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• Sovietinių šaipų darbymeti
• JAV sąlygas baigti 

jam karei” •
• Sovietą šaipai apmokami 

aaksu
•

Savaime aišku, didžiausias 
ligšiolinis sovietą galvosūkis 
buvo: kaip sušnipinėti ir kaip 
išgauti kuo daugiau paslapčių 
apie JAV karines jėgas, armi
jos tarpe esančias nuotaikas ir 
pan.

Ir, štai, toji "auksinė proga” 
jiems pasitaikė ryšium su iš
kilusiais nesklandumais tarp 
Jungtinių Amerikos Valstybių 
oro ir jūrų laivynų karinių va
dų.

Spaudos pranešimu, paskuti
nių keletos savaičių bėgyje, di
džiausios darbymetės buvę už
gulti oficialiosios sovietų spau
dos agentūros “Tass’o” kores
pondentai, reziduoją Washing- 
tone.

Jie, po viena ir ta pačia prie
danga, atlikinėjo “žinių rinki
mo”, o taip pat ir propagandi- 
pes bei šnipinėjados funkcijas.

Prieš tą laiką, “Tasso” ko
respondentai niekad nėra turė
ję tokių plačių galimybių, šalia 
savo “profesinio” spaudos dar
bo, pasitarnauti ir savo “ma- 
tuškai Bosijai” šnipinėjimo sri
ty. Bent jiems, (kalbant apie 
korespondentus ir neminint ti
krųjų šnipų), būdavo sunkes
nis surinkimas informacijų a* 
pie JAV karines jėgas, giny- 
bos planus ir bendrą armijos 
strategiją. Gi šiuo kartu —jie 
tai galėjo patirti ir daug ką iš
šifruoti pačiuose JAV Kongre
so Rūmuose, kuomet vyko auk
štą anties pareigūnų pmtea.

BOSTON PUBLIC LIBRABY 
CEIEF OF BOOK SEL£CTIOM DT 
REFERE9CR DIYISIOH

W*r08 MAS* M
BARIIMINKAI

KUEKKO,

Redakcijai Tel. SO 8-6608 y), LAPKRITIS (November), 15 D., 1949 M. Administracijai Tel. SO 8-2680VOL. XXXIV. No. 87.

LDS APSKRITIES SU VAŽIAVI 
MAS BUVO GAUSUS

4

tusius nuomonių skirtumus 
tarp jūrų laivyno ir aviacijos 
vadų.

Laike ginčų, pirmosiose spau
dos atstovų kėdėse, visuomet 
sėdėdavę “Tasso” atstovai, ku
rie, su {^džiausiu skrupulatiš- 
kumu, žymėdavęs! viską, kas 
tik jiems įdomu buvo. Jie ten 
prakaituodavę pamainomis: 
vieni rinkdavo žinias salėje, o 
kiti — bėgdavo į savo biurą ir 
skubiai perduodavo kablegra- 
mas į Maskvą, su tokiomis, 
maždaug, konkluzijomis:

“Po paskutinio karo, JAV 
jūrų laivynas yra demoralizuo
tas ir tebeatitinka savo pa
skirčiai...”, “Teorija apie aukš
tą amerikiečių armijos jėgų ly
gį — yra tamsi ir nepatiki
ma...”, “Amerikos militaristai 
planavo žiaurų karą prieš ne
kaltus civilinius gyventojus...” 
ir t. t

Gi svarbiausioji sovietams ži
nia —tai buvusi toji, kur aukš
tieji JAV kariniai vadai pasi
sakė • prieš “Supertvirtovę

•••
Atskirais ir smulkiais prane

šimais raštu — “Tasso” kores
pondentai informuodavę Krem
lių kasdien, išsiųsdami tūkstan
čiais žodžių užpildytus smul
kius raportus.

Tos visos žinios Maskvai bu
vusios itin svarbios ir jos kri
tusios tarytum “iš dangaus”...

Keletos savaičių bėgyje ko
respondentai tiek prisirinko 
slaptų žinių viešuose posė
džiuose, kiek jų nepririnkdavo 
jų šnipai metų ar daugiau lai
kotarpy...

•
Į Višinskio pasiūlymus baigti 

“šaltąjį karą” tarp JAV ir So
vietų Sąjungos, kaip praneša 
lenkų dienraštis “Kuryer Pols- 
kf’, Achesonas patiekęs sąly
gas, kurios telpa šitokiuose 
šešiuose punktuose:

1) Sustabdyti Sov. Sąjungos

Cambridge, Mass. — 
Sekmadienį, lapkričio 13 
d., Nekalto Prasidėjimo 
lietuvių par. mokyklos sa
lėje įvyko LDS Naujosios 
Anglijos apskrities meti
nis suvažiavimas.

Sesiją pradėjo malda ir 
sveikinimo kalbele vieti
nis klebonas ir LDS Gar
bės narys kun. Pr. J. Juš- 
kaitis. Prezidiumą sudarė 
apskrities valdyba — pir
mininkas A. Zaveckas; 
vice pirm. VI. Paulauskas, 
ir rašt. T. Versiackas.

Mandatų ir rezoliucijų 
komisija: p. Pauliukas, V. 
J. Kudirka, J. Glavickas, 
S. Griganavičius ir B. 
Jakutis.

Dalyvavo atstovai iš šių 
kolonijų: So. Worcester, 
Mass., So. Boston, Lowell, 
Cambridge, Norwood ir 
Brockton.

Plačiai kalbėta apie ap
skrities veiklos pagyvini
mą. Nutarta rengti pa
skaitų ir meno vakarą ap
skrities vardu ir taip pat 
paraginti kuopas rengti 
savo kolonijose. Prelegen
tais kviesti iš tremties at
vykusius. Taipgi plačiai 
kalbėta apie susiartinimą 
su atvykusiais iš tremties.

Apskrities valdybon iš
rinkti šie: pirm. VI. Pau
lauskas; vice pirm. J. Gla
vickas; TV "
kas; 1Ž3. ' J.' Guzevičitfs.' 
Ižd. globėjais — B. Jaku-

tis ir p. Baronas. Kores
pondentu išrinktas V. J. 
Kudirka.

p. A. Zaveckui, išbuvu
siam 10 metų pirmininku, 
išreikšta nuoširdi padėka 
už jo darbą. Išreikšta pa
dėka kleb. kun. Pr. J. Juš- 
kaičiui.

Suvažiavimas* užbaigtas 
malda, vadovaujant kun. 
Biekšai. Visi skirstėsi pa
kilusioje nuotaikoje ir pa
siryžimu daugiau veikti 
savo kolonijose organiza
cijos gerovei.

SVEIKINAME!

Lietuvos Nepriklausomybės
Raktai Yra Amerikoje

Iž Visuotine Amerikos Lietuvių Kongreso Hew Votie 
Lapkričio 4-4 tL

Edvardas Karnėnas

( Tęsinys) 
ANTROJI DIENA

Trečioji sesija prasidėjo 
klausant sveik i n i m u s 
gautus raštu: gen. P. Ple
chavičiaus, Amerikos Lie
tuvių Rašytojų S-gos, 
Prano Dailidės, Brazilijos 
Lietuvių Skautų S-gos ir 
daug kitų. Skaitomos ir 
aukos Kongresui.

Pristatydamas Kongre
sui svečius ir sveikintojus 
iš Kanados, pirmininkau
jąs L. šimutis sako: 

| — Mes didžiuojamės jų 
kooperavimu, jų patrio
tizmu. Kanada yra taip 
svarbi Lietuvos laisvini
mo byloje, kaip ir kita 
kuri valstybė. Kanada tu
ri balsą Jungtinėse Tau
tose ir yra įtakinga visur 
kitur.

Kanados Lietuvių S-gos 
vardu Kongresą sveikino 
svečias iš Toronto Jonas 
Jokubynas. Jis įteikė 
Kongresui 390 Kanados 
dolerių čekį.

Kanados Lietuvių Tary- 
i bos vardu viešnia iš M

dėlė garbė ir pareiga pa
sveikinti šį Kongresą, — 
prabilo K. Bielinis. — 
VLIKas sveikina tamstas 
čia susirinkusius. Pats 
faktas, kad šis Kongresas 
čia susirinko ir kad jis 
čia posėdžiauja, kad jį 
sveikina didelių demokra
tinių jėgų atstovai, rodo, 
kad šis Kongresas yra la
bai reikšmingas. — Jis 
prisiminė dar 1941 m., vo
kiečių Geštapui siaučiant 
Lietuvoje, vienam lietu
viui patriotui duotą atsa
kymą:
— “Mūsų postas, kariau

jantis postas yra Ameri
koje ir jis mus neišduos**.
— Mes esame nesitrau

kiančios kariuomenės pa
dėty. Juoda naktis gaubia 
Lietuvą. Duslūs aidai, 
mirties šešėliai tenai 
vaikščioja ant mūsų žmo
nių. Kas bus ant Nemuno, 
Šešupės, Nevėžio krantų?. 
Lietuvos vėliava, Lietu
vos Nepriklausom y b ė s 
raktai guli čia, Ameriko-

! Aš šventai tikiu, kad 
et sunertomis nuukoaria

Mftną triaųušs^
į Lietuvą ir ją tenai amži
nai pastatysime. Neuž
mirškime, kad mes esame 
visi kariai, esame mobili
zuoti.

Perskaitęs VLIKo dar
bų apžvalgą, jis, turėda
mas galvoj, kad Ameriko
je yra vienas milijonas 
lietuvių kilmės amerikie
čių, sušuko: _
— Duokite man tą mili-

Kun. Juozas Valantie- 
jus, Šv. Juozapo lietuvių 
par. klebonas, Waterbury,i 
Conn., LDS Garbės narys 
ir didis “Darbininko” rė
mėjas, švenčia savo 35 
metų kunigavimo ir 30' 
metų klebonavimo sukak
tį-

Jubiliatą pagerbti, vi
sos parapijos draugijos ir 
kuopos surengė šaunų 
bankietą praeitą sekma
dienį, lapkričio 13 d. š. m., 
kur dalyvavo daug įžymių 
svečių iš kitų ir tolimų 
kolonijų, o daugiausia 
vietiniai parapijiečiai.

Plačiau apie garbingąjį 
jubiliatą ir įvykusį ban- 

“Dar-

□vtimuune aieu. kun. 
J. Valantiejų, LDS Gar
bes narį ir linkime Dievo 
palaimos.

kietą tilps kitame 
mnneryj.' 

Sveikiname kleb.

Jo Šventenybė Pijus XII šią vasarą savo va
sarinėje rezidencijoje Castelgandolfo, Italijoj pri
ėmė ir palaimino šimtus sergančių vaikelių. Nuo
traukoje matome prieš pat popiežių mažąjį Ro
berto Marchetti, kuris nedrąsus spaudžiasi prie 
Renata de Marziale, kuri jį laiko, kai popiežius 
kalba į jį.

PIJUS XII SUSIRŪPINUS 
JERUZALĖS LIKIMU

komunistinę veiklą visam pa
sauly, kuri reiškiasi už jos sie
nų,

2) Susilaikyti nuo tolimes
nių agresinių veiksmų,

3) Pradėti derybas dėl duotų 
Antrojo Pasaulinio Karo metu 
Sovietų Sąjungai 11 bilijonų 
paskolos,

4) Sutikti kuo greičiau pasi
rašyti taikos sutartis su Japo
nija, Vokietija ir Austrija, 
duodant toms tautoms demo
kratiškai ir laisvai savarankiš
kai tvarkytis,

5) Grąžinti Bulgarijai, Ru
munijai ir Vengrijai atimtas iš 
jų demokratines laisves, užtik
rintas jų taikos sutartyse ir

6) Išlaisvinti iš Sovietų do- 
minaci jos Lenkiją, Čekoslova- 
ją, Latviją, Estiją ir Lietuvą.

Mums, lietuviams, ypač įdo
mus šeštasis sąlygų punktas.

•
Londono 

corder” 
pitalai, 
kuriuo 
krašte 
tinių šnipų brigados ir Ameri
kos komunistų partija. Tie ka
pitalistai, esą, pakliūva į JAV 
dviem keliais: vienas iš jų — 
visai legalus, tai siuntimas 
aukso dėl išlyginimo prekybi
nio balanso, kuris vykdomas 
doleriais ir auksu (sovietiniai 
rubliai JAV bankuose nekoti
ruojami, antras kelias — di
plomatinės siuntos.

Gi auksas Sovietų Sąjungoj 
— labai pigiai iškasamas, nes 
kasyklose dirba milijonai dar
bo vergų, kuriems joks užmo- 
kesnis už darbą nereikia mo
kėti.

Pagal konservatyviškiausius 
apskaičiavimus, pasak minimo 
laikraščio, Sovietų Sąjungoje 
kasmet iškasama aukso $420,- 
000,000 vertėje. Pr. AL

savaitraštis “Re- 
teigia, jog sovietinis 

esą, pakliūva į JAVf 
finansuojamos 
egzistuojančios

tame 
sovie-

Roma — Šventas Tėvas vedė naujus “skryningus” 
Pijus XII paragino kata- ir sulaikė tremtinius, kū
likus ir kitus krikščionis rie buvo gavę garan^M^^^ 

vietos shington, D. C. ' <
Neįtikėtina, bet taip ra- — Vakar rytą liepsnojo 

šo ir pasakoja. .Visi, kurie i mūsų širdys, kai mūsų

Mišias Gali Atnašauti
Be Bažnytinių Ribų

St. Columbans, Neb. — 
Kun. William McGoIdrick, 
Columban misijonierius, 
kuris darbuojasi Peipin-Į 
ge, praneša, kad Kinijos! 
komunistų okupuo tose1 
srityse kunigai negali at-* 
našauti šv. Mišių —1

kitos šventosios 
būtų apsaugotos nuo su
naikinimo.

Šia proga tenka pami
nėti, kad Pijus XII šiuo 
reikalu jau yra išleidęs! 
dvi enciklikas, kuriose 
siūlo Jeruzalei tarptautinį, 
valdymą, kad ji be truk-' 
dymų būtų prieinama vi-, 
siems krikščionims. .

čienė kalbėjo:
>■

gavtote tokius laiškus iš 
į Vokietijos, atneškite į 
į “Darbininko” redakciją. 
Reikia išaiškinti ir išsi
aiškinti.

Massachusetts valstijos 
DP Komisijos narys apie 
tremtinių ‘skryningą* Vo
kietijoje pranešė tos Ko- 

] Jeruzalės klausimas da- misijos pirmininkui, kuris 
jbartiniu metu yra Jung. prašė jam priduoti vardus
Tautų žinioje. asmenų, rašiusių, kad Vo

kietijoje yra sulaikytinašauti šv. Mišių apsi-> - • ... muujujv
rengę bažnytiniais rūbais.! IRO SiH» TrMrtHllS tremtiniai. Komisijos pir-

■m. w w. .. • minmVoc ltfy* KiPrinCTArBažnyčios yra pilnos i 
žmonių. Tačiau raudonų- Į 
jų siautimas ir katalikų rašo ir atvykusieji pasa- 
persekiojimas yra beveik koja, kad Tarptautinė 
lygus kaip ir Rusijoje. Organizacija (IRO) pra-

mininkas Mr. Bieringer
Iš tremties, Vokietijos, Pra®ė priduoti jam var

dus.

15 Milijonų Darbininkų Dirba 
Priverstiną Darbų

Sovietų Rusija, komu- vos, Latvijos, Estijos ir 
nistų žodžiais tariant, yra kitų kraštų išvežė milijo- 
“rojaus kraštas”. Tačiau nūs žmonių ir juos pri- 
visi, kurie yra buvę Ru- skyrė prie nelaimingųjų— 
sijoje ir žino komunistinę vergų.
santvarką, pasako, kad Kodėl Rusijos komunis
tai yra vergijos kraštas, tinė gruzino valdžia veža 

žmones iš Lietuvos, Lat- 
Rusijoje ir kituose ko- vijos, Estijos ir kitų kraš- 

munistų dominuojamuose tų? Todėl, kad jeigu Rusi- 
kraštuose visi gyventojai ja būtų taip prispausta ir 
yra vergai. Tačiau jie yra iš jos būtų pareikalauta 
suskirstyti į klases. Ne-visuose pavergtuose 
laimingiausieji yra tie, kraštuose padaryti plebis- 
kurie už neištikimybę ko- eitą (balsavimą) kur jie 
munizmui, už tautinį nu-'nori, priklausyti, tai at- 
siteikimą yra pasmerkti > vežtieji kalmukai, gruzi- 
mirčiai. Jie yra priversti nai ir kiti azijatai balsuo- 
dirbti sunkiausius darbus.!tų, kad jie nori priklau- 
Tokių nelaimingų žmonių,'syti prie Sovietų Rusijos, 
kaip paduoda kai kurie .Atvežtieji iš gilumos Ru- 
korespondentai, yra 15 sijos kalmukai ir kiti pa- 
milijonų. . Tikrenybėje jų keičia pavardes į lietuviž- 
yra kur kas daugiau. Rei- kas. T"__ 1 ‘_____
Ha žinoti, kad iš Lietu- kai.

Acheson Užtikrina Pagalbu 
Vakarų Vokietijai

, kai mūsų 
vėliavos žygiavo. Lai jūsų 
darbai pasiseka. Ir mes 
padėsime, kad Lietuva 
greičiau laisvę atgautų.

Vyriausiojo Lietuvos 
Išlaisvinimo Kom i t e t o 
(VLIKo) atstovą Kiprą 
Bielinį pirmininkaująs L. 
Šimutis pristatė kalbėda
mas: 
. — ALT prieš 
metus susiorganizav u s i 
aiškiai juto Tautos rėžis-į 
tenciją. Aš turiu konsta-| 
tuoti, kad tarp ALT ir 
VLIKo visais 1 
šiai buvo kogeriausi. Kas/ 
nėra girdėjęs knygnešio (cių 
Bielinio? Į jus prabils jo 
sūnus.
— Man yra pavesta di-

devynis j°ną’ išrikiuokite mili-
joną! Kokia jėga gali jį 
nugalėti?!

Dėl Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės jis pasakė 

laikais nustatymą:
— Nepažeidžiant veikian- 
‘ j organizacijų, turi 

gimti Lietuvių Bendruo
menė, suimanti pasaulio 

Tęsinyi 2-mne puaL
Bona, Vokietija— Jung. 

Valstybių sekre torius 
Dean Acheson padarė vi
zitą Vakarų Vokietijos 
vokiečių valdžiai ir jai už
tikrino visokeriopą pagal
bą.

Sekretorius Acheson su
sitiko ir su vokiečių opo
zicijos vadais ir su jais 
turėjo pasikalbėjimą. Jis 
pareiškė viltį, kad tarp 
vyriausių komisijonierių 
ir vokiečių vadų kalbos 
bus Vokietijos atstatymo 
naudai.

Tikrai komunistiš-

Čekijos Komunistinė Valdžia
Nepripažįsta Bažnytinių 

Jungtuvių
Praga, Čekoslovakija — 

Komunistinė valdžia pra
neša, kad nuo sausio 1 d., 
1950 m. ji nepripažins 
bažnytinių jungtuvių. Vi
si, kurie tik norės apsi
vesti po tos dienos, turės 
apsivesti civiliai.

Šis Čekoslovakijos 
munistinės valdžios 
kretas nesiskiria nuo 
vietų Rusijos ir kitų ko
munistinių kraštų dekre
tų.

Čekoslovakijos komu
nistinės valdžios ministe- 
ris taip pat atmetė Kata-

valdžiai, turi padaryti pa
reiškimą žodžiu ar raštu, 
jeigu tas nesipriešina Die
vo, Bažnyčios įsakymams 
ir žmogaus teisėms.

B Milijonai D«rbininkų 
Užtrto MužIm $1,000
VVashington, D. C.—Ko

misija praneša, kad 1948 
m. daugiau kaip 8 milijo
nai šeimų ir pavienių as
menų uždirbo mažiau 
kaip $1,000 1948 metais.

Pavieniai asmenys gal 
galėjo šiaip taip pragy-jlikų Bažnyčios vyskupų 
venti su $1,000, bet kai 
su šeimomis?

ko- 
de- 
So-

Cnapman raunąs VMius 
Rcikžly Sckrttoriim

r <

VVashington, D. C. — 
Prezidentas Truman, pri
ėmęs Julius A. Krug atsi
statydinimo pareiškimą, 
paskyrė Oscar L. Chap- 
man vidaus reikalų sekre
torium.

Naujas sekretorius bu-
kilikų Bažnyčios vyskupų>vo ilgus metus vidaus 
pj rezervacijas, kad kunigai, kalų sekretoriaus pagel- 

{prisiekdami būti lojalūs Ibininku.
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ĮVAIRIOS žinios
Lietuvos Nepriklausomybės

Raktai Yra Amerikoje
Pradžia 1-me pusiapyj

lietuvių aktyvą, kad lai
mėti kovą, kuri yra kova 
Dovydo su Galijotu.

Sekantis jaudinantis 
momentas buvo prof. Ka
zio Pakšto referatas “Lie
tuvių Tautos potencialo 
išlaikymas”.

Jis apžvelgė Lietuvių 
Tautos potencijalą kieky
biniu ir kokybiniu požiū
riais:
— Prieš 100 metų Didž. 

Lietuvoj buvo 1,750,000 
lietuvių. Maž. Lietuvoj — 
50,000. 1941 m.
mėn. Lietuvoje 
2,810,000 lietuvių,
tij°j — 200,000, Ameriko
je 650,000, iš kurių 70,000 j lietuvių jis nėra pesimis- 
potencijaliai stiprių lietu-;tas. Esą, aukštesnės kul- 

atsidūrė'tūros tautų išeivija grei- 
čiau nutaustanti:
— Kur dingo 8 milijonai 

vokiečių ateivių per 40

birželio 
buvo 

Vokie-

tą laiką galėjo atlikti vi
dutinio potencijalo (pajė
gumo 15,000,000 tauta! 
Lietuvių 8 milijonai buvo 
lygus 15,000,000! — Ir jis 
tokį tvirtinimą parėmė 
faktais iš Lietuvos kūry
binio gyvenimo, paminė
jęs 1,400 aukštos vertybės 
išleistų knygų per metus, 
mokyklų tinklą, teatrus, 
operas, ekonominius ir 
prekybinius faktorius.

Kalbėdamas apie seną
ją ir naująją ateiviją A- 
merikoje, jis pasisakė 
prieš žargonišką lietuvių 
kalbą ir paragino visus 
kalbėti tikrąja lietuvių 
kalba. Bet dėl Amerikos

I

J. E. ARKIVYSKUPO LAIŠKAS,
skaitytinas visose bažnyčiose, Sekmadienį, lapkričio 

13 ir primintinas Sekmadienį, lapkričio 20 d. 
Mylimieji Kristuje,

Po antrojo pasaulinio karo visiškai sunaiKntos 
mą plieno darbininkų uni-' paskui panaudoti, kaipo i tautos desperatiškai mėgina atsistatyti. Bet į tuos 
jai su didžiausia šio kraš- kareivius kare prieš Rusi- v**i*ii« irusio nokaoroii onHirhtf Įsigis ir 
to, o gal ir visame pašau-'ją. 
lyje, plieno gamintoja, U. j Tas Sovietų jauno diplo- 
8. Steel kompanija, plieno mato išsišokimas labai 
streikas tuomi galutinai užgavo p. Rooseveltienę. 
yra baigtas, šio pastarojo Ji iš pykčio išbalusiu vei- 
susitarimo išdavoje grįš- du atsistojusi, pareiškė, 
ta darban 177,000 darbi- kad tokia kalba žemina 
ninku, sumažindami strei- žmogų, kuris ją pasakė, 
kavusių skaičių iki 138,- Po posėdžio ji priėjo prie 
000. Iš viso plieno pramo- šio rusų diplomato ir, 
nes darbininkų streikavo grasindama jam pirštu, 

garsiai pasakė: “Jaunuoli, 
šiandien jūs padarėte bai
sų dalyką.”.

Plieno Streikas Baigtas
Pittsburgh — Daugiau-[globojanti antikomunisti- 
ii kainavęs plieno strei-lnius DP. iš kuriu norintišiai kainavęs plieno strei-lnius DP, iš kurių norinti 

kas, pasirašius susitari-!gauti darbams vergų, oi
- - — • - - į • i 1 • J x • i *

vių. Tremtyje
75,000 lietuvių. 1926-1939 
m. buvusių už 
ribų lietuvių 50 '<

Lietuvos 
nutau-

nU?U?T metų?! Ir 6 milijonai len-
.f~. 7 T" . kų ateivių dabar pergyve-

r- ?3,n^ ? 73 na didel« kriz«: Aš sak>-
mas Rytprūsiuos ir Ame- kų ateivių dabar pergyve-
iš 3,100,000 gyventojų da
bar yra 2,550,000 lietuvių, čiau,

t J V A LA L/ailALCl 1UUC11 CLLOMCLII.

Sovietų geografas Cepra- Antroji banga bus mažes.
pirmoji lietuvių at

eivių banga labai atspari.
nov 1947 m. išleistoj kny
goj teigia, kad dabartinėj 
Lietuvoj yra 85% — 2,- 
750,000 liętuvių. Taigi so
vietų geografo ir Lietu
vos geografo nuomonės 
sutinka. Žinoma, sovietų 
geografas nemini tų lietu
vių, kurie yra išvežti į Si- 
Tjirą.

Kalbėdamas apie lietu
vių tautos kūrybinį poten
cialą, apie kokybę, prof. 
K. Pakštas su pasididžia-j 
vimu trijų milijonų Lietu
vių Tautos potencialą su
lygino su 15,000,000 tau
tos kūrybiniu potencialu:
— Per 20 netobulos lais

vės metų trys milijonai 
lietuvių atliko tai, ką per

i
nio atsparumo.

Prof. K. Pakštas nesąs 
už niveliavimą. Kalba e- 
santi svarbi.

Paminėjęs žydus, jis 
konstatavo, kad, nustojus 
plaukti žydams iš Euro
pos rytinių kraštų, numi- 
rętžydų teatrai ir literatū
ra Amerikoje. Bet juos 
žydais išlaikanti jų origi
nali religija.
— Airių didžiausioji ga

lybė yra Katalikų Bažny
čios savistovi ierarchija. 
— Ir jis pabrėžė: — Ka
dangi mūsų yra maža, tai 
mūsų kultūrinis potencia
las turi būti aukštas. Tas 
ne lietuvis, kuris pamirš

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS SVC.
Pirmininkė — Eva Marksienė.

625 E 8th St., So. Boston. Mass. 
Tel. SOuth Boston 8-1298. 

Vice-Pirmininkė—B. Gailiūnienė.
8 tVinfield SL, So. Boston, Mass. 

Prot. Rašt. — Ona Ivaškienė,
440 E. 6th St.. So Boston. Mass. 

Finansų Rašt. — B. Cūnienė,
2? GouM St.. W. Roaburv, Mass. 

Tel Parkuay — 1864AV 
Iždininkė — Ona Siauri*.

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

11 Springer St., So. Boston, Mass. 
Kasos Gi.—Elzbieta Aukštikalnytė.

110 H St.. So. Boston. Mass. 
Draugija savu susirinkimus laiko kas 

antrą antradienį mėnesio, 7:30 v. 
vakaic. Parapijos salėje, 492 E. 
Seventh St.. So. Boston, Mass. i 

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolų raštininkę.

*V. JONO EV. B L. RABALPlNftB 
DRAUGIJOS VALDYBA

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

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

Prot Ražt. — Jonas GUneckis,
5 Thomas Pk., So. Boston, Mass. 

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

Iždininkas—Stasys K. Griganavičius,<------- - ------- --
Maršalka — Jonas Zaikis,

787 Broadway, So. Boston, Mass.

Draugija laiko susirinkimus kas tre
čia sekmadienj kiekvieno mėnesio,

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

, tfes pas protokolų raštininkų

699 E. Seventh St., S. Boston, Mass. ! Šuneli VU

Į
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ĮSIGYKITE VEIKALĄ 6 LIETUVOS PARTIZANŲ VEIKLOS 
VYTIS IR ERELIS 

r
Apysaka. Parašė Jonas Kmitas. Lietuvių 

Darbininkų Sąjungos leidinys. 1946 m., 576 pi.
Amerikos lietuviai gerai pažįsta garsaus 

mūsų rašytojo ir j>oeto 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:

liežuvį brangiosios Lietu
vos.
.. Prof. K. Pakštui lietuvis 
nesuprantamas , be iietu- 
dos. 
viškos knygos,. be spau-
— Lietuvių knygai rei

kia apaštalų, ne agentų, 
ir net bažnyčios sakyklų! 
Kuo mažiau mūsų yra, 
tuo daugiau dėmesio turi
me kreipti į mūšy jauni
mą. — Ir jis pabrėžė, kad 
mažes ičse valstybėse mo
kyklos turi didesnę laisvę, 
negu didelėse valstybėse. 
Kaip pavyzdį jis nurodė 
tris Pabaltės valstybes — 
Lietuvos, Latvijos ir Es
tijos buvusias mokyklas. 
— Kur jūs rasit tokių 
mokyklų laisvių, kaip 
mažose valstybėse?! —A- 
pie Amerikoje veikian
čias lietuvių mokyklas jis 
pasakė: — Reikia uždėti 
etiketę ‘“Čia yra lietuviš
ka mokykla”...

Priminęs tėvų rūpesčius 
ir pareigas savo vaikų au
klėjime, jis pasakė:
— Materializmas nepa

keliui mažesnėms tau
toms! Daugiau dvasinio 
karingumo! O šis karin
gumas yra sunkesnis, ne
gu riterio mirtis karo lau
ke. Lietuvių religingumas 
nėra priešingas jokiai ki
tai krikščioniškai religi
jai.
— Nuo 1917 m. vyksta 

didžioji pasaulio kultūri
nė krizė, 
rais, — 
prof. K. Pakštas, 
saulis dabar pergyvena a- 
rabų mahometonų antplū
dį su nauju alachu Stali
nu. Mes esame tarp Kora
no ir kardo su akmenimis 
po kaklu... '

Baigdamas savo refera
tą šis žymusis Amerikos 
lietuvių profesorius krei
piasi į lietuvius:
— Jaunavedžiai, duokite

savo tautai daugiau vai
kų! Įsimylėjusieji, venki
te mišrių vedybų! Moks
leiviai, sunkiais kryžiaus 
keliais siekite mokslo vir
šūnių! Pasaulyje yra
mokslo žmonių perpro
dukcija ,bet ne mums! Jei 
vėžiui atauga akis, tai. lie
tuviui turi ataugti galva! 
Mokslo, mokslo, mokslo! 
Lietuvi, mokykis, vilties 
nenustok niekada! — Pa
lietęs organizacijas: — 
Kareiviu yra tas, kas su 
______i kovoja fronte, 
bet ne tas, kuris pakam
pėse šluoja su šluota sve
timas dulkes! Aš sveiki
nu didžiąją lietuvių vie- verčia darbininkus daly- 
nybę! Aš skelbia meilę
(lietuviams! Ir mūsų laivas!munistinės valdžios susi
turi pripildyti įgulą!

Po tokios įspūdingos 
kalbos Kongresas palydė
jo prof. Dr. K. Pakštą 
audringomis ovacijomis.

(bus daugiau)

paįvairinta ka- 
toliau kalbėjo 

— Pa*

Jung. Valstybh • Anglija 
Sutaria Talkas Kl

366 Wwt Broaduay,
DARBININKAS

So. Boston 27, Mass.

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

IR ERELIS".

Vardas ............. —.............................. —.........................................-
‘Adresas ......... .....................................-.....................................-—

513,000. Šios savaitės pra
džioje plieno liejyklų dar-j 
bininkai, sudeginę strei-i 
ko plakatus, vėl užkure 
ilgą laiką buvusias užge
susias liejyklų krosnis.

Plieno industrijos dar-! 
bininkai išėjo laimėtojais,; 
kas svarbiausia, laimėda-į 
mi senatvės pensijas, ku-j 
rių fondas sudarys tik! 
vienų darbdavių įnašai. 
Kas liečia socialinį drau
dimą, kaip antai: ligos at
veju, nelaimingų atsitiki
mų ir t.t., fondus sudarys 
darbininkai ir darbdaviai, 
mokėdami įnašus lygio
mis dalimis po 2y2 cent. 
nuo darbo valandos. Į 
pensijų fondą tik vieni 
darbdaviai mokės nuo 10- 
12 cent. už darbo valandą. 
Apskaič i u o j a m a, kad 
Bethlehem plieno kompa
nijai, kuri pirmoji pasi
rašydama susitarimą, pa
tenkinanti darbininkų rei
kalavimus, sulaužė strei
ką, pensijų plano įvykdy
mas atsieisiąs penkių me
tų sutarties laikui apie 
300 mil. dol.

Visos kitos plieno indu- 
, strijos bendrovės susitarė 
, tuo pačiu pagrindu. Se- 
( natvės pensijos bus moka
ma $100 mėnesiui darbi
ninkui, kuris bus išdirbęs 

, 25 metus bendrovėj ir su- 
! silaukęs 60 met. amžiaus.

Maršalas lito Hepeikeitė

UZ KIMSjMf įMO 
proęnmy kbicjIiMii

Budajiestas, Vengrija — 
šiomis dienomis vengrų 
komunistinė valdžia nusa
vino visą turtą dviejų mo
terių ir vieno vyro ir pa
siuntė į kalėjimą už tai, 
kad jie klausėsi Amerikos 
radio programų.

Suprantama, kad kas y* 
ra Vengrijoj tai ne nau
jiena. Visose komunisti
nėse valstybėse yra tokia 
“laisvė”, kad klausytis 
radio programų iš užsie
nio yra kriminalis nusi
kaltimas.

Vengrijoje Nebus Sveučia- 
mol Kalėdas

Lake Success, N. Y. — 
Jung. Valstybės ir Angli
ja visiškai ignoruoja So
vietų Rusijos atstovo Vi
šinskio pasiūlymą, kad 
penki didieji pasirašytų 
nepuolimo sutartį.

Jung. Valstybės ir Ang
lija siūlo, kad visos Jung
tinės Tautos laikytųsi 
Jungtinių Tautų nutari
mų, ypatingai tų, kurie 
liečia i 
tarptautinę atominės e- 
nergijos kontrolę.

kraštus, kurie nebegali apdirbti žemės ir užsiauginti 
pakankamai javų; ir į tas šalis, kurių visos dirbtuvės 
yra sugriautos, taip kad jų žmonės vof gali savo gy
vybę palaikyti — ten susibruko šimtai tūkstančių pa- 
bėgėlių.Tie nelaimingi žmonės nesiliauja maldavę pa
šalpos iš Katalikų Bažnyčios ir jos labdaringų įstai
gų. Jie kreipiasi į Vyskupus, kunigus ir vienuolius, 
kurie patys kartais vargingai gyvena.

Tokia sunki šių dienų padėtis verčia šv. Tėvą 
Pijų XII kreiptis į Amerikos Episkopatą šiais žo
džiais:

'Taigi vėl ir vėl. Mes jus raginam išklausyti tų 
nelaimingų žmonių šauksmus, kai jie maldauja pa
guodos ir pagalbos; nepailskite Kristaus Karaliaus 
labdarybės kelyje”.

Atsiliepdami į Šv. Tėvo paraginimą, Amerikos 
Vyskupai, per jų pačių suorganizuotą Karo Šalpos 
Konferenciją, nusprendė padaryti, Padėkos Dienos 
proga, drabužių rinkliavą nukentėjusiems dėl karo 
pavargėliams. Prie drabužių taip pat reikalingi batai 
ir muilas.

Ši rinkliava turės įvykti Padėkonės Dienos savai
tėje, nuo 20 iki 27 dienos lapkričio. Parapijų klebonai 
nurodys tinkamą vietą tiems drabužiams sudėti.

Verksmingi šauksmai tų alkanų, pusnuogių, ne
tekusių pastogės žmonių, kurių yra pilna ne tik Eu
ropa, bet ir Artimi ir Tolimi Rytai, duoda mums pro
gos pareikšti Dievui dėkingumą, kad mus nuo pana
šių nelaimių apsaugojo. Mūsų Išganytojas Jėzus 
Kristus šimteriopai atlygins tiems, kurie, šelpdami 
pavargėlius, seka Jo gailestingumo pavyzdį.

Jūsų ištikimas Kristuje, 
RICHABD J. CUSHING, 
Bostono Arkivyskupas. -

Vengrijoje komunistai 
įsakė, kad Kalėdų šven
tės, kaipo religinės apei
gos, nebūtų švenčiamos. 
Įsakyta Kalėdas vadinti 
“Eglutės Diena”. Matyti 
komunistai’ bijo religinės* 
minties, kaip velnias kry
žiaus.

Londonas — Skirtumai 
tarp Maskvos ir Jugosla
vijos diktatoriaus Tito vi
sai. nepakeitė katalikų 
persekiojimo - programos 
tame krašte. Daug buvo 
kalbama ir rašoma, kad 
maršalas Tito išlaisvins 
kunigus iš kalėjimų. Ta
čiau yra tik svajonė. Tito 
buvo ir tebėra prieš Kata
likų Bažnyčią ir jos vadų 
persekiotojas - terorizuo- 
tojas.

Maršalas Tito areštuoja 
kunigus, nusavina vienuo
lynus ir kitas* katalikų sa
vastis. Pamaldų metu

vauti bolševikų arba ko-

Mayoras Curiey Vhal 
Rimus

mą, teisingiau pasakius, 
dėl jos vadų.

James B. Carey, CIO se
kretorius ir naujos unijos 
vadas pranešė apie tai 
General Electric kompa
nijai. Tačiau kompanija 
atsisakė pripažinti naują 
uniją, nes esą priešinga į- 
statymui.

Boston, Mass. — Mayo
ras James M. Curiey tre- ! 
čiadienį, lapkričio 9 d. at-1 
ėjo į savo ofisą apie 2:30 1 
vai. po pietų. Jis “miegojo 1 
ramiai”. 1

Atėjęs į ofisą, dalino 1 
cigarus tiems, kurie atėjo ! 
jam užjausti. Jis visai ra
miai, nesijaudindamas pa- < 
sakė:

“Niekas kitas nėra tiek ; 
daug gero padaręs Angli
jai kaip Winston Chur- 
shill, niekas kitas nėra 
padaręs daugiau gero Ai
rijai kaip Eamon De Va
lerą. Tačiau abu šie vyrai 
yra lygiai pasitraukę iš 
valdžios. Taigi pasirodo, 
kad aš esu taip pat toje 
geroje kompanijoje”. Į

rinkimuose. Vyskupams 
yra uždrausta atlikti ga- 
nytojavimo darbus ir 
vykti į parapijas ir teikti 
Sutvirtinimo Sakramen
tus.

Taigi Jugoslavijos kraš
te katalikai neturi laisvės. 
Maršalas Tito kaip buvo, 
taip ir tebėra katalikų 
persekiotojas.

MOTefTS ImRMI* nviiiN vIli

Utakb Įžeidi Mrs.

Warsaw, N. Y. — Wyo- 
ming apskrities piliečiai 
dauguma balsų išrinko 

Small- 
wood to apskrities proku
roru. Spėjama, kad tai 
pirma moteris išrinkta 
užimti tokią svarbią vie
tą šioje valstybėje.

Šio miestelio pavadini
mas yra lenkiškas. Var
šuva yra tai Lenkijos sos
tinė.

Mrs. Ch arlotte

ta, ItajIM 
Žudynes

Lake Success — Jung. 
Tautų socialinei komisijai 
svarstant klausimą, ko
kią suteikti globą tiems 
DP’s, kurie liks Vokietijo
je ir Austrijoje IRO veik- 

nusiginklavimą ir lai pasibaigus, Sovietų at
stovas Višinskis grubi&i 

'apkaltino Ameriką, kad ji

& t Nefripdjsti Nauju 
Unijos

ieškota tų dokumentų, 
kurie liečia Katyno žudy
nes, bet, deja, jie buvo ir 
yra kitoje vietoje.

Matyti žmogžudžiai ne
ramūs ir daro pastangų 
sunaikinti savo darbo įro
dymus pirmiau, negu ata
tinkamas teisingumo Tri
bunolas imsis vertinti jų 
darbus, kurie iki šiol ne
žinia kodėl yra pamiršti.

OtandlĮos Dar 
Katate

t* r

Londonas — Tenykštis 
lenkų laikraštis “Dziennik 
Polski” praneša apie pa
sikėsinimą išvogti doku
mentus, liečiančius Katy
no žudynių bylą. Tas pra
nešimas sako, kad didelį 
susidomėjimą sukėlęsLon- 
dono lenkų tarpe paslap
tingas įsilaužimas į vieną 
lenkų krikščioniškų įstai
gų biurą, kuriame redak
cinis komitetas ruošė 
knygą, pavadinimu “Sta- 
lin and the Poles”, nese
niai išleista daktaro B. 
Kusnierz, buvusio teisin
gumo ministerio.

Įsilaužusiųjų buvo labai šis.

Ne u- Yofk — Kaip žino
ma, CIO seimas išbraukė 
United Electrical, Radio 
ir Machine Workers dėl 
jos palinkimo į komuniž-

Marija vNt( 9«Npas Mev<!
Jei spaudžia vargas,

graužia rūpestis, 

sielojiesi Lietuvos ir 

žmonijos nelaime, tai 

kreipkis į Mariją.

Haga — Olandijoje pri- 
skaitoma apie 3,704,161 
katalikų, tai yra 38% vi
sų gyventojų. Tačiau O- 
landijos 'darbininkų kata
likų organizacijos turi 
300,000 savo narių, kas 
sudaro apie 10% visų O- 
landijos katalikų. Tai ro
do, kad Olandijos darbi
ninkai katalikai labai ver
tina savo katalikiškas or
ganizacijas.

Pažinti Dievo neigia
mąją ranką, rėdančią mū
sų gyvenimą, yra tai aukš
čiausiojo paklusnumo rū- 

Fr. V. Foerstefte.

Nekalto Prasidėjimo Vienuolyne, Piktokam, Conn. 
laikoma Novena J

Nekaltai Proaletąją Marija
Novena prasideda lapkričio 29 dieną ir 

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

savo intencijas šiuo adresu:
Immaculate Conception Convent 

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

vo intencijas, ir jei gali, nors mąža auka paremia šią 
Jauniausią Lietuvaičių Kongregaciją Amerikoje.U w
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Lenkiją valdys Sovietą maršalas
Raudonosios armijos maršalas Konstantin Roko- i 

ssovskij yra paskirtas vyriausiu Lenkijos vadu. Ofi- 
cijali jo rolė — karo ministeris, bet faktinai jis bus : 
Lenkijos diktatorius ir griežtai vykdys Kremliaus į- 
sakymus. Greitu laiku Rokossovskij bus paskirtas 
Valstybės Tarybos nariu, kur jis, žinoma, užims pir
mutinę vietą. Tas duos jam vyriausią valdžią ne tik 
kariuomenėj, bet ir pilietinėj srity jis tvarkys visų 
gyventojų reikalus. Jis bus toks pat Stalino vietinin
kas — “namiestnik”, kaip kad buvo caro Nikalojaus 
I laikais jo brolis Konstantinas. Buvusis Lenkijos ka
ro ministeris bei aukščiausias kariuomenės vadas Ko
la Žymierski “savanoriai” atsistatydino, tik tiek pa
reiškęs, kad užimsiąs kitą postą. Sakoma, kad pats 
ministrų pirmininkas Bierut “prašęs”, kad Maskva 
atsiųstų Rokossovskį, nes jis esąs lenkas, Lenkijoj 
gimęs.

Čia tenka pastebėti, kad ne visi Lenkijoj gimę 
yra lenkai. Rokossovskij iš tiesų gimė Varšuvoj. Bet 
tenka prisiminti, trumpose Sovietų maršalų bijogra- 
fijose paminėta, jog Rokossovskij yra lenkas “Mozės 
tikėjimo” ir pirmiau buvęs amatininkas — šiaučius, 
ar kriaučius — nesvarbu. Svarbu tas, kad vis dėlto 
labai aukštai iškilo. Esąs viehas gabiausių Stalino 
maršalų, ypač pasižymėjęs artilerijos mokslo srity. 
Jam buvo pavesta “išlaisvinti” Lenkiją, kaip savo 
“gimtąją” šalį. Tą uždavinį gabiai atliko. Jo pavardė 
nevisai lenkiškai rašoma. Ji turėtų skambėt Roko- 
šovskij (rokosz lenkiškai reiškia maištas).

Politinės britų viršūnės mano, kad su Rokossovs- 
kio paskyrimu net pats Lenkijos nepriklausomybės 
šešėlis automačiai išdyląs. Tikra tiesa, kad tai būta 
tik laisvės šešėlio. Stalinas, einąs carų pavyzdžiu, mė
gino pradžioje lenkas “užbovyti” — ant jų patrioti
nių jausmų pažaisti. Lenkai labai mėgsta formalumą, 
išorinę išvaizdą. Davė jiems porą divizijų armijos 
lenkiškomis uniformomis, leido paradus, net bažnyti
nes procesijas, bet tą viską dabojo Maskvos policija. 
Tačiau neromantiškas gruzinas ilgai žaisti nemėgsta. 
Kylant debesims politiniame Vakarų akiraty, visus 
žaislus Lenkijoj jis grubijoniškai nukirto ir užsodino 
ant sosto savo maršalą. Tačiau tas išeis Lenkijos 
naudai. Su “balaganu” (lenkiška Sovietų valdžia) jau' 
baigta, ir prasidės rimtas tautinis žaislas.

Ir carų laikais mėginta su lenkais pažaisti. Prie 
Ekaterinos II ant Lenkijos sosto sėdėjo karalius Sta
nislovas Poniatovskis, bet kraštą valdė Krečetnikov, 
Repnin ir Sievers. Aleksandras I “bovyjosi” su Ado
mu Čartoryskiu, bet jį dabojo Novosilev. Nikalojus I 
su nieku nežaidė, jis pastatė valdyt savo brolį. Tačiau 
lenkų tauta prieš visus sukėlė maištą — Kosčiuško, 
Napoleonas, Chlopicki ir 1863 metai. Ką dabar lenkai 
darys, “balaganui” besilikviduojant?.. K.

Marija Pečkauskaitė

Mergaitės Kelias
Mergaitės asmenybė

BOKITE SAVIM!
Bet, deja, be pasiaukojimo, be atsižadėji

mo ir valdymosi nėra meilės, o be meilės — 
žemės viešpačiu lieka egoizmas, ir žmonių 
draugija tampa panaši į alkanų vilkų gaują.

Amžinybės jausmą žadinti, ir savyje ir 
kituose ugdyti yra be galo svarbus uždavi
nys. Jį atlikti turi pirmiausia moteris. Bū
dama jautresnė, religingesnė, ji stipriau už 
vyrą ilgisi to, ko šis pasaulis negali duoti. 
Ją mažiau negu vyrą patenkina šios žemės 
dalykų laikinumas. Duodama gyvybę nau
joms kartoms, ji giliau jaučia gyvenimą e- 
sant vien mažą visumos dalelę. Neveltui vi
sose tautose šventdsios ugnies saugotojos 
būdavo moterys. Tai gražus tikro moters 
pašaukimo simbolis. Jos uždavinys yra kurs
tyti ir saugoti šventą ugnelę, kuri rusi kiek
vieno žmogaus sieloje — Absoliuto, Tobuly
bės, Amžinybės troškimą.

Senovės Romoje buvo vadinamųjų viae 
dolorosae — sopulingųjų kelių, kuriais ves
davo pasmerktuosius. Baisūs liūdni keliai, 
kuriuose girdėjosi nelaimingųjų dūsavimai, 
jų sunkių žingsnių aidas, kurių gale laukė 
mirts. Kas gi galėjo juos sustabdyti, kas ga
lėjo paskutinę valandą juos išgelbėti? Tiktai

Berlyne. Norėta sumažin
ti šio vizito reikšmę.

Kaip oficialios Vakarų 
įstaigos skaičiuoja, Rusi
joje dar randasi virš vie
no mil. vokiečių belaisvių.

Prof. Heuss Berlyne at
silankymo diena buvo pa
skelbta nedarbo diena. Jo 
viešosios kalbos klausės 
200 tūkstančių aikštėje 
susirinkusių berlyniečių 
iš visų zonų.

Rytų Berlyno policijos 
šefas esą dėl to areštuo- 

‘ tas, kad buvo pasiruošęs 
. bėgti į Vakarų sektorių. 
, Kaip praneša “Die Welt” 
esą jo vieton numatyta 
paskirti prezidento Wil- 
helm Piecko sūnų Arthu- 
r*ą. Taigi šis komunistuo
jantis jaunuolis, kol jo 
tėvas neareštuotas, gal ir 
nebėgs viską metęs, į Va
karus.

Tėvas gi, kaip iki šiol 
atrodo, ir nemano trauk
tis nuo “Stalino - Lenino 
linijos”, nors ir aiškiai 
mato kokioje “rojaus” kė-' 
dėje jis jau sėdi.

KOMUNISTAI SKAL 
BOSI VISUR

Komunistai skaidosi ir 
tarp savęs pešasi ne tik 
sovietų Rusijoje, bet ir 
kituos kraštuos. Štai Nor
vegijoj komunistų parti
joje įvyko skilimas, pasi
reiškęs KP sekretoriaus 
Furubotn iš partijos iš
metimu už “titoizmą ir 
trockizmą”. Jį Oslo ko
munistai apšaukė kaip 
“didžiausią istorijoj nusi
kaltėlį”. Su juo kartu'bu
vo pašalinti ir visi jo pa
sekėjai iš “Friheten” re
dakcijos.

Po truputį taip pat aiš
kėja ir Dimitrovo nužudy
mo priežasčių paslaptys. 
Jugoslavijos Sovieto pir
mininkas Josev Vidmar 
spaudai pranešė, kad 
Georg Dimitrov 1948 m., 
birželio mėn. pakelėje iš 
Pragos į Sofiją, trumpam 
apsistojęs Bielgrade, ge
nerolo Dijlas užklaustas 
ką turi Jugoslavija dary- 

vis didė- 
nedrau-| 

atsakęs: | vedžio 
nenusi-i chorui,

v

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

SUSIPAŽINKIME SU

MASKVA NEPRALEI
DŽIA PROGOS 

KURSTYTI
Maskva niekad nepra

leidžia progos jsikišti su 
savo kritika, įrodinėda
ma blogą Vakaru ūkio po
litiką ir nuolat cituoja ky
lančius bedarbių skaičius, 
bet užtat nutyli didžiau
sią bedarbių priežastį — 
masinius bėgimus, kaip 
tik iš jų valdomų sričių.

Maskva kurstą n č i a i 
kritikuoja fabrikų de- 
montažą Reino krašte, o 
Vakarų Vokietijos komu-

KOMUNISTINĖ 
PROPAGANDA

Su didele propaganda 
jau užbaigė 
“Pasaulinės Taikos Kon
ferenciją” Romoje, vien
balsiai į Darbo Komisiją 
priimdami ir vokiečius — 
Bernhard’ą, Goringą ir 
Johanes Becherį. Anot 
komunistinės spaudos ir 
Maskvos radio pranešimų 
toji konferencija praėjo 
su dideliu pasisekimu ir 
rado italų masėse nepa
prasto pritarimo. Tik ka
ro kurstytojai, esą, neno
ri prisidėti prie taikos nistų partijos vadas Max 
idėjų skelbimo.

Greta šitų pasigyrimų . 
Maskvos radio nemažiau 
giriasi Kinijoje vedamui“u? 
komunistų karu ir krūvi-1 
nų kovų laimėjimais. Mil
žiniški skaičiai paimamų . . , , .belaisvių ir karo^grobio, 
ąrba sulaužytos Tolimuo
se Rytuose priešo apsigy- ‘ 
nimo linijos, Maskvos . 
pranešimuose skamba ly- : 
giai tuo pačiu džiaugsmu, 
kaip ir pranešimai apie; 
Vakarų Europoje jų ruo
šiamas “Taikos Konfe
rencijas”.

Gi pabėgęs į Neu-Delhi 
iš Sinkiang provincijos A- 
merikos Vicekonsulas Ro- 
bert Dreesen pasakoja, 
kad išžudytų žmonių ir 
gyvulių lavonais nukloti 
plotai, jam ir jų palydo
vams tarnavo, kaip ženk-’ 
las, kurios krypties laiky
tis, kad radus teisingą iš
sigelbėjimui ir pabėgimui 
kelią.

Tuo ^arpu, kaip Mas- 
’ kvos paskirtas preziden- 
’ tas Pieck Berlyne kalba, 
t .. . • ’gražiausias 
nes kalbas apie laisvę, 
žmoniškumą ir demokra
tiją, Foreign Office Lon- 

’ done gavo Švedijos, Nor- 
' vegijos ir Islandijos ben- 
’įdrą notą, kurioje tarp kit
ko išdėstoma, 
gėlių spaudimas visu Da
nijos pasieniu nėra 
tik Danijos, bet

komunistai

Reimann net ragina dar
bininkus trukdyti demon- 

, kad apsisaugojus 
nuo bedarbės, bet nei jis 

jAAV>A 4UAIA7A V a, ASAVAKUA* 1)61*3 
! prasitarę, kad vien tik iš 
anglų zonos 200 demon-

tartis turi būti Maskvai 
atiduota. Rusų zonoje iš 
tos rūšies pramonės, “ak
mens ant akmens” neliko. 
Vokiečiai jau pakanka
mai permato bolševikų 
tikslus ir pavojų, štai, 
Berlyno (Vakarų sekto
riaus) burmistras, prof. 
Reuter, tarybos posėdyje 
pareiškė: “Kovoje dėl
Berlyno prieš tiraniją nė
ra jokio svyravimo ir ne
gali būti jokio kompromi
so. Kiekvienas suabejoji
mas turėtų mirtinų pa
sekmių. Jokio ryšio su 

! Pieck, Grotewohl ir Co.”.
VOKIEČIŲ JAUNIMUI 

PRIVALOMA RUSŲ 
KALBA

Berlyno vokiečių jauni
mui jis tarp kitko taip 
kalbėjo: “Rusų kalba yra 
ateities kalba, kurioje 
Stalinas ir Leninas apie 
humanizmą, darbininko 
išnaudojimą ir taiką savo 
studijas parašė. Rusų 
kalba virsianti ateities ti, kad išvengtų 
tautų susidraug avimo jančio Maskvos 

kad pabė- simboliu”.
Wilhelmas Pieck, matyt ‘Būkite stiprūs,

Paskutinį kartą buvo užsiminta apie žmones, ku
rie rašė šventąsias knygas. Tie žmonės yra visi rytie
čiai ir žydų tautos, išskyrus šv. Luką. Kaip rytiečiai 
savo raštuose paliko savo kultūrą? Jie nemėgsta ab
strakčių idėjų ir viską išreiškia vaizdžiai, kartais net 
perdėtai. Rytų kultūros žmonėms nėra svetima ben
drinti dalykus ir juos perdėtai atvaizduoti. Pavyz
džiui, Pradžios knygoje Dievas ir Jo veiksmai yra 
sužmoginti, kad -tik to laiko skaitytojai galėtų su
prasti. Dievo begalinė Išmintis ir begalinis Gerumas 
tai leidosi Save “nužeminti”, jei taip galima būtų iš
sireikšti, kaip jau yra pastebėjęs šv. Jonas Auksa
burnis, ir tiesiog meistriškai jo mokslas yra pritai
kintas paskutinėje Šv. Rašto enciklikoje. Šis Dievo 
“sužmoginimas”, moksliškiau tariant, antropomor
fizmų vartojimas Senojo Testamento knygose yra 
gana gausus. Jau pirmuose puslapiuose Dievas, lyg 
puodžius, iš molio gabalo padaro žmogų, jis ieško ly
gaus draugo, bet jo nesuradęs, užmigdo Adomą ir, lyg 
koks chirurgas, išima vieną šonkaulį ir sutveria Jevą. 
Dievas vaikščioja rojuje ir ieško nusikaltusio Adomo, 
jo klausia, lyg nežinotų. Vėliau Dievas gailisi sutvė
ręs žmogų, tarytum būtų žmogus. Poetų knygose Die
vui yra teikiamos tos pačios ypatybės, kaip ir papras
tam žmogui, kuris pyksta, džiaugiasi, liūdi. Šie psi
chologiniai žmonių pasireiškimai yra priskiriami ir 
Dį^vui, kad vaizdžiau aptartų abstrakčias idėjas, o 
ne tam, kad taip iš tikrųjų būtų. Juk Dievas neturi 
nei rankų nei kojų, todėl negali dirbti. Negali taip pat 
nei liūdėti nei pykti, nes Jis yra savyje laimingas ir 
nė vienas išorinis dalykas Jo laimės negali nei suma
žinti, nei padidinti. Šventųjų knygų autorių išsireiš
kimai visai yra pateisinami, nes kitaip paprasti žmo
nės nebūtų galėję suprasti, kaip kad ir dabar vaikai 
nesupranta abstrakčių idėjų, jei jų mokytojas nepa
vaizduoja paveiksliukais ar braižiniais.

T. Klemensas žalalis, O. F. M.
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VĖLINIŲ VAKARAS
Vėlinių proga, noriu aprašy- laukdami, nujausdami, susirin- _• 

ti vieną vėlinių vakarą bolševi- kusieji nesiskirstė. Po keletos • 
kų okupuotoje Lietuvoje.

1940 m. rudenį, bolševikų o- sus minioj, kas drįso užtrauk- 
kupuotame Panevėžy, vėlinių ti: “Lietuva Tėvynė Mūsų”, 
vakarą ištikimieji lietuviškai - šiaip Nepriklausomos Lietuvos - 
katalikiškiem papročiam pa- bažnyčiose Tautos Himnas ne- 
šnibždom sutarė susirinkti Ka- būdavo giedamas, kai kur tik 
tedros kapinėse, nors jau ir per valstybines šventes, kaip 
neorganizuotom gretoms, savo tai per Vasario šešioliktąją ir ■ 
artimųjų mirusiųjų 
pasimelsti už juos.

Prie žuvusiems 
klaųsomybę kariams 
Marijonų bažnyčios 
tėvas Mažeika, atlaikė gedulin
gas pamaldas, padedant chor- 

M. Karkos vedamam 
o pamokslą pasakė 

■jaunas, drąsus, katedros vika- 
. _ ___ , ____ Vladas Didžiokas.

visi belaisviai iki 1950 m..to, šis garsusis Komin-’savo pamoksle kun. Didžiokas 
sausio mėn. 1 d. iš Rusi-formo pirmininkas ir Bul-.paminėjo, kad šitos vėlinių pa- 

pabėgėlių antplūdis iš So- jos bus namo paleisti. Tas gari jos ministeris pirmi- lmaidos gal bus paskutinės, gal 
vietų Zonos atsilieps jų pareiškimas buvo pada- ninkas buvo, iššauktas į negalima bus taip gausiai susi- 

paaštri- rytas kaip tik prieš Vaka- Maskvą ir pats Stalinas jį rinkti.
--- — ---- 1------------- --------- x.- “iškilmin- T*-

propogandi-

v •

gingumo, jam

vien gavęs Maskvos direkty- leiskite”. . u
visos vas taip pat pranešė, kad Kaip jau žinom greit po'ras. kun.

viešajam ūkiui, j
nant maitinimo ir butų!rų Vokietijos prezidento karste nunešė 
problemas. |prof. Heuss atsilankymą gai” į kapus.

vienas žmogus — vestalė. Jei ji, tuo laiku 
eidama mirusiųjų keliu, ištardavo “sustok”, 
tai pasmerktasis būdavo išgelbėtas.

Kokia didelė galia buvo duota toms ves
talėms! Jos gelbėdavo tuos, kurių niekas ne
begalėjo išgelbėti, jos išvaduodavo tą, kurs 
buvo neišvaduojamas. Jos galėjo dovanoti 
gyvybę tam, kam jau niekas nieko nebega
lėjo dovanoti. Jų aukšto pašaukimo ir šven
tos tarnybos dvasia davė joms tos jėgos.

Kiekviena moteris galėtų ir privalėtų bū
ti vestale—vaidilute, jei ji suprastų ir bran
gintų savo aukštą pašaukimą, šventą tarny
bą ir visa širdim jai atsidėtų. Ir ji galėtų 
gelbėti pasmerktuosius — tuos, kurie užge
sino savo šventą sielos liepsnelę, paskendo 
šios žemės dalykuose, užmiršo ir išsižadėjo 
amžinosios Tėvynės.

Bet kas nori būti tokia mūsų laikų vaidi
lute, tas, kaip anos senovės vaidilutės, pir
miausia turi saugoti ir kurstyti amžiną ug
nį — tiesą, ne aukure, bet savo sieloje, kad 
ji nė valandėlę neužgestų. Kiekvienas jos 
žingsnis, žodis ir darbas turi būti tos ugnies 
nušviestas, viskas turi būti daroma “sub 
specie aeternitatis”. Tuomet ta ugnis* spin
duliuos į visas puses ir kurstys visas su ja 
susiduriančias sielas.

Kai prasidėjo vadinamoji moterų emanci
pacija, kai moterys ėmė eiti aukštuosius 
mokslus, kiekviena jų laikė savo pareiga pa
sidaryti kiek galima panašesne į vyrą. Kir
po plaukus, siūdinos pusiau vyriškus drabu
žius, rūkę cigaretes, stengėsi įsigyti vyriškų

minučių atsirado kažkas drą-

paminėti, Rugsėjo Aštuntąją, bet čia tai 
su ašaromis akyse buvo gieda- • 
ma kaip kokia malda; tai buvo 
protestas okupantams, neleidu- 
šiems organizuotai susirinkti 
kapuose ir uždraudusiems bet 
kur Tautos Himną giedoti. 

Panevėžiečių mėgiamas pa
mokslininkas kun. Didžiokas 
nebeilgai džiaugėsi laisve, vie- - 
ną vakarą pareinant nuo kun. 
Narbuto, komunistų milicija 
pagrobė jį ir įkišo, kur niekas 
jo nebematė ir prieiti negalėjo. 

Kun. Didžiokas buvo pasižy
mėjęs patriotiškais pamokslais. 
Laidojant kap. Bagdoną, jis 
apgailestavo, kad žuvo ne už 
Lietuvos interesus. <J. Sk.

už Nepri- 
paminklo, 
rektorius

Po pamaldų, be jokio įspėji
mo ar susitarimo, kaip kažko

elgesio savumų. Laikui einant, tas karštis 
atlyžo, ir, man belankant Ziuricho universi
tetą, vadinas 1904—6 metais, tokių vyrmo- 
terių tegalėjai sutikti rusių, Rusijos žydžių 
ir kartais lenkių studenčių tarpe.

Dabar tokie tipai mums baisiai juokin
gai atrodo. Suprantame, kad svetimo kailio 
movimasis negali duoti jokių gerų vaisių. 
Vistiek vyrais netapsime, o nustosime bu
vusios tikromis moterimis. Ir būsime, anot 
rusų betariant, “nei žuvis, nei mėsa”.

Jei visa žmonija yra paskirstyta į dvi 
gimines, jei kiekviena jų turi savotiškas kū
no ir dvasios ypatybes, tai aišku, kad kiek
vienai yra pavesta tam tikra, savotiška mi
sija šiame pasaulyje, tam tikras uždavinys. 
Ir ta misija tuomet bus geriausiai išpildyta, 
kada vyras bus vyru, o moteris — tikra mo
terim.

Bet kas tai yra tikras vyras ir tikra mo
teris? -J

Tai tokie žmonės, kurie yra išlavinę savo 
dvasios gerąsias įgimtas ypatybes.

Kokios gi yra moters įgimtos gerosios y- 
patybės?

Pirmiausia — motiniškumas. Kas yra 
motiniškumas? Tai gabumas, noras mylėti, 
globoti, aukotis, savęs išsižadėti, atleisti. Iš
lavinusios tą gabumą, būsite tikros tobulos 
moterys. Ir tuomet rasite pasauliui tikrai 
savo žodį, tuomet tikrai įdėsite savo dalį į 
žmonijos kultūros iždą.

Noroms nenorams turime pripažinti, kad 
tose srityse, kur lig šiol vieni vyrai viešpata

vo, lenktyniauti mums sunku. Aišku, kad 
vyrai čia turi daug daugiau už moteris: jie 
turi tikslesnį protą, tvirtesnę logiką, moka 
geriau organizuoti, yra išradėjai ir kūrėjai. 
Čia tik išimtis iš moterų tarpo tegali tarti 
visai naują žodį. Užtat motiniškumo srityje 
moterys bus visados pirmoje vietoje, jei tik 
panorės.

Tik nemanykit, kad toks tvirtinimas yra 
moterų žeminimas. Patys vyrai, tie moksli
ninkai, išradėjai ir kūrėjai, jaučia, kad jų . 
darbas dar nėra viskas, ko reikalauja žmo
gus, norėdamas būti tikru žmogumi.

Ko gi jis reikalauja? Ir ko laukia vyras 
iš moters? Ir kas yra svarbiausia ir reikalin
giausia žmogaus gyvenime?

Reikalingiausia žmonių gyvenime yra ne 
tie tūkstančiai vyro gaminamų gėrybių, ne 
jo tevhnikos gabumų vaisiai, ne mašinos ir 
geležinkeliai, ir net ne dailė, poezija ir moks
las, bet kilnus, taurus atsidavimas kitam 
žmogui. Be šito pasiaukojimo vienas kitam 
viskas bematant griūtų.

Moterys turi viską laikyti ant savo pe
čių, kad nesugriūtų. Juo moterys yra mote
riškesnės, juo tvirčiau laikosi visas žmonių 
gyvenimo ir kultūros trobesys. Vienas po
nas, labai gerbiąs savo žmoną, kartą pasa
kė: “Tikrosios moters uždavinys yra atida
ryti vyrui akis ir ausis, kad jis girdėtų ir 
regėtų švelnesnį ir tylesnį gyvenimą.”

Kad vyrai iš moterų tikrai to laukia ir 
kad jos gali tai padaryti, liudija viso pasau
lio genijai.
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ilgametis 
Tamomis 
amž. Vi*

Mirė Senas Kainai jos 
Gyventojas

Spalio 25 d. mirė 
Nashua’s gyventojas 
Bakanauskas. 73 met.
lionis buvo kilmes nuo Merki
nės. buv. Vilniaus rėdybo6. T. 
Bakanauskas vienas seniausių 
šios kolonijos veikėjų. Jis pri
klausė beveik prie visų čia e- 
sančių draugijų, kaip Šv. Ka
zimiero draugijos, kurios buvo 
ilgus metus pirmininku. Jis bu
vo pirmas šios draugijos stei
gėjų. Priklausė prie Šv*. Kazi
miero parapijos ir buvo pavyz
dingas jos parapijietis.

Paliko dideliame nuliūdime 
žmoną Valeriją < Lepeškaitę i, 
nenkias dukteris, sūnų Alfonsą 
advokatą, devynis anūkus ir 
brolį Adolfą Bakanauską, gyv. 
Portland. Me.

Iškilmingai buvo palaidotas 
iš Šv. Kazimiero 
}>enktadienį. spalio 28 
pijos Šv. Kryžiaus 
Hudson. N. H.

Ilsėkis. Tamošiau, 
ties ramybėje!

P. J. Murauckas. lietuvių 
šeimos sūnus, čia yra žinomas 
kaip patyręs ir gilaus moksli
nio pasiruošimo pedagogas. 
Jo paskyrimas vadovauti ir 
mokyti išretintųjų grupei, y- 
patingai yra džiugus ir nau
dingas tremtiniams lietuviams. 
Nes daugumas šitos grupės 
klausytojų yra lietuviai. Mo
kytojas naudoja puikiai anglų 
kalbą, tačiau ir savo 
boję moka neblogiau 
reikšti.

j kursus atsilanko,
ir jo apylinkių, apie 20 lietu
vių tremtinių. Klausytojų ga
lėtų ir daugiau susirinkti, bet 
vyresnio amžiaus atvykusieji 
yra linkę, manyti, kad jiems 
jau nereikia mokslo. Bet čia 
reikėtų atsiminti Amerikos žy
maus vyro Benjamino Frankli
no žodžiai: — “Niekada 
per vėlu mokytis”.

tėvų kai* 
mintis iš*

iš miesto

nėra

bažnyčios 
d. para- 
kapuose.

HL

Viešpa-
J. T.

Anglų Kalbos Pamokos
Praeitą savaitę čia prasidėjo, 

švietimo vadovybės priežiūro
je. amenkanizacijos kursai.

Pavykęs Visų Šv. Draugijos
Šv. draugijos 
įvyko spalio 

tikrai buvo 
buvo pirmos 

draugija turi 
kuris tai

Septynioliktasis TT. Marijo-jadv. A. Milerį pirmininkais, p. kun. Augustinas Petraitis, 
nų Rėmėjų Seimas šiemet įvy-’Jakubauską, p.p. Kalendienę ir brėždamas būtiną reikalą 
ko 30 spalio Kristaus Kara-(Miciūnienę vice pirmininkais, o pastangas kolegijos klasių 
liaus šventėje. Seimo dalyviams’p-lę Mažuknartę ir J. Aleksan- darymui; kun. Stasius E 
pamaldos prasidėjo 11 valandą dravičių sekretoriais. T 
Kolegijos koplyčioje. Šv. Mi- Liucijų Komisiją kun. 
šias atnašavo Kolegijos Rėkto- Būdavą, 
nūs, kun. Dr. Alfonsas Jagmi- kun. J. Skrodenį. 
Bas’ kun. J. Pet- geimą atidarė prezidiumo pir-
raudeo .r kuo. h-' VaittMmuiJ
mokslą pasakė Šv. P. Nekalto . . ,_ .. ! primindamas seimo dalyviams
nrofejmo k.pehon«?Tėvų Marjjonų nuopeinu£ *

vas’ ; darbus lietuvybės, auklėjimo ir
Po pamaldų buvo bendri pie- apaštalavimo srityse, ir pa- 

tūs Kolegijos valgykloje. į kvietė Marianapolio Vyresnįjį, 
Seimo posėdis prasidėjo 2:45 Kolegijos Rektorių, kun. Dr. 

vaL Kolegijos sporto salėje. A. Jagminą, tarti susirinku- 
Marianapolio Aukštesniosios siems žodį. Rektorius pasveiki- 
Mokyklos principalas. kun. J. no seimą, išreiškė padėką Tė- 
Dambrauskas, paprašė Wor-,VU Marijonų Rėmėjams, o ypač 
cester Šv. Kazimiero parapijos kaknyniniam 1 
kleboną, kun. Augustiną Pet- riui, kuris labai gražiai pasi
raitę sukalbėti maldą ir pakvie- r°dė per šių metų Lietuvių 
tė seimo prezidiumą: kun. J. Dieną — pikniką. Jis priminė 
Vaitekūną ,kun. J. Valantiejų, Rėmėjams, kad po poros metų^ 
.. ■; Marianapolis švęs savo 25 me-‘ ... . , „ . j
Antanaitienė; šv. Antano Dr- tų jubiliejų, ir pareiškė viltį, P“™*™ kun. J. Vaite- 
jos — A. Valančius. Po to visi kad rėmėjų padedamas jubilie-1 unas P*“ mas a 4- 
gražioj nuotaikoj linksminosi jaus proga padės naujiems ko- 
iki 10 vai. vakaro.

Dėl pasisekimo nuopelnai di
džiausia dalimi priklauso pir
mininkui Jonui Sileikiui, kuris 
įdėjo daug darbo.

A. Valančius.

pa- 
dėti 
ati- 

Būda- 
J Rezo- vas, savo ir Nekalto Prasidėji- 

Šv. Mi- Liucijų Komisiją kun. Stasių mo seselių vardu ir advokatas 
kun. J. Petrauską ir A. Mileris. Seimą sveikino T.T. 

Marijonų Rėmėjų skyriai, pa
darydami pranešimus ir pa
tiekdami aukas: Worcester at
stovė,

i auka, 
cester 
vardu

p. Ridikienė, su 100 dol. 
p. Staliulionienė
Šv. Petronėlės D-jos 

su 25 dol. auka, Hart-

Wor-
i

1

. _ ._ __ _ _ _ _ _ 4
' minėjo sveikinusius seimą laiš- Vaitekūnas, skųsdamasis 
kais ir jų prisiųstas aukas. Se- sveikata, prašė seimą jį nuo 
kretorė dar pasveikino seimą pirmininkaviipo pareigų atleis- 
savo ir šeimos vardu su 100 ti, bet, seimui entuziastingai 
dol. auka. Padarius rinkliavą plojant, sutiko pasilikti aekan. 
salėje, surinkta 266 dol. .tiems metams. Vice pirminin.

Svarstant atstovų patiektus kės išrinktos p. Kalendienė ir 
sumanymus, daugiausiai apsi- P* Miciūnienė, ir sekretoriumi 
stota prie kolegijos klasių at-^* Aleksandravičius, 
naujinimo ir naujųjų rūmų 
statymo. Visi kalbėtojai pa- parengimams 
reiškė pageidavimą pagyvinti atskira komisija, 
rėmėjų veiklą ir reklamą. Ly- iš pirmininko, 
gia dalia visi pažadėjo prisidė- brausko ir šių narių: p. Ka
ti prie naujų kolegijos rūmų'dis, p. Kalenda, p. Ridikis, p. 
statymo vajaus.

Rezoliucijų komisijos pirmi
ninkas. kun. Stasius 1

ne-

Skyrių veiklai pagyvinti ir 
--------- •------- ( ruošti išrinkta 

susidedanti 
kun. J. Dam-

Bankietas. Visų 
bankietas. kuris 
30, 7:30 v. vak. 
šaunus. Valgiai 
rūšies. Visų Šv.
gerą pirmininką, 
draugijai jau trisdešimtis metų 
vadovauja! Tai yra Jonas Si- 

Kursų tikslas paruošti ankstes- teikis. Jonas Šileikis daug yra
mus ir naujuosius imigrantus 
įpilietinimui. Pamokos vyksta 
tris kartus savaitėje, pirmadie
niais, antradieniais ir ketvirta
dieniais vakare nuo 7 iki 8:30 
vai.. Junior aukštojoje mokyk
loje. Spring St. Mokslas tęsis 
20 savaičių.

Kursų klausytojai, kurių* y- 
ra apie 80. suskirstyti į tris 
grupes. Amerikanizacijos gru- 

vadovauja mokytojas J. 
Jis dėsto 
Jungtinių 
istoriją

padaręs ne tik Visų Šventų 
draugijai, bet yra pasižymėjęs 
ir visuomenės darbuose. Ta 
draugija turi patyrusias mote
ris. kurios darbuojasi visose 
mūsų organizacijose.

Bankietas buvo gausus sve
čiais, kurių buvo apie tris šim
tai, buvo graži ir trumpa pro
grama. Tos draugijos narės 
pačios padainavo keletą liau
dies dainų, kurios patiko publi
kai. Taipogi buvo ir kalbų.savo klausyto-

Amerikos Vals-1 Kalbėjo kun. S. Gaučius, rašti- 
ir 1

Pradedančiųjų
kalbos skaity-

kursą. moko
F. Burnham.

sudaro tremti-

pei 
Lee.
jams 
tijų
mokslo kursą. 
gruĮ>ėje. anglų 
mo ir rašybos 
mokytojas A.
Trečią grupę
niai. Grupei vadovauja anks
čiau buvęs Junioę aukštosios 
mokyklos anglų kalbos, o da
bar Senior aukštosios mokyk
los istorijos mokytojas Petras 
J. Murauckas. Jis dėsto anglų 
kalbos kursą.

visuomenės įninkąs E. Mikutis, kuris gabus 
vyrukas čia gimęs ir augęs, 
bet ištikimai su senaisiais dar
buojasi.

Malonu būtų matyti ir dau
giau mūsų draugijoje tokių 
vyrukų, kurių Ciceroj galėtų 
atsirasti.

Taipgi kalbas pasakė draugi
jų atstovai: Lietuvių kareivių 
— K. Laudanskis. Raudonos 
Rožės klubo — K. Deveikis; 
Dievo Motinos Draugijos — O.

i

Į

Kiekvienas Lietuvis Skaito
Vieninteli Pasaulio Lietuvių Kultūros Žurnalą

AIDAI
Nuo Spalių 4, 1949 Metų Mėnesini 

Kultūros Žurnalą
AIDAI
perėmė leisti

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

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

administracija: AIDAI, Kennebunk Port, Maine. 
Tel. 5

AIDAI

AIDAI

AIDAI

AIDAI

AIDUS

AIDŲ

AIDŲ

AIDŲ

»

I
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Jurgelionis, p. Karanauskas, p. 
Dubauskas, p. Brazauskas, p. 

Būdavus’Stakut“ ir P- čiočys*

j Seime dalyvavo apie 70 at- 
Marianapolio 25 metų sukaktį stovų ir svečių. Posėdžiai bai- 
atžymėti naujų kolegijos rūmų'gėsi ir seimas užsidarė 5:15 v. 
kertiniu akmeniu; ir steigti?kun. Valantiejaus sukalbėta

ford skyriaus atstove p. Kadis patiekė seimui rezoliucijas: 1) i 
su anksčiau įteikta 275 dol. au- Marią na tytlin 25 metu sukakti
ką, Waterbury skyriaus atsto
vas p. Jakubauskas su 70 
serganti p. Karinauskienė 

į siuntusi 5 dol. auką, New

dol.,
at- atnaujinti ir pagyvinti TT. Ma- malda. Po to, seimo dalyviai

Bri’,rijonų Rėmėjų skyrius; 3) 
‘s sukeltiVVorcester sky- atetov® P- Miciūnienė savo kiekvienoje parapijoje

p. vardu su 10 dol., Moterų D-jos vieną stipendiją nepasitu-

legijos rūmams kertinį akmenį. 
Po Kolegijos Rektoriaus sei

mą sveikino Waterbury lietu
vių parapijos klebonas, kun. J. 
Valantiejus; Worcester Šv. 
Kazimiero parapijos klebonas.

nuėjo į Kolegijos koplyčią, kur 
buvo kalbamas rožančius ir 
seimo dalyviai palaiminti šven
čiausiuoju Sakramentu.

--------- V — u— VSCIią UCJJdblUS-

su 5 dol. ir Šv. Rožančiaus’rinžiajn tremtiniui studentui;
D-jos su 20 dol. aukomis, P-’ą) pagyvinti Marianapolio ir 
Girdi jauskienė su 10 dol. ir j rėmėjų tarpusavius santykius 

įProvidence skyriaus vardu sei-įr 5 j raginti taurtingesniuosius 1$ LMtaVOi* SuŽCMOVtB
m« naavaiIrinn lrnn J Vaita.',__ t______ ______ __ t •

✓
Parašė Juozas Prunskis. Iš

leista 1942 m. Tai dokumentali- 
nis bolševikų žvėriškumo įrody
mas. Kaina — 15c.

DARBININKAS
366 W. Broadw>y, 

So. Boston 27. Mais*.

TT. Marijonų Rėmėjų veik
los pranešimą padarė kun. J. 
Skrodenis, ilgiau apsistodamas 
ties pikniku, kuris* davęs 5144 
doL bruto pajamų ir kad išlai
dų buvę apie 1400 dol. Finansų 
sekretorė, p-Ie Mažuknaitė - pa

testamentuose prisiminti Ma-1 
rianapolį. į

Sekančių metų TT. Marijonų 
Rėmėjų seimas nutarta šaukti, 
kaip šiemet ir anksčiau, Kris
taus Karaliaus šventėje.

Sekė valdybos rinkimai. Nors 
TT. Marijonų Rėmėjų centro 
valdybos pirmininkas, kun. J.

Shlp"

PAMATYK VIENĄ IŠ PUIKIAUSIŲ KARŲ

PIGESNIŲ KARŲ SRITYJE pas savo FOR

NAUJAS VAIRAVIMO 
MALONUMAS 

Netiktai 1*60 metų For
das turi daugiau vietos 
PMidūti alkūnėms ir pe
čiams. už bile kitokį pa 
našios rūšies kar*. bet 
jis turi ilgai dtvianči* 
su spyruoklėmis gumine 
paduškait*. Važiuodamas- 
vairuodamas keletą va
landų. tikrai pasilitsi.

važiavimas yra taip tykus, 
kad jdt važiuodami papras
tu greičiu galite kalbėtis 
pašnibždomis ir visk* gir- 
dėsite puikiausiai. Taip švel
niai (su dideliu tymu "H». 
dra-CoilI” ir "Para-Flex” 
Springsais nejaučiamo jokio 
sukrėtimo.

JIS BUS ČIA PENKTADIENI 
IR SO BUDAIS NAUJAS!

1

IMU* 1,1 ..... ... ..............-___ ■ --X-........ j

■L . f/OiMn
JI y 1 ■! 1 J K .lfll ' ISIIlli>i^>**4ą^» ______ f'* .

SU IŠIMTINAI NAUJU 
100 H. P. FORDAS

NAUJAS ŠOUND 
UONOITIONING

Naujai “sound conditio- 
ning'’ grindyse. duryse 
ir šonuose insuliuoja 
Fordo ‘Lifeguard’ Booy 
prieš bile koki kelio 
triukšmą. Body aklai In- 
suliuotas 41 vietose už
tikrina iš vidaus ir iš 

saugumą.

NAUJI KOKVBtS 
ĮRENGIMAI

Nauji įtaisymai 50 būdų 
naujam* Forde lengva pa
matyti. JA* rasite čia ati
daryti durims tik lengvai 
reikia paspausti guzik* ir 
kaip matant durys lengvai 
atsidaro, bet užsidaro labai 
saugiai. Jūs pamatysite tik. 
rai naujomis spalvomis up- 
holst*ry.

Baltos padangos už extra mokestį

Bet pats pamatyk 
Pate pavairuok, pajunk ir 

išgink skirtumą.
Pate įtatfnuok ir pamatyk kiek 

mažiau kainuoja kaip bite 
kokis kitas karas.



Lietuvos Himno autoriaus Dr. Vinco
Kudirkos 50 metų mirties sukakties 

išvakarėse
Prieš 50 metų, kada Lie

tuvoje buvo tamsu ir juo
da, Kudirkos Naumiestis 
buvo Šakių apskrities o- 
kupacinės rusų caro val
džios centras ir vadinosi 
Wladislawow. Tą vardą 
jis yra gavęs iš Lenkijos 
karalienės ir Lietuvos Di
džiosios Kunigaikštijos 
valdovės Cicilijos Rena- 
totos, kurios vyras buvo 
Wladislowas VI. Su tuo 
vardu kartu buvo suteik
tos Naumiesčiui Magde
burgo teisės. Žmonės gi 
savo miestą vadino Nau
miesčiu, nes jis toks buvo 
savo išvaizda , kvadrati
niu išplanavimu.

Kudirkos Naumiestis 
guli Šešupės ir Širvintos 
upių santakoje, nuo kur 
Šešupė eina Lietuvos ir 
Rytprūsių sienos parei
gas. Nors visas Šakių ap
skritys guli tarp Šešupės 
ir Nemuno, bet rusų val
dininkams buvo svarbu 
ne gyventojų reikalai, o 
savo gyvenimo patogu
mai: būti pasienyje ir pa- 
ūlioti lankytis čia pat gu
linčiame Rytprūsių Šir
vintos (Schirwindt) mies
te. Dr. V. Kudirka iš Ša
kių į Naumiestį persikėlė, 
kadangi iš čia buvo tik
resni ryšiai su Tilže, kur 
spaudos draudimo metu 
buvo spausdinami visi lie
tuviški laikraščiai ir lei
džiamos knygos.’*-^—*

Kudirkos Naumiesčio 
katalikų parapija yra vie
na didžiausiųjų 
joje ir gal visoje 
je. Tai turtingų 
margių ūkininkų 
Zanavykai didžiavosi sa
vo bažnyčia, kurios aukš
ti balti bokštai lygumų 
krašte buvo matomi už 
keliolikos

jie turėjo kuo didžiuotis, 
nes tokia bažnyčia galėjo 
puošti ir betkurios valsty
bės sostinę. Didelė, aukš
ta, storų mūro sienų, ku
rių horizontaliu piūviu 
galėjo dvikinkis vežimas 
važiuoti, trijų navų, rene
sanso stiliaus, dvibokšte, 
su dideliu šventorium mū
rine siena apvedžiotu ir 
didele klebonija bei tur
tingu sodu. Ji statyta 
1792 m., taigi dar Seno
sios Lietuvos valstybės 
gyvavimo metu. Seniau 
čia buvo Kamendulių vie
nuolynas.

PMHIUms 5

į

takais, kuriais didysis lie- d. (gimęs 1858 m. gruo- 
tuvis vaikščiojo, ilsėtis !džio mėn. 31 d. Paežerių 
sodnely prie paminklo, ry-jk., Vilkaviškio apskr.). 
moti ant Dr. V. Kudirkos Trumpas buvo jo amžius, 
aprašyto tilto ir akimis bet jo atlikti darbai yra 
matuoti tyliai į Nemuną dideli. Jo raštai sudaro 
skubančios Šešupės grei- šešis tomus. Per savo 
tį... jlaikraštį “Varpas”

Dr. Vincas Kudirka yra šaukė apsnūdusiems 
spaudos draudimo laikų ir.tuviams: Kelkite!

.Greta savo bažnyčios, 
naumiestiečiai didžiavosi 
ir Dr. V. Kudirkos medi
niu nameliu, kuriame šis 
didžiadvasis vyras gyve
no, sirgdamas dirbo ir 
mirė, taip pat didelėmis ir 
gražiomis kapinėmis, ku
riose greta kitų didelių 
šios parapijos žmonių, 
kaip prel. Oleka ir poetas 
Zubrickas - Turčiniškis, 
amžino poilsio vietą rado 
ir Dr. V. Kudirka. Šitą 
patvirtina vėliau oficia
liai priimtas miesto var
das “Kudirkos Naumies
tis”, greta jo namelio ant 
nugriautos stačiat i k i ų 
cerkvės pamatų pastatyta 
didelė mūrinė Dr. V. Ku
dirkos vardo pradžios mo
kykla ir didingas pamink
las didelėj turgavietėj, 
kurios dalis paversta 
miesto sodu.

Suvalki- 
Lietuvo- 

šimta- 
kraštas.

M
 •'••'• • •vi •isiįomeriaus Laiškai PAIEŠKOJIMAI

jiš 
lie- 

__ _______ .—e- —____ Kelkite! Kelki- 
aušrininkų veikėjų — Dr.jte! Kelkite! O savo saty- 
J. Basanavičiaus, Vinco' 
Pietario, prel. Mačiulio- 
Maironio, kan. Tumo- 
Vaižganto ir daugelio ki
tų Tautos prisikėlimo ve
teranų amžininkas. Bet 
jis mirė dar jaunas, 41- 
siais savo amžiaus 
įais, 1899 m. lapkričio 16 gas.

me-

riniais raštais pliekė oku
pantų rusų valdžią, savo 
eilėraščiais teikė įkvėpi
mo ir drąsos tų laikų lie
tuvių šviesuomenei. Da
vęs mums Lietuvos Him
ną, jis savo dvasia Lietu
vių Tautoje yra nemirtin-

BALF PIRMININKO KUN. DR.
J. B. KONČIAUS KALBA

Didžiai Gerbiami Prezidi- 
jume ir Kongreso 
Dalyviai
BALF vardu man tenka 

maloni proga pasveikinti 
Visuotinį Amerikos Lie- 
tuvių Kongresą, jungiantį 
visas mūsų patriotines jė
gas, susirinkusį pareikšti 
savo nusistatymą ir rasti 
kelius išlaisvinti mūsų

Atsimenu, būdavo di
džiausias malonumas įli
pus į aukštų bažnyčios 
bokštų viršūnes žvalgytis 
į tolius — į Šakių, į Vil
kaviškio ir į Rytprūsių 
puses, lankyti Dr. V. Ku
dirkos kapą “aukštajame

kilometrų. Ir beržyne”, vaikščioti tais

Tėvas Kazimieras 
Kapucinas

Jau Išėjo Iš Spaudos 
Paminklinė

T. Kazimiero Kapucino 
Didelėmis Raidėmis
MALDAKNYGE-

ATLAIDŲ ŠALTINIS
Senai laukiama didelėmis raidėmis paminklinė a. a. Tė

vo Kazimiero Kapucino maldaknygė — ATLAIDŲ ŠALTI
NIS jau pasirodė. Tai tikrai įspūdinga ir graži maldaknygė, 
574 puslapių, odos stipriais viršeliais, apskritais kampais, 
paauksuotais kraštais. Ant viršelio 
lietuviškas auksinis kryžius.

Maldų atlaidus patikrino Tėvas 
O.F.M. Maldaknygės kaina $3.75.

Šioje maldaknygėje keliamųjų
kalendorius siekia iki 1993 m. Tai reta maldaknygė turi to
kį ilgą kalendorių.

Užsisakant maldaknygę, nereikia rašyti laišką, tik iš
kirpę apačioje pridėtą kuponą, įdėję į konvertą su money 
orderiu ar pinigais, pasiųskite “Darbininkui”, 366 West 
Broadway, South Boston 27, Mass. ir tuojau gausite mal- 
dąknygę.

gražus dekoratyvinis

Dr. Klemensas Žalalis,

katalikiškųjų švenčių

DARBININKO Administracija.
366 W. Broadway, So. Boston 27, Mass.

Šiuomi siunčiu $3.75 ir prašau prisiųsti Tėvo Kazimie
ro Kapucino paminklinę didelėmis raidėmis maldaknygę — 
ATLAIDŲ ŠALTINIS.

Vardas
*

Adresas

(

Tėvų žemų Lietuvą iš b^.l lamingiems
* w antiuha nsios bolševikų okupacijos 

vergijos.
Mes,xAmerikos lietuviai, 

atvykę čia anksčiau, ar 
tai ieškodami laimės, ar 
priversti pasitraukti iš 
savo krašto dėl buvusių 
dar caristiniais laikais 
priespaudų, kartu su čia 
jau gimusiais lietuviais, 
naudodamiesi Dėdės Ša
mo žemėje laisvėmis ir 
gerbūviu, laimingi jau
čiamės, galėdami ištiesti 
broliškos meilės ranką 
tūkstančiams mūsų bro
lių, išblaškytų po visą 
pasaulį, priverstų apleis
ti savo tėvynę, atsisakyti 
nuo savo prakaitu aplais
tytos žemelės, palikti sa
vo turtą, išsiskirti su sa
vo šeimos ir artimaisiais, 
kad išsigelbėjus nuo žiau
raus, bedieviško sovietiš
ko komunizmo.

Į Jūsų, Amerikos lietu
viai, broliška meile ir di
delėmis aukomis šiemet 
jau atgabenta apie 15,000 
lietuvių tremtinių, ir visi 
jie rado pastogę ir jautrų 
rūpestingumą, įsikuriant 
ir prisitaikant prie naujų 
sąlygų-

Daugelis tremtinių dar 
yra kelionėje ar jai pasi
ruošę, tačiau dar apie 
penketas tūkstančių lietu
vių tremtinių neturi dar
bo ir buto garantijų, 
skursta dvasiniai prislėg-| 
ti, skurdo ir bado kanki-i 
narni, stovyklose. Jie per j 
BALF šaukiasi į kiekvie
ną Amerikos lietuvį-vę, 
prašydami sudaryti ga
rantijas ir suteikti gali
mybę atvykti į šią laisvės 
ir laimės šalį.

Juo daugiau mes atsi- 
kviesime į čią 
tremtinių, tuo 
sustiprinsime savo jėgas. 
Šie gyvieji liudytojai, pa
tys iškentėję daug vargo 
per pirmąją bolševikų o- 

’kupaciją, netekę tėvų,

seserų irvaikų, brolių, 
artimųjų, bus stipriausia 
pajėga kovoje už visišką 
mūsų TfiVYNCS LIETU
VOS laisvę.

Tat būkime vieningi ne 
žodžiais, bet darbais. Pa- 
sispauskime savo butuo
se, priglauskime nelai
mingus tremtiiMus. Būki- 

įme duosnūs aukomis ne- 
; ligoniams, 

seneliams, našlėms su ma
žais vaikais, kurių gana 
didelis skaičius pasiliks 
sunaikintoje Vokietijoje.

Dabartinė, išblaškytų 
po visą pasaulį lietuvių 
tremtinių būklė, turi daug 
panašumo į žydų tragedi
ją, tat pasekime žydų pa
vyzdį (žinoma ne visais 
atžvilgiais): dosn u m u,
vieningumu ir dideliu pa
siaukojimu už savo tau
tos gerovę.

Turėdamas patyrimo iš 
BALF veiklos ir pažinda
mas Amerikos lietuvių 
meilę savo senajai Tėvy
nei ir jų geraširdiškumą, 
aš turiu pagrindo tikėti, 
kad Visuotinis Amerikos 
Lietuvių Kongresas, turė
damas pritarimą visų ge
ros valios lietuvių, sėk
mingai atliks visus pasi
statytus sau uždavinius 
ir kova dėl Lietuvos iš
laisvinimo bus laimėta ir 
tai gal gana greitu laiku.

To aš BALF ir savo 
vardu nuoširdžiai linkiu 
Kongresui.

Neužmirškime, kad už 
pavergtų tautų laisvę ko
voja milijonai žmonių, 
prisiminkime Kongreso 
atstovo Philip J. Philbin 
iš Massachusetts pasaky
tus Atstovų Rūmuose žo
džius ir tikėkime, kad 
šviesa nugalės tamsą.

Meile, Skaistybė ir Laimė
• ——

(Tęsinys)

Dabar Jums pilnai su
prantamas Dievo reikala
vimas 6-uoju įsakymu: 
“Nepaleistuvauk!”, Išga
nytojo žodis: “Taigi, ką 
Dievas sujungė, žmogus 
teneperskiria!” (Mk. '10, 
9) ir Kat. Bažnyčios ne- 
nuolaidumas. Dievas mo
terystės sakramentu ne 
tik nori apsaugoti mote
rystės neišardomybę, bet, 
kaip sako Tridento Visuo
tinas Bažn. Susirinkimas, 
suteikti ir jėgų ištikimai 
meilei: “Šio sakramento 
malonė veikia, kad abipu
siška meile sujungti ve
dusieji ištvertų vienas ša- 
lii kito prielankume, kad 
jokios svetimos uždraus
tos meilės, jokių nuodė
mingų santykių neieško
tų”.

Brangusis-ioji Kristuje, 
ar Jūs norite kada nors 
džiaugtis ištikimos meilės 
laime, ar norite, kad Jūsų 
meilė, kuria Jūs liepsno
jote vedybų metu, neuž
gestų? Tam Jūs turite'tų, vis tiek tai Jūsų išsi- 
branginti tikrąją meilę rinktąsis, 
aukščiau už viską — už muo, turįs geros valios ir 
malonumus, savimeilę, gerų savybių, nors gal ir 
garbę ir dėti visas pa- ne be silpnybių, kaip ir 
stangas išsaugoti ją ir iš-. Jūs patys, kaip ir kiekvie- 

!nas, mūsų iš tolo ideali
zuojamas, žmogus. Ta
čiau “nėra namų be dū
mų”. “Meilė yra kantri, 
maloninga... Visa pakelia” 
(I Kor.,13, 4).

(Bus daugiau)

žaisti su meilės ugnimi — 
užmezgate artimas, i 
mias draugystes? Nežino
te, ar nepadarysite savo 
paties ar kito širdyje 
žaizdos visam gyvenimui. 
Ar suvedžiota mergaitė, 
vėjavaikiškai išnaudota 
vyro meilė nebus Jums 
sąžinės priekaištas, visad 
kankinąs? Ar nesugriau
site sau ir kitam gražios 

i ateities, ar nesusilauksite 
baisaus keršto?

Jei Jūs jau esate mote
rystėje, tai saugokitės 
svetimo vyro ar moters 
draugystės. Meilės jaus
mas yra kaip ugnis, greit 
pavirstanti į viską naiki
nantį gaisrą. Meilė yra 
trapus žiedas — nebran
ginamas, neprižiūrimas, 
palaužtas jis greit nuvys
ta. Todėl jokiais manda
gumo, bendro darbo, už
uojautos, gentystės bei 
kitokiais pretekstais ne
pasiduokite suvedžioja
mi! Mylėkite savo sutuok
tinį — koks jis ar ji bebū-

v »

ugdyti.
TRAPUS ŽIEDAS

Grafas Szechenyi iš sa
vo paties gyvenimo paty
rimo sako: “Aš gerai pa
žinau tik dvi moteris: sa
vo motiną ir mano vaiku
čių motiną”. Jeigu Jūs

Nusišypsoki

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

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

Poezija
lietuviui Parašė Jurgis Baltrušaitis 
daugiau Išleido kun. Pr. M. Juras, 1948

m. “Darbininko” spauda. Kny
ga turi 270 pusi. Kaina $2.00.

DARBININKAS 
366 W. Broadway, 

So. Boston 27, Mass.

BARACEVIČIOTĖS, dvi se
serys, turi seserį Antaniną 
Rupšienę.

BORISOVAS, Jonas, iš Žaga- 
rynės km., Salako vi., Zarasų

inty- aPskr

pamiltas as-

Skaitykite ir platinkite kata-
dar negalite sudaryti šei-|hkLšką spaudą — laikraštį 
mą, tai kam pradedate '“Darbiumką”!

G AR ALIS, Juozas, brolis Le
ono.

GASIŪNAITĖ, Ona. duktė 
Martyno.

GUDMONAS, Juozas, ir Gud- 
monaitė, Jadvyga, vaikai Juo
zo. Tėvas buvo kilęs iš Kelmės 
vai.

JANKAUSKAS. Feliksas, iš 
Čižiūnų km., Valkininkų vi., 
Trakų ap.

JONUŠAITĖS. Kučinskienė, 
ir Marijona Meškauskienė, iš 
Lieplaukės par., Bernotavo vi., 
Telšių ap.

KAZLIOTĖ (Kaziaitėl. Mag
dė, iš Kazlų Rūdos km.. Mari
jampolės ap.

KAZLAITĖ (Kazliūtėl. Mag
dė, iš Kazlų - Rūdos km., Ma
rijampolės ap.

KUČINSKIENĖ - Jonušaitė, 
ir jos sesuo Meškauskienė. Ma
rijona. iš Lieplaukės par., Ber
notavo vi., Telšių ap.

KUZMAITE. Elena, iš But- 
kelių km., Dusetų vi., 
apskr.

LAIMUTIS. Antanas 
sis.

Mardosas, Jonas, iš 
km., Salako vi., Zarasų ap.. gy
veno Brazilijoje.

MEŠKAUSKIENE - Jonušai
tė, Marijona, ir jos sesuo Ku
činskienė, iš Lieplaukės par., 
Bernotavo vi., Telšių ap.

MIKULSKAS. Juozas, gyve
nęs Detroite.

PETRULIONIS, Feliksas, iš 
Tirelkų km., Šiaulių vi.

Ieškomieji ar apie juos žinan
tieji maloniai prašomi atsiliepti: 
Consulate General of Lithuania 

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

Zarasų

ir Ole-

Plavėjų

NEPAPRASTAS TAUTINIO ŠOKIO, 
DAINOS, MUZIKOS IR ŽODŽIO 

MENO 
PARENGIMAS

SEKMADIENĮ,

Lapkričio-Nov. 27,1949
3 VAL. PO PIETŲ

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

Z 

Programą Išpildys
1. Pagarsėjęs švedų Tautinių šokių 

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

Teatro žymusis Dramos artistas, Hen
rikas Kačinskas.

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

4. Naujos Anglijos Muzikos Konser
vatorijos abitu rentė smuikininkė Alice 
Plevokaitė.

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

Programoje dalyvaus apie KM) šo
kėjų tautiniuose kostiumuose.

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

įžanga su taksais $1.00.
Visus maloniai kviečia dalyvauti— 

RENGĖJAI.

*



Ar.tradier.is. Lapkričio 15 '49
■

DARBININKAS F
-B^T9

■

I
k V ■

7^

i

f

* •<į * :

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

MENOJUOKU VAKARU
_______ Sekmadienį

Lapkričio-November 20 d., 1949 

Municipal Building Salėje 
535 East Broadway I So. Boston, Mass

Muz. J. Tamulionk
I

t

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

Antrą programos dalį išpildys iš magiškus šposus, negalėjo atsigerėti. 
New Yorko atvykęs, plačiai pagarsėjęs 
MAGINAS VYTAUTAS JUBGtLA — 
COUNT MAGIC. Kas jį mate rodant

Juokų ir įdomybių šiame parengime tik
rai netruks. Visus nuoširdžiai kviečiamo 
dalyvauti.

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

AUKOS LIETUVIU KATALI
KŲ AKCIJOS FONDUI

mieras Žvirblis, atvykęs iš Pro
vidence Kolegijos, Providence, 
R. J. Šia proga, netikėtai šios 
jaukios bažnytėlės klebono 
kun. Jurgio Gurinsko prašo
mas. pasakė ir nuoširdų pritai-' 
kintą pamokslėlį, ragindamas 
visus susirinkusius nenustoti 
kasdien prašyti “viską pas 
Dievą galinčios” mūsų žemės 
Motinos Marijos greitos laisvės 
Lietuvai ir tikrai pastovios

—Fed. Sekretorius taikos pasauliui.

ti savo aukas fondo iždininkui 
kun. Ig. Albavičiui, 1515 So. 
50 Avė.. Cicero 50, III.

Il

A. Stulgins-
Jasevičienė. 

Kasevičienė; 
$3:

Z.

Susilaukiama simpatijų 
Lietuvai

po $2: 
Zekienė. 
po $1: 
Lauras-

merikoje, kur per praeitus me- peth, N. Y., du brolius Lietu- puota įvyko Brighton klube, 
tus dėstė ispanų kalbą ir tiky- voje, tris anūkes ir du anūkus. Čia šaunią puotą iškėlė jauno- 
bą Colegio Santo Domingo, ir Vėlionė buvo ištikima kata- sios tėveliai Gelažimai. 
laisvu laiku lankė vietos Uni- likų Bažnyčios narė. Priklausė 
versitetą. B.

Paskutiniu metu vietos ame-i 
i rikiečių dienraštis “ Journal 
iHerald” įdėjo tris laiškus, ku
riuose nušviečiama sunki lietu
vių padėtis po žiauriųjų komu
nistų letena, išvardinami ko- 

" munistų, vykdomi žiaurumai, 
nepaprastas žmonių naikinimas 
bei krašto teriojimas. Du iš tų 
laiškų buvo vietos lietuvio L. 
V., gi trečias — kun. J. C. Jut- 
kevičiaus, Vyr. Vyčių Dvasios 
vado bei Vyr. Lietuvos 
lų Vyč. Org. Komiteto 
ninko.

Daytono universiteto 
sorė Sister Agnės vienos pa
skaitos metu universiteto stu- 
dentams užsiminė apie Lietuvą 

ta? naktiniame klu-l^* P“““ abu V laiSk“’ 
be. Sutartį ym sudarę aepty.Įka™ ^vo :JounuU He‘
niems mėnesiams ir gros kiek- rald • t“*'““4“* ta
vien, penktadieni ir ėeėtadienj.! Patl ?rofcsore labai «raa,a' at' 
Kapela iš lankytojų susilaukė naujuosius atėmus,
gralių atsiliepimų, pilnas klu-ib”v' “• Ps- lr raSin0 ..atuden- 
bas buvo šokėjų. Kapelos vy-ltua k“*™“4 Proga Jiems iš- 

.............................. . • - tiesti pagelbos ranką. —eJL rai ir išviršiniai visus patraukė. t 1 
Pertraukų metu kapelos daly-' 
viai padainavo ir keletą lietu
viškų dainų.

Lapkričio mėn. 9 d. visa ka-Į 
pelą buvo nuvykusi į Cincinna- (“Mokykla ir Visuomenė”) sa- 
ti, kur jie palinksmino tenykš-vairinis “The Society For the 

, čius senuosius ir naujuosius Advancement of Education, 
ateivius. Kapelos nugabenimu Ine.” žurnalas visai neseniai 
į Cincinnati pasirūpino Pr. Gu-: (š. m. rugsėjo 10 d. laidoje, 
delis, apskrities vyčių pirmi- pusi. 175) įdėjo žinutę, kad 
ninkas. Tą pat dieną ten įvyko tarp 14-kos naujai paskirtų 
ir naujai įsteigtos vyčių kuo- Dominikonų į Providence Kole- 
pos narių susirinkimas, kuria- gijos fakultetus randasi šie A- 
me dalyvavo Pr. Gudelis, kun.;menkos lietuviai: Tėv. Bronius 

iV. Katarskis ir dar keletas K. Žvirblis (Teologijos ir Filo-
1 'sofijos) ir Tėv. Antanas A.

Jurgelaitis (Ispanų kalbos).
Tėvas Žvirblis praeitais me

tais studijavo Domininkonų 
s Teolog i j o s 

Fakultete, Washingtone ir da
bar rašo baigiamą^ savo dok
torato dezertacijos skyrių.

Tėvas Jurgelaitis ką tik šią 
vasarą grįžo iš Ciudad Trujillo, 
Dominican Republic, Pietų A-

Br. Liduokis.

DAYTON, OHO

i

Reika- 
pirmi-

ST. CLAIR. PA.

Laike vestuvių puotos teko 
brolijos, netikėtai susitikti su savo ge- 

B. Andriušai-
L. prie Šv. Rožančiaus

Maldos Apaštalavimo draugi- rais, draugais 
jos ir Tretininkų Ordeno. Vė- ciais ir svečiuotis jų namuose, 

kur buvo pakviesti ir Lowell’o 
klebonas, kun. J. Skalandis,

lionė buvo ir “Darbininko” 
skaitytoja. *

Atsiskyrė su šiuo pasauliu. Tegul ilsisi Viešpaties Ramy- kun. Kazimieras Jenkus ir, dar 
Spalių 30 d. anksti rytą po beje. O. Y.
sunkios ir ilgos ligos atsiskyrė 
su šiuo pasauliu Natalija Bab- 
rijonienė. Palaidota buvo lap- 
kričio3 d. iš Šv. Kazimiero baž
nyčios. Už jos vėlę priė trijų 
altorių atnašavo šv. Mišias seniai teko būti Stasio Čepai- lankosi Dievą pagarbinti.
kun. Vyt. Žemaitis, iš Kings- čio vestuvėse Brightone. Sta-; * šia proga nuoširdžiai dėkų 
ton, Pa., klebonas kun. Petras sys Čepaitis, kuris dabar dar- p.p. Geležiniams, savo mie- 
Laumakis ir kun. Jeronimas buojasi Engineering General liems draugams Andrušai- 
Bagdonas iš Girardvilles. Electric Co., Schenectady, N. čiams, kunigams ir kitiems už

Vėlionė buvo kilusi iš Lietu- Y. vedė lietuvaitę Viktoriją gražias vaišes, priėmimą ir 
vos, Šakių apskr., Lekėčių pa- Gelažinaitę, kuri yra baigusi bendrą draugystę. Svečias* 
rapijos ir kaimo. Buvo duktė Buisness College, Brightone.] 
Onos ir Jono Rakauskų. Jungtuvės įvyko lietuvių pa-Į

Paliko didžiame nuliūdime rapijos bažnyčioje Cambridge, ' Skaitykite ii platinkite 
savo vyrą, dvi dukteris — Oną Mass. Jungtuvių apeigas atliko katalikiška spandę— laik« 
Jurickonienę ir Liudviką, Mas- kun. Pr. Juškaitis, o vedybų raštį “Darbininkę”!

MILUNOCKET, MAINE

kalėdodamas atsilankė kun. 2a- 
romskis. Tai yra labai malonūs 

.ir draugiški kunigai. Tenka pa
sidžiaugti ir puošnia Lovell’o 
lietuvių parapijos bažnyčia, ku-

Pas gerus savo draugus. Ne- rioje gausiai ir mielai lietuviai

Pakšto kapela į platesnę 
tiesumą

Lapkričio mėn. 4 d. Pakšto; 
kapela pradėjo griežti šokiams

profe-

MEW YORKOTY.M.Y. j
įspūdingos Pamaldos Už Lietu- 

« vą Aušros Vartų Bažnyčioje
Praeita sekmadienį, lapkr. 6 

sėkmingai vedamo didžiojo
Visuotinio Amerikos Lietuvių 
Kongreso metu, laike iškilmin
gos Sumos 11 vai. prie išstaty
to Švenčiausio Sakramento bu
vo labai malonu matyti “Mari
jos Žemės” Globėjai ir Aušros 
Vartų Vartininkei. jai dedi- 
kuotoj Aušros Vartų bažnyčio
je. aukštus mūsų valstybinin
kus Lietuvos Ministrą JAV Po
vilą Žadeikį ir Čikagos lietuvių 
Konsulą Petrą Daužvardį su 
žmona ir kitus tikinčiuosius,

(Gauta iki š. m. spalio 25 d.)
A. a. Barboros Lembutis pa

likimas, Philadelphia, Pa. $500.
Po $10: Martiną Varkalis;

Fed. 22 skyrius; B. Miciūnienė 
$6; po $5: Elzbieta Samienė, 
kun. A. Petrauskas, kun. P.
Bastakvs. B. Pociuvienė, P. d.. 
Banialienė. John Chiakavich, 
Martm Matejunas, Simonas 
Cerebiejus. Ona šilinskienė, O- 
na Ražinskienė. 
kas. Viktorija 
Kirvelevičienė, M.
Mane Šaltanienė 
(Mrs.) A. Stero,
Katarina Jurgelitis;
Fra n k
ka. M. 
šiene. 
(Mrs.» — -------- , _. ---------- --------- _------ ---------------- ,t
K. Venckus. Julė Eidintienė, nuolankiai prieš jos puikų Auš- 
J. Vaičaitis. Cecilia Pletienė. ros Vartų paveikslą maldau- 

Pirmuose aukotojų sąrašuse jančius, laisvės Lietuvai ir tai- 7’ 
nebuvo paskelbta Reginos Ku- kos pasauliui. I
činskaitės $3 auka ir Kazio Garsus Lietuvos Valstybės 
Kučinsko $2. Teatro artistas ir Aušros Var-

Kadangi ALRKF Tarybos tų bažnyčios dabartinis vargo- 
•s važiavimas, buvęs sj>alio 6 d. nininkas. Ipolytas Nauragis, 
P’iiladelphijoj. Pa., nutarė Lie- puikiai giedojo, per šias šv. Mi- 
tvvių Katalikų Akcijos Fondo šias, kurias su maloniu tenoro 
vi: jų tęsti toliau, prašome siųs- balseliu atgiedojo Tėvas Kazi-

Podaris. Sopie 
Petrauskienė. M. Danu- 

Norvertas Kabasir.skas.
M. Beleki, G. Urbelis. 

Julė

PROVIDENCE, R. I.
Svarbus ‘School and Society’

daytoniečių.
PASAKŲ KNYGA-

Kur Bakūžė Samanota"Parašė A. Vaičiulaitis
Šioje apysakų knygoje “KUR BAKŪŽĖ SAMANOTA” tel- į tas pranešimas iš 

pa be galo įdomių 12 istorijų ir 12 pasakų, kaip tai: ‘T’ 
LIAI”, “LOKYS IR VOVERĖ”, “O2TO BALSAS”, f________
IR IEVA". “UODAS”, “POPIEŽIAUS PAUKŠTYTĖ”, “SENAS 
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 
konvertą ir prisiųskite “Darbinnkui". Gavę kuponą, tuojau nu
gi usnie jums knygą. Rašykite:

“DARBININKAS”
So. Boston 27, Mass.

U Iš vyčių veiklos

Lapkričio mėn. 7 d. vietosi 
vyčių kuopa turtjo susirinki.! P™“ikata?“t 
mą, kurio metu buvo padary-

apskritiesV 17\. VC1* | r1 ao opom
PABĖGĘ-j vyčių suvažiavimo, įvykusio 

* AoOfiffl AS 1 ___ •— a. a_ _____ 2  _21-’• Detroite ir aptarta visa eilė

3 W. Broaduay

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

gų — “KUR BAKŪŽĖ SAMANOTA”.
Vardas------------------------------------------ »-----------------------------

kitų klausimų.
Prieš Kalėdų šventes numa

tomas išleisti padidintas kuo
pos biuletenis, kurio leidimu 
rūpinasi p.p. Scott’ai. P. Jonas 
Scott yra baigęs vietos univer
sitetą, tad jam šis darbas nėra 
svetimas.

Iš kuopos narių tarpo suda
ryta krepšinio komanda, kuri 
turi du kartu į savaitę treni
ruotes ir žada netrukus išban
dyti savo jėgas. a

Skaitykite ii platinkite

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 Paskutirūs 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.

Juozu bshsbs
Ine.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

602 Washington Blvd.
BALTIMORE 30, Md.

Tel. L»xldjtw HN
UmoetneA dM visokių reikalų.
Patarnavimu Dienų ir Nakty.

I ftiuomi siunčiu čekį sumoje $ ir prašau prisiųsti Naująjį Testamentą.

Vardas

Adresas



ŽINUTES t“T™..BrMW^.. V:

Mirt LiradansksitS

I

lapkričio 13 d. 
Liaudanskaitė, 
gyv. 452 E. 

Bostone. Veiio-

i • a *

Rūbų vajus. Šv. Tėvo vado- , Sekmadienį, 
vybėje Amerikos vyskupai mirė Katrina 
skelbia rūbų ir avalinės vajų. 68 m. amžiaus,

Šv. Petro parapijos kunigai 8th Street, So. 
prašė žmonių, kurie gali, per nė pašarvota D. A Zaletskų,
šį vajų, atnešti minimų aukų laidotuvių direktorių, koplyčio- 
po bažnyčia, svetainėn. je 564 E. Broadway, So. Bos-

Šv. Vincento draugija pasiųs, tone, 
surinktą naudą centran.

VIETINES ŽINIOS

Prašome patys ar kas kitas 
———— pranešti “Darbininko” ofisui,

Krikštas. Lapkr. 13 d., topo 366 W. Broadway, So. Boston 
pakrikštyta Loreta, duktė Jo- 27, Mass. 
no ir Paulinos Kondrotų, gyv.
198 D St.

Į*. I' T |U I F m Į1 WFjaaaMBMBRMMBMaąMtataMma 
rimo, bei didesnio viešo pati.- Maktis ■
rodymo — dalyvavimo Lietu-1 ---------------
vi^ Dienos programoje 'Pašau- Malonūs Mykolo A, Norkūno 
liuėje Parodoje, Ne# Yorko Priedeliai:
1939 metais, sukaktį. Rap. Gruodžio 1 d., šiais metais 

sueina lygiai 80 metų, kaip iš
vydo šį pasaulį — gimė Lietu
vos Vyčių organizacijos įstei
gėjas Mykolas A. Norkūnas.

Kaip tik paaugo, tuoj stojo 
į lietuvišką veikimą 1912 me
tais jifc suorganizuoja Lietuvos 
Vyčių organizaciją (žinoma su 
kitų pagalba) ir, per -visą šį

Tautvaiža ir Toliau 
Pirmas

7
Pamaldi VadotUis

Čia matome Grafą Magiką, Vytautą Jurgėlą, 
siūlantį kitiems pamėginti sukabinti plieno lankus, 

j Veltui jie mėgina daryti tai, kas magikui taip lengva... 
i Ateinanti sekmadieni lankričin 20 d 2*510 vai n n

Tikybos pamokos. Mes turi
me pamokas giedojimo, pamo
kas vaidinimo, lietuvių kalbos 
pamokas, anglų kalbos pamo-, 
kas, katekizmo 
kams. Dabar kun. Kontautas ir 
kun. Klimas pradeda tikybos 
pamokas lietuviškai jaunimuiI 
ir kitiems, šios prasideda pa
minklinėje mokykloje, antra
dienio vakarą, 7 vai.

Laidojama trečiadienį, lap
kričio 16 d. iš Šv. Petro lietu
vių parapijos bažnyčios Nau
josios Kalvarijos kapinėse.’

I
I 

pamokas vai-j
I

Mirt Tremtinė. Lapkr. 13 d., 
mirė trumpai pasirgusi Ona Da-

Ateinantį sekmadienį, lapkričio 20 d., 3:30 vai. p.p. 
tuos visus šposus pamatysite Municipal Building sa
lėje, E. Broadway, So. Boston, Mass. “Darbininko” 
metiniame parengime.

Bostono šachmatų pirmeny
bėse mūsų meisteris P. Taut
vaiša laimėjo ir penktame rate 
tašką, įveikdamas Hollouray. 
Pirmenybės eina prie galo, be
liko lošti 2 ratai. Tautvaiša 
žengia pirmuoju be pralaimėji
mo. Jis turi gražių vilčių lai
mėti pirmenybes ir pelnyti 
Bostono čempiono titulą.

Pirmenybių lentelė atrodo ši
taip: Tautvaiša 5-0; Daly 4-1; 
Schneider 3-2; Merkis 21^-2^; 
Gring 2-3; Mitchell l^į-3^; 
Halloway 1-4 ir Deerfield 1-4.

Sudarė ir ^Odokda J. Kon- 
cevičhis, 1929 m. Kaina— 20c.

“DARBININKAS’
366 W. 6rpadway,

South Boston 27, Mass.

PAROS SKELBIMAI
REIKALINGA D. P. mergina 

padėti prie namų ruošos ir pa- 
laikotarpį, jis buvo taip arti daboti vaiką. Nereikia drabu- 
Vyčių organizacijos, bei kitos žiu plauti. Duodamas užlaiky- 
lietuviškos veiklos, kad tenka mas ir geras kambarys gyven- 
stebėtis jo energija ir uolumu, ti. Atsišaukite telefonu: Long- 

wood 6-6664. Tik nešaukite 
Ketvirtadieniais ir šeštadie
niais. (15-18)

Paliuosavo Ausie jus kurs asmeniai pažįsta Imigra
cijos Komisionierhf* Nichols. 

Lapkričio 8 d., Bostono apy- Galop, pirmadienį iįar jam iš 
gardos Imigracijos autoritetai Lietuvių Kongreso negrįžus į 
paliuosavo p.p. Ausiejų šeimą jo rezidenciją telefonu p. Ni- 
iš East Bostono Imigracijos chols pranešė, kad Ausiejai pa- 
stoties. Ten toji šeima (Petras, liuosuojami p.p. Valatkų glo- 
Adelė, Rita 7 m. ir Linas pus- boję. Sekančią dieną p. Valat- 
antrų metų) išbuvo virš ketu- kienė parsivežė 
rių mėnesių ir visai dėl nežino
mos priežasties. Jiems iš trem- 

'ties atvykus birželio 24 d., atė- 
Kuopos pirmininkas adv. Jonas j° iš Europos įsakymas sulai-

Nepaprastas {vykis

L.R.K.S.A 94 kuopos valdy
ba š. m. lapkričio - November 
mėn. 18, penktadienį, 6 vai. 
vakaro salėje po bažnyčia W. 
5th Street So. Boston ruošia

Iškilmingą Susirinkimą — 
Naujų Narių Priėmimą.

nisęvičienė, 53 metų, gyv. 254 Grigaiius iškilmingai įteiks kyti ir pažadėta prisiųsti: pil- 
W. 3rd St. Paėjo Kybartų pa- • nariams nario knyge-' nesnių informacijų. Tų pažadė-
rapijoe. Iš tremties atvyko A- leg y. pinuinį^ag Pranas tų “informacijų* ir po šiai die- 
p— K .4 1ft4O „m » l ... ■ _______

vo vytu Kazimieru, kurį paliko gįmą apįg įvykusį visuotiną A-! ka* nesulaukė 
didžiame nuliūdime, ir dukterį' tnntrrp« pn! nežinojo už ks

merikon bal. 5 d., 1949, su ‘R^vadauskas padarys prane-Inai vietos imigracijos viršinin-
1 ’ ‘ ‘ "s ir todėl patys

------------------------- . . meriko^ lietuvių kongresą. Po nežinojo už ką jie laiko šią šei-’ 
Pašarvota pas laidotuvių di- . reikale įr vaišės. 1 -

rektorių Juozą Kasparą, 1871
Dorchester SL Laidojama _________
Šv. Petro parapijos bažnyčios, Į yautį Kviečiami 7r prijaučian- “kaip gausime

p. Ausiejienę 
su vaikučiais į savo rezidenci
ją. Bet Petras Ausiejus ta lais
ve dar negali pasinaudoti, nes 
jis randasi U. S. Marine Hos- 
pital Brighton. Bet manoma, 
kad jis greit pilnai. pasveiks ir 
galės bendrai su savo šeima 
pasidžiaugti laisve, po tiek lai
ko sielvartos ir susikrimtimo.

Rap.
mą. Buvo dėta įvairių pastan- ----------------------

,J Visi seni ir nauji nariai pra- S^ kad juos paliuosuoti, bet švedai Dalyvaus Lietuvių 
18(šomi kuo skaitlingiausiai daly- atsakymas būdavo tas pats:’ Parengime

: pažadėtas in-, • ---------------
vietoje formacijas, tada paleisime/ Lygiai už savaitės po 
prira- Daug tuo reikalu rūpinosi kle- bininko” Meno ir Juokų

I

i

lapkr. 16 d., šv. Mykolo kapuo-|tieji
'galės prie sueivienymo t___
jšyti. Įžangos mokesčio nebus. 

Finansų sekretorius,

“Dar- 
vaka- 

bonas kun. P. Virmauskis. Vė- ro, būtent, lapkričio 27 d., 3 
Stasys t lesniu laiku tuo reikalu darba- vai. toje pat Municipal salėje 

seserų Antani- jautis, tą dieną bus salėje vosi ac^v- Jonas J. Grigalius, įvyks Bostono Lietuvių Tauti- 
— nių Šokių Grupės, kuriai vado- 
• ; vau ja Ona Ivaškiertė, metinis 

parengimas. Šiame parengime, 
pirmu ka#u lietuvių tarpe, bei 
iš viso South Bostone, daly-

I

jvaus pagarsėjęs Švedų Tauti
nių Šokių Ansamblis, vadovy
bėje Axel Spongberg. Apie 20 
šokėjų, spalvinguose 
muose pašoks švedų tautinius 
šokius. Taipgi šiame parengi
me, pirmą kartą pasirodys, tik

Sulaukęs 80 metų amžiaus ir,1 
vis jame dega Lietuvos meilė 
ir stebėtinas patriotizmas.

L. Vyčiai, bei kiti įžymūs lie
tuviško darbo veikėjai aukštai 
įvertina Mykolą A. Norkūną, 
ir todėl jo garbei ruošia didelį 
bankietą gruodžio 4 d., Muniči- 

Lietuvių šachmatininkai susi- pal Building salėje, So. Bosto- 
tikę lapkričio 11 d. su Metro- ne. Ryte iškilmingos šv. Mišios 
pplitan League nugalėtoju — šv. Petro lietuvių parapijos 
Boylstono Chess klubu, pralai- bažnyčioje. Bankietas 1:30 v. 
mėjo jiems 2-3. Šiuokart pasi- po pietų, 
žymėjo Sandargas ir Ketura
kis.

Tautvaiša — Adams 0:1 
Merkis
Šimonis — Seletcky 0:1 
Sandargas — Schneider 1:0 
Keturakis — Gring 1:0 
Boylstono C. Klubas laimėjo minga 

prieš Newtopą 5:0.
Lapkričio 18 d. Lietuviai su- liai padaryta ir Jūsų sveikinf- 

sitinka su Harvard Universite- mo lapus bus į knygą įsegtas, 
tu. Rungtynės bus Cambridge. Dovana jam ir labai pravartu.

----------------------- 1 Reikšdami vilties, kad mūsų 
Nepaprastai geri žmonės kvietimą priimsite. Liekame

- ' ■. r ■ laukdami Jūsų teigiamo ir
Tai So. Bostoniečiai p.p. Jur- greito atsakymo>

gis ir Antonina Kropai. į Dovanas ir aukas siųskite—
Daugelis tremtinių jų siųstais Adv Anthony j. Young, Tres..

Pralaimėta Stipriausiems

Daly 0:1

Jausdami, Jūsų reiškiamą pa
garbą — lietuviško darbo pio
nieriui — Norkūnui, drįstame 
Tamstą trukdyti ir kviesti da
lyvauti šiame bankiete, ar, 
priešingu atveju, prisidėti su 
sveikinimu ir dovana šia reikš- 

gimtadienio proga.
Sveikinimų knyga bus specia-

hrs♦ 1 -I

Bučernė ir grosernė su mo
derniškais 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

S. BansevISiB ir Sūnus
Funeral Home

254 W. Broadway 
South Boston, Mass.

JOSEPH BARASEVIČIU8 
Laidotuvių Direktorius 

NOTARY PUBLIC
Patarnavimas Dieną ir Nakty 

Koplyčia Šermenims Dykai 
Tel. SOuth Boston 8-2590

AVenue 2-248*

t

t

Faieško. Kazimieras 
vičius paieško i 
nos Kfug ir Matildos DroBd. noo j_tos vai. vakaro. Norin

tieji apsimokėti apdraudos mo
kestį prašomi atvykti.

PAROS SKELBIMAI
I

v^bta. pjflfjju jr Dekonjoju
LANKĖSI

Praeitą savaitę lankėsi 'Dar
bininke' p. Vytautas Alseika, 
advokatas ir žurnalistas, nese
niai atvykęs iš tremties.

Namus Iš Vidaus
Aš pentiju ir dekoruoju

bas, sienas ir tt. Atlieku gra- 
’ žiai ir nebrangiai visą pentini- 

mo darbą iš vidaus. Norintieji 
gražiai ir nebrangiai atlikti 

. darbą, kreipkitės laišku arba

i

lu-

kostiu-

pakietais sušelpti. Ne viena 
tremtinių šeima jų atkviesta, 
įkurdinta.

Ne vienas tremtinis jų na
muose rado paguodos, para
mos ir prieglaudą.

Jie mums padėjo įsigyti na
melius paskolindami labai 
stambią pinigų sumą.

• Brangūs prieteliai Jūsų ge
rumo mes nepamiršime, širdin
gai Jums ačiū. x .

Su tikra pagarba
Oaa ir Bronius Pulkaunikai.'sus dalyvauti laikraščio “Dar-

315 E Street, S. Boston 27, 
Mass.

Didžiai Jūs gerbiąs,
Pranas Razvadauskas

* Juozas Lola

Kalbėjo Radio Valandėlės 
Programoje

Praeitą šeštadienį kalbėjo I 
Lietuvių Radio Valandos prog
ramoje p. Bronė Cunienė, LDS 
Centro iždininkė. Ji kvietė vi-!

CASPER
FUNERAL HOME

187 Dorchester Street 
South Boston, Mas*.

. W.Casper
(KASPERAS)

LaMotuvių Direktorių* Ir 
. Balsamuotojas 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas Dieną ir Nakty 
Koplyčia Šermenims Dykai 

Tel. 80 8-1437 
SOuth Boston 8-3960

1 K « I

DEMESIUI!
• “Darbin“ke i asmeniškai vakarais nuo 5 iki prieš kelias savaites iš tremties

lankėsi Pranciškonų Gvardijo
ms Tėvas Jurgis Gailiušis, O. 
F. M. ir Tėvas Dr.'Bernardinas 
Grauslys, O.F.M.

Ketvirtadienį, lankėsi biznie
rius Jonas Jakštas.
mo proga atnaujino
tam LDS narystės
kalendoriaus fondui

YAKAVONIS
■Tuneral Home

741 No. Main St
Brockton, Mass.

V. YAKAVONIS 
Laidotuvių Direktorius Ir 

Balsamuotojas
Patarnavimas Dieną ir Nakty 
Koplyčia Šermenims Dykai 

Tel. Brockton 8-1580

binniko” metiniame parengime1 
sekmadienį, lapkričio 20 d., j 
Municipal Building salėj, So. 
Bostone.pa-Užsieninius išmėgintus 

tentus, panaudojimui vokiečių 
industrijoj, siūlykite šiuo adr.: 
A. Jasinskas Detmold, Her- 
mennstr. 51, Germany, Br. Z.

6:30 šiuo adresu: A. Stankie- atvykęs jaunas Vilniaus Ope- 
į vičius, 468 E. 8th St., So. Bos- ros solistas, baritonas. Julius 
3 j ton, Mass. (15-18-22) Kazėnas. Jam akompanuos,

■ — ... — . muz. prof. Jeronimas Kačins-
So.Bostone—$4500. įkas-^n5™18 ? ?etuvXs

Netoli nuo švento Petro LieJ musis Dramos Teatro artistas 
tuvių Bažnyčios, parsiduoda ,Hennkas Kaminskas. N. A. Mu- 
trijų šeimynų kampinė stuba 2ikos Konservatorijos abitu- 
su modemiškais įrengimais, *rientė Alice Plevokaitė išpildys 
trys naujausios mados maudi-' keletą kurinių smuiką. O patys 
nės, baltos kičine sinkos, nau- rengėjai —Tautinių Šokių Gro
jai sudėtas plymingas, ąžuolo pė, kuri yra net trigubai padi- 
medžio grindis. Morgečius ant dėjus, nes prie jos nuolat prisi- 
4%. Gera proga įsigyti šį gerą deda iš tremties atvykstąs jau
namą nebrangiai. Kreipkitės nįmas išpildys visą eilę lietu- 
pas A. J. Kupstis, 559 ®-'vių tautinių šokių. Taip, kad 
Broadway, So. Boston, Mass. Igu švedjUg iš viso dalyvaus a- 

pie 100 šokėjų savo tautiniuo
se kostiumuose. Grupės paruo- 

Ginseng Šaknys tu- Šime p. Ivaškienei talkininkau- 
ri reputaciją kaipo ja medikas O. Vaitkevičius, 
švelnus sudrutinąs §i grupė šiuo parengimu at- 
valstas nuo nusilp- žymės savo 10-ties metų gyva-

I

Atsilanky-
dviem me-
duoklę ir
aukojo $1.

Lankėsi iš Cambridge, Mass.
Mrs. M. Snaiderienė. Atsilan-
kymo proga papirko dvi Tėvo
Kazimiero maldaknyges AT-
LAIDŲ ŠALTINIS. Ji yra tos

ja. Dėkojame už nuoširdumą.
knygos rėmėja ir uoli platinto

Brangiausia Šaknis

nėjusių nervų, nuo 
silpno skilvio ir tai
pogi geras nuo du

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

ALEXANDER’S CO. 
____  414 W. Broadway

■ So. Boston 27, Mass.J

Ši grupė šiuo parengimu at-

Skaitykite ir platinkite kata
likišką spaudą — laikrašti 
“Darbininką”!

Casper’s Grožio Šaitanas
NUPIGINO

Ilgalaikį Sušukavimą
$10 vertės už $5.95 

(no kink ar frizz)
» • ♦

Expertiškas Plaukų dažymas 
naturaUomis Spalvomis

♦ » ♦
įvairūs modemiški šukavi
mai, pasirenkant iš grožio 

kultūros žurnalų.
♦ » •

Pagražinimo darbus atlieka
grožio ezpertai.

CAROLINE CASPER, Prop.
CASPER’S BEAUTY SALON

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

Tel. SO. -8-4645

W AITT
FUNERAL HOME

30 Emerson Avė. 
Brockton, Mass.

Edwwd J.Waitt 
(Waitekūnas) 

Laidotuvių Direktorius Ir 
Balsamuotojas 

Patarnavimas Dieną ir Nakty.
Koplyčia Šermenims Dykai 

Tel. Brockton 3368

C i C AP

Rūkytojai nearti 
Stanius, Havana 
Sktaci tatai

Geriausia UMga Vyrams ir Moterims yra
SOUTH BOSTON CAFE

Vincas Balukonis, Savininkas.

gpt8ūPa»MMaa»a.Ma—»

WAITKUS
FUNERAL HOME

197 VVebster Avė., 
Cambridge, Mass.

PRANAS WAITRUS 
Laidotuvių Direktorius ir 

Balsamuotojas
' (Notary PubUc)

Patarnavimas dieną ir nakty. 
Nauja modemiška koplyčia Šer
menims dykai. Aptarnauja Cam
bridge ir Bostono kolonijas fce- 
ralausiomis kainomis.

Kainos tos pačios Ir i kitus 
miestus.

Reikale Saukite; TeL TR-8-8434.

*

Pagamina gerus lietuviškus pie
tus, užtaiko geriausį alų, vyną ir 

degtinę, ir visiems draugiškai 
- jj- mandagiai patarnauja.

SmIA Bastn, Mis.

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 East Broadvay 
SOUTH BOSTON, MASS.

D. A. Zalotškao, F. E. Zaletskao 
Graborial Ir Balkamuotojal 

Patarnavimas dieną Ir naktį.
Koplyčia termenims Dykai 

NOTARY PUBLIC 
Tel. 80 8-0815 

BOuth Boston 8-2808



Kun. Antanas Vilkaitis - garbingas 
sukaktuvininkas(25 metų jo kunigavimo sukakties proga)

DARBIMIMKAS

Nauji Tremtinių Transportai
Jonas, Marija, 
Vida, Marija j'

St&nley, Wis.

Ijaucevičiue, 
nas, Marija į Chicago, 111.

Liaudinskaitė, Klementina į 
Brooklyn, N. Y. 1

IJnartas, Vincas j Brooklyn,

Halina, Anta-

8
Lietuvis - “Edisoniukas” "*<•

asmenybe ir patiekti skaityto- 
biografinių

Vilkaitis gi-
21 d. Veke-

MONTREAL
Ypatingai gražus minėjimas jams keletą jo 

įvyko spalio 30 d. Montrealyje. bruožų. 
Kanadoje. Tai buvo kun. Anta-, Kun. Antanas 
no Vilkaičio dvidešimt penke- mė 1894 m. spalio
rių metų kunigavimo jubilieji- rotiškės km., šuifekų parapijoj, 
r.ės iškilmės. ; Marijampolės apskr. Mokytis

pradėjo 1905 m. Šunskų pradi
nėje mokykloje. Vėliau mokėsi 
Marijampolės gimnazijoj ir pe
dagoginiuose kursuose. įgijęs 
mokytojo cenzą, ligi 1918 m. 
buvo mokytoju. Tačiau, jaus
damas savo širdyje kitokį pa
šaukimą. pedagoginį darbą nu
traukė ir įstojo į Kunigų Se
minariją Seinuose. Vėliau jam 
teko būti dar Cyplių ir Gižų 
Seminarijų auklėtiniu. 1924 m. 
spalio 26 d. Gižų Kunigų Se
minariją baigė ir tais pat me
tais lapkričio 9 d. Šunskuose 
įvyko primicijos, kur Jubiliatas 
atnašavo pirmąsias šv. Mišias.

Pirmoji kunigavimo parapija 
buvo Slavikai, kur kun. A Vil
kaitis buvo vikaru iki 1926 m. 
Paskiau — Alvitas iki 1934 m.

li vai. Šv. Kazimiero bažnv- 
Jubiliatas atnašavo šv. 

laikomos
su asista. Šv. 

asistavo 
tėvas Dr.

iki vėl sugrįžo į Alvitą. Iš ten,

vokie- 
buvo

pašto-

dirba Lietuvos 
Montrealie- 

myli ir gerbia, 
patvirtinti už- 
kad į jo jubi- 
prisirinko pil-

į juos 
ketvirtį 
kūrybi- 
kultūri-

žmogus 
paskiria 
tautos 

bet už vis gra

Vysk. Brizgys iš kun. A. Vilkaitis, kaip ir tfiks- 
didžiulė daugybė tančiai kitų mūsų tautiečių, 
kaip iš Kanados.' skaudančia širdimi, apleido sa- 
Australijos. Vo- vo brangią Tėviškę, ir pasi-

čioje
Mišias, kurios buvo 
iškilmingai 
Mišių atnašautojui
kun. kleb. Bobinas. 
K. Žalalis. O.F.M. ir kun. Dr. 
Razutis. Momentui pritaikintą 
pamokslą pasakė ir iš Šv. Tė
vo gautą Apaštališkąjį Palai
minimą {perskaitė garsus pa
mokslininkas. New Yorko die
cezijos tarybos narys prelatas 
J. Balkūnas.

3 vai. parapijos salėje iškil
mingi pietūs su plačia menine 
programa. Salėje dalyvavo per 
400 parapijiečių ir svečių, o 
meninę programą išpildė vieti
nės jėgos: oktetas, solistė, a- 
kordionistas. pianistė ir dekla
muoto jas. Pietų metu ir vėliau Iš Alvito nukeliamas klebonu į 
įvykusiems šokiams griežė šeštokus. Vėliau jo, kaipo kle- 
montrealiečių mėgiamiausias bono vietos buvo keičiamos, 
brolių Lapinų orkestras.

Ta proga Jubiliatą sveikino antru kartu artėjant prie Lie- 
raštu: J. E. Vysk. Padolskis iš tuvos sienų bolševikinei audrai, 
Romos. J. E. 
Vokietijos ir 
kitų asmenų, 
taip iš JAV,
kietijos ir kitų pasaulio kampe- traukė į Vokietiją. Ilgesnį lai
bų. Sveikintojų skaičiaus netgi ką gyveno Freiburge (pranc.i 
neįmanoma čia išvardinti, nes zonoj), vėliau persikėlė į ame- 
tai būtų ilgiausias sąrašas. Žo- rikiečių zoną ir iš ten, dideliu 
džiu sveikino visa eilė organi- rūpesčiu jo mylimo brolio Juo- 
zacijų atstovų ir paskiri asme- zo ir brolienės Onos, jam bu- 
nvs. įteikdami Jubiliatui gau-(vo sudaryti dokumentai, 
sybę dovanų, gražiai paruoštų, 
adresų ir pan. Iškilmingo po-į 
būvio programos vedėju buvo j 
Dr. Sungaila.

Čia pat norisi minutėlę stab
telėti ties garbingojo Jubiliato

| Pažvmėt'na, kad kun. A. Vil
kaitis jau ilgus metus ištiki
mai tarnauja ne vien tik Die
vui, bet ir savai Tėvynei. Jis 
jTa karštas patriotas, veiklus 
visuomenės veikėjas ir didelis 
kovotojas už lietuvybę. Jau 
1916 m., dar būdamas gimna
zistu, vokiečių buvo kalintas už 
aktingą lietuviškąją veiklą. 
Pirmosios bolševikų okupaci- 

, jos metu jam teko būti klebo
nu Alksnėnuose, kur raudonų
jų buvo norsek iojamas ir turė
jo slapstytis. Užėjus 
čiams, gestapo nuolat 
tardomas.

Būdamas kunigu, šalia
racinio darbo, kun. A. Vilkai
tis, kaip prityręs pedagogas, 
visą laiką ėjo kapeliono parei
gas pradžios mokyklose ir, pa- 
galaiu, Aukšt. Ž. Ū. Mokykloj 
Paežeriuose.

Nesvetimas jam buvo ir 
plunksnos darbas: rašinėjo į 
laikraščius, nuolat sielojosi ir 
daba r tebesisieloja visuomeni
niais reikalais ir savo kenčian
čia pavergta Tėvyne Lietuva, 
skiria tam reikalui lėšas ir ki
tokiais būdais
laisvinimo darbe, 
čiai lietuviai jį 
Šiam teigimui 
tenka to fakto, 
liejaus iškilmes
nutėlė salė dalyvių, o kiti net 
nebetilpo.

Nuo savęs norėtųsi pažymėti, 
kad gražu ir vertinga yra pri
siminti dvidešimt penkerius 
metus, jei žmogus juos pralei
džia valstybinėje ar visuomeni
nėje tarnyboje, gražu 
pažvelgti, jei 
savo amžiaus 
niam ar savo 
niam darbui,
žiausia, kai asmuo juos paski
ria Dievo tarnybos labui.

Sakyčiau, tai ir yra viena iš 
kilniausių šios žemės keliauto
jo pareigų.

Dvidešimt penkeri metai pra
būti šioj garbingoj, Paties Die
vo tarnyboj, yra didelė garbė 
ir tai, tarytum, dvidešimt pen
kios gražios rožės į Dievo 
Garbei skirtą vainiką...

Ką gi šia proga tektų palin
kėti mielam sukaktuvininkui ?

Gyvuok ir dirbk tą kilnų ir 
didelį darbą, mielas kunige An
tanai, dar ilgus, ilgus metus. 
Tesuteikia Aukščiausiasis Jums 
sveikatos ir ryžto šiame sun
kiame. bet garbingame darbe.

Pr. AL

TORONTO, ONT. CANADA

kad j 
galėtų atvykti į laisvąjį kraštą* 
Kanadą. Kanados krantus kun. 
Vilkaitis pasiekė 1947 m. spa
lio 16 d. ir nuo to laiko pasto
racinį bei visuomeninį darbą 
dirba Montrealyje.

UŽSISAKYKITE SAVO VAIKAMS 
vienintelį mėnesinį mažųjų laikraštį

EGLUTE
Leidžia: __

LIETUVIŲ KULTŪ ROS INSTITUTAS
Redaguoja: 

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

EGLUTE

EGLUTE

bus lietuviško žodžio mokykla visame leis- 
vame pasaulyje.

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

f

šių Metų lapkričio 10 d., lai- Kvietkauskas, 
vu "General Muir” atvyksta Aldona, Laima, 
šie lietuviai, kurių dalis bus 
išlaipinti New Yorke, o kitai 
dalis New Orleans, La. *

Dumpys, Jonas, Marija, Mar-i 
tynas, Rūta. Hansas į Em- 
mons, Minn. j

Cailiušis, Antanas, I^eokadi-
ja. Jūra, Marija į Lexington, ’**•

. | Mendelevičiūtė, llanna į 
Jahansen, Marija, Sofija į Houston, Texas.

Greenwood, S. Carolma. | Mertinaitė/Eugenija į Rieh- 
Johansonaitė, Irena į Cleve- mon<^> Va.

Ohio. I Miėiulis, Bronius į E. Chica-
Kruminas, Nelė į hįew York, ^°*

ję Y - į Milašius, Rozalija, Antanina
Lidums, Meta į Los Angeles, i ^ew Berile, N. Y.

Cal.
Mackevičius, Mečislovas, Ma

rija, A_udronė, Ina, Birutė į 
Woodbridge, N. J.

Markauskienė, Vladislava, 
Aleksandras į Phila., Pa.

Nagys, Augustinas, Antania, 
Henrikas, Zinaida . Biddefopd, 
Maine.

Grundmanienė, Emilija į! 
Biddeford, Me. t

Norkaitis, Vincas, Elena į. 
Chicago, III.

Pakalnis, Romualdas į Wą- 
terbury, Conn.

Pautienius, Juozas, Stasė, 
Teresė į HinSdale, III.

Ratassepp, Zigmas, Marija į 
Mounte - Vista, Colo.

Ruskytė, Rita į Bismark, N. 
D.

Šepetys, Jonas, Mėta, Jurgis, 
Rūta į Brooklyn, N. Y.

Slėnys, Kazys, Aleksandra, 
Raimundas, Liudvikas į New- 
ark, N. J.

Sleževičius, Domą į Weod- 
bridge, N. J.

Ardickas, Jonas į Brooklyn, 
N. Y.

Bortkevičius, Jonas į Elvood, 
Ind.

Budrys, Jonas, Gražina į 
->akewood, Qįiio.

Cemarks, Vytautas į South 
loston, Mass.

Dlugauskas, Juozas, Valerija, 
Regina į New Britain, Conn.

Jamusevičiūtė, Zofija į Ams- 
terdam, N. Y.

Jonikas, Juozas, Stanislava, 
Domicėlė, Viktoras, Stanislava 
ir Vincas į Los Aninas, Colo.

Juodvalkis. Vytautas, Sta
nislava į So. Boston, Mass.

Katiliškis, 
lyn, N. Y.

Kisielius, 
Kansas.

Frygeris,

i Miliukas. Stasys į Fort Plain, 
N. Y.

Šeperys, Antanas į Chicago, 
IU.

Slavinskas, Eugenijus į West 
Point, Iowa.

Šležas, Albinas, 
Tautvydas, Romas į 
ton, Mass.

Valys, Lasdislava, 
Antanas, Marija, 

j tertown, Conn.
į Vadopalas, Jadvyga į Wood- 
’acres, Md.

Zibinskas, Kazys, Magdale
na, Rimantas, Aldona į South 
Boston, Mass.

Būdvytis, Vincas, Sofija į 
Chicago, IU.

Atvykusius pasitiks organi
zacijų atstovai.

BALF Imigracijos Komitetas.

Marius į Brook-

J u ozas į Simpson,

Anuita,,
So. Bos-

Marija, 
Jonas į Wa-

galima bus savo 
matyti ir tamsiausios 
metu! A. Žiūraičio iš- 
nauia pudrinė bus ly- 

ir nak-

bandymais elektros srityje. 
Virš minėti du išradimai kaip 
tik ir yra jo atkaklaus darbo 
vaisiai. Pats pirmutinis in mė
ginimas, patobulintas “elektri
nis degtukas”, buvo padarytas 
194? metais Aukštutinėje Aus-

mums lietu- 
veido išvaizdos pa- viams, kad nemaloni varginga 
Patentų biuras Wa- tremtis mūsų žmonių dvasios 
jo išradimą šiemet nepalaužė, kad vis naujos kū- 

dabar eina tyrimo rybinės jėgos pasireiškia ne 
tik grožinės literatūros, meno, 

išradimas tai tūlas mokslo srityse, bet ir techni-

Antano Žiūraičio Sukurtoji. Jfopaprasta 
Pudrinė ir Namų švarintoje

Kuklus jaunuolis, Antanas radimui autorius iki šiol neda- 
Žiūraitis, domininkono Tėv. T. vė tolimesnės eigos. Tikrai gai- 
Žiūraičio brolis, prieš du metus la, kad kiekviena tokia eiga 
atvykęs Amerikon (į Chicagą), kainuoja daug pinigo, 
padarė du minėtinus išradi-Į Pats išradėjas dar jaunas, 
mus. Vienas tų išradimų yra tik 27 metų nevedęs jaunikai- 
ponioms ir panelėms nedidelė tis. Jis dirba fabrike, kaipo e- 
pudrinė, kurioje telpa reikalin-( lektros technikas. I-aisvu laiku 
giausi veido priežiūros reikme- jis nuolat užsiiminėja įvairiais 
nys ir jo išrastas veidrodėlis. 
Veidrodėlio savybė yra ta, kad 
norint 
veidą 
nakties 
rastoji
giai praktiška dienos 
ties metu. Tuo atveju elektros trijoje. 
šviesa jau bus nebereikalinga, Tikrai džiugu 
nors šiam 
matymui, 
shingtone 
priėmė ir 
darbai.

Antras
instrumentas namų švaros dar- koje bei praktiškame pilkosios 
bams. šiuo vienu įrankiu bus kasdienybės gyvenime.
galima atlikti daug sienų, lubų, Valio! tris kart valio! mielas 
grindų ir šiaip namo švarinimo Antanėli! Lai tau Genialusis 
bei atnaujinimo darbų. Jis ga- talentų Teikėjas duoda’ jė«nj 
lėsiąs ir kai kuriuos plovimo 
darbus pats vienas atlikti. . ..

Patentų biuras Washingto- bingai 
ne, priėmęs pirmąjį išradimą, vertus “liežuvį, žemę, būdą”, 
apie antrąjį pranešė A. Žiūrai- stojęs į savo specialybės dar- 
čiui, kad šiam antrajam jo iš- hą, kaip milžinas! Lai Aukš- 
radimui jis jau turįs penkius čiausias Kūrėjas visada laimi- 
(maždaug 30 nuošimčiu) pana- r" / . ’ . ~
sius, čia man tenka tik apgai-

šonu bei Marconiu, ir elektros 
technikų tarpe visuomet iškal- 

i girti lietuvių garbės

-- - - na visas tavo kūrybingas pą-
___________________ ___  apgai- stangas Jojo garbei bei žmo- 
lestauti, kad šiam antrajam iš- nių gėrybei! Bronius Liduokis.

Dėmesio, South Bostono
* r _ V. . -  

Gyventojams!

Julia į Lafayette,
Lietuvių Vienuolių Seserų 

Veikla Toronte
Patyręs, kad Nek. Prasidėji

mo šv. P. Marijos Kongregaci
jos lietuvės seserys yra įsikū
rusios 9 Wellesley PI., Toron
to, Ont, ir ten yra įsteigusios 
lietuvių vaikams lopšelį, susi
radęs adresą nutariau ten ap
silankyti.

Pasiskambinau į duris, ir 
duryse pasirodė sesuo vienuo
lė, kuri iš karto prabilo angliš
kai, bet tuojau, patyrus, kad 
kalbu lietuviškai, visą laiką 
kalbėjomės tik lietuviškai. Se
suo vienuolė sakėsi esanti iš 
tremties. Svečių kambarys, į 

i kurį pakvietė, buvo švarutėlis, 
ir gražiai sutvarkytas.

Greit po to atėjo ir daktarė 
, kurios abi 

su seserimi vienuole papasako
jo apie jų įstaigą ir sakė, kad

Kvietkauskas, Vytautas, A- 
leksandra, Aldona į Elizabeth, 
N. J.

ATNEŠK-.
Ko čiulbi, lakštute, palangėj, 
Sparneliais ko taip plazdeni? 
Nulėk į Tėvynę tu brangią, 
Kurią dainele man meni.

Nuskrisk pas močiutę, tėvelį, 
Pas mylimą mano nulėk 
Ir mano vargelį, nedalią 
Palangėj visiems iščiulbėk.

Atnešk ašarėlę mergelės 
Ir motinos skausmą kartu — 
Tai bus man paguoda širdelei, 
Tai bus man brangiausiu turtu.

Ai. Kabys
EGLUTEJE bendradarbiauti kviečiami mėgiamiausi panelė Jacevičiūtė,

vaikų ir kiti rašytojai ir auklėtojai - peda
gogai.

EGLUTEJE bus korespondencijų, galvosiūkių, juokų, turi apie vaikuč;ų iš
pačių skaitytojų kūrybos skyriai.

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

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

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

Užsisakykite iš anksto. Užsakykite savo drau
gams kituose kraštuose.

kurių 30 yra Uetuvių.
Sesuo vienuolė parodė vai

kučių kambarius. Kambariai 
dideli erdvūs, kuriuose yra po 
keletą vaikučių, kuriuos prižiūri 
viena ar dvi vienuolės, ar šiai 
moterys. Ir čia kambariai gra
žiai sutvarkyti, sienos išdeko- 
rucrtos, minkštos, patogios vai
kučių lovelės švariai užlaiko
mos. Patys vaikučiai gražiai,

kučiai čia randasi ne vyresni, 
kai iki dviejų metų. Virtuvė 
taip pat gražiai įrengta.

Antrame namo aukšte ran
dasi koplytėlė, kurioje kiekvie
ną rytą vienuolėms laikomos 
šv. Mišios. Sesuo vienuolė pra
šė atsilankyti rytais į šv. Mi
šias. Koplytėlė labai jauki ir 
gražiai išpuošta.

Toronto ir apylinkės lietu
viams verta aplankyti šią Nek. 
Pr. šv. P. Marijos seserų vie
nuolių įstaigą ir susipažinti su 
jų veikla. Pamatykite, kaip jos' 

PMraa Alekna.!švariai aprėdytiApsilankymo auklėja kat*ukų mažus vaiku- 
metu neteko girdėti nei vieno "•**«*’*
vaikučio verkiančio, nors vai- čius.

NAUJAS STOP & SHOP
ATSIDARO TREČIADIENI

BROADWAY, Kampas C St., So. Bostone
(Skersai gatvės nuo naujų projektų)

Dabar yra dvi didelės Stop & Shop krautuvės, aptarnauti So. Bos
tono gyventojus! Ši nauja Stop & Shop krautuvė ant Broadway turi 
pilniausį visokių dalykų pasirinkimą. Ateikite,ir pasipurkite atidarymo 
dieną vertingų dalykų.f

“MAGIŠKA AKIS” IŠEINAT ATIDARO DURIS!
Pilnos rankos rišulių? Nesirūpink apie tai, kad reikės atidaryti du

rys — jos pačios atsidarys automatiškai Jums išeinant!

PREKIŲ NURODYMAI ANT KIEKVIENO SHOPPING CAKT.
Jei nežinai kur kokie dalykai surasti, pažiūrėk į iškabą, kurioje 

viskas surašyta ir nurodyta kur jie randasi. Ten aiškiai pamatysite 
kur surasti.

PAČIAM P ASITARN AVIMAS MĖSOS DEPARTMENTE.
Nereikia laukti! Pasirink tą, ką tik pats nori. Kiekvienas mėsos 

šmotelis suvyniotas į cello vvraperius ir uždėtas tabelis, kuriame pasa
kyta kiek sveria ir kiek kainuoja.
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