa
kojo ponas Peldžius) nenorėjęs 
priimti atlyginimo už tą darbą; 
tik. galų gale privertus, priėmė 
dovaną su, kurie gali tobuliau

* —— — -
Lapkričio 7 dieną užsukau' 

į “Darbininko” administraciją 
ir, man ten bebūnant, atvežė iš 
rišyklos seniai jau lauktą mal
daknygę: “ATLAIDŲ ŠALTI
NIS”. Maldaknygė gražiai iš
leista, raidės didelės, popieris 
gei-as, nedidelio formato: 3 co
liai pločio ir 5 coliai ilgio, 574 
puslapių. įuksusiniais viršeliais, 
auksuotais kraštais, apskritais 
kampais. Iš tiesų tai puiki 
dovana kiekvienam lietuviui 
katalikui ir tenka pasidžiaugti, 
kad “Darbininkas" ėmėsi to 
darbo, ypatingai, kad ta malda
knygė yra paminklas mirusiam 
Tėvui Kazimierui, kurį dauge
lis amerikiečių gerai pažįsta iš 
jo misijų Amerikoje.

Šioje maldaknygėje keliamų
jų katalikiškųjų švenčių kalen
dorius siekia iki 1993 metų. 
Tai reta* maldaknygė turi tokį 
ilgametį kalendorių. 
, Bevartant maldaknygę 
stebėjau, kad tai yra jau 
čia laida ir pataisyta. Man 
to į akis tas žodis “pataisyta 
laida. Tuo jaus užklausiau
“Darb.” 
no Antano 
neišleido 
kokia išėjo 
rankų.

Ponas Peldžius man paniški-i^arbo; Išspausdinus 
no. kad tai nebuvo galima pa
daryti. nes nuo to laiko iki 
šiai dienai beveik visi atlaidai 
yra pakeisti. Šv. Sostas daugelį 
atlaidų padidino trigubai, pa
naikino kvadragenas ir išleido 
specialią knygą: Prices et pia 
opera, kurioje yra visos mal- 
dos su atlaidais. Maldelių, kurių 

dėti su atlaidais, nes jos yra 
atšauktos, jei duotos bendrai. 
Tokiu būdu, kada Tėvas Kazi
mieras leido tą maldaknygę 
buvo viskas tvarkoj, bet dabar 
reikia taikytis prie naujų Baž
nyčios parėdymų. Žinoma, 
mums būtų buvę lengviau, pa- £ag 
žymi adm. ponas Peldžius. leis
ti tokią maldaknygę be patai
symų, bet tas nebuvo galima ATLAIDŲ

pa- 
tre- 
kri-

M

Tuo jaus 
administratoriaus, po-

Peldžiaus, kodėl jie 
tokią maldaknygę, 
iš Tėvo Kazimiero

tas balta paklode, medi
nis, pačių pasidarytas 
kryžius, o priekyje ant 
sienos — lietuviškais raš
tais išaustas kilimas.

Vaikai sukalba rožan
čių, paskum klausosi pas
kutinio kunigo paaiškini
mo apie išpažintį. Kokios j nėra toje knygoje, negalima 
trisdešimties vaikų tarpe į 
stovi viena mergaitė ir 
penki berniukai, kurių 
širdukės neramiai plaka: 
tuojau reikės eiti išpažin
ties...

Kai kunigas pradeda 
pasakoti apie atgailą, a- 
pie Dievo meilę, vienas 
berniukas nesulaiko aša
rų ir ima gailiai verkti. 
Motina žiūri į savo sūnelį 

I susirūpinusiomis akimis 
ir nežino, kaip jį nura
minti.

Atlikę išpažintį, vaikai 
tyliai išsiskirsto, laukda
mi sekančio ryto. Juk tai 
jų seniai laukta diena, jų 
laimingiausia gyvenime 
diena!

Rytą vaikai susirenka 
gražiai išsipuošę. Jaunojo 
jūrininko broliukas visas 
baltas, kaip angeliukas.

Reikia pačiam būti ir 
matyti vaikų ir jų motinų 
veidus, kad galima būtų 
įsivaizduoti tą pakilią, ne
žemišką nuotaiką, tuos 
angeliškus veidus ir mė
lynas akutes! Vaikai su
sitelkę, nušvitusiais vei
dais. Jie kalbasi su sielos 
Svečiu ir 
Lietuvą, už 
timuosius. 
ašaros...

PRIE BENDRO STALO
Iš koplyčios visi bėga į 

salę, kur parengtas ben
dras stalas. Tiesa, kuklus 
tas stalas, — ant jo sudė
ti sumuštiniai, sausainiai, 
šiek tiek vaisių, tačiau 
kai visi susėda, net miela 
pažiūrėti.

Prie stalo pirmauja Pir
mosios Komunijos vaikai. 
Šiandien jų šventė, šian
dien jiems pačios geriau*
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meldžiasi už 
tėvelius ir ar- 
Motinų akyse

Daktaras ir Šv. Rašto licencia- 
, tas Tėvas Klemensas Žalalis,
OFM. Jis mieliau būtų sutikęs 
naują atlaidų maldaknygę pa
rašyti. negu šią pertaisyti. Juk 
tai milžiniškas darbas: reikėjo 
kiekvieną maldelę atrasti Vati- Į mokintis svetimas kalbas, 
kano išleistoje knygoje, reikėjo. «... “r
patikrinti iš originalinių kalbų! 
(lotynų, italų, vokiečių, pran-i 
cūzų, anglų ir ispanų), kuriose? 
tos maldelės turi atlaidus. Dar
bas užtruko ir todėl, kad taisy
tojas negalėjo paaukoti savo i perbrangi: kainuoja tik $3.75. 
laiko tam darbui. Jis baigęs Į Jai ir kaina nebrangi, bet pati 
dienos darbus, apie 10 vai. va-j maldaknygė yi-a brangiausias 
karo sėsdavosi prie taisymo J turtas lietuviui katalikui. Todėl 

; pirmąsias 
kopijas, jas reikėjo patikrinti 
Jas jau reikėjo siųsti į Montre- 
al, kame gyveno minėtas Tėvas 
Dr. Žalalis. O.F.M. Žinoma, tas

Atsisveikindamas su “Darbi
ninko” administracija nusipir
kau kelias maldaknygės kopi
jas. kad jas galėčiau parvežti 
dovanų namiškiams. Juk tai 
gražiausia dovana ir, beto, ne-

j LUI llClU. V1LL1 KtlLtlllikUl. 1 CMJvl

tikiuosi, kad kiekvienas lietu-
> vis katalikas stengsis įsigyti šią 
I maldaknygę sau ir pasistengs 
dar ir giminėms, ar pažįsta
miems padovanoti. J. A.

A. a. Tėvo Kazimiero Kapucino
H"Atlaidų Šaltinis

JAU IŠĖJO IŠ SPAUDOS 
Atsirado Daug Rėmėjų

I 
j 
,a.
8-nių metų mirties sukaktį, “Darbinin- 
__ >” pasiryžo velionies atminčiai iš
leisti didelėmis raidėmis Tėvo Kazimie
ro surinktą ir išleistą maldaknygę — 
______ J ŠALTINIS. Kad šį darbą 

ir todėl jos pataisymas suveli- pagreitinug įr palengviRUS, atsirado 
no išleidimą. daug “Darbininko” prietelių ir rėmėjų,

Maldaknygę taisė ir atlaidus įjUrje anksto užsiprenumeravo tą 
perziurejo Montrealo Seminan- paminklinę maldaknygę, stodami i Rėmėjų eiles, 
jos profesorius šv. Teologijos Maldaknygė jau atspausdinta? Yra tikrai graži ir 

maloni paimti į rankas. Ji turi 474 puslapius, odos 
. Rėmėjams, 

\r kurie iš anksto užsisakė buvo nupiginta kaina—$3.00.
Į *

Sekantieji Rėmėjai buvo dar nepaskelbti: 
įMrs. M. Račienė, VVaterbury, Conn.

Paskum vyresnieji vai- Mrs. K. Banionis, Chicago, III........

Paminėti garsaus misijonieriaus 
a. TĖVO KAZIMIERO KAPUCINO k

Tėvas Kazimieras 
Kapucinas

sios vietos Valgo visi pa- viršeliai, auksuoti kraštai. Kaina $3.75. 
sigardziuodami, nes i“ 
pusryčiai daug skanesni, 
kai juos mamyčių rankos 
parengė.

kai parodo gyvųjų pa-'Mrs. A. Kibartas, Phila., Pa....................................
veikslų, padainuoja, paša- Mrs. Ludvika Alinskas, Homestead, Pa.................
ko eilėraščių. Ir plastiš- Agota Barkauskienė, Lawwrence, Mass..............
kai pašoka. Nors kuklu,;Ona Zinkevičienė, Lawrence, Mass.........................
nors paprasta, bet įdomu Ona Diksienė, So. Boston, Mass.............................

tikra vaikų Mrs. C. Karpus, Brooklyn, N. Y............................
(Petras Kizevičius, Springfield, III.................. ......
’Nellie Gudauskas, Buffalo, N. Y............................
Mrs. A. Yucevičius, Chicago, III.............. ..............
Magdalena Anavičienė, Halifax, England ...........
Mrs. Marijona Kasperienė, Montreal, Canada 
Mrs. Magdalena Rugenienė, Montreal, Canada 

ĮMrs. Sipelienė, Montreal, Canada ..................
Mrs. Tamošauskienė, Montreal, Canada ..........

3.50
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00

. 3.00
3.00

ir gražu:
šventė.

Vaikučių balsai ilgai ne
nutyla. Jau tušti stalai, 
jau visa programėlė pa
baigta, bet dar jiems no
risi kartu pabūti, kartu 
pažaisti.

Miela ir įdomu vaikų 
pasaulyje.

Lietuvi, tau pavyko lai
mingai ištrūkti iš niūraus' 
stovyklinio gyv e n i m oJ Vincas Blauzdenas, Waterbury, Conn. ....
Šiandien esi laisvėje. Ne-1 K. Pranulis, Waterbury, Conn. .,.................
pamiršk savo tautiečių,]Rev. G. Mikulskis, Duncan, Nebr. ...........
kurie liko Europoje ir ne-;Petras Jokubauskas, Waterbury, Conn. 
galėjo išvykti! Jie laukia Brone Morkevičienė, VVatcrbury, Conn. 
iš Jūsų pašalpos. Pasiųsk Petras Šmotas, Waterbury, Conn. 
savo auką neatidėliojant: C. Mitchell, Waterbury, Conn. 
United Lithuanian Relief Eva Gecevičienė, Waterbury, Conn. 
Fund of America, Ine.,'A. Marcelynas, Waterbury, Conn..........
105 Grand St., Brooklyn' Visiems spaudos rėmėjams reiškiame nuoširdžią 
11, N. Y. i padėką! “Darbininko” Administracija.

PADĖKOS UŽ ATVIRUTES
Anna Kankel, Waterbury, Conn.........................
- ~------ ---------- ~----------------------------, ----------------------- y ........................... .............................................

' LT va n 1 i c? VY7 o

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00 
į.oo
1.00
1.00
1.00
1.00
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Jei Nori Prisijuokti, Linksmai ir Maloniai Praleisti 
Laiką, Ateik I Metinį “Darbininko” f
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_ __ Sekmadienį
Lapkričio - November 20 d., 1949

Muz. J. Tamulionis i.

■ž:

Municipal Building Saleje I l! 

t

S3S East Broadway įžanga su taksais So. Boston, Mass.
iii. Ii ii ■ ■ ! i — i .n

1-ą programos dali išpildys Nashua lie
tuvių parapijos Vyrų Grupe, vadovybė
je muziko J. Tamulionio. Ji yra puikiai 
paruošta ir išlavinta.

Aatrą programos dalį išpildys iš 
New Yorko atvykęs, plačiai pagarsėjęs 
MAGINAS VYTAUTAS JURG2LA — 
COUNT MAGIC. Kas ji matė rodant 

a

magiškus šposus, negalėjo atsigerėtu 
Juokų ir įdomybių šiame parengime tik
rai netruks. Visus nuoširdžiai kviečiame 
dalyvauti.

Magikas V. Jurgėla pasiren
gęs “nukirsti” gražią galvelę.

i

KAS C
NORWOOD, MASS.

Mirė Romualdas Vitartas

GHUMB27 LIETUVIU 
KOLONIJOSE *.

didįjį uždavinį

BEVYKDANT
Lietuvos Vyčių atsišaukimas. 

“Mylėti ir išlaikyti lietuvių 
kalbą”. “Visi jneškime savo 
prakaito ir savo pinigo”. Pra
šymas tų. kurie kovoja už Lie
tuvą. įsidėmėkime.

Mūsų visų didysis rūj/estis 
yra išlaikyti gyvą lietuvybę A- 
merikos lietuvių jaunimo tar
pe. Šį didįjį uždavinį vykdyti 
apsiėmė Lietuvos Vyčių orga
nizacija. kuri savo šių metų 
seimo rezoliucijoj iškilmingai 
Išreiškė, kad ji savo šūkiu pa
sirenka auklėti narių tarpe pa
triotiškumą. dalyvauti tautie
čių veikloje, mylėti ir išmokti 
lietuvių kalbą, švęsti tautines 
šventes ir gerbti lietuviškus 
papročius, mylėti lietuviškas 
dainas, šokius ir t.t.

ir

centrą, 
kursus. 
1.1.

darbo ir 
kaip teisingai buvo 

“organizacija

W. J. Chisholm
GRABORIUS 

“Asmenitkas Patarnavimas” 

331 Smith St, 
PROVIDENCE, ». I.

Telephone 
Ofiso: Dexter as62 

Narni/: PI. 6286

| Praeitą sekmadienį, lapkričio 
(6 d. mūsų Sodalietės dalyvavo 
apskrities Sodaliečių suvažiavi- 

Įme So. Bostone, p. Ona Paz-
Lapkričio 4 d. mirė Romual—niokaitė buvo prisiekdinta ap- 

das Vitartas, gyv. 27 St. John skrities 
Avė. Palaidotas iškilmingai iš me' 
Šv. Jurgio lietuvių par. bažny-. 
čios Highland kapinėse. Šv. Mi-I Sekmadienį, 
šias atnašavo kleb. kun. F. E.lyra Šv. Vardo 
Norbutas.
ir kun. S. 
ton, Mass.

Velionis
liūdime žmoną Rožę Vitartie- 
nę, tris vaikus: sūnų Romual
dą, dukteris — Oną Memmo ir 
Genovaitę? brolį Kazimierą ir 
seserį Anelę Carroll ir anūką.

raštininke. Sveikina-

jai Surprise Partv. Susirinku
sioms viešnioms stalas buvo 
parengtas europietiškai, tikrai 
karališkai. Stalą paruošė po
nios P. Peldžienė ir Vanda Ma
čiulienė.

kun. Al. Janiūnas I 
Saulėnas iš Brock-

paliko dideliame nu-

nęs susirinkimo tikslą, pakvie-'karklienė, Samsonienė, Gaubie- 
tė kleb. kun. F. E. Norbutąinė. Po $1.00 — Kuodienė, Na- 
kalbėti. Kun. Norbutas išaiški-; vickienė, Smilgienė, Razulevi- 
no Kongreso reikšmę ir ragino ;čius, Palevičius, Mačys, Vens- 
visus paremti aukomis. Iš'kus, Smūgis, P. Kudirka, J. 
tremties atvykęs, p. V. Jakš- Versiackas, I. Tvaskienė, Aliu-
tys ir p. Zaranka taip pat ra- konis, Pazniokas, V. Kudirka,} 
gino visus remti lietuvių kovą: P. Kuras. A. F. Kneižys, Ta-i 

lapkričio 13 d.■ dėi Lietuvos nepriklausomybės baras, Kavolinienė, Stadalni- į 
draugijos šv. i įr iajsvės. Kun. Al. Janiūnas. kienė, Okulevičienė, kun. Al. 

Komunijos diena. Visi nariai Į perskaitė VAL Kongreso ren-i Janiūnas, Nevierienė, J aksty s, 
turėtų dalyvauti šv. Mišiose 9 gėjų atsišaukimus 
vai. rytą ir bendrai priimti šv.
Komuniją. Po pamaldų įvyks torius. a. F. Kneižys plačiai: 
susirinkimas parapijos salėje, išaiškino dabartinę Lietuvos

CSN. pa<jėtį ir kvietė visus prisidėti 
Lietuvos ne
laisvės. Su-;

pasiųsti $50.'

ir ragino • 
paremti. “Darbininko” redak-'

sutiktuvių pokilyje 
šios ponios: Mrs. 
Mrs. Dinsman, Mrs. 

su marčia Mrs. Pe-

Šiame 
dalyvavo 
Samson, 
Perekšlis
rekšlis, Mrs. Drost, Mrs. Ska- 
vis, Mrs. Baronas, Mrs. Bart
kevičius, Mrs. Virmauskis, 
Mrs. Littlefield, Mrs. Naff, 
Mrs. Oaniūnas, Mrs. V. Mačiu
lis ir Mrs. P. Peldžius.

I Surprizo dalyvės naujagi- 
li- miui Daugirdukui sunešė gra- 
— ----  J------- . P-nai

Halina Daugirdienė Daugirdai kaip rengėjoms, taip

Kvederavičienė, Simonienė, Ra
kauskas, Gikis. Ačiū.

J. Versiackas.

z

BROCKTON, MASS.aukomis kovai dėl 
: priklausomybės ir 
sirinkimas nutarė

Tam kilniam tikslui pasiekti 
yra reikalinga išlaikyti gerai 
organizuotą Vyčių 
ruošti, atatinkamus 
paskaitas, pramogas

Tačiau reikalinga 
lėšų, nes
seime pareikšta, 
tik tada bus stipri moraliai ir 
medžiagiškai, kai mes visi ja 
susirūpinsime, visi įnešime į ją 
savo prakaito ir savo pinigo”.

Todėl Vyčių organizacijos 
centras skelbia PINIGINĮ VA
JŲ ir šiuo kreipiasi į jų drau
gus ir prietelius visoje Ameri
koje, į visus mūsų veikėjus. į 
mūsų lietuvišką kunigiją ir į 
visus geros valios lietuvius, 
kuriems rūpi lietuvybės išlai- !
kvmas jaunimo » širdyse, ir 
kviečia paremti mūsų pastan
gas ir prisidėti prie šio kilnaus 
tikslo savo pinigine auka, už 
kurią bus Jums dėkinga Lietu
vos Vyčių organizacija ir visa 
kov’ojanti Lietuva.

Aukos siunčiamos Vyčių Pi
niginio Vajaus pravedimo Pir- 
minnikui AI. Vasiliauskui (We- 
sey), 1022 Maple Street, Great
Neck. L. I. N Y. I Pereitą savaitę Moterų Są-

jungiečių aprašyme, kuris į-
Lietuvos Piniginio vyko spalių 30 d. praleista.

Vajaus Komitetas. kad 1^5^ Mass valstijos di
rektorė p. M. B. Mažeikienė iš 

;Worcester ir kad pianu skam
bino Marytė E. Knejžytė.

Lapkričio 8 d. Šv. Jurgio 
tuvių par. bažnyčioje buvo 
našaujamos šv. Mišios už 
rusias 
Maine 
res.

lie- 
at- 
mi- 

Moterų Sąjungos Mass.,
ir N. H. apskrities na-

Poly na Stoska Noru oode
Sekmadienį, lapkričio 20 die

ną Polvna Stoska, lietuvaitė, 
Metropolitan Operos artistė, 
išpildys koncerto programą 
Norwoodo Junior High School 
salėje, Washington St.

Lietuvaitė artistė yra pasi
žymėjusi. Mes lietuviai turėtu
me ją išgirsti. Tikietas tik 
$1.20. Rengia Šv. Kotrynos 
parapijos Cardinal Newman 
Literary Society.

PASAKŲ KNYGA-

Kur Bakūžė Samanota"Parašė A. Vaičiulaitis
Šioje apysakų knygoje “KUR BAKŪŽE SAMANOTA” tel

pa be galo įdomių 12 istorijų ir 12 pasakų, kaip tai: *T ‘ 
LIAI", “LOKYS IR VOVERE”, “OŽIO BALSAS”, 
IR IEVA”, “UODAS”, “POPIEŽIAUS PAUKŠTYTE”, “I 
KARVELIS ALEKSANDRAS”, “ŽIOGŲ DAINA” ir 11

Knyga 288 puslapių .Kaina $2.00. Užsakant šią knygą ne-, 
reikia mums lašką rašyti, tik įdėkite iškirptą kuponą su $2.00 į Į 
konvertą ir prisiųskite “Darbinnkui”. Gavę kuponą, tuojau nu- 
siųsme jums knvgą. Rašykite:

“DARBININKAS”
So. Boston 27, Mass.

u

366 VV. Broadway

“DARBININKO" ADMINISTRACIJAI: —
šiuomi siunčiu jums $2.00 ir prašau atsiųsti pasakų kny

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

Spalių 28 d. įvyko ALRK 
Federacijos 10 skyriaus pra
kalbos ir masinis susirinkimas 
Visuotino Amerikos Lietuvių 
Kongreso reikalu.

Pirm. J. Versiackas. išaiški-

Aukavo šie: po 
F. E. Norbutas 
Mulieris. Po $2.(

Surprizas. Lapkr. 7 d. iš 1 
goninės su gražiu sūneliu grį- žiu ir vertingų dovanų, 
žo p-nia 
(Mačiulytė). P-nios P. Peldžie- ir visoms dalyvėms yra nuošir- 
nės iniciatyva buvo surengta džiai dėkingi. Rap-

Šiomis dienomis susirgo 
■Babilienė, gyv. Folan Avė., 

_____ _  . p. Cvilikas, ir jie randasi 
PABEGE- P- M- Mickunienė
'ADOMAS parvežta iš ligoninės ir ji te- 

SENAS beserga namuose. Linkime li
goniam^ pasveikti.

i Į Moterų Sąjungos 27 kuopa 
ir jos valdyba nuoširdžiai dė
koja visiems - visoms už daly
vavimą jų surengtoje pramo
goje spalių 30 d.; dėkojo vi
soms darbininkėms ir progra
mos dalyvėms, būtent, p. E. 
Novikienei ir jos dukrelei Ele
onorai, p. Onai Pazniolcaitei ir 
kitoms, ypač viešnioms Sąjun- 
gietėms.

NIEKO HERA GERESNIO MAZGOJIMUI DRABUŽIU!

pnc* f 149.93

Edisono Krautuvėse ir Elektrikinius Dylerius.

t

TAUPYMO!

♦

sutaupo pinigų
Naujas Easy Wringer Wa- 
sher praskina kelią pasaulio 
plaunamų mašinų rinkoje.

sutaupo laiko
Švelnus roll-over Spiralator 
pagreitina sukimąsi ir duo
da daugiau vietos drabu
žiams.

sutaupo jums drabužius
Kiekvienas drabužis įdėtas 
8-9 svarų kiekyje, vienodai 
yra išplaunamas.

sutaupai pats save
Naujas streamlined saugus 
gręžtuvas labai lengva ope
ruoti, nes pirštų palytėjimų 
pradeda arba sustoja.

NEMAŽA NUOLAIDA DUODAMA UŽ JtSŲ SEN.> ELEKTIKINĘ
PLOVIMO MAŠINĄ

i
J f

' _ L L t .
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DĖMESIUI!

Didysis Parengimas Jau čia 
Pat Už Keletas Dienų

Lietuviai Nugalėjo Lytino 
Amerikiečius

Sv. Mišios Už Mirusias 
Nares

ŽINUTES
Apdovanojo. Daktaras J. 

Pašakamis apdovanojo 
Petro parapijos mokyklų 1 
kučius knygų apdarais.

. L. 
Šv. 

vai-

Grižo namon. Lapkr. 8 d., j
kun. Jonas Klimas grįžo South 
Bostonan. Jis kelioms dienoms 
Jėzaus Nukryžiuoto Seselių 
motiniškame name pavadavo 
kapelioną kun. J. Švagždį.

Kun. Kontautas Svetur, 
retią antradienį, kun. Albertas 
Kontautas pasakė pamokslą 
Švenčiausios Širdies parapijos Į 
sodalietėms, Lezingtone.

DAKTARAI

80 8-4478

Dr. Joseph F.

Pe-

Pamokos. Vyčių kambariuo
se pirmadienių vakarais 8:30 
vai., Vytis Juozas Lola ir kun. 
Albertas Kontautas duoda lie
tuvių kalbos pamokas. Susiren
ka daug jaunimo. Gali susi-ka daug jaunimo. Gali 
rinkti ir daugiau.

Šv. Vardo Draugijos 
Susirinkimas

Šv.

s 
optometribta* 
515 E. Broadvray 
South Boston, Mass.

Ofiso Valandos išskyrus 
Trečiadieniais ir Penktadieniais

Vakarais Nuo 7 iki S-tai 
šeštadieniais nuo 2 iki 8-tai.

Parapijos vyrai nukėlė 
Vardo draugijos susirinkimą į 
kitą laiką. Draugijos bendra 
šv. Komunija įvyks sekm., lap
kričio 13 d., laike sv. Mišių 
8:00 v. r. Po Mišių visi nariai 
kviečiami susirinkti salėn po 
bažnyčia išgirsti populiaraus 
ateitininko Kazimiero Mockaus 
kalbą: “Kas 
Draugija?”. Jis 
narius su nauja 
ganizacija. Taip 
me bus duodami 
čiai. Visi parapijos vyrai, ypač 
naujai atvykusieji, yra kviečia
mi dalyvauti.

t

yra Ateitininkų 
supažindins 

parapijos or- 
pat susirinki- 
lengvi pusry-

South Bostoniečiai sudarė 
planus ir pradeda iš anksto 
ruoštis į metinį “Darbininko” 
parengimą, kuris įvyks sekma
dienį, lapkr. 20 d., 3:30 vai. 
p.p. Municipal Building salėje, 
So. Bostone. Vakaras bus tik
rai gražus ir įdomus, nes jie 
susidės iš dainų ir magiškų 
šposų. Dainų programą išpil
dys Šv. Kazimiero par. iš Na
shua, N. H. Vyrų Choro Gru
pė, vadovaujant muzikui J. Ta
mulioniui. Jie turi paruošę tik
rai gražų dainų rinkinį.

Dainų programai užsibaigus, 
prasidės magiški šposai, ku
riuos parodys grafas Vytautas 
Jurgėla — Count Magic. Jis 
savo šposais taip publiką suža
vi, kad tiesiog užhipnotizuoja. 
Mr. St. Mockus pereitais me
tais matęs Vytautą Jurgėlą ro- 

' dant magiškus šposus New 
1 Yorke. Jis sakė, kad tikrai jam 
’ į New Yorką apsimokėję nuva- 
! žiuoti vien tik dėlto, kad pa- 
’ mačius tikrai pasakiškai įdo

mius magiškus dalykus. Taigi, 
vyrai, moterys, vaikinai ir 

’ meragitės, puoškitės ir ruoški
mės į šį įdomų parengimą.

Wenzier Vėl Išrinktas
Vyčių Susirinkimas

Lietuvos Vyčių, Algirdo 17- 
tos kuopos mėnesinis susirinki
mas įvyks sekmadienį, lapkr. 
13 d., 3:00 v. p.p. savo patal
pose, kampas East Broadvay 
ir Emerson St.: K of L Bow- 
ling Alleys kambariuose. Kaipo 
garbės svečias yra pakviestas 

Kamėnas,

Visi yra kviečiami dalyvauti, 
ypač tremtiniai, kurie nori su
sipažinti su So. Bostono Vyčių

Adv. 
rinktas 
bą. Jis 
tačiau, kaipo veteranas politi
kierius, laimėjo rinkimus.

kabėti Edvardas
44'Darbininko” reporteris.

kuopos veikla.

Armistice Nite šokiaiArmistice Nite šokiai A

Populiari Krakowiaki Orkes
trą iš Salėm gros per Šv. Var-
do Draugijos rengiamus
kius, penk. lapkr. 11 d..
v.v. Municipal
Broadvray,
ne tik

So.
proga

grojant įžymiai

Building,
Bostone.

šo-
8-12

E.
Bus

pasilinksminti, 
orkestrai, bet

taip pat ir prisidėti prie naujo 
bažnyčios lango įtaisymo.

Krakovriaki orkestrus vedėju 
yra lietuvis.

Komitetan įeina Jonas Aku- 
nevičius, Juozas Lesčinskas, 
Steponas Mickevičius ir Jurgis 
Aukštikalnis, kurie yra pasi
žymėję parapijos veikloje. Jie 
širdingai kviečia jaunus ir se
nesniuosius, vietinius ir atei
vius linksmai praleisti šventes 
šokiuose ir tuo prisidėti prie 
bažnyčios pagražinimo.

XXX X X X X. X X X X X. X Š X X X x x s J 
..................................................................J

Pristatome Alų ir. Toniką
Mes tarime 11-kos raitą alaus ir įvairių tonikų. Mes alų ir 
toniką pristatome vestuvėms, į namus, krikštynoms, parems 
Ir piktiiltaiM Patarnavimas skubus ir mandagus, šaukite:

BOftB 1EVENAGE CO.
J. ARLAUSKAS, Savininkas

$20 E St, Tel. SO 8-3141, So. Boston, Mm.

John Wenzler vėl iš- 
į Bostono miesto tary- 
turėjo daug oponentų,

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

XMx»tKMsssMD00aaasi

Užsisakyite Toniko Pas Mos 
Pristatom geriausį toniką 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir visokiems 

Parengimams. 
Kainos prieinamos.

Myopia Club Beverage Co
Grafas Avė, Islington, Maso

Tel Dedham 1304-W
PRANAS GERULSKIS, Namų TeL Dedham 1304-R

7 

ĮVAIRŪS skelbimai
HHI8T PARTY. Rengia Dor- 

chesterio Lietuvių Amerikos 
Piliečių kliubas šeštadienį, lap
kričio (Nov.) 12 d. Pradžia 7 
vai. vakare. Parengimas įvyks 
1810 Dorchester avė., Dorches
ter. Bus įvairių dovanų. Taipgi 
užkandžių. Visus maloniai 
kviečiame atsilankyti ir sma
giai laiką praleisti. Komisija.

Sekmadienį, lapkričio 13, 10 
vak ryte, Lietuvių Šv. Petro 
bažnyčioje bus laikomos šv. 

i už mirusias Lietuvos 
Dukterų po globa Motinos Šv. 
Draugijos nares. Todėl visos 

gyv. 164 narės susirinkite į pobažnytmę 
lenu aniriAinn. Iš ten bendrai 
maršuosime į bažnyčią.

Visiems tariu lietuvišką Ačiū. I Draugijos susirinkimas įvyks
VaBvU, Setas. ~

Jakštui, gyv. 67 G St. už dova-Penktadienio vakare (lapkri
čio 4) So. 1 
Piliečių klube, Lietuvių šach
matininkai nugalėjo Lynno 
Chess klubą 4*/2 —J/2. Rungty
nės ėjo dėl Metropolitan Chess 
League pirmenybių, 
kaip matome atnešė 
šachmatininkams gražų laimė
jimą. Lynno klubas šiuokart 
atvyko su keturiais dalyviais, 
todėl vienas taškas mūsiškiams 
(Šimoniui) atiteko be kovos. 
Lynno klubas jau buvo susiti
kęs prieš savaitę su Harwardo 
universitetu ir pralaimėjo 2-3. Metropolitan District Commis-

Lapkričio 11 d. Lietuviai su-i 
sitinka su Boylstono Chess 
klubu, kuris yra praeitų metų 
Metropolitan Chess League 
pirmenybių nugalėtojas (cham- 
pion).

Penktadienio rungtynių
sėkmės tokios:

Bostono Lietuvių nojimą pečiaus ir parodytą tik-j Mišios
rą krikščionišką nuoširdumą ir 
atjautimą.

Poniai Martinkus, L-
Sixth St. už dovanojimą gero 88^ ankščiau.

kurios ąžuolinio stalo ir 2 kėdžių, 
mūsų j

1

Grigalius Rūpinasi South 
Bostono Pajūrio 

Pagražinimu

I

pa-

Tautvaiša — Pike 1—0 
Merkis — Brown 1—0 
Keturakis — Perkins \ 
Šimonis — Richardson 1—0 
Staknis — Davis 1—0

Tautvaiša Tvirtai Pirmauja

Adv. Jonas J. Grigalius,

Parsiduoda Namai
City Point, prie Broadway 

6 butų po 4 kambarius stiprus, 
geri namai už $3200. {mokėti 
tik $300 ir perimti skolą.

Didelis pasirinkimas 
pas Antaną Juknevičių, 
Broadway, So. Boston. 
nas SO 8-0606.

namų 
545 E. 
Telefo- 

(11)

So. Bostone—$4500.
Netoli nuo Švento Petro Lie

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

MEDLEVA ŽIEVIES
Medleva yra vie
nas geriausių ,gy- 
duolių nuo užsise- 

\ ^7 nėjusių vidurių už
kietėjimo, geriant 
daug ar mažai, ji 
nepakenkia svei-

ji lengvai liuosuoja vi-k a ta i, 
durius, stabdo galvos skaudė
jimą ir priduoda kūnui gyvu
mo ir skaistumo. Vienas puo-Į 
dūkas verdančio vandenio ir 
vienas šaukštukas sutrintos 
Medlevos Žievių, gerk kada at
šals. Medlevos Žievės $1.50 
svaras, o už $1.00 10 uncijų.

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

ALEXANDER’S CO.
414 W. BROADWAY,
8o. Boston 27, Mass.

Res. SO 8-372* SO 8-4818

uiNaman rummire u.
MOVER8 — 
Iriau re d and 

Bonded
Local A Long 

Dietance 
Movlng

326 - 328 W. Broadway
SO. BOSTON, MASS. .

už

Bostono šachmatų pirmeny
bės jau įpusėjo. įvykdyti 4 ra
tai, beliko tik 3. Ketvirtame 
rate Tautvaiša nugalėjo W. M. 
Mitchellį ir tvirtai žengia pir
myn. Atrodo, kad vargu ar 
beatsiras kas paveržtų Taut- 
vaišos pirmavimą šitose pirme
nybėse.

K. Merkis ketvirtame rate 
įveikė Schneiderį ir iškopė į 
trečią vietą. Pirmenybių lente
lė po 4 ratų šitaip atrodo:

Tautvaiša 4 taškai, Daly — 
3, Merkis— 
Schneider 2, 
Mitchell >/2(l), Doefield 0.

Rungtynės įvyksta kas tre
čiadienį nuo 7:30 v.v. Boston 
City klube.

sion narys ir So. Bostono gy- 
i ventojas, rūpinasi, kad South 
Bostono pajūrys ir vieškelis 
būtų švariai ir gerai užlaiko
mas.

Šiomis dienomis Metropoli
tan District Commission pa
skelbė rungtynes kontrakto- 
riams, kad atnaujinti Strand- 
way nuo Columbia Circle iki 
G Street.

Be to MDC planuoja pasta
tyti policijos stotį Columbia 
Village sekcijoj. Apie 25 poli
cininkai būtų toje stotyje. 
Taip pat jie planuoja pagra
žinti parką nauja žole ir nau- 
jomsi šviesomis.

Adv. Jonas J. Grigalius yra 
Amerikos Lietuvių Tarybos ir 
ALRK Susivienymo vice pir
mininkas ir So. Bostono Lietu
vių Piliečių draugijos pirmi
ninkas ir So. Bostono Lietuvių 
Piliečių draugijos pirmininkas. 
Lietuvos nematęs, bet jos iš
laisvinimui dirba visa širdimi, 
visomis savo jėgomis. Kep.

parapijos salėje, paprastu lai
ku. Rašt

JAU IšfeJO IŠ SPAUDOS 
PAMINKLINE 

TZVO KAZIMIERO 
KAPUCINO MALDAKNYGĖ 

"atlaidų šaltinis•ff

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

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

Maldaknygių galima 
“Darbininko” “Draugo’ 
“Garso” administracijose.

Žalalis, 
kaina

gauti 
>” ir

2'/o, Gring — 2,i 
Holloway 171),

Parapijos Vyrų Langas

Šv. Petro parapijos vyrai 
Šv. Vardo Draugijos iniciatyva 
nori įtaisyti gražų bažnyčiai 
langą, neatsilikdami nuo para
pijos moterų, kurios jau yra 
užsakiusios langą moterų var
du. Iki šiam laikui tam tikslui
yra surinkta $370, o iš viso 
reikia $1,000, kad būtų galima 
langą įtaisyti Komitetas kvie
čia visus parapijos vyrus prisi
dėti prie to gražaus darbo ir, 
kiek galima, paaukoti Aukas 
galima įteikti kun. Kontautui, 
p. Andriui Pinialiui, Juozui 
Leščinskui ir Steponui Micke
vičiui. Širdingai dėkojame 
tiems vyrams, kurie jau yra 
šiam gražiam tikslui paaukavę, 
ir tikime, kad ateinantį mėnesį 
bus jau kiekvienas parapijos 
vyras prie šio gražaus bendro 
vyrų sumanymo bent kiek au
komis prisidėjęs.

' PADĖKA

Savo ir šeimos vardu nuošir
džiai dėkoju P. p. Julijai ir Al
bertui Mustaikis, gyv. 223 A- 
thens St už visokeriopą para
mą tremtyje, sudarymą doku
mentų atvykti į šį kraštą, su
radimą ir atremontavimą savo 
pinigais butą, išlaikymą ir mai
tinimą 4 asmenų šeimos virš 
šešių savaičių laiko, parūpini- 
mą baldų ir dovanojimą rūbų 
ir maisto produktų ir šiuo me
tu rūpinimąsi ir sielojimąsi 
mano reikalais.

Ponai J. ir A. Mustaikis nė
ra giminės tik pažįstami iš 
tremties laikų, bet parodė tik
rą lietuvišką nuoširdumą. Taip 
pat reiškiu nuoširdžią padėką: 
Ponai Frences Korsakas, gyv. 
313 Fourth St už dovanojimą 
baldų ir rūbų. Ponui Vladui

Draugijų Valdybų Adresai
•V. JONO EV. BL. PAtALPINtl 

DRAUGIJOS VALDYBA

Pirmininkas — Viktoru Medonis, 
21 Sanger SL. So. Boston, Mus

Vice-Pirm. — Vincu Stakutis, 
684 8ixth St., So. Booton, Mass.

Prot Rašt — Jonu GUneckis,
5 Thomas Pk., So. Boston, Mass. 

Fln. Rašt. — Aleksandru Ivaika, 
440 B. Sixth SL, So. Boston, Mus. 

Išdininkas—Stasys K. Grigaravičius, 
699 E. Seventh St, S. Boston, Mau 

Martalka — Jonu Zaikis,
787 Broadvray, So. Boston, Mau.

Draugija laiko susirinkimus ku tre
čią sekmadienį kiekvieno mėnesio, 

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

tės pu protokolų raktininką.

ARMISTICE NIGHT

DANCE - ŠOKIAI

Sv. Vardo Draugijos, rengiami 5v. Petro Bažnyčios 
naudai

Gros Mum KRAKOIIAKI ORKESTRĄ

Penktadienį, Lapkričio 11 d., 1949 

Šokiai 8-12 v. v.
Mmidpal BriHng 53S E. Broadvay, So. Boston.

6

Jaunieji ir senieji yra kviečiami dalyvauti. 
ĮŽANGA $1.00 (su taksais)

Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims yra
SOUTH BOSTON CAFE

Vincas Balukonis, Savininkas.
& ■' i Pagamina gerus lietuviškus pie

tus, užlaiko geriausį alų, vyną ir 
degtinę, ir visiems draugiškai 

ir mandagiai patarnauja.
I •

Ausy, South Boston, Mks.J

CITY POINT
3 šeimynų, naujai atremon

tuotas. (3-4-4) kambarių, na
mas. Netoli bičių. Apie $60 į- 
plaukų į mėn. Tik $4500 Pigus 
pirkinys — B. Kalvaitis,
545 Broadway, Tel. SO 8-0605 

(—11)

PūrsUiiodū
Bučemė ir grosemė su mo

demiškais įtaisymais gyvuoja 
dvidešimt su virš metų. Netoli 
nuo Bostono; apgyventa lietu
vių, lenkų ir Amerikonų apy
linkėj. Biznio daro nuo $1300. 
iki $1500. per savaitę. Gera 
proga įsigyti nebrangiai šią į- 
staigą. Kreipkitės pas A. J. 
Kupstis, 559 East Broadway, 
South Boston, Mass.

GRABORIAI

CASPER
FUNERAL HOME

187 Dorchester Street 
Suuth Boston, Maso. 

Joseph f.Casper 
(KASPERAS) 

LąMotuvių Direktorius Ir 
Balsamuotojas 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Koplyčia Šermenims Dykai 

Tel. SO 8-1437 
BOuth Boston 8-3980

YAKAVONIS
Funeral 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

30 Emerson Avė. 
Brockton, Mass.

Edmrd J. Waitt 
(Waitekūnas) 

Laidotuvių Direktorius ir 
Balsamuotojas 

Patarnavimas Dieną ir Naktį. 
Koplyčia Šermenims Dykai 

Tel. Brockton 3368

WAITKUS
FUNERAL HOME

197 Webster Ave^ 
Cambridge, Mass.

PRANAS WAITRUS
Laidotuvių Direktorius ir 

BataunuotojM
(Notary Public)

Patarnavimas dieną Ir naktį. 
Nauja moderniška koplyčia Šer
menims dykai. Aptarnauja Cam
bridge ir Bostono kolonijas to- 
miauakJtnia kainomis.

Kainos tos pačios ir į kitus 
miestus.

Reikale Saukite; TeL TR-6-6434.

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 East Broadway
SOUTH BOSTON, MASS.

D. A. Zaletskas, F. E. Zaletskas 
Graborlai ir Balsamuotojal 

Patarnavimas diena ir naktĮ. 
Koplyčia Šermenims Dykai 

NOTARY PUBLIC
Tel. 80 8-0813

BOuth Boston 8-2808
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Neitsatingo Asmens 
Burnojimai

e | Proakus, Juozas, Kristina,
| .Marija, Ramūnas į Chicago,

' j Pacus (Mekus), Boguslava į
Dainavičius, Bronius į Chi- Ėnglewood, N. J.

cago, I1L j Kaufmanas, Povilas
Deveikis, Petras į Brooklyn,'g0 m 

N . Y.
Gosaitienė, 

cago, III 
į Gusarovas, 
į Chicago, III. 

i Inčiura, Jurgis į New 
Geno- Lg

I
_. —c, mg. •

i <
! Janušionis, Antanah, Jadvy-

Binkauskas, Antanas, Vero- ga Sigutė, Gailutė į Yonkers, Vitas, 
nika„ 
N. y:

Buinevičius, Petras,
tancija, Algimantas, Zenonas į. 
Lvnhaven, Virginia. i

i 
uždanga. Nė vienas žmogus iš 
to “rojaus” neišleidžiamas. Per 
karą apie pora dešimčių anglų 
kareivių vedė ruses moteris. 
Šie vyrai, po karo grįždami na
mo, negalėjo pasiimti savo mo
terų — Rusų valdžia neleido. 
Mat, bolševikinė valdžia bijo, 
kad tos moterys, atsidūrusios 
laisvoje salyje, neimtų peikti 
komunistinio rojaus. Į Rusiją 
šiandien įvažiuoti ir iš jos iš
važiuoti gali tik tas, kuris ak
lai tarnauja bolševikiškai Mas
kvos politikai A. Bimba po šio 
karo gavo Rusų valdžios leidi
mą į pavergtąją Leituvą nu
vykti ir atgal grįžti, 
džiama tik akliems 
patikėtiniams. Tad 
kam tarnauja A. Bimba.

A. Bimba lapkričio 12 d. 
“švies Baltimoriškį Ameri-1 
kos Liet. Literatūros Draugijos 
skyrių. Dabar aišku, kokios 
šviesos ši Draugija pasiilgus. 
Po šio įvykio mums visiems 
turi pasidaryti aišku, kad šioje 
Draugijoje ne 1 
šia viešpatauja — šioje Drau
gijoje Maskva kvepia. Šioje 
Draugijoje lietuviui ne vieta. 
Traukimės iš jos ir nuo jos!

Nauji Tremtinių Transportai
6. m. lapkričio 8 d. laivu 

“General Stewart” į New Yor- 
ką atvyko šie lietuviai trem
tiniai :

Anužis, Ignas/ Danutė j Red 
Lake Falls, Minn.

Aukštikalnis, Kazys, Dange
rutis, Valerija ir Rima į Bos
ton 27, Mass.

Baltrušaitis, Leonas, 
vaite į Cleveland, Ohio.

Biliūnas, Mykolas, Bronė, 
Rimgaudas j Stamford, Conn. į

I

Veronika

Vytautas,
*

į Chica-

Holyoke,

Felicija, 
i E.

CarLiugos svečias. Pas mus nas dėkojo “Darnos Draugi- 
yra atvykęs Jo Ekscelencija K. jos chorui už gražų giedojimą 

Aleksandria (Lousia- lietuvišku giesmių bažnyčioje, 
Jo- 
per

I Račkaitis, Kazys į 
į Chi- Mass.

I Špokas, Edvardas, 
Vanda Aleksandras, Lionginas 

Chicago, Ind. 
Iberia, Kun. Spurgis, Albinas.

1 Trinkauskienė, Valentina į
Izokaitis, Marijona, f Alaba- St. Louis, Miss.

Uksas, Jurgis į Bronx, N.Y. 
Vainiūnas, Vincas, Morta, 

Kęstutis į South Bir- 
mingham, Alabama.

Varnaitis, Antanas, Ona, Da
lia į Omaha, Nebraska.

Valius, Alfredas į Chicago, 
Ilinois.

Vėžytė, Ona į Chicago, II.
1 Vilčinskaitė, Ramutė į India- 

Door, napolis, Ind.
i Zablauskaitė, Ida f New 

Chica- York, N? Y.

(pavardėmis straipsnių autoriai Greco.
puslapius yra na) vyskupas. Ši vyskupija a- yp^ choro dirigentui Pr. 

gyvena nušui, ir akompaniotoriui 
vienos milijonas žmonių, baltų- repeticijas Klem. Praleikai. 
jų ir juodukų. Tuo tarpu iš to 
skaičiaus katalikų yra tik 65 
tūkstančiai, o iš 300 tūkst. juo
dukų katalikų tėra 5 tūkst. Ši 
vyskupija turi vos 100 kunigų. 
Tokio kunigų skaičiaus yra per 
maža aprūpinti vietos katalikų 
reikalus ir plėsti misijų darbą. 
Antra vertus, plečiant misijų 

■darbą ir norint paruošti dau
giau kunigų, tos vietos katali
kai vieni patys nepajėgia sudė
ti pakankamai lėšų. Jo Eksc.
vysk. K. Greco ir atvyko į šv. žasčių ne viena dirbtuvė ir Bal- 

| Alfonso parapiją pasirinkti sa- f
vo vyskupijos reikalams aukų, atleidžia bent dalį savo darbi- 
Jos buvo renkamos mūsų baž- ninku. Jaučiama 
nyčioje per visas pamaldas lap- Ne viena iš naujai 
ikričio 6. 7 ir 8 dieną.

Jo Ekscelencija papasakojo, 
kad ir jo vyskupijon yra atvy
kusių tremtinių. Tiek jis, tiek 
vietos žmonės apie naujai at
vykusius atsiliepia gražiai.

Po žodžių — darbai. Balti- 
morės lietuviai jau įsisteigė 
grynai lietuvišką šeštadienio 
mokyklą. Lapkričio 5 d. buvo 

Jis tos mokyklos iškilmingas. ati
dirbdamas darymas. Mokytis atėjo 39 vai

kučiai, daugumas buv. tremti- 
I Bujokams namus nupirko jų nių sūneliai ir dukerelės, būre-

_f___ __ .!
Podlaskis lis ir čia gimusių lietuviukų.

jį “Darbininko”
rašę iš Montrealo, Winnipego, pima plotą, kuriame 
Toronto ir kitų Kanados vieto-

“Darbininke” J. v^-
Pul-'
Nr.' 

. . iįvai- 
kuriuos

j spalioNeva atsakydamas
21 d. tūpusį
Kriuko straipsnį, Algirdas 
kauninkas “Naujienose” 
259 prirašė ištisą puslapį 
riaušių svaičiojimų, 
nukreipė prieš mane asmeniš
kai. Negana to, atorius man 
priskiria visą eilę pavardžių, darbo sąlygų, kiekvienas stęn- 
kuriomis tik buvo tūpę spaudo- giasi susitaupyti pinigų ir ką 
je straipsniai. pabrėždamas, nors įsigyti, 
kad jie buvę visi mano para
šyti. o tos pavardės — būk e- 
sančios mano pseudonimai. Jis 
savo “lakia” vaizduote “pado
vanoja” man ir “Dainos” gru
pės veiklos aprašymo mintis, 
ir J. Kruko, K. Gendruolio. J. 
Gavėno. K. Aukštaičio, S. Bu- 
teikos bei kitų autorių straips
nius...

Pasakyčiau, kad tai yra dau- mą. bet po didelio remonto, jį 
giau negu nejaučiančio jokio aptaisė, nes patys yra geri 
atsakingumo jausmo asmens specialistai statybos srityje ir 
sugestijos. Be to, tai gal pir- beto. daug jiems padeda jų te
mas “eksperimentas” laikraš- 
tininkijos istorijoj, kur žmo
gus, operuodamas dideliu savo 
lėkštumu, mėgina suvaidinti 
aiškiaregio ar burtininko rolę namus Vyt. 
ir akiplėšiškai drįsta priskirti pinigų susitaupė, 
kitų straipsnius bei mintis jo aukso kasyklose, 
įsivaizduojamam asmeniui.

Algirdo Pulkauninko aš visai dėdė iš Amerikos.
nepažįstu ir savo gyvenime nė Tomas, Elmhurst, III. Į Atidarymo iškūmėje kalbėjo dėkoti šiam nepailstančiam ge-
karto nesu matęs, tačiau, su- Visi nusipirkę namus juos.kun. Dr. L. Mendelis, adv. a.išdariui ir prašyti Dievą jam 
gretinus jo mintis, paskelbtas gražina ir rengiasi į 
“Naujienose”, ir pasiskaičius gesniam laikui

prie-; J biznį dar nedrąsiai kimba-
atsidarė

.turto pardavimo ir pirkimo a-1 
burnojimų gentūrą. Jis taip pat turi sunk-i 

“Naujieno- vežimį, su kuriuo dažnai patar- 
atsakinėti. nauja ir lietuviams, pergabent 

norėčiau damas juos iš vienos vietos į!
“Darbi- kitą gana nebrangiai.

padaryti Kai kurie lietuviai, turėdami
1 — 1 krautu-

.”tves, ar į koį nors kitą biznelį

"l>arbininko“ Reakcija.

WINNIPEGAS
Kanados lietuvių gyvenimas
Naujieji lietuviai čia kuriasi, 

kaip kas gali. Nežiūrint sunkių

Mikalauskai jau pirko namus 
iš savo sutaupų. kurias surinko 
gana sunkiai dirbdami dirbtu
vėse. Jie atvyko j Kanadą prieš 
2 metus.

Nedidelius namus pirko ša- 
paga. Vaičiaitis ir kiti du lietu
viai: Pinigų jie uždirbo, dirb
dami miške.

Šmaižiai pirko apleistą na-

velis. Jie turi jau nusipirkę 
būtinas mašinas stalių dar
bams.

Dabar nusipirko nedidelius 
Krikščiūnas.

“Darbininke” padarytas p.._ ( 
laidas, atrodo, nė kiek J. Kru- ma. Januška Jurgis 
kas nėra suklydęs.

Į A. Pulkauninko 
tiradą, paskelbtą 
se”. nė nemanau 
tik šiomis eilutėmis 
paprašyti Didž. Gerb. 
ninko” Redaktorių 
prierašą, iš kurio būtų matyti, pinigų dairosi įsigyti 
kiek A. Pulkauninkas “sugeba 
iššifruoti straipsnių autorius ir stvertis, 
kokios vertės 
džiojimai.

Redakcijos
name, kad

f

Naujas šeimos narys. Alber
to Jurkevičiaus, lietuvių radio 
pusvalandžio pranešėjo, šeima 
susilaukė sūnaus. Naujagimis 
lapkričio 5 d. mūsų bažnyčioje 
buvo pakrikštytas Edmundo' 
Juozo vardu. Krikšto tėvais 
buvo Jonas Lekevičius ir Ona 
Čaplinskas.

Nepailstus geradaris. Dėl di
džiųjų streikų ar kitokių prie-

timorėje uždaro savo duris ar

darbo stoka, 
atvykusių 

šeimų, ypač gausesnė ar turin
ti paliegusių savo narių, jau 
turi rimtų trūkumų. Šią bėdą 
vienas iš pirmųjų pajuto mūsų 
gerb. kun. Dr. L. Mendill,. Ką 
daryti? Ilgai kalbėti ar gaišuo
ti jis nemoka. Per Visus šven
tuosius, matydamas novenose 
(anglų kalba vedamose) pilną 
bažnyčią žmonių, paprašė sto
kojantiems žmonėms aukų. Ir 
jo balsas buvo išgirstas: su
rinkta 1000 dolerių. Tai sudėjo 
nelietuviai Reikalingi pagal
bos jau šelpiami Belieka tik

įsikurti ii- Leonas, C. Surdokas, adv. Ras- Palaimos, 
tenis, ALT pirmininkas p. Rai
la, buvęs lietuvių kalbos moky
tojas Baltimorėje p. Kurelaitis,

•f,

Viktoras į Amsterdam, jų. Y.
j Karasa, 

Kons- more, Md.
Klimas,

'go, Ind.
Kolienė,

Pa.
i Krukienė, Eugenija į
Mich.

Leščinskas, Juozas į
go, III. ' I--------------- v-----

M&čiulis, Pranas, Anastazija 1S Lietuvoje Sužcradyti} 
į San Diego, Cal. | Kutlicni

Mažeika,
Newport Count, Vermont.

Mencas, Gustavas,
Gertrūda, Voldemaras, 
gard į Hudson, N. Y.

Mikulskis, Laimutė 
shington, D. C.

Miškinis, Magdalena,
Vytenis, Jonas į Nashua, N.H. Išleido kun. Pr. M. Juras, 1948 

Musteikis, Ignas, Ona, Da- m. “Darbininko” spauda. Kny- 
lia, Laima, Ignas į Rbck Creek, ga turi 270 pusi. Kaina $2.00. 
Ohio.

Nagrockaitė,
go, Ilk

Narkevičius,

Narimantas į Ealti-

Jonas į Eact

Ona, Irena j

i

Tai lei- 
Maskvos 

matyti,

Chica-

Phila,

I
Mykolas, Olga i paraK Juo2as ts.

leista 1942 m. Tai dokumentali- 
Matdda, nis bolševikų žvėriškumo įrody- 

Hilde* mas. Kaina — 15c.
i

į Wa-

Aldona, Parašė Jurgis Baltrušaitis.
Poezija

r

r

«

Birutė j Chica-
i
I 

Benediktas, 
Stasė, Jadvy-

DARBININKAS
366 W. Broadway, 

So. Boston 27. Mass.
į

Bronė, Angelą, 
ga, Vladzė į Gardner, Mass. 

[ Naujokas, Petras, Urtė, 
3 Kristupas, Emilija į Webber- 

ville, Mich.
lfetūvistatf *£l Nekro4iu* •’<>»“■ Jadvyga i

* Baltimore, Md.
Nikolskytė, Jane. į
Povilauskas, Viktorija, Kęs

tutis, Eglė, Dalia į New York, 
'N. Y.

Ine.
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

602 VVashington Blvd.
BALTIMORE 30, Md.

Tel. Lexington 8595
Limoeinai dil visokių reikalų. 
Pfctarhaviinaa Dienų ir Naktj.

Amerikos Lietuvių 
Literatūros Draugija. Kalbėto
ju pakviestas tos Draugijos 
Centro pirmininkas A. Bimba. 

Į Kas gi tas garsusis A. Bim
ba? Lietuva buvo laisva ir ne
priklausoma. Jos nepriklauso
mybę sugriovė ir žiauriai su
trypė bolševikiškojiKŪ“ kZw-lna“»j«J — -

šias mintis: į: 
mokytis ir,' 

mylėti yra į 
gimtosios kai-, 
bei meilė ne

kliudo būti geru šio krašto gy
ventoju ir piliečiu, ragino visus 
tėvus siųsti* savo vaikučius į 
šias pamokas, o vaikučius ra
gino uoliai tomis pamokomis 
naudotis. Tremtinių Draugijos 
nariai dėkojo kun. klebonui ir 
Seselėms Kazimierietėms už 

įduodamą pagalbą ir vietos lie- 
■ tuvių visuomenės atstovams už 
gražų palankumą. Visas kal
bas tarytum vainikavo p. j 
Dranginio vyriškai tarti Mairo
nio žodžiai: kas bus — kas 
nebus, o Lietuva nepražus!

Pamokos bus šeštadieniais 
prieš piet šv. Alfonso parapijos 
mokyklos patalpose. Dirbs mo
kytojai: K. Dūlys, Em. Silga- 
lienė ir Ig. Kučiauskas.

Beveik200 metų

r

Irgi “apaštalas”. Lapkričio
12 d. Baltimorėje turės susi-

lietuvių legionierių posto vadas
p. Dranginis, kun. P. Dam-, 
brauskas ir šios mokyklos ve
dėjas K. Dūlys.

Kun. klebonas, žadėdamas
i pilną savo paramą steigiamai 
mokyklai, džiaugėsi, kad dar
bas pradėtas pamaldomis baž
nyčioje ir dėl to jis gali lauk-, 

‘ti Dievo palaimos, 
jusieji pareiškė 
gimtosios kalbos 
savo Tėvų žemę 
gražu ir kilnu, 

syt. Buteika. bos mokėjimas

patyrimasRusija, 
laikų Nerono, t. y. 
vadovaujama. Rusija 
yra žiaurus mūsų pa- 
ir priešas. Per perei- 
viena Anglijos pilietė

padaro

01d Gold
į Stalino, 
šiandien 

~ j vergėjas
'tą karą 
kalbėjo per Berlyno radiją ir 
viena Amerikos pilietė (Tokio 
Rožė) kalbėjo per Tokio radi
ją. Abidvi gyrė savo tėvynių 
priešus, vokiečius ir japonus, 
peikė savo kraštų valdžią ir 
ragino pasiduoti vokiečiams ir 
japonams. Karui pasibaigus, 
Amerikos ir Anglijos valdžia 
susiieškojo tas abi moteris ir 
nuteisė, kaip savo šalies išdavi
kes. A. Bimbos redaguojamas 

i laikraštis giria rusiškąjį komu
nizmą, peikia mūsų šalies val
džią bei tvarką ir pateisina ru

siškąją okupaciją. Vienu ža
idžiu, jis, A. Bimba, mums yra 
tas pats, kas aniedvi moters 
Anglijai ir Amerikai

| Rusai vežė ir veža iš Lietu- 
vos žmones į Sibirą. Veža šim- 

> tais tūkstančių. Veža darbi- 
Pagyrė ir gražiai padėkojo, ninkus ir ūkininkus, veža mo- 

Sekmadienį, lapkričio 6 d., per kytus ir nemokytus, senelius 
visų šv. Mišių pamokslus kun. ir mažus vaikus. Veža tarytum 

; klebonas reiškė savo džiaugs- gyvulius, Sibire juos laiko blo- 
mą, kad pradėjo darbą lietu- giau, negu gyvulius. Mūsų tau- 

kraštų, iš moksleivių gyvenimo ir mūsų visko ji šeštadienio mokykla, ta žudoma su negirdėtu žiau- 
dailininkų paveikslais; kiekvienas nr. tu- ir sveikino 
rėš naują viršelio paveikslą.

to asmens išve- Senieji lietuviai (raudonos 
spalvos) stebisi naujų lietuvių 

Pr. Alšėnas. greitu įsikūrimu ir skleidžia į-' 
pastaba: Tvirti-Įvairius gandus apie pinigų ga-,
čia išvardintomis vimą. i - - -

UŽSISAKYKITE SAVO VAIKAMS 
vienintelį mėnesinį mažųjų laikraštį 

EGLUTĖ
Lcidzin, •

LIETUVIŲ KULTŪROS INSTITUTAS 
Redaguoja: 

Vytė Nemunėlis
EGLUTĖS 1 nr. išeina šiais metais prieš Kalėdas? 

bus lietuviško žodžio mokykla visame leis- 
vame pasaulyje.
jungs visus lietuvių vaikus į vieną šeimą,1 
augančią Lietuvos laisvei ir gerovei.
duos gražios vaikų literatūros — apysakų, 
pasakų, aprašymų, poezijos; didžiųjų žmo
nių biografijų; istorijos ir geografijos raš
tų apie Lietuvą, Ameriką ir tuos kraštus, 
kur tik yra bent viena lietuviška šėima.

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

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

EGLUTĖ bus iliustruota vaizdais iš Lietuvos, kitų

EGLUTĖ

EGLUTĖ

EGLUTĖ

visų 
vertingiausia 

cigarete

jos organizatorius rumu ir lig šiol nematytu bu
rės naują viršelio paveikslą. I ir mokytojus. Kun. klebonas du. šituos tautos žudymo dar

EGLUTĖS prenumerata: Amerikoje metams — $3; nurodė, kad čia mūsų tėvų kai-bus teisina ir kitų šalių komu- 
" kitur — $3.50. Atsk. nr. 30 centų. i»s galės gerai išmokti visi'nistai. Tai daro ir lietuviškiej

Mokykloms ,grupėms ir platintojams už 10 lietuvių vaikučiai ir pridėjo,' komunistai su A. Bimba prie 
apmokėtų prenumeratų viena duodama do-kad šion mokyklėlėn pasiuntė šakyje. Jo nejaudina lietuvic

EGLUTĖS adr. B. Brazdžionis, 
Lawrence, Mass.

Užsisakykite iš anksto. Užsakykite savo drau-Įsiems! 
gams kituose kraštuose. _ [

savo vaikučius ir jo brolis me- ašaros ir liejamas kraujas. Jii
107 Concord str., dicinos daktaras Kr. Mendelis.! visas atsidavęs Stalino rusiš- 

gražus pavyzdys vi- kajam komunizmui.
Rusai nuo viso pasaulio at

i Tikrai

| Ta pačia J>roga kun. klebo- sitvėrė, kaip sakoma,

Pastaraisiais metais mes buvome taip 

užimti tabako mokykloje, kad neturė
jome laiko patekti į medicinos mokyklą. 
Mes išmokome tiktai vieną dalyką: 
kaip atrinkti, išdžiovinti ir sumaišyti 
geriausias pasaulio tabako rūšis, kad 
pagamintume pačią skaniausią pašau* 
Iyje cigaretę. Kodėl nepabandote šian
dien užsirūkyti vien dėl gryno malo
numo? Užsidekite vieną Old Gold, 
patirkite josios švelnumą, sužinokite 
viską apie skoningą josios lengvumą, 
pajuskite milijono dolerių vertės josios 
skonį!... Dabar, ar Jūs nesijaučiate lyg 
geriausias mokinys klasėje?

DeZ vietoje “Teatmeni”
? j Rūkykite OUB>> ĮSOUJS

i




