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UŽKLIUVO EUROPOS 
ARMIJOS REIKALAS

’ 'i .’-irgton — Soalio 
.i Atlanto Dak-

to tautu minis1 eriai nuta
rė atidėti jungtinės Eu- 
rjpos armijos sudarymo 

i’ i ’‘"s pasieta 
rr0 ta’ r.io dėl apginkla- 
”*” Vokietijos 

dalinių, kaip jungtinių 
pajėgų dalies.

Karo ministerių prane- 
f sp’’o. i*ad buvo s”- 
r’-?rta dėl karinių dali- 

įr rūšies. Ta
čiau smulkiau apie tai ne
buvo paskelbta. Karinio 
komiteto rekomendaci
jos jungtinių karo pajė
gu reikalu bus perduotos 
užsienių ministerių tary
bai, kuri savo keliu per
duos juos savo vyriausy
bėms.

Informuoti šaltiniai sa
ko, kad yra sutarta dėl 
50 divizijų, neskaitant 
vokiečių. Jos bus remia
mos stipraus jūros laivy

no Atlanto vandenyne bei 
Viduržemio jūroj ir ga
lingu oro pajėgų D. Bri
tanijoj ir kontinente.

Ryty Vokieti ics pinigas 
nukritęs

Berlynas — Savo metu, 
kaip žinoma, bolševikai 
griebėsi Berlyno bloka
dos, kai Vakarų Vokitijo- 
je buvo įvesta nauja va
liuta. Blokada buvo su- 
laužytaa. Bolševikai bu
vo priversti iš’eisti savo 
markes, kurias laikė ir 
tebelaiko lygiomis su va
karinėmis. Bet prekyba 
rodo ką kitą. Berlynie
čiai, kurie gyvena bolše
vikų sektoriuje ir ateina 
į amerikiečių zoną apsi
pirkti, turi mokėti šešias 
su puse bolševikinės mar
kės už vieną vakarinę. 
Be to, ir prekių yra įvai
rių ir pakankamai.
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■ a . sus.ruiK.ir.ie. nuiręje Sovie- *
t:; uLfenia reikalu n.ir.lsteris A. Višinskis ploja. Jam patinka nusiginklavimo progra
ma ... be kontroles.

Milijonai pagerbs Mariją
Roma — Visų Šventų

jų dienoje Roma išgyve
no dideles Dievo Motinos 
Dangun Ėmimo dogmos 
paskelbimo iš k i 1 m e s. 
Miestas spindėjo švieso
mis nuo gausiai iliumi
nuotos šv. Petro bazali- 
kos. Šv. Petro aikštėje 
susirinkusiem^ milijonui 
žmonių šv. Tėvas Pijus 
XII paskelbė Šv. P. Mari
jos kūno dangun paėmi
mo dogmą. Popiežius pa
skelbė ją nuo savo sosto, 
įrengto šalia bazilikos. Iš 
abiejų sosto pusiu buvo 
37 kardinolai, kurių tarpe 
New Yorko kardinolas 
Francis Spellmanas 
Toronto kard. James 
McGuigan. Dogmos pa
skelbime dalyvavo apie 
700 arkivyskupų, vysku

pų, vienuolynų vyresnių
jų ir šimtai pasaulio pre
latų. Prieš juos buvo iš
sitiesusi milžiniška masė 
žmonių. Jų tarpe buvo 
apie 250 tūkstančių už
sienio maldininkų.

Šv. Tėvas tvirtu, aiškiu 
balsu pareiškė: “Mes pra
nešame, skelbiame ir nu
statome, kaip Dievo ap
reikštą dogmą, kad Ne
kaltai Pradėtoji Dievo 
Motina Marija, visuomet 
Mergelė, po savo žemiš
kojo gyvenimo, buvo pa
imta su kūnu ir siela į 
dangiškąją garbę”. Jis 
‘-’ti. pakilo virš bazilikos 
perskaitė dalį savo bulės. 
’000 baltų balandžių. Pa
skelbimo aktas tuo baigė-

(Nukelta į 3 pusi.)

RAUDONŲJŲK® ATSAKYMAS
L TIBETO

Kėsintas! nužudyti Prezidentą Trumaną
ISPANIJA ATGAUNA TEISES

New Delbi, India—Spa
lio 30 d. Tibeto atstovas 
kreipėsi į Indiją prašyda
mas diplomatinės pagal
bos. Indijos premjeras 
Nehru pasiuntė į Pekingą 
griežtą protestą dėl inva
zijos.

Lapkričio 1 d. komunis
tinė Kinija į tą protestą 
Indijai pranešė, kad pro
testas dėl Tibeto, kurį ji 
siekia “išlaisvinti”, yra 
užsienio intrygų padaras. 
Tarp kita ko toje notoje 
iškeliami dar du punktai: 
pirmas, kad Tibetas esąs

Bao-Dai, Indokinijos impera
torius, prancūzų globojamas, 
daugiau puškendavosi Prancū
zijos pamariuose, negu rūpin
davosi jo valdomu kraštu. Da
bar jį svilina jau nebe saulė, o 
komunistų patrankos. Sakoma, 
reikės sosto atsisakyti.

Kinijos suver e n i t e t o 
(valstybės) dalis ir kad 
tas reikalas esąs grynai 
Kinijos vidaus dalykas; 
antra — Indijos nota 
klystanti, čia kalbėdama 
apie invaziją, nes šis Ki
nijos veiksmas esąs “iš
laisvinimo” 3,500,000 Ti
beto gyventojų.

Pranešėjas iš artimų 
Javvaharlal Nehru vy
riausybės sluoksnių paty
ręs, kad Indija tokiu Ki
nijos atsakymu nepaten
kinta ir rengia PeiDingui 
antra notą. Komunistinės 
Kinijos agresoriai buvę 
jau tik 200 mvlių nuo Ti
beto sostinės Lhassa.

Gustavas VI paskelbtas 
Švedijos karaliumi

Stockholm — Spalio 30 
d. sosto princas Gustavas 
VI po priesaikos karališ
koje pilyje buvo forma
liai paskelbtas Švedijos 
karaliumi. Jis paskelbė 
savo valdymo šūkį —“pa
reiga aukščiau visko”. 
Naujasis Švedijos kara
lius jau yra 67 m.

Mirusis Gustavas V, 
kaip pranešama, laidoja
mas lapkričio 9 d. Rid- 
darholms - Kyrkau baž
nyčioje, taip vadinama
me Švedijos panteone, 
kur yra amžiais laidoja
mi Švedijos karaliai.

Maisto krizė Jugoslavijoj
Washington, D. C. —

Prezidentas Trumą n a s 
dėl maisto krizės Jugo
slavijoj, nutarė kreiptis į 
Kongresą ir prašyti pa
skirti $105,000,000. Tiek 
yra prašiusi Tito dikta
tūrinė vyriausybė, mais
to krizei nugalėti.

Washington, D. C. — 
Lapkričio 1 d. du žmog
žudžiai, atėję prie prezi
dento Trumano rezidenci
jos, veržėsi į vidų. Baltų
jų Rūmų sargyba pastojo 
jiems kelią. Įvyko susi
šaudymas. Vienas sargy
bos narys sužeistas mirė 
ir vienas iš puolikų taip 
pat buvo nušautas, kitas 
sužeistas. Du kiti sargy
bos nariai sužeisti. Vie
nas pavojingai.

Sakoma, kad sąmokslas 
nužudyti prezidentą Tru- 
maną turi ryšį su Puerto 
Rico sukilimu. Abu pik
tadariai puertorikiečiai.

Užpuolimo metu prez. 
Trumanas miegojęs. Šū
viai ji išbudino. Pasikėlęs 
žiūrėjo pro langą, kas

vyksta prie jo rezidenci
jos durų. Tai pirmas są
mokslas r.užu^ytr JAV 
prezidentą nuo preziden
to Abraham Lincoln lai
kų. •

New Yorke vieno pasi
kėsintojo žmona, Mrs. 
Col’azzo pareiškė, kad jos 
vyras priklausęs nacio
nalistų partijai, kurios 
sukilimas Puerto Rico 
buvo užgniaužtas šią sa
vaitę, kur apie 30 žmonių 
žuvo. Puerto Rico yra 
Jung. Valstybių kontrolė
je, tačiau to krašto gy
ventojai renka savo val
džią ir gubernatorių. Gu
bernatorius Luiz Munoz 
Marin sakęs, kad sukili
mą pradėti padėjo komu
nistai. Vienas iš pasikė-

LIE IŠRINKTAS ANTRAM 
TERMINUI

New York — Lapkri
čio 1 d. Jungtinių Tautų 
pilnaties susirinkimas 46 
balsais prieš 5 (Sovietų 
Rusijos bloką) išrinko 
Trygve Lie generaliu se
kretorium trims metams 
ir tuo pareiškė jam pasi
tikėjimą. Maskvos užsie
nio reikalų ministeris Vi
šinskis pareiškė, kad Ru
sija nesiskaitys su Lie, 
jį ignoruos, jei jis bus vėl 
išrinktas sekretorium. Jis 
siūlo sekretoriaus rinki-

• Amesbury, Mass., Bai- 
ley bendrovės darbinin
kai gavo 10 centų į valan
dą daugiau atlyginimo. 
Bendrovės prezidentas 
pareiškė, kad pakilus 
pragyvenimo kai n o m s 
bendrovė turėjo pakelti 
algas darbininkams. La
bai mažai yra bendrovių, 
kurios be renkalavimo 
arba be streiko pakelia 
algas darbininkams.

mo klausimą grąžinti 
saugumo tarybai dar kar
tą persvarstyti. Tačiau 
pilnaties susirinkimas vi
sai nesiskaitė su Višins
kio nepasitenkinimu.

Užmušė Valeiką
Naugatuck, Conn. — 

Chester Valeika, 21, gyv. 
Bridgeport, gavo darbą 
W. J. Megin bendrovėje, 
kuri turėjo sutartį pasta
tyti naują gumai malti 
įmonę U. S. Rubber ben
drovei. Pirmą dieną pra
dėjęs dirbti nupuolė nuo 
stogo ir užsimušė.

Teisia sukilėlius
Sarajevas. — Praneša

ma iš Jugoslavijos, kad 
14 asmenų, kurie veikė 
prieš Tito valdžią ir 
slapstėsi Bosnian kalnuo
se, teisiama ir kaltinama 
žmogžudyste, šnipinėjimu 
ir sabotažavimu.

sintojų, Collazzo, esą pa
sakęs sargybos agen
tams: “Mes atvykome
čia nušauti prezidentą”. 
Puerto Rico nori gauti 
nepriklausomybę. Collaz
zo, atsisveikindamas su 
savo žmona, pasakęs: 
“Mes turime būti laisvi. 
Mes negalime ilgiau ver
gauti JAV.”

Buvęs Puerto Rico švie
timo komisaras, Jose Pa- 
din, gyv. Bostone, pareiš
kė: “Aš visai nesistebė
čiau, jei pasirodytu, kad 
šį sąmokslą suruošė ko
munistai. Aš pažįstu jų 
vadus, kurie turi stiprius 
ryšius su komunistais”.

Washington, D. C. —
Senatorius Brewster iš 
Maine reikalauja, kad 
Kongresas ištirtų sukili
mą Puerto Rico ir taip 
pat pasikėsinimą nužu
dyti prezidentą Trumaną.

Prezidentas Trumanas

Lake Success, N. Y. — 
Jungtinių Tautų nepa
prasta politinė komisija 
nubalsavo priimti Ispani
ją Jungtinių Tautų svei
katos organizacfjon. Da
bar ši rezoliucija perduo
ta Jungtinių Tautų pilna
ties susirinkimui, kur 
reikalaujama dviejų treč
dalių balsų. Neabejoja
ma, kad du trečdaliai bal
suos už Ispanijos priėmi
mą. Jeigu tas bus pada
ryta, tai savaime bus pa
naikintas draudimas tu
rėti atstovus Madride. 
Sovietų Rusija griežtai 
priešinga įsileisti Ispani

ją į Jungtines Tautas, bet 
su ja kitos demokratinės 
tautos nesiskaito.

Rusija n»|vrcir»n$iici karai
Neu’ York — Gen. Lu- 

cius D. Clay, grįžęs iš 
Europos, pareiškė, kad jo 
manymu Rusija kol kas 
nepasiruošusi karui.

28 žuvo lėktuvo 
katastrofoje

Londonas — Spalio 31 
d. Britų Europiečių lėk
tuvas, bandydamas sau
giai nusileisti, sudužo. 
Užmušta 28 iš 30 žmonių.

7IM0.V

gavo daug užuojautos pa
reiškimų JAV visuome
nės bei organizacijų ir iš 
užsienio kraštų.

Mirė Bernardas Shaw
Ayot St. Lavvrence —

Lapkričio mėn. 1 d. mirė 
žymus rašytojas George 
Bernard Shaw. Jis turėjo 
jau 94 m. Bernardas 
Shaw mėgo girtis savo 
ateizmu ir simpatijomis 
bolševikams, bent iki 
paskutinių laikų.

Prieš 3 dienas miręs 
Švedijos karalius Gusta
vas ir Bernardas Shaw 
buvo patys seniausi Eu
ropoje iš žymesnių asme
nų.

Paskelbė švietimo savaitę
Boston, Mass. — Gu

bernatorius Paul A. De
ver paskelbė kitą savaitę 
švitimo savaite. Ragina 
visus tą savaitę reikšmin
gai paminėti.

A Anthony Eden, britų karo laiko užsienių sekre
torius, spalio 30 d. išvyko lėktuvu į Washingtoną da
lyvauti atidengime paminklo buv. britų misijos šta
bo viršininkui Washingtone John Dili.

A Robert A. Taft, respublikonų Ohio senatorius, 
reikalauja JAV atsisakyti nuo Jaltos susitarimų su 
Sovietų Rusija.

A Spalio 31 d. 30 amerikoniškų Sherman tankų 
pirma didžiausia ginklu siunta pasiekė Belgiją.

A Van Rosenvinge paskirtas Danijos konsulu Bos
ton, Mass. Nuo 1938 m. iki 1942 m. jis buvo čia kon
sulo pagelbininku.

A Čekoslovakijos prekyba su Sovietii Rusija ir jos 
satelitiniais kraštais sudaro pusę visos apyvartos.

A Kongresas, dar prieš išsiskirstydamas, nubalsa
vo $76,700 papildomai prezidento ir jo šeimos slapta
jai apsaugai.

A Daugiau, kaip 1,200,000 Sovietų zonos vokiečių 
turi išeiti specialų 1-rių metų kursą apie Leniną, kai
po paruošimą į komunistų partiją.

A Jung. Tautų delegatai labai nustebinti dėl pasi- 
kęsinimo prieš prezidentą Trumaną.

A Spalio 31 d. nacionalistinės Kinijos prezidentas 
Chia~nr Kai-shek šventė 64-tą gimtadienį.

A Patrick Pichi Sun, nacionalistų charge d’affai- 
res Bangkoke pareiškė, kad apie 1,500,000 Kinijos 
nacionalistų sukilėlių neduoda ramybės komunistams 
nuo Mandžiūrijos iki Yunnan ir nuo Shanghajaus iki 
Sinkiang.

A Spalio 31 d. mirė buvęs Bostono Kolegijos pro
fesorius Tėvas James W. Keyes, S. J.

A Jung. Valstybės įleis kai kuriuos svetimšalius, 
buvusius nacių ir fašistų partijij narius, kurie nebu
vo aktyvūs. Tačiau aktyvūs minėtų partijų nariai ir 
komunistai nebus įleidžiami.
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'Kiniečiai gina Sovietų Korėją
Pagalba paskutiniu momentu
Komunistus prispaudus prie Mandžurijos sienos, 

žymios raudonųjų kiniečių pajėgos įsiliejo į pakriku
sias šiauriečių eiles ir atnaujino visu pasieniu kovas. 
Smarkios kautynės vyksta šiaurės vakaruose, prie 
Yalu upės, ir rytiniame Japonijos jūros pakraštyje.

Šiaurės vakaruose, ant Yalu upės, kuri skiria 
Mandžiuriją ir Korėją^yra didelės užtvankos ir elek
tros jėgainės. Elektros energija jos aprūpina Daire- 
no ir Port Arthuro uostus, Harbino miestą ir daug 
Mandžurijos fabrikų. Elektros jėgainės ant Yalų 
upės buvo pastatytos japonų, kai jie valdė Korėją ir 
Mandžuriją. Dabar raudonieji kiniečiai deda visas 
pastangas tas jėgaines išlaikyti savo rankose. Čia jie 
sukoncentravo apie dvi divizijas, kurios padarė di
delių nuostolių sąjungininkams. Tačiau paskutinėmis 
dienomis sąjungininkai išvystė stiprią kontrataką ir 
yra tik 10 mylių nuo pasienio, netoli Sinuiju.

Rytiniame Korėjos pamaryje, prie Japonijos jū
ros įlankos, komunistai stipria ataka atsiėmė Ham- 
hung uostą. Jie atkirto sąjungininkų dalinius, esan
čius toliau į rytus. Susisiekimas palaikomas jūra. Iš
sikėlusi amerikiečių kariuomenė (apie 30,000 vyrų) 
ties Songjin spaudžiasi į Mandžurijos ir Sibiro pa
sienį. Karo veiksmus trukdo užėjęs šaltis ir sniegas. 
Raudonieji kiniečiai, peržengę sieną, naudojasi ark
liais.

Rusiški karo ginklai ir žudynės
Su raudonaisiais kiniečių daliniais gausiau pasi

reiškia ir rusiškos gamybos ginklai. Pirmą kartą 
priešas panaudojo sprausminius (jet) lėktuvus. Apie 
devyni iš jų numušti. Kariniai sluoksniai dar nėra 
nustatę, iš kur jie pakyla: iš Mandžurijos ar Sibiro? 
Naudojamas taip pat naujas raketinis ginklas. La
bai stipri artilerija ir minosvaidžiai. Visa tai rodo, 
kad šiauriečiai buvo aprūpinti naujais ginklais, arba 
tiksliau tariant, juos vartoja atėję pagalbon kinie
čiai.

Užimtose vietose, kur tik komunistai pasitrau
kia, randami masiniai kapai. Hamhunge rasta žmo
nių užtroškintų olose ir sumėtytų į šulnius. Paimti į 
nelaisvę penki kiniečiai liudija, kad pasitraukian
tiems komunistams įsakyta nepalikti gyvų belaisvių 
ir kalinių. Jie taip pat nurodo, kad neteisingai vadi
nama Šiaurės Korėja visa sritis už 38 paralelės. Ją 
tiksliau vadinti Sovietų Korėja, nes čia viskas buvo 
tvarkoma iš Maskvos atsiųstų politrukų ir komisarų.

■■ Jungtinių Amerikos valstybių ambasadorius 
John Mucio pareiškė, kad Korėjos karas ilgai neuž
truksiąs.

w Seoul miestei raudonų jų okupacijos metu per tris 
mėnesius' buvo nužudyta apie 2000 žmonių, apie 5000 
išgabenti į Šiaurės Korėją ir apie tiek pat žuvo nuo 
karo veiksmų. 

Uždusinta 100 politinių kalinių. Komunistams paaitraukus ii Hamhung, vienoje olo
je (matosi užpakalyje) buvo rasta lavonai 300 užtrenkusių politinių kalinių. Jie buvo 
j olą sukimšti ir aklinai užversti. Giminės vaikšto tarp lavonų, ieškodamos savo arti
mųjų.

%

Spaudos puslapiuose

RAŠALO KANTRYBE AR
SIS TAS DAUGIAU?

Rusų delegacijos nario pareiškimas

Lietuviai, Balsuokime Už
Repr. John G. Asiaf

New York. — Vienas iš 
rusų delegacijas narių 
Jungtinėse Tautose, ku
rio vardas neskelbiamas, 
privačiame pasikalbėji
me su Romos dienraščio 
“11 Giornale D’Italia” ko
respondentu pareiškė: 
“Karo atveju Roma bus 
vienintelis pa s a u 1 y j e 

•miestas, kuris išliks ne
paliestas”. Paklaus tas, 
ar tai dėl to, kad Romoje 
gyvena popiežius ir yra 
Vatikanas, atsakė teigia
mai. “Jokia tauta pasau
lyje šiandien neišdrįstų 
paliesti Vatikano”, išsi
reiškė baigdamas pasi- 
kalbėpmąį Rus^įos^ dele
gatas. ' '

“11 Giornale D’Italia”, 
komentuodamas šį priva
tų pasisakymą iš rusų 
pusės, mano, jog jis turįs 
ryšio su Maskvoje įvyku
sia taikos gynimo konfe-

rencija ir iš viso su ko
munistinių “taikos parti
zanų” propaganda už tai
ką. Į šią konferenciją bu
vę pakviesti ir visų Rusi
joje turinčių įtakos reli
gijų atstovai. Katalikus 
čia tariamai atstovavęs 
Kauno Vyskupijos valdy
tojas kanauninkas Juo
zas Stankevičius ir Ar
mėnų bažnyčios patrijar- 
chas. Šioje konferencijoje 
“taikos partizanai” smar
kiai puolę Vatikaną, ap
kaltindami jį susidėjimu 
su agresijos skelbėjais, 
bet drauge tvirtinę, kad 
Rusija yra pasirengusi 
beudracjįįbiauti su r vi
sais, kurie tikrai siekia 
taikos.

Kas pažįsto komunistų 
metodus, tas lengvai su
pras, kad pakvietimas 
krikščioniškųjų bažnyčių 
atstovų į Maskvos kon-

ferenciją reiškia ne dau
giau, kaip tik komunistų 
silpnumą įrodantį ieško
jimą paramos jų melo 
propagandai.

Sovietų Sąjunga, nie
kindama, kankindama ir 
žudydama krikščionis, 
šiandien bando jų dalyva
vimu pridengti savo kru
vinus darbus ir pasaulio 
akyse pasirodyti kaip tai
kos nešėja. (Plg. “II Gior- 
nale D’Italia”, 1950, Nr. 
247).

TITO JAU GIRIA JAV

Lapkričio 7 d. įvyksta bal
savimai. Brocktono 6-7 War- 
dų lietuviai, balsuokite į Re- 
presentative už John George 
Asiaf, kuris yra didelis lietu

vių draugas ir prietelius. Jis 
savo politiškoje tarnyboje turi 
puikų rekordą. Jis lietuviams 
yra daug pasitarnavęs, suteik
damas jiems darbų ir šiaip pa
darydamas daug gero. Jis kai
po valdininkas turi patyrimo 
per 22 metu. Jis yra teisingas, 
darbštus ir sąžiningas valdi
ninkas. Mums tokių valdinin
kų' ir reikia, kurie mums nuo
širdžiai tarnautų ir stengtųsi 
l>agerinti mūsų būvį. Mr. 
Asiaf turi labai daug patyri
mo kaip City Hali taip ir Statė 
House. Jojo nuveikti darbai 
piliečių gerovei už jį kalba. 
Tat. lapkričio 1 Nov. 7 d. 
Brocktono 6-7 Wardo lietuviai 
atiduokite savo balsą už —
JOHN G. ASIAF j Represen- 
tative. Sk.

SAUGOKITĖS DEVERIO
1950 PAŽADŲ!

Galite DEVERIO GENGĘ ir Jūsų pinigų 
eikvojimų prašalinti!

Balsuokite ui
ŽMONIŲ ŽMOGŲ —

O NE Už POLITIKIERIUS" 

rnn|Uflp JOS GALITE
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1 1 .John L. Donoghue, 64 Chesthut St.. Charlestoįvn. Mass.
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Zagrebas, Jugoslavija. 
— Jugoslavijos diktato
rius Tito, kalbėdamas 
viename moterų suvažia
vime, pirmą kartą šiltai 
atsiliepė apie JAV. Jis 
pareiškė, kad rems JAV 
pastangas pasipriešinti 
betkuriai naujai Sovietų 
Rusijos agresijai. Diplo
matų sluoksniai aiškina, 
kad tuo savo žodžiu Tito 
nori įsiteikti JAV ir gau
ti bent 100 milijonų dole
rių maistui.

Taigi, diktatūrinio val
dymo sukeltas badas ir 
JAV karinė akcija Korė
joje privertė Titą patai
kauti. Dabar, turbūt, jau 
nebešaudytų keleivinių 
JAV lėktuvų, kaip tą da
rė prieš porą metų. Ar 
nereikėtų iš jo pareika
lauti, kad paleistų ir ka
linamą arkivyskupą Ste- 
pinec ?

dienomis

Bolševikai grąžino ]au
26 laivus

Yokosuka, Japonija. — 
Paskutinėmis
Sovietų Rusija grąžino 
dar kelis laivus (frega
tas), kurie buvo jai pa
skolinti per praėjusį ka
rą. Iš viso grąžinta jau 26 
laivai, bet tai nesudaro 
nei pusės. Laivai grąži
nami tokie, kad jų nau
doti netaisius negalima. 
Amerikiečių jūrininkai 
stebisi, kaip galima taip

laivus užteršti ir gadinti; 
atrodo, kad ne žmonės 
jais važinėjo.

Karo laivas, vadinamas 
fregata, yra 2200 tonų, 
303 pėdų ilgio su 3 inčių 
patranka. Jis yra kiek 
mažesnis už karo laivą 
naikintuvą.

Iš grąžintų laivų 4 jau 
pataisyti ir veikia Korė
jos pakrantėse. Du iš jų 
perleisti Pietų Korėjos 
vyriausybei.

v •

. Kom. jaunimo sąjunga 
netenka įtakos

z Belgradas. ; — Radijo 
pranešimu lenkų komu
nistų jaunimo sąjunga 
pamažu visiškai netenka 
įtakos visoje Lenkijoje. Į 
Sąjungą įsirašiusių jaunų 
ūkininkų skaičius suma
žėjo nuo 224 tūkstančių 
iki 218 tūkstančių. Darbi
ninkų jaunimas šiuo lai
ku sudaro tik 27,9 proc. 
visų narių. Varšuvoje Są
jungai priklauso tik 5 
tūkstančiai darbininkų. 
Dobrovvo Gornicza mieste 
tik vienas darbininkas 
priklauso sąjungai. Pas
kutiniu laiku sąjungos 
vadai susirinkę Varšuvo
je, svarstė šio savo nepa
sisekimo priežastis. Buvo 
bandoma pasimokyti iš 
religinių bendruomenių 
metodų, kurie pajėgia su
jungti vis platesnes liau
dies mases.

• “Dirva”, tautininkų leidžia
mas Clevelande savaitraštis, 
turi taip pat skyrelį aktua
liems klausimams pakedenti. 
Jis vadinasi “Rašalo ašaros” 
ir prirašomas Broniaus Railos. 
Pavadinimui nieko prikišti ne
galima. Galima būtų tik tiek 
pažymėti, kad jokia dirva ne
duoda vaisiaus nedrėkinama. 
Reikia taip arti ir akėti. “Dir
voje” kartais taip paakėjama, 
kad rašalui nepakanka jau 
ašarų:: reikia ir didelės kan
trybės.
• Paskutinį kartą Bronys 

Raila “Dirvos” skaitytojus su
pažindino su Jeronimo Cicėno 
straipsniu "Be penkių dvylik
ta”. Atspaustas jis antrame 
“Nemuno” numeryje. Jeroni
mas Cicėnas priekaištauja 
tiems, kurie savo rūpesčiuose 
pamiršta Tėvynės reikalus. 
Priekaištas taip apibendrintas 
ir tokiais žodžiais surašytas, 
kad jis tikrai nepasitarnauja 
Tėvynės reikalams. Gera bent 
tiek, kad Jeronimas Cicėnas 
subara nebejaučiančius parei
gos remti Tautos Fondą. Bet 
ir tam galima buvo pasirinkti 
kitokią formą.
• Štai tas Tautos Fondas ir 

užkliuvo “Dirvos” akėtojui. Ir 
jis tokią išvadą padarė (Nr. 
42):

“Esu linkęs manyti, kad 
Tautos Fondą jis supranta ne 
kaip iždą paremti tūloms par
tinėms kombinacijoms, ar ap
mokėti delegatams ne būtino 
reikalingumo keliones, ar fi
nansuoti negabią Lietuvos rei
kalų propagandą, ar pastan
gas be būtino reikalo dubliuoti 
kitų dirbamą tą patį darbą... 
Tautos Fondą, be abejo, jis 
supranta, kaip Fondą remti 
Lietuvos išlaisvinimo kovą ne 
vien “diplomatiškai*’ ir tų su
mų neužbaigti vien tremtiniš- 
kū ar išeiviškų organizacijų 
intymiose buhalterijos knygo
se.

Amerikoje man ne kartą yra 
tekę girdėti tūlą lietuvį po

stringaujant, jog jis dešimte
riopai daugiau ir su ūpu pa
remtų Tautos Fondą, jei galė
tų būti įsitikinęs, kad jo de
šimtinė nueis laisvės kovoto- 
jui paremti, o nesutirps Ame
rikoje ar kažkokiame jam 
mažai suprantamame Vlikin- 
gene... Primenu tai ne ką kri
tikuoti šį kartą norėdamas, o 
tik dėl informacijos ir padė
ties aiškumo”.
• Mes taip pat norėtume pri

minti “dėl informacijos”, ką 
parašė “Laisvė”, komunistinis 
laikraštis, kai “Vienybė” (Nr. 
38) taip pat Tautos Fondą ap
drėbė, o “Amerika” (Nr. 40) 
atsikirto. Ogi štai kas parašy
ta (“Laisvė” Nr. 300):

“Amerika ne tik užprotesta
vo prieš tuos kaltinimus “Tau
tos Fondo” pinigų eikvojime, 
bet pareikalavo, kad Tysliava 
pasiskaitytų “Tautos Fondo 
valdytojo” prof. J. Kaminsko 
straipsnį, kuris ten pat telpa 
ir kuriame profesorius išdėsto, 
kaip tasai Tautos Fondas 
tvarkosi.

Tas ir mane pagundė tą pro
fesoriaus 
skaityti. 
“Tautos 
grindan ; 
dėsniai, 1 
valstybinis mūsų iždas Lietu
vos nepriklausomybės metais”, 
rašo prof. Kaminskas juodu 
ant balto.

> ilgą straipsnį )>er- 
Pasiklausykite visi: 
Fondo tvarkymo pa
yra padėti tie patys 
kaip buvo tvarkomas

O kas nežino, kaip prie Sme
tonos buvo Lietuvos iždas 
tvarkomas! Visi žino, kaip iš 
to vargingo Lietuvos iždo lobo 
vagys, kyšininkai, Smetonos 
giminės, bičiuliai, kūmai, fa
šistinės valkatos.”

Panašiai ir 
nis laikraštis 
249) murzina
Fondą, bet ir tremtinius, rem
damosi Jeronimo Cicėno ir 
Balio Railos straipsniais. Tai
gi. “Laisvė”, “Vilnis”, “Vieny
bė”, “Dirva”, “Nemunas”... 
Kas tai: ar tiktai rašalo kan
trybė ar šis tas daugiau?

kitas komunisti- 
“Vilnis” (Nr. 

ne tiktai Tautos

LIETUVIŲ RADIO PROGRAMA
Nuo 11 iki 12 vai. vidudienio.

WESX — 1230 kilocycies, Salėm, Mass.
šeštadienį, lapkričio 4 dieną, 11 valandą rytą. Lietuvių 

Radio Valandos programa. Iš WESX radio stoties — 1280 ki- 
locycles, Salėm. Mass. bus transliuojamos liaudies dainos, mu
zikos kuriniai, pranešimai, sveikinimai ir kalbos.

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

UTHL ANIAN RADIO HOLR
366 West Broaduay South Boston 27, Mass.

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

KIAURI SANDELIAI
punktas neparengė galu
tinai technikinės bazės 
grūdams priimti. Sandė
liuose, kur laikomi grū
dai, sienos šlapios. Grū
dai, žinoma, dėlto genda. 
Dviejų sandėlių stogai 
kiauri. Joniškio grūdų 
paruošų punkto direkto
rius Marčenko nurodė 
ataskaitoje, kad punkte 
pilnutinai parengta tech
nikinė bazė. Tuo tarpu 
sandėlių Nr. Nr. 5, 8, 10 
stogai nesutaisyti, sandė
lyje Nr. 3 reikia dėti nau
jas grindis, sandėliai ne
dezinfekuoti”.

Bolševikinė spauda ragi
na Lietuvos kolchozus 
skubiai suvežti grūdus į 
valstybinius sandėl i u s. 
Tačiau iš “Tiesoje” at
spausdintų koresponden
cijų matyti, kad sandėliai 
nėra kaip reikiant pa
ruošti. “Tiesos” kores
pondento žodžiais (Nr. 
199 — 50. VIII. 23) Rad
viliškio grudų centrinių 
sandėlių stogai kiauri, 
grindys nesutvarkytos, 
grūdų valymo mašinos 
neaprūpintos pilnu sietų 
komplektu, grūdų valy
mo aikštelė neparuošta. 
Negeriau ir kitur: “Bai- 
siogalos grūdų paruošų 
punkte sandėliai “atre
montuoti”, bet sandėlyje
Nr. 1 per Stogą teka, san- pildytą rinkinį išleido kun. P. 
dėlis Nr. 7 visiškai netin- M Juras. Įdėta apie 200 gra- 
ka grūdams laikyti. Kė- žiausių lietuviškų dainų. Kai- 
dainių grūdų paruošų na — $1.00.

Vai Lėkite Dainos!
Paruošė kun. J. Dabrila. Pa-
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Marijos pergalės šventė!
Nuo senų laikų krikščionybėje yra įsitikinimas, 

kad Marija, Kristaus Motina, tuoj po mirties buvo 
paimta į dangų. Tai senas tikinčiosios liaudies, Baž
nyčios liturgijos ir teologų įsitikinimas.

Didysis sąjūdis, kurio tikslas buvo prašyti šv. 
Tėvą, kad jis šią Apreiškimo tiesą paskelbtų oficia
liai kaip dogmą, yra jau senas. Ypatingu būdu jis at
gijo maždaug prieš 100 metų, po Marijos Nekalto 
Prasidėjimo dogmos paskelbimo. Iš įvairių kraštų 
plaukė į Romą prašymai, paskelbti, Marijos Dangun 
Paėmimo dogmą. Visur buvo tvirtinama, kad ši tie
sa yra pakankamai išryškinta ir jos paskelbimas yra 
labai reikalingas.

1946 m. popiežius Pius XII kreipėsi specialiu raš
tu į viso pasaulio vyskupus, prašydamas pasisakyti, 
ar būtina jau dabar paskelbti Marijos Dangun Paė
mimo dogmą. Kardinolų, patriarchų, vyskupų, uni
versitetų ir teologų pasisakymai buvo entuziastingi ir 
labai rimtai matyvuojami bei pagrindžiami.

Ir štai šv. Tėvas, šių, Šventų jų'Metų proga, lap
kričio mėn. 1 d. viešai ir oficialiai paskelbė, Marijos 
Dangun Paėmimo dogmą. Reiškia, kad Kristaus Mo
tina, Marija, po mirties buvo paimta su kūnu į dan
gų. Ši tiesa nuo šiol bus ne tik visuotinė tikinčiųjų, 
liturgijos ir teologų nuomonė, bet oficialus Bažny
čios mokslas.

Kai mūsų dienų žmonija nevertina antgamtinio 
gyvenimo, ima skęsti nusiminime ir abejonėse, mėgi
na kurti rojų čia, žemėje, kai mūsų laikų žmonės ne
turi pagarbos žmogui, jo teisėms, jo kūnui, neigia 
kūno iš numirusių prisikėlimą ir juokiasi iš saikin
gumo dorybės, ypač iš skaistybės, — Bažnyčia skel
bia Marijos Dangun Paėmimo dogmą tam, kad paža
dinus dar didesnį Marijos, nekaltųjų Nekalčiausios, 
garbinimą, kad sužadinus didesnę pagarbą žmogui 
ir jo kūnui ir, kas svarbiausia, kad sustiprinus žmo
nėse tikėjimą į antgamtinę tikrovę — tikėjimą į Die
vą, į dangų ir amžiną gyvenimą.

Visa krikščionybė šiandien džiaugiasi, linksmai 
kartodama Marijos Dangun Paėmimo šventės mišpa
rų žodžius: “Šiandien Mergelė Marija įžengė į dangų! 
Džiaukitės, nes ji karaliauja su Kristumi per am
žius!” K. K. Mažutis.

Seniai jau yra įsivyra- 1 
vys Bažnyčioje posakis: 
“Pati prigimtis kalba 
krikščioniui apie Mari
ją”. Tos krikščioniškos 
prigimties ypatingu būdu 
pasiklausė Katalikų Baž
nyčia, skelbdama Dangun 
Paimtosios dogmą.

Kaip kiekvienas žmo
gus, atėjęs į šį pasaulį, 
reikalauja švelnios moti
nos globos, taip ir po 
kryžium užgimusi Kris
taus Bažnyčia buvo rei
kalinga dvasiškos Moti
nos — Marijos globos. Tą 
p igimties reikalą supra
tus Kristus, savo įsteigtą 
Bažnyčią pavedė savo 
Motinai. O ji tą savo die
višką nar-dgą ėjo su visu 
u lumu. Tai matome iš 
to, kai o ji kartu su apaš- 
t; ais ’atf ė savo dieviško 
Sužadėtinio — šventosios 
Dvasios, su kuriuo amžių 
bėgyje tampriai bendra
darbiavo, dalindama žmo
noms visas jo dovanas.

Marijos motinišką glo
bą jauste jautė beauganti 
Kristaus Bažnyčia. Užtai 
ją pamilo kūdikiška mei
le. Tiesa, pirmaisiais ke
turiais amžiais mokomoji 
Ea; invčia buvo užimta
pagrindinių tikėjimo tie
sų gindamosi prieš beky
lančias herezijas. Užtat 
pirmųjų Bažnyčios Tėvų 
raštuose mažai randame 
žinių apie Mariją. Čia 
kaip tik buvo progos pa
sireikšti tikinčiųjų pri- 
g mties balsui. O ta pri
gimtis nuolatinėje kovoje 
prieš išvidinius ir išori
nius tikėjimo priešus bu- 

. y° išsiilgusi motiniškos 

. globos. e
Jau buvo praėję pustre

čio šimto metų, kaip iš 
kartos į kartą ėjo pasa
kojimai apie paskutines 
Marijos dienas. Tie pasa
kojimai būdavo papuo
šiami stebėtinais įvy
kiais. Bet, lyg koks auk
so siūlas, besitęsiąs viso
se tose legendose, buvo: 

> Marijos siela, meilės pa-

kilime atsiskyrė nuo kū
no, po kiek laiko dieviš
kos jėgos pagalba ji vėl 
buvo sujnugta su kūnu. 
Tada ji buvo paimta dan
gun ir apvainikuota dan
gaus ir žemės Karalienės 
garbe.

Kad tie pasakojimai pa
siektų visus tikinčiuo
sius, jau IV šimtmetyje 
jie buvo užrašyti pačių 
tikinčiųjų ir prasiplėtė 
visoje to laiko Bažnyčio
je. O kad ta atmintis duo
tų ir sielai dvasinio peno, 
jau IV šimtmečio vidury 
daugumoje Rytų Bažny- 

užtinkame Marijosčių

Užmigimo šventę, kuri 
vėliau buvo pavadinta 
Dangun Paimtosios šven
te. Tai pirmoji Marijos 
šventė Katalikų Bažny
čioje.

Vakarų Bažnyčioje Dan
gun Paimtosios šventė 
buvo įsteigta tik VII š. 
vidury. Kai VII š. pra
džioje persai ir arabai už
ėmė Syriją, Palestiną ir 
M. Aziją, daugumas ten 
gyvenusių vienuolių per
sikėlė į pietų Italiją ir 
Romą. Iš vienuolynų 
Dangun Paimtosios šven
tė kartu su kitomis Mari
jos šventėmis greitu lai
ku paplito Romoje ir vi
soje Vakarų Bažnyčioje.

Ypatingo entuziazmo 
susi'.aukė tikinčiųjų tar-

MILIJONAI PAGERBĖ MARIJĄ
(Atkelta iš 1 pusi. >

si. Tada sujaudino orą 
galingi Šv. Petro bazili
kos varpų garsai, ir mi
nia išsiliejo džiaugsmo 
entuziazmu.

Po padėkos himno “Te 
Dėtim”, Šv. Tėvas kreipė
si į minią itališkai šiais 
žodžiais:

“Jūs, kurie esate varg-

pe Dangun Paimtosios 
šventė, pasilikusi iki šių 
laiku viena iškilmingiau
sių švenčių. Tai rodo ne
suskaitomos bažnyčios, 
pašvęstos Dangun Paim
tą jai. Yra bažnyčių, ku
riose Žolinės švenčiamos 
panašiai kaip Velykos: 
13 rugpiūčio vakare 
skambinami visų miesto 
bažnyčių varpai, Marijos 
mirčiai paminėti, o 15 
rugp. ryte 3 vai. vėl 
skambinami varpai Mari
jos prisikėlimui ir dan
gun ėmimui atminti. Tuo 
metu bažnyčioje laiko
mos ypatingos Dangun 
Paimtąja! skirtos pamal
dos. Ryšium su tos rūšies 
namaldumu kaikur yra 
įsivyravęs net klaidingas 
panrotvs. kad per Žolines 
galima atlikti net velyki
nę komunijos pareogą.

Jau 1863 m. Ispanijos 
karalienė Izabelė padavė 
popiežiui prašymą pa
skelbti Dangun Paimto
sios dogmą. Ją sekė šim
tai ir tūkstančiai tikin
čiųjų. Kai 1946 m. popie
žius per vyskunus atsi
klausė tikinčiųjų nuomo
nės, ar verta paskelbti 
MnHins dangun ėmimo 
tikėjimo dogmą, iš visų 
pasaulio kraštų plaukė 
prašymai ir maldavimai.

Paprasčiausiam tikin- 
čiąjam atrodo neįtikėti
na, kad tas kūnas, kuris 
davė gyvybės Davėją, pa
virstų į pelenus ir lauktų 
teismo dienos. Neįtikėti
na atbodo, kad Sūnus ne
pagerėtų savo Motinos, 
atidėdamas suteikti 
prideramą garbę.

T. Bernardinas, O.F.M.

šai; jūs, kurie esate silp
ni; jūs, kurie esate be 
darbo; jūs, kurie neturi
te pastogės; jūs, kurie 
gyvenate juodas dienas, 
— pažvelkite į Ją, kuri 
tai kentėjo prieš jus ir 
kurios širdis buvo dėl pa
saulio perverta kalavi
jais”. Po to Šv. Tėvas 
prašė pasaulį, kuriam 
trūksta broliškumo jaus
mų, persiimti nauja arti
mo metilės dvasia. Jis 
pridūrė: “Turime atsi
minti, kad esame vaikai 
tos pačios motinos. Aki
vaizdoje dabartinių kar
tų, kurios prarado savo 
Tai buvo iškilmingiausias 
aktas jo 11-kos metų pon
tifikate. Baigus jam skai- 
kelią ir pateko į klyst kė
lės, sužibo padangėse 
skaisti šviesa, spindinti 
viltimi laimingo gyveni
mo meilės dvasia. Jis 
Šv. Marija, yra artumoje 
Teisingumo Sūnaus”.

Po šių žodžių didžiulė 
džiaugsmo banga perėjo 
minias, kai šv. Tėvas, ly
dimas kardinolų ir vys
kupų, grįžo į baziliką at
našauti Šv. Mišias Dievo 
Motinos Dangun Ėmimo 
garbei.

Pirmą kartą bažnyčios 
istorijoje popiežiaus tikė
jimo dogmos paskelbimas 
galėjo būti viso pasaulio 
girdimas per radiją.

Dievo Motinos Dangun 
Ėmimo dogmos paskelbi
mo dieną apie 500 Romos 
bažnyčių spindėjo švieso
mis ir didesnieji katalikų 
šimtaamžiai namai buvo 
papuošti įvairiu spalvų 
žibintais ir žvakėmis. 
Taip pat ir didesnės gat
vės mirgėjo įvairiomis ži
bintų šviesomis. Visa tai 
dominavo didžiulis, virš 
didžiųjų Romos namų iš
keltas, apšviestas kry
žius.

Kituose katalikiškuose 
kraštuose, kain Belgijoje, 
Ispanijoje ir Vakarų Vo
kietijoje buvo iliuminuo-

jai tos bažnyčios, didesnieji 
namai ir paminklai.

J. L-kas.

SURŪDIJUSIGRANDINE 1

Manai, kad čeką tave tik tardys, kiek palam
dys ir paleis, arba sušaudys? Oi, tu kaimo 
žąsiuke! Čekistai taip pat tave pamylės, tik 
jau nebe tėviškai. Ir tai ne viens, ne du, bet 
visas jų būrys. Jie ne ponai, kits kitam ne
pavydi. Ha! Ha!

Danutė sudrebėjo. Lyg drugio sukrėsta, 
bet kartu jos galvoje švystelėjo nauja min
tis. Dar nesubrendęs planas, tik neaiškus iš
silaisvinimo šešėlis. Ji nugalėjo pasibaisėji
mo jausmą ir pažvelgė į Berdičevą. Jų žvilgs
niai susitiko. Chajos akys žėrėjo, kaip įkaitę 
angliai. Jose reiškėsi pergalės džiugesys.

— Na, ką į tai pašhkysi, mano branguže?
— Aš — aš pagalvosiu, — atsakė Danutė. 

Berdičevos fekys sužibo pikta nuostaba.
— Pagalvosi?! Apie ką čia galyvot? Ar gi 

tu nepajėgi įsivaizduoti būrio pašėlusių, gy
vuliška aistra dvėsuojančių mužikų. Taip, 
jie visi neaptašyti urviniai mužikai, kurie 
viens po kito... nugi jie ten pat mirtinai tave 
nukankins. Ir tu gal nori juos lyginti prie 
kultūringo inteligento Balaganovo. Koks čia 
gali būt palyginimas?! Ji pagalvos... Apie ką 
čia galvoti?

— Aš ne apie tai. Aš tik noriu žinot, ar Ba
laganovas mane pakęs. Jeigu ir taip, tai ar 
jis turi galios apeit čeką? Juk man daroma 
politinės neištikimybės priekaištas. Tai če- 
kos pareigų sritis. Ar Balaganovas tiek pa- 
jėgingas, kad galėtų mane be tardymo —na... 
išlaisvinti?

— Nebūk dura — kvailiukė. Aš gi tau sa

kiau, kad jis pats tave tardys. O jo tardy
mas — trumpas formalumas. Duos tėvišką 
patarimą, perspės, kad daugiau to nedary
tum, draugiškai patakšnos per petį — tai ir 
viskas. Žinoma, jei prisipažinsi ir pasižadėsi 
būt gera. Jei ne... O, jis moka supykti. Tuo
met jis baisus. Savo akimis mačiau, kaip tar
dė vieną politinį nusikaltėlį. Tėviškai su juo 
kalbėjosi, mokė, perspėjo, dėstė Sovietų pilie
čio pareiga’s, ištikimybę Stalinui — o tas 
kvailys pastatė tokį atkaklų frontą, kad Ba
laganovas išsitraukė revolverį ir vietoje jį 
nušovė. Tiek užsiliepsnojusio dar niekad ne
buvau mačius. Tai matai, kaip gali atsitikti. 
O ką į tai čekistai? Nė žodelio. Nė šuvo ne
sulojo. Tu to dar nežinojai, bet dabar žinok, 
kad Balaganovas yra vyriausias čekos va
das. Visi čekos komisarai yr jo saujoj.

Atrodė, kad tie žodžiai daro Danutei gi
laus įspūdžio. Ji kažkaip sušvelnėjo, lyg kiek 
nusigando, darėsi nuolankesnė, net pasiže
mino. Akys prašėsi ne tai patarimo, ne tai 
pasigailėjimo. Prabilo tokiu balsu, tarsi no
rėtų pasiteisint.

— Taip, tai labai rimtas dalykas. Man tai 
gyvybės klausimas. Aš prašyčiau bent poros 
dienų laiko ne apsispręsti, bet pasiruošti. 
Sieloje jau apsisprendžiau elgtis pagal jūsų 
patarimą:: prisipažinti ir maldauti pasigai
lėjimo. Bet aš noriu pasiruošti. Aš nepratus 
kalbėtis su aukštais pareigūnais. Turėsiu 
pasirašyti kalbą ir atmintinai ją išmokti.

— Visai to nereikia! — numojo ranka Ber
dičeva. — Kalbėk iš širdies, širdis padiktuos 
žodžius.

— Aš bijau. Mano širdis tokia baugi ir 
kvaila, kad reikiamu momentu nė vieno žo
džio nepajėgs pakišti. Aš prašysiu jūgų ma
lonės, kad parašytumėt tinkamą kalbelę, ku
rią aš atmintinai iškalsiu.

Berdičeva lyg susiraukė, bet valandėlę pa
galvojus, tarė:

— Na, gerai. Aš tau parašysiu, bet turėsi 
sparčiai išmokti. Girdėjau, kad esi gabi mo
kinė, tai ilgai neužtruksi.

— Mėginsiu, bet nenorėčiau perdaug pri
žadėti. Kai dėl gabumų, tai aš gana greit pa
gaunu dėstytojo mintį. Tačiau su atmintimi 
tai man sunkoka.

— Na, kaip nors sulopysime, — tarė Ber- 
dičeva.

XXII.
Berdičeva nustebo dėl pasikeitusios Da

nutės laikysenos. Atkakli užsispyrėlė staiga 
virto klusnia atgailaujančia avele. Kokia 
tam priežastis? Aišku, kad tai jos, Berdiče
vos iškalba. Kai nupiešė gyvulišką čekistų 
elgėseną, tuojau mergelę pritrenkė mirtina 
baimė. Balaganovo globa jai nušvito kaip 
tikras rojus... Tokių įspūdžių pavergta varg
šelė natūraliai sumišo ir be tinkamo pasi
ruošimo neišdrįsta Balaganovui pasirodyti. 
Prisibijo, ar į porą dienų galės parašytą kal
bą išmokti. Na, reiks jai duoti tris dienas. 
Kokia gi jai, Berdičevai, bus iš to nauda? 
Na, be naudos nebus apseita: įsigis daugiau 
valdžios pasitikėjimo, tampriau suims vado
vybės vadžias, na, ir pirštuose sučiups ką 
nors apčiuopiamo — vieną kitą tūkstantėlį 
rubliukų ir dar kokį deimančiuką. Tad, iš 
viso, apsimoka duot Danutei kiek lengvatų, 
kad galėtų geriau švystelti prieš Balaganovo 
akis. Kalėjimo drabužiai reikės pakeisti šva
ria patrauklia suknele, kad atrodytų kaip 
tikra panelė, ne kaip užuita, nukamuota 
areštantė.

Tačiau ir Danutė turėjo savo sumetimų. 
Ji mažai tepaisė, ką Berdičeva kalbėjo, bet 
pajuto, kad jai prireiks mažiausia trijų die
nų savo planui įvykdyti. Ji turės pasimatyti 

su viena ypata ir keletą žodžių į ausį jai pa
šnabždėti. Tie žodžiai turės įjudint pasiruo
šusią ir signalo laukiančią partizanų grupę, 
į kurią įeina abudu jos broliai Kęstutis ir 
Algis, o jai vadovauja atkaklus buvusis ko
misaras Gegužis. Planą sugalvojo partizanai, 
o Danutei kiek atskleidė kalėjimo tarnaitė, 
ryšininkė Šurka, bet paskubomis ir neaiš
kiai, taip kad Danutė tik tiek suprato, kad 
ją norima iš kalėjimo išvesti tuo momentu, 
kada ji bus geriausiai pasiruošusi. Reiškia, 
ji pati turės tą momentą nustatyti. Pigu įsi
vaizduoti, kiek tas jai rūpėjo. Dabar, kai su
sidarė galimybė draugiškai su Balaganovu 
pasikalbėti, Danutė susivokė, kad tai bus ge
riausias momentas, ir apie tai pranešti Šur- 
kai. Tas atkaklus sumanymas nebuvo smulk
meniškai suplanuotas ir vargu tegalėjo pa
vykti. Būtų stebuklas, jei pavyktų. Bet rei
kėjo veikti, nes panaši proga nebe pasikar
tos. Arba laisvė, arba tardymas ir mirtis.

Toji Šurka buvo lietuvaitė ir vadinosi 
Aleksandra Visbalytė. Tai buvo labai gudri 
ir talentinga, baigusi gimnaziją mergina, ga
bi vaidintoja. Apsimetus pusgalvike, ji sto
jo į Sovietų tarnybą dėl duonos ir — idėjos. 
Davė jai vietą kalėjimo virtuvėje. Jos parei
gos nesudėtingos: pašluoti, indus mazgoti ir 
šiaip kokį negudrų darbelį atlikti, žodžiu, 
pastumdėlė. Atbukaprotė ir atgrubanagė 
daugiau niekur netinka. Tačiau ji klusni ir 
ne tinginė. Ją galima leisti ir į areštančių 
kambarius — valgyt atnešti ar ką patvarky
ti. Perkvaila kokiam sąmokslui su areštan- 
tėms užmegzti.

Berdičeva ilgai Šurką tyrinėjo. Kvaila, tai 
kvaila, bet sąžininga ir darbšti. Apie komu
nizmą būtų bergždžia jai kalbėti — vis vien 
nieko nesupras.
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Is Worcester, Mass. padangės

• Kun. Vytautas Zakaraus
kas, studijavęs Romoje, pa
skirtas klebonu į Manchester, 
Oklahoma.
• Pasirodė “Literatūra” met

raštis, kurį išleido Lietuvių 
Literatūros Draugija, redaga
vo M. Gudelis.
• Dr-as P. Daužvardis, Lie

tuvos konsulas Chicagoje, da
lyvavo Dievo Apvaizdos liet, 
parapijos 50-ties met. jubilie
jaus iškilmėse, kurios įvyko 
š. m. spalio 22 d. Chicagoje, 
ir pasidžiaugė gerų parapijos 
lietuvių gausumu.
• Ministeris Žadeikis neseniai 

lankėsi New Yorke, šur įteikė 
Jungt. Tautoms raštą Lietu
vos reikalais.
• Įsisteigė naujas Lietuvių 

kalbos draugijos skyrius Cle- 
velande. Skyriaus susirinkimą 
atidarė kalbininkas dr-as Pr. 
Skardžius. Skyriaus valdybon 
buvo išrinkti dr. Pr. Skardžius
— pirmininkas, St. Barzdukas
— sekretorius ir Ign. Mali
nauskas — narys.
• Kun. K. A. Matulaitis, M.LC. 
išvyksta į Romą, kur yra pa
skirtas Romos namo marijonų 
dvasios tėvu.
• Gen. J. Černius išėjo iš 
BALF tarnybos ir gavo darbą 
General Motors įmonėje savo 
specialybėje.
• Adelė Sauliūtė, gerai sena

jai Chicagos lietuvių kartai ži
noma dainininkė, spalio 27 d. 
mirė Chicagoje.
• Adv. A. Olis staiga sunkiai 

susirgo ir buvo ligoninėje. Da
bar jau sveiksta.
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IŠRINKITE TEISINGĄ VYRĄ!
BALSUOKITE UZ

Frederick

AYER, Jr.
Hl ATTORNEY 

GENERAL
1 neforsuotas

RESPUBLIKONŲ, 
DEMOKRATŲ

INDEPENDENTS 
DARBININKŲ

VETERANŲ

John W. Farley, Esą.. 898 South St.. Needham. Mass.

Patenkino Brocktoniečius
per 50 metų, teikdama anglius ir aliejų. 

Parduodame
Ledą—Anglius—Coke—Aliejų—Oil Burnerius

BROCKTON ICEKCOALCO.
27 Lawrence St., Brockton, Mass.

Tel. 189

Užsisakykite Toniko Pas Mus 
Pristatom geriausį tpniką 

Piknikams, Vestuvėms, * 
Krikštynoms ir Visokiems 

Parengimarr^.
Kainos

Grafton Avė., Islington, Mass.
Tel. Dedham 1304-W

PRANAS GERULSKIS, Namų Tel. Dedham 1304-R 
■bwniiini

49 valaadų atlaidai
Spalių mėn. 22-24 d. Aušros 

Vartų parapijoje atšvęsti 40 
valandų atlaidai.

Visi pastebėjo, kad šiais me
tais šie atlaidai buvo ypač iš
kilmingi. Bažnyčios altoriai 
buvo papuošti gausiomis gėlė
mis. Procesijose dalyvavo ne 
tik sodalietės, bet ir mažosios 
mergytės. Jos, pasipuošusios 
baltomis suknelėmis ir barsty- 
damos gėleles, traukė į save 
visų akis. Tai buvo graži nau
jiena mūsų bažnyčiojt. Šitai 
visa yra Jėzaus ^Nukryžiuoto
jo seserų nuopelnas, kurios ir 
bažnyčią išpuošė ir mergytes 
suorganizavo.

Žmonių atlaiduose dalyvavo 
labai daug. Taip pat daug ar
tinosi ir prie Dievo stalo.

Tikintiesiems patarnauti ir 
bažnytinėmis iškilmėms padi
dinti kun. kleb. K. Vasys pri- 
kvietė daug svečių kunigų.

Naujas vienuolyno namas
Kun. klebono K. Vasio rū

pesčiu, šią vasarą šalia Aušros 
Vartų parapijos bažnyčios iš
dygo naujas vienuolyno na
mas, kuriame gyvens Nukry
žiuotojo Jėzaus sesers - vie
nuolės. Namas dviejų aukštų, 
mūrinis ir aprūpintas visais 
naujausiais įrengimais.

Seserys padės parapijos ku
nigams vaikučius mokyti reli
gijos ir patarnaus bažnyčioje.

Socialinio klubo vakarienė
Spalių mėn. 29 d. Aušros 

Vartų parapijos salėje buvo

• A. K Iii—u, praeitais metais 
Pennsytvania universitete įsi
gijęs magistro laipsnį, dabar 
■pradėjo tame pačiame univer
sitete lektoriautū

1
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Socialinio Moterų klubo meti
nė vakarienė.

Atvyko gražus būrys sve
čių. Jie buvo pavaišinti rūpes
tingai paruoštais skaniais val
giais.

Per vakarienę pasakyta ne
maža kalbų, kurios svečius šio 
to pamokino* ir palinksmino. 
Kun. klebonas K. Vasys, pa
sveikinęs rengėjas ir svečius, 
pakvietė šią organizaciją pa
dėti baigiamą vienuolyno na
mą viduje įrengti. Susirinku
sieji kun. Klebono pasiūlymui 
gyvai pritarė.

Pasivaišinę svečiai pasiklau
sė solo dainų. Jas padainavo 
p. Šimkienė ir fortepionu pri
tarė vargonininkas p. Burdu- 
lis.

Suėjimui sumaniai vadovavo 
klubo pirmininkė p. Vincenti- 
na Kiela. P.O.

LIŪDNOS SUKAKTYS
New Britain, Conn.

Pereitą savaitę spalio 25 d. 
sukako du metai, kai amžinai 
atsiskyrė iš mūsų tarpo buvęs 
mūsų mylimas kleb. kun. Ma
tas Pankus. Ta proga buvo at
našaujamos dvejos šv. Mišios, 
kurias aukavo Miliauskų ir 
Marijošų šeimos.

Spalio 28 d. sukako 7-ri me
tai nuo tragiškos mirties jau
no lakūno Vitaliaus Mičiūno, 
kuris, būdamas vos 21 metų 
amžiaus žuvo savo krašto gy
nėjų eilėse. Jo prisiminimui tė
veliai užprašė šv. Mišias ir pa
puošė kapą baltomis gėlėmis.

Po ilgos ligos mirė a a. An
tanas Mazūroms. Velionis bu
vo nevedęs ir neturėjo čia gi
minių, o vien tik krikšto sūnų, 
kuris ir rūpinosi laidojimp 
tvarka. Prie laidojimo patar
navo A. Venskūnas. Palaidotas 
iš šv. Andriejaus bažnyčios 
šv. Marijos kapuose. Tebūna 
amžina ramybė jo vėlei. B.M.

PRIE VTTALIO PAMINKLO 
(Ponams B. ir A. Mičiūnams)

I
Ramybės Angelas apglėbė 
Tave narsus sūnau.
Kuris veržeis iš žemės glėbio 
Į aukštumas dangaus.

Siekei Tu Jo skliautų žvaigž-. 
dėtų —

Gilių aukštybių paslapčių.
* .

Jaunystėj žydinčioj, saulėtoj— 
Jaunystėj lūkesčių — vilčių.

Bet kaip žiedelis tu nuvytai. 
Kaip ta gėlelė palaužta
Ir jau žvaigždelių neskaitysi 
Po erdvių mėlynas marias...

II
Ir stovi antkapis granito 
Šalia jo vėliava žvaigždėta, 
O vėjas supa gležną gėlę 
Tėvelių liūdinčių uždėtą.

Ir kai žvelgi į tylų kapą — 
J kenčiantį granite Kristų, 
Širdis sustoja netgi plakus.
Girdi, kai gležnas žiedas vysta.

Ir ta didi, šventa ramybė 
Naktų tamsių, naktų žvąigždė- 
Po žemes rūpesčius palydi [tų. 
Karalių, karį, ar elgetą.

Pr. Lem bertas

AUTOMATIC IAUNMY
Namie skalbti neapsimoka.

Atneškite baltinius mums ir 
kai bematant išskalbsime 

gerai ir pigiai.
996 W. Broadway.

South Boston, Mass.
Lietuvis Charles J. Kay, sav.

DARBININKAS

PARAPIJOS JAUNIMAS DARBUOJASI
Lanreace, Mass.

Šv. Pranciškaus parapijos 
jaunimas ruošia kareivių pa
minklinės statybos naudai va
karienę, kuri įvyks lapkričio 
19 d. šv. Pranciškaus parapi
jos salėje Lawrence, Mass. 
Programoje dalyvaus šv. Ce
cilijos choras, solistės ir so
listai. Bus ir kalbų.

Į komisiją įeina parapijos 
veikliausios jėgos: garbės pir
mininkais kun. kleb. P. M. Ju
ras, J. Bernatonis ir P. Ša
kalys; rengimo komisijos 
pirm. E. Bilą, jo pagelbininkas 
J. Bolis, darbuotojai — Julia 
Andriukaičiūtė, Adelė Umpie- 
nė, Marijona Songailiūtė, Ona 
Songailiūtė. Jurgis Lisauskas, 
Marijona Sanda, Blanch 
Keefe, Peti-as Jaskelevičius, 
Petras Ulanavičius, Algis Šim
kus (vargonininkas), Stasia 
Raznauskaitė, Marijona Pili- 
pinienė, Marijona Bingelienė, 
Bronė Jaskelavičienė, Viola 
Jaskelavičiūtė, Sally Laycock, 
Julia Butman, Marijona Nava- 
rackiūtė, Freda Taškūnaitė,

GAILESTINGUMO DARBAS
Norvvood, Mass.

BALI*' 22 skyriaus susirinki
me pirmininkas p. K. Šimėnas 
iškėlė klausimą, kad Norwoo- 
do lietuviai ir lietuvių draugi
jos pasiųstų lietuviams trem
tiniams į Vokietiją šv. Kalė
doms dovanėlių, maisto pakie- 
tėlius. Tą sumanymą norwoo- 
diečiai maloniai priėmė ir jau 
yra vykdomas.

BALF 22 skyrius tam rei
kalui paaukavo $5.00, Federa
cijos 10-tas skyrius — $10.00.

Tad draugijos ir pavieniai 
asmenys yra nuoširdžiai pra
šomi prisidėti prie kilnaus ir 
gailestingo darbo, sušelpiant 
savo brolius ir seseris likusius
Vokietijoj*. daugiausiai ligo
nius senelius ir mažus vaikus.
kurie neturi galimybes atvyk
ti į Ameriką ar kur kitur iš
vykti. Jų Vokietijoje yra liku
sių dar apie 10 tūkstančių ir 
iš Klaipėdos krašto apie 1500 
lietuvių ,kurie yra pašalinti iš 
stovyklų, visai niekas jų nešel
pia. Jų padėtis yra labai sun
ki; jie laukia iš Amerikos lie
tuvių pagelbos ir paguodos. 
Tad, broliai ir seserys Nor- 
woodo lietuviai, ištieskime gai
lestingą ranką tiems savo ne
laimingiems broliams ir se
sėms tremtiniams, kurie lau
kia iš mūsų pagelbos. Atjaus
tame juos šv. Kalėdų švenčių 
proga, nes siunčiame viroi ki
tiems sveikinimus ir dovanėles 
su Kristaus gimimo švente, 
pasiųskime ir tiems lietuviams 
tremtiniams šv. Kalėdų dova
nėles. Jie Amerikos lietuviams 
bus amžinai dėkingi, o mes 
jausimės atlikę gerą artimo 
meilės darbą. Jie mums yra 
pirmutiniii artimi.

Būkite malonūs Norvoodo 
lietuviai ir lietuvių draugijos 
paaukoti maisto, riebalų, mė
sos, cukraus, kavos ar pini
gais. kuriems sudarytų nepa
togumo maisto ieškoti. Už 
tuos pinigus bus nupirkta 
maisto ir išsiųsta tremtiniams 
maisto pakietėliai. Maistą ar 
pinigus galima atnešti į Šv. 
Jurgio lietuvių parapijos sve
tainę lapkričio 9, 10, 11 ir sek
madienį 12 d. nuo 4 iki 9 vai. 
vakarais arba galite paduoti 
asmeniškai Federacijos sky
riaus pirmininkui J. Versiac- 
kui, BALF skyriaus pirminin
kui K. Šimėnui. I. Tvaskienei, 
Z. Vasiliauskienei, G. Kaka- 
nauskui, p. Zarankai, Juozui 
Versiackui, G. Pazniokui, V. 
Zareckui, K. šakenrui ir V. J. 
Kudirkai. Reikia, kad maistas 
ar pinigai būtų priduoti ne vė
liau kaip iki lapkričio 12 die
nok Norime išsiųsti lapkričio

Ona Lalienė, Josephina Lu- 
binskienė, John Morrell, Jonas 
Stanevičius, Stasys Sapka, Pi
lypas Bingelis, Petras Umpa, 
ir Walter Lubinskas.

Galima tikėtis iš anksto pa
sisekimo, nes komisija suside
da iš darbščių asmenų, kurie 
jau ne kartą parodė savo ga
bumus. Parapijiečiams ir ap
skritai laurrenciečiams, įverti
nant rengėjų pastangas, dau
giau nieko nelieka, kaip tik iš 
anksto įsigyti bilietus ir laukti 
lapkričio 19 dienos, kad jai 
atėjus jau be kliūčių galėtume 
pripildyti parapijos salę.

40 valandų atlaidai
Šv. Pranciškaus parapijos 

bažnyčioje penktadienį, lapkri
čio 3 d. įvyks nepaprasta dva
sinė puota — 40 vai. atlaidai. 
Šv. Mišios bus laikomos 9:00 
vai. rytais su pamokslu, o va
karais mišparai 7:00 vai. Pa
mokslus sakys svečiai kunigai.

Parapijos kunigai kviečia 
visus skaitlingai dalyvauti ir 
pasinaudoti Dievo malonėmis.

F.A.K.

15 dieną, kad gautų prieš Ka
lėdas.

BALF skyr. susirinkimas
Sekmadienį, lapkričio 12 d., 

3:30 vai. po pietų bažnytinėje 
svetainėje įvyks svarbus 
BALF 22 skyriaus susirinki
mas, kuriame bus svarstomas 
klausimas atstovo siuntimo į 
BALF šaukiamą seimą. Kam 
rūpi BALF reikalai, malonėki
te susirinkime dalyvauti. Kvie
čiame visus Norwoodo lietu
vius tapti BALF nariais.
Gyvai domimasi lietuvių kalba

Jau veikia lietuvių kalbos ir 
kitų lietuviškų dalykų šešta
dieniais mokykla. Šią mokyk-

VIRTUVĖS

Vniversal 21-210

Brrr-Ateina Žiema

CONSOL1DATED <OMFAWT

Puikus dėlto... Gesmis virtuvės 
pečius apšildo automatiškai kon

troliuojamas. Termostetas re
guliuoja šihum# taip, kaip 
nori. Niekad nebus perdaug 
ar pernaša šilumos. J šalį 

^<ūro nenusimeta.

Puikus dėlto... vienas mo
derniškai peCius turi “gyvy
bės ugnį”. Gasu virimas už
tikrina švarumą — nėra suo
džių. švaru. automatiškas 
šildymas yra labai ekonomiš
kas, taupus, nes yra duoda
ma speeialė šildymui rata. 

''Vartok gasą. nedaug kamuos 
kuras.

MODERNIZUOK SAVO 
VIRTUVU DA8AR SU 

PRAKTIIKU

PAMANYK, KAIP BOTŲ 
PUIKU TURĖTI NAUJĄ

ŠILDOMĄ
PEČIŲ

Gen. MacArthur išlipa iš lėktuvo Pyongyang aerodro
me, vos keliems valandoms praėjus po jo paėmime.

lą šeštadieniais lanko nemažai 
vaikučių. Mokytoja yra atvy
kusi iš tremties p. Tumėnienė, 
kuri buvo mokytoja ir nepri
klausomoje Lietuvoje, vaiku
čius gražiai lavina lietuviškoje 
dvasioje. Tuojau pradės mo
kyti lietuvių kalbos bei istori
jos ir paaugusius vaikus atvy
kęs iš tremties majoras Kazys 
Šimėnas. Nori mokyti vaiku
čius lietuviškai net ir tų šeimų 
tėvai, kurių vienais yra ne lie
tuvių tautybės. Didelė garbė 
tiems tėveliams, kurie leidžia 
savo vaikučius mokintis savo 
tuvių kalbos. Lietuviškos mo- 
tuvių kalbos. Lietuvoškos mo
kyklos reikalais daug rūpinosi 
klebonas kun. F. E. Norbutas, 
kun. A. P. Janiūnas, majoras 
Kazys Šimėnas ir kiti.

Žvalgas.

Puikus dėlto... nereikia nešioti ku
ro nei pelenų, neišsilieja ant grin
dų. Labai atsakingas, punktualus, 

sveika šiluma.

GASINIU VIRTUVĖS 
ŠILDOMU PEČIUM

BOSTON OAS

on nūn gas apbuance mals*
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Daug tautų bus sunaikyta
Dr. P. Pandėlietis

1917 metais uždarame slap
tame vagone grįsta j Rusiją 
Leninas su Mar kso ir Engelso 
materialistinėmis idėjomis. Jis 
pasiryžęs jomis sunaikinti 
žmoguje viską, kas amžina, 
dieviška; išrauti iš žmogaus 
supratimą amžino gyvenimo, 
tikėjimą j Dievą, j žmogų kaip 
Jo tvarinį. Dirba su šėtonišku 
įsiutimu ir rezultate... žmones 
nugramzdina į skurdą, vargą, 
karą...

Praėjus tik mėnesiui nuo 
Lenino grįžimo į Rusiją, Fati- 
moje 1917 m. gegužes mėn. 13 
d. apsireiškia Dievo Motina, 
kuri įspėja žmoniją neiti to
liau materialiniu keliu. Ji pa
stato ir konkrečius reikalavi
mus, nuo kurių neišpildymo 
priklausys, galbūt, net mūsų 
civilizacijos ateitis, ir- kartu 
mūsų brangiosios tėvynės liki
mas.

Štai Marijos žodžrai pasaky
ti Liucijai: “Jei žmonės nesi
liaus įžeidinėję Viešpaties, pa
saulis bus baudžiamas; tos 
bausmės bus karas, badas, 
Bažnyčios ir Šv. Tėvo perse
kiojimas. Toms bausmėms nu
kreipti aš prašau pasaulį pa
siaukoti mano Nekalčiausiai 
Širdžiai, daryti atgailą, priimi
nėti Komuniją kiekvieną mė
nesio pirmą šeštadienį, kalbėti 
rožančių. Jei mano prašymai 
bus išklausyti, Rusija atsi
vers, o jei ne, Rusija paskleis 
savo klaidas, kurios sukels ka
rus, Bažnyčios {rersekiojimus 
daug gerųjų bus nukankinta, 
kentės šv. Tėvas, daug tautu 
bus sunaikinta”.

Kiek kartų skaičiau šios Ma
rijos žodžius, apreikštus Liu
cijai, tiek kartų su giliausiu 
širdies skausmu turėjau pripa

žinti, kaip mažai žmonės vyk
do šį dangaus reikalavimą, o 
dar- mažiau juos girdi lietu
viai. Atrodo, kad tie žodžiai 
būtų pasakyti tik kitoms tau
toms. kitiems žmonėms, o ne 
mums. Ir taip yra šiuo metu, 
kada mūsų tautiečiai turėtų 
būti daugiausiai susirūpinę 
dėl šių Marijos reikalavimų.

Daug tautų bus išnaikyta — 
tai yra baisūs žodžiai, net 
šiurpas sukrečia. *kai pagalvo
ji. ar tai reiškia ir- manosios 
tautos ji pabaiga? Ar liks dar 
gyva? Ar likusių mūsų brolių 
ir sesių maldos, jų pasiaukoji
mai ir kančios išprašys Mari
jos mūsų tėvynei laisvės?

Kaip gaila, kad daug Ame
rikoje gyvenančių ir dalis nau
jai atvykstančių tautiečių vi
sai negirdi Marijos žodžių, yra 
giliai persisunkę toms pačioms 
Markso materialistinėm idė
joms. Apie religijos ir maldos 
reikšmę nenori nė girdėti. Lai
ko save daugiau “išmanan
čiais“, negu malda moko.

Lietuva vadinama Marijos 
žemė. Ar gali tad būti kas 
gražesnio, kaip tos žemės vai
kams jiaklusti prie Marijos 
reikalavimų ?

Atlikim šią pasiuntinybę vi
su nuoširdumu, nes tai yra 
didžiausias 20 amžiaus, o gal 
kelių šimtmečių įvykis, kada 
pats dangus taip aiškiai pra- 
bilsta žmonijai. Marija buvo 
siųsta įspėti tautas nuo joms 
gresiančio sunaikinimo iš nu
rodyto išsigelbėjimo kelią. Bet 
žmonės nelabai nori juo eiti.

Lucija 1943 m. rašytam laiš
ke vienam Portugalijos vys
kupui nurodė: “Rusijos atsi
vertimas nėra šių dienų daly
kas. Viešpats yra perdaug

DABAR
Laikas Įsigyti
KAILINIUS

Jau artinasi šaltas ru
duo, paskui žiaurioji žie
ma. Tat dabar yra ge
riausias laikas pagalvo
ti apie įsigijimą naujų, 
elegantiškų kailinių pas 
I. J. FOX, kuri yra di
džiausia moteriškų kai
linių firma Amerikoje. 
Pas mus yra plačiausias 
kailiniu pasirink imas *- A.
naujosios 1951 m. ma
dos.

Reikia žinoti, kad atė
jus žiemai kailinių kai-

B. Koraitis nos labai pakyla. Taigi,
dabar laikas juos įsigy

ti. Atėjusios į krautuvę visuomet reikalaukite, 
kad Jums patarnautų šios krautuvės lietuvis at
stovas BERNARDAS KORAITIS, kuris yra kaili
nių žinovas ir ekspertas. Jis primieruos Jums kai
linius pagal Jįsų skonį ir figūrą.

Drabužis, kuris pritaikytas asmens figūrai la
bai yra vertinamas, o prie to patys kailiniai už sa
ve kalba žiemos metu. Tai mielas drabužis, kuris 
teikia sveikatai apsaugą. O kas nenori būti svei
ku ir turėti per žiemos šalčius malonumo dėvint 
šiltus ir skoningai pritaikytus kailinius.

Užeikite pas mus šiandien ar kitą dieną.
Kailinius galite pirkti su mažu įmokčjimu, o 

paskui išsimokė
site kas mėnuo 
pagal jūsų išga
lės.

411 Washingtcn St.. Boston

įžeidžiamas žmonių nuodėmių 
ir yra mažai žmonių, kurie 
daro tai. ką liepia Jo įsaky
mai’. Dievas gali laukti, bet 
kas iš to bus žmonėms, jeigu 
jie nesusipras.

šiandien viso pasaulio akys 
nukreiptos į VVashingtoną ir 
Londoną. Tikima, kad jie grą
žins pasauliui ramybę. Būkim 
tikri, kad negrąžins pasauliui 
taikos nei Washingtonas, nei 
Londonas, nei Maskva, nes ne 
jų rankose tikroji pasaulio 
taika. “Man pavesta taiką sau
goti čia žemėje” — sako Ma
rija.

Pagalvokim, pagalvokim vi
su rimtumu, kol dar nevėlu, 
ar kančios ir vargai brolių, 
motinų, kuriuos palikom tėviš
kės laukuose, bus pakanka
mas atpildas Viešpačiui, kad 
grąžintų mūsa jai tėvynei lais
vę, jei mes čia, laisvėj gyven
dami, liksim abejingi Dievo 
Motinos balsui.

KAS PAGIMDĖ ffi KAS 
PALAIKO KOMUNIZMĄ 
Darbdaviai, kurie blogai at

lygina už darbą neduoda dar
bininkui to, kas jam priklauso. 
Darbdaviai, kuriems nerūpi 
darbininko sveikata ir šeima.

Gėrybių savininkai, kurie ne
mato reikalo dalintis ne tik 
nuosavybės vaisiais, bet kar
tais ir pačia nuosavybe.

Viršininkai, kurie jų žinioj 
esančius laiko neišmanėliais ir 
vergais.

Darbininkai, kuriais darbe 
negalima pasitikėti.

Pareigūnai, kurie prieš vy
resniuosius lenkiasi iki žemės, 
o žemesniuosius koja spiria.

Mokyti žmonės, kurie neturi 
išminties.

Kvailieji, kurie save laiko 
labai išmintingais.

Išdidūs, kurie kitus laiko 
“negalvojančia mase” ar kvai
liais.

Vadai ir vadeliai, turį dikta-
• toriškų palinkimų.

Krikščionys, kurių gyveni
mas neatitinka Kristaus moks
lo.

Politikai, kurie piktinasi blo
gais krikščionimis, bet daro 
viską, kad gyvenimą nukrikš- 
čioninus.

Veidmainiai, kurie savo ego
izmą mėgina pridengti gražio
mis idėjomis.

Kiekvienas, kuris kalba prieš 
komunizmą, o savo darbais jį 
palaiko.

LAIŠKAI LIETUVIAMS
Neseniai išėjo 9 Nr., spalio 

mėn. Pirmą puslapį užima J. 
Augustaitytės - Vaičiūnienės 
eilėraštis “Cicero varpai” apie 
Kristų ir Mariją. Toliau ran
dame:: “Darbo palaima” (P. 
Daugintis, S. J.), “Ar aš turiu 
likti lietuvis?” (J. Bružikas, 
S. J.). “Kalbu daugelio vardu: 
leiskite išsiskirti!” (Kunigas 
Jonas). “Alkoholis ir moralė” 
(J. Venckus. S. J.), “Drauga
vimas su mergaitėmis” (Juo
zas Vaišnys, S. J.), “Kas yra 
koketavimas ir flirtas?” (J. 
Venckus. S. J.) ir “Žmogaus 
laisvė ir atsakingumas”. 
Straipsniai, kaip matome, ak
tualūs ir įdomūs.

“Laiškus Lietuviams” leidžia 
Tėvai Jėzuitai Chicagoje. Ad
resas: 5541 S. Paulina St.. 
Chicago 36. III. Metinės pre
numeratos kaina 1 dol.

I

Dr-as prof. J. Grinius vado
vauja lietuvių komitetui nese
niai perkeltoje į Pforzheim 
stovykloje. Švietimo reikalai 
dėl nuolatinio stovyklos per- 
kilnojimo beveik neįmanomi.

VLIKo nariai — M. Valiu
kėnas ir V. Vaitiekūnas išvy
ko į pereinamąją stovyklą 
Rastatton sutvarkyti emigra
cijos dokumentus į Jung. Vals
tybes.

šulinyje rasta 65 lavonai. į vieną Hamkung šulnį komunistai pasitraukdami nume
tę 65 politinius kalinius. Raudonieji Itelaisviai yra priversti juos išimti.

ĮSPŪDŽIAI IŠ KELIONES 
Į ROMĄ

Atvažiavę į Alassio viešbu
tį Beau Sejour. turėjom ska
nius itališkus pietus, pagamin
tus iš makaronų, žuvies ir 
įvairių vaisių. Pietavome po 
palmėmis prie pat jūros, kas 
teikė daug malonumo. Pailsė
ję išvykom į Genoą, pasiekė
me 5-tą vai. vakaro. Apsisto
jome viešbuty "Savoia Majes- 
tic”. Viešbutis švarus ir mo
derniškas, valgis geras. Po va
karienės išėjome visi į miestą. 
Čia aptikome netoli viešbučio 
bažnyčią, kur rytojaus dieną 
išklausėme šv. Mišių. 8:30 v. 
išvykom į geležinkelio stotį. 
Iš čia visi kupini džiaugsmo,

kad greitai išvysime Šventąjį 
miestą, tęsėme kelionę toliau.

Traukinyje pasidalė žmonių 
susigrūdimas. Daugiausiai bu
vo jauni vyrai, į kurių tarpą 
pateko ir mūsų kelionės drau
gas V. Paplauskas, kuris apie 
už pusvalandžio apsižiūrėjo, 
kad neturi kišenėje kelionės 
čekių, tai yra buvo pavogti. 
Vagys iš to nieko nelaimėjo, 
tik sudarė truputį mums nepa
togumų. Paplauskas atvykęs 
Romon pranešė ir gavo dalį pi
nigų, kitus vėliau išmokėjo. 
Geležinkeliu teko daug va- 
žuoti po žeme ir vis netoli jū
ros po ankštų kalnų. Tik ke

lios mylios prieš Romą pradė
jo rodytis lygesni laukai su 
įvairiomis javų dirvomis ir 
vynuogynais. Atrodė, kad esa
ma didelės sausros. Keista bu
vo matant itales drabužius 
skalbiančias prie u|>elio ar ma
žo tvenkinėlio ir džiovinant 
ant pievelių. Mums senesnie- 
siems tai priminė Lietuvą, bet 
Amerikoj augusiems jaunie
siems atrodė juokinga. Šį vaiz
dą matėm ir kitose Europos 
vietose.

Apie trečią vai. |xi pietų pa
siekėme Romą. Romos gele
žinkelio stotis didelė ir dar 
didinama. Stotyje buvo daug 
keleivių iš įvairių kraštų ir 
visokių luomų: dvasiškių, vie
nuolių ir kitų. Išėję iš stoties, 
pradėjome rūpintis. kaip

pasiekus šv. Kazimiero Kolegi
ją. kurioje turim apsistoti. 
Bet štai prisistato kun. J. To- 
luba, kolegijos rektorius, kuris 
mūsų čia laukė. Buvo labai 
malonus susitikimas ir lietu
viškas pasveikinimas ilgos 
kelionės.

Atvykę į Kolegiją, apsi
džiaugėme. kad jau’ čia būsim 
apie savaitę laiko rūpestingai 
lietuviškų rankų globojami, ir 
neapsirikome.

Tėvai kun. J. Toluba ir Z. 
Ignatavičius daug mumis rū
pinosi. vaišino ir buvo mūsų 
palydovais lankant didžiąsias 
bazilikas ir kitas istorines vie
tas. Gavome visi po atskirą 
kambarį poilsiui.

Apžiūrėję kolegiją jos gra
žią jaukiai įrengtą koplytėlę 
ir joje pasimeldę, išėjome į 
gražų kolegijos gėlių darželį 
ir sodnelį, kur yra didelių 
vynuogių, persikų ir fygų me
džių. Čia taip pat yra ir auk
sinių žuvelių tvenkinėlis. Visa 
tai teikia gražų vaizdą, ši gra
ži vietelė prisiglausti mūsų iš
blaškytiems kunigams bei stu
dentams įgyta rūpesčiu kun. 
Briškos iš Chicago. 111. Pava
karieniavę, pasikalbėję ir pa
sidalinę įspūdžiais, skirstėmės 
poilsiui. B. M.

(bus daugiau)

Res. SO 8-3729 SO 8-4618

Lithuanian Furniture Co.
MOVERS — 
Insured and 

Bonded 
Local & Long 

Distance 
Moving

326 - 328 W. Broadvvay
So. Boston, Mass.

UŽLAISNIUS

AXTR.WIE.XI, NOV. 7
c- '

NEDUOKIT sugryžti Prohibicijai, raketieriui ir betvarkei, bai-• •

suokit už palaikymą tvarkingos alkoholinių gėrimų pardavinė
jimo kontrolės.

NEDUOKIT pakilti savo pajamų taksams. Tegul jūsų Miestui,
Šteitui ir Valstybei taksus moka Alkonolinių Gėrimų Indus
trija.

NEDUOKIT atimti jūsų asmens teisių ir privilegijų dėl savo
apsileidimo ir nebalsavimo už ‘VES’ ant 3 alkoholinių gėrimų
laisnio klausimų. SURASKI T JUOS ANT SAVO PALOTO!

BALOTO 5-tos’KOLUMNOS APAČIOJE 
KLAUSIMAS Nr. 7 - SKYRIAI A-B-C

c

. ŽIŪRĖK KAD PAŽYMĖTUM YES’ BALSUS ANT 
ŠITŲ 3 KLAUSIMU. BALSUOJANT KITAIP AR 
NEBALSUOJANT VISAI NUSTUMS MASSACHU- 
SETTS I PROHIBICIJĄ

i NEDORYBES.
IR VISAS JĄ LYDINČIAS

ANHEUSER-BUSCH. INC„ S' Louo Mo. 
P. 8AU.ANTINE & SONS. N.wart.NJ. 
BEVERWYCK BREYVcRIES. INC.. Albcn>. N.Y. 
BOSTON BEER COMPANY. Bos’ot. Moss.
THE CROPT 8P!w1nG COMPANv, Bos'on. Mok. 
DAVYSON'S BREM/ERY. INC.. n.« Bedto-d. Mok. 
DIAMOND SPPING 3PEM/ERY. 1NC..lcwrwee. Mok. 
ENTERPPISE BREVYtNG CO.. Po" Riw, Mok. 
RTZGERAlD BROS. BREYYING CO-.Trov. N.Y.
THE GENESEE BREWING CO INC,Rodwtw. N.Y. 
HAfPENREFEER & CO.. INC . Boi'o., Mos^ 
HAMPDEN BREVvTNGCOMPANY, W.II,w>n.e...M.o»

THE JA HES HAAkEY COmPANY . Prov.dKK., R.l. 
'•At'. AtC niv.’NG COY’ANV.lm, 
G. KRUEGER BREV/HG CO . Newcrk,N.J. 
naPRaCanSETT BREWinG CC.C'ow;. r.i. 
PABST BREYYING COMPANY, 
JACOB RUPPEPT.N.h Yofk.NY.
JOSEPH SCHITZ BRE'AING CO M.'wOuk.. 
C. SCHMIDT & SCNS. NC. PS'cdeior - Pc 
SMITH BROS.. inCORPORATED.N., B- -'o.d Mok. 
THE M/EST FNO BREVVINC CC UVo N '
THE WORCESTER BREM/InG CO., Worcwtw, Mok.

James P. Holihan, 60 Bartlet St., Andover. Massachusetts.

CMJESTION 
NUMBER ?
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VAJUS TEBEINA
ŠVENTŲJŲ METŲ PAM'NKLUI — KOPLYČIAI 
H. P. Seserų Viienuolyne, Putnam, Conn. pastatyti

Į Statybos Komiteto maldavimus paskutiniu laiku atsiliepė:
Po $1500.00

Mrs. Marija Samuolienė, Thompson, Conn.
Po $1000.00

Kun. K. Vasys drauge su VVorcester, Mass., Aušros Vartų 
parapija, Kun. J. J. Valantiejus. VVaterbury, Conn. klebonas.

Po $500.00
Mrs. B. Pabilionis, VVaterbury. Conn.; Mr. & Mrs. St. Už- 

davinis, Lawrence, Mass.; Mrs. & Mr. Bruzgulis (Brown) Me- 
thuen, Mass.

Jų vardai bus iškalti Paminklinėje Lentoje, kuri įrengta 
koplyčioje, kad kiekvienas koplvčion atėjęs juos atsimintų ir už 
juos pasimelstų.

Po $200.00
Mr. & Mrs. Kazickas. Brooklyn, N. Y.

Po $150.00
Mrs. T. Atroska. Chicago. III.

Po $100.00
Mrs. A. Kuliešius. Fairfield. Conn.: Mrs. P. Kunca. Meri- 

den, Conn.; Mrs. U. Butkus. Naugatuck. Conn.; A. Jankauskas, 
Ansonia, Conn.; Mrs. A Lekavičienė. Chicago. III.: Mr. P. Ple- 
ponis. So. Boston. Mass.: Mrs. E. Plungienė. Peąuovork. Conn.;
A. J. Sutkus. VVaukeegan. DL: Mrs. E. Zakaras. VVorcester, 
Mass.; Tėvai Domininkoną:. Oxford. Mich.: Mr. A. Baronas, 
VVhatelv. Mass.: Mrs. A Bartkus. E. Granby. Conn.; Mr. A. 
Berzinskas. Neuark. N J Mrs. O. Kancevičius, Chicago, III.; 
Mr. P. Macys, Chicago. EL: Mr. & Mrs. Marcinkonis; Mr. & 
Mrs. Mikolaitis, Brooklyn. N Y.; Mrs. E. Miliauskas. Law- 
rence. Mass.: Mr. M Navickas. Grand Rapids. Mich.

Po $50.00
Mrs. & Mr. J. J. M. Biliūnai. Bayonne. N. J.; Miss P. Bir

bilaitė. Chicago. III.; Mrs. A. Brusokienė. Maspeth, N. Y.; Mrs.
B. Čemarka. Manchester. Conn.; Miss O. Degutytė, VVilkes - 
Barre. Pa.; Mrs. M. Krizmas. Bayonne. N. J.; Mrs. E. Matukie- 
nė, Stamford. Conn.: Mrs. V. šalna. Chicago. III.; Mrs. Shay, 
No. Andover, Mass.; Mrs. M. Seskauskas, Baltimore. Md.

Po $30.00
Mrs. A. Barchas, Philadelphia. Pa.; Mr. N. Liesunaitis, 

Montreal. Canada; Mr. Karpus. Brooklyn, N. Y.
Po’ $25.00

Mrs. A. Vaičiūnas. Somersville, Conn.; M. Bush & A. Val
ionis, Hartford, Conn.; Mrs. Z. Znadienė, Oakville, Conn.; Mrs. 
A. Zakarausky, Scranton, Pa.; Mrs. A. Baręhas, Philadelphia, 
Pa.; Mr. F. Davainis, Hudson, Mass.; Mrs. L. Demskv, Tariff- 
ville, Conn.; Mr. Dilliom. Terryville, Conn.; Mrs. P. Jarvis, So. 
Boston, Mass.; Mrs. & Mr. Karpuska, Manchester, Conn.; Mrs. 
V. Katilis, Wildwood. N. J.; Mr. J. Mackevičius. Chicago, III.; 
Mrs. J. Miller, VVorcester, Mass.; Mrs. P. Naujokas, VVorcester, 
Mass.; Mr. V. Vaznis. New Britain, Conn.; Mr. J. Bankieta, 
Frackville, Pa.

Po $20.00
Mr. A. Grajauskas, Hamilton, Canada; Mr. P. Imbrasas, 

Toronto, Canada; Mrs. E. Mascinskas, VVorcester, Mass.; Mr. 
& Mrs. Mikantavičius, Manchester, Conn.; Mrs. A. Miklaševi- 
čienė, Brooklyn. N. Y.; Mr. J. Vaičeliūnas. Sudbury, Canada. 
Miss M. Buivvdaitė. Lawrence, Mass.; Mr. A. Kaupinis, Law- 
rence, Mass.; Mr. K. Miciuda, VVestville. III.; Mr. Šukys. Hud
son, Mass.; Mr. S. Daveikis, Canada ($15.); Mr. A. Kainaus- 
kas, Hartford. Conn. ($12.).

Po $10.00
Mrs. A. Abrim, VVaterbury. Conn.; Mr. A. Aukštuolis, 

Greenfield. Mass.; Mrs. & Mr. K. F. Banevičius. Dracut, Mass.; 
Mrs. M. Belski, Wapping, Conn.; Mrs. V’. Bemadis. VVestfield. 
Mass.; Mr. A. Blužas. VVindsor, Conn.; Mišs J. Duperis, Hart
ford, Conn.; Mrs. M. Grigonis, VVorcester, Mass.; Dr. E. Jase- 
vičiūtė, Canada; Mr. N. Juozūnas, Detroit, Mich.; Mrs. D. Kir- 
mel, Lasvrence. Mass.; Dr. A. Kučas, Scranton. Pa.; Mr. S. Ma- 
člonis, Gardner. Mass.; Mr. A. Matulis. So. VVindsor, Conn.; 
Mr. & Mrs. Mikantavičius. Manchester. Conn.; Mr. J. Paškevi
čius. Toronto, Canada. Mr. & Mrs. J. Petraitis, Chicago. III.; 
A. Pivoriūnas, Ont. Canada; Mrs. & Mr. Pocius. Roslindale, 
Mass.; Miss N. Ramonaitė. Toronto, Canada; Mrs. M. Skir- 
munt. Brooklyn, N. Y.; Mrs. P. Staniūnienė. Hudson, Mass.; 
Mrs. & Mr. A. Vaičiulaitis, Scranton. Pa.; Mr. & Mrs. S. Vens- 
kus; Mrs. M. Venskus,—; Mr. VVm. Višniauskas. Gardner, 
Mass.

Ir didesnis skaičius asmenų .davusių mažesnes aukas. Pil
nas. sąrašas bus paskelbtas Statybos Komiteto biuletenyje.

Visi aukotojai bus įrašyti į Aukso Knygą, visiems bus iš
duoti atitinkami diplomai bei pažymėjimai.

Ypatinga padėka stambesniesiems aukotojams, didis didis 
ačiū visiems bet kurią sumą atsiuntusiems.

Kas tik dalyvauja vajuje .tas remia mūsų Vienuolijos dar
bus. remia Vienuolijos planus — juos atsimename savo mal
dose. juos neužmirš Galybių Viešpats.

Dar ne visi atsiliepė — laukiame.
Tebūna ši Marijos garbei paskirta koplyčia — Šventųjų 

Metų Paminklas pastatytas visų lietuvių.
SESUO M. ALOYZA,

N. P. Seserų Kongregacijos Vyresnioji.

BROOKLYNO VYSKUPAS ĮTEIKIA SAVO AUKĄ BALF’ui
(Iš kairės j dešinę) Jo Ekscelencija Brookl.vno Vysku

pas Thomas E. Molloy, BALF "Tag Day” rinkliavos proga 
New Yorke, įteikia savo auką $500.00 BALF Vajaus Komi
teto Garbės nariui prelatui Jonui Balkūnui ir BALF Reika
lų Vedėjui Petrui Minkūnui. šią auką turėjo priimti Vajaus 
Komiteto pirmininkas Juozas Boley, bet tuo metu negalėjo 
ištrūkti iš savo pareigų.

BALF rinkliavos atgarsiai
New Yorke

— Marijona Papečkienė, Pa- 
terson, N. J., būdama jau 62 
metų amžiaus, pereitą kartą 
dalyvavo BALF rinkliavoje, 
kartu su kitais gerais New 
Jersey lietuviais. Šį kartą ga
vusi pakvietimą prisidėti savo 
darbu prie rinkliavos, apgai
lestauja, kad dėl silpnos svei
katos negalinti šį kartą daly
vauti, bet nesako:: “Mes jau 
dirbom ir davėm, dabar jūs 
duokite ir dirbkite“, o vietoj 
to ji paskyrė savo vienos die
nos uždarbį — $8.00, ir dar 
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Šildomus Barnelis
Brockton 01 lleat., Ine
27 I^egion Parkvvay, 

Brockton, Mass.
Tel. Brockton S23

pridėjo $2.00, išviso $10.00 pa
siuntė BALF Rinkliavos Ko
mitetui “Tag Day“ fondui. Ge
ri lietuviai lietuvių šalpos rei
kalų nepamiršta.
— Brooklynietis naujakūris 

J. Matiukas, negalėdamas ak
tyviai prisidėti prie rinkėjų 
spalių 27-28 d.d. siunčia $5.00, 
tikėdamas nors tuo išpirkti * 
savo “kaltę“.

— Harry J. Bubelis, taip pat 
brooklynietis, BALF rinklia
vos dienomis turi dirbti ir 
rinkliavoje talkininkauti nega
li. Siunčia $2.00 ir linki pasise
kimo.

— A. Balys, brooklynietis 
naujakūris, mielu noru daly
vautų kaip talkininkas rinklia
voje, bet gaila, šiomis dieno
mis išvažiuoja apsigyventi 
Grand Rapids, Mich. Siunčia 
penkinę “Tag Day” fondui ir 
ateityje žada Nepamiršti lietu
vių šalpos reikalų.

— Brooklynietis J. Starka, 
vienas iš daugelio Brooklyno 
naujų gyventojų užėjęs asme
niškai įteikė savo penkinę 
“Tag Day” fondui ir apgailes
tavo. kad daugiau negali pri
sidėti. Beje, kitą penkinę pa
skyrė lietuviams ligoniams 
Europoje šelpti.

— Dr. Brazaitis būtų sutikęs 
dalyvauti BALF rinkliavoje, 
bet išsikėlė dirbti ir gyventi į 
kitą miestą. Bet dėlto prisiun
tė $5.00 ir palinkėjo rinkliavai 
pasisekimo.

— Tautininkų klubas, kuris 
ir darbu prisideda prie šios 
rinkliavos, per Praną Narvydą 
perdavė Vajaus Komitetui 
$10.00 auką.

— Senas amerikietis B. Men- 
deris, dėl darbo negalėdamas 
dalyvauti rinkliavoje siunčia 
$2.00 ir sako, kad darbas jį 
sutrukdė.

— Naujakūris Stasys Šilei
ka iš Long Island dėl darbo 
sąlygų negali parinkti aukų 
BALFui. Siunčia $10.00.

— Buvęs tremtinys Z. Prū
sas gyvendamas gana toli už 
New Yorko miesto ribų prašė 
jam prisiųsti “Indoor dėžutę”, 
su kuria jis žada parinkti au
kų savo draugų, bendradarbių 
ir pažįstamų tarpe.

— Brooklyno Apreiškimo pa
rapijos parapijonė Milišaus- 
kienė 1947 metais per rinklia
vą surinko $50.00. Šiais metais 
katastrofos metu nusilaužė 
koją. Šiandien ji vaikšto su 
kriukais, tačiau viena pirmųjų 
paėmė dėžutę ir vistiek pasi
ryžusi aktyviai dalyvauti rink
liavoje. Štai moteris, kurioje 
plaka tikra lietuviška širdis! 
Ar tokių faktų akyvaizdoje 
gali dar rastis lietuvių, kurie 
atsisakytų dalyvauti rinklia
voje? K. V. stituto leidinys. Kaina $2.00.

Arthur W. Coolidge yra turtuolių kandidatas!

Oficialūs rekordai parodo, kad Coolidge balsavo prieš

DIDELIS LABDARYS
DIDELIS STATYTOJAS

ŠAUNUS GUBERNATORIUS
DIDELIS LIETUVIŲ DRAUGAS IR PRIETELIUS

John J. Grigajus,
52 G St.. So. Boston

PAUL A. DEVER yra demokratas, darbo žmo
nių gubernatorius. Jis stengėsi ir stengiasi pagerinti 
darbo žmonių gyvenimo sąlygas. Todėlei, visi darbo 
žmonės kaip vienas jungkimės petys į petį ir Lapkri
čio - Nov. 7 dieną perrinkime dabartinį gubernatorių 
PAUL A. DEVER!

jvairius pagerinimus
PRIEŠ įvedimą padidinimą pašalpos seneliams
PRIEŠ įvedimą minima]io darbininkams atlyginimo
PRIEŠ teikimą ligonbučių sergantiems karo veteranams
PRIEŠ išvystymą Bostono uosto
PRIEŠ pakėlimą algų valstijos darbininkams
PRIEŠ padidinimą nedirbantiems darbininkams pašalpos
PRIEŠ pagerinimą valsty binių ligonbučių
PRIEŠ pagerinimą valstybinių kelių
PRIEŠ pagalbą paliegusiems darbininkams
PRIEŠ apdraudą darbininkų ligoje
PRIEŠ davimą veteranams bonų »

Žodžiu, Coolidge būdamas valdžioje balsavo prieš W 
bile kokį darbininkams siūlomą pagerini.ną. Wj
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HARTFORD, CONN.
Lapkričio 5 d. 1 vai. p.p. 

įvyks Šv. Jono Evangelisto 
Draugijos susirinkimas įpras
toje vietoje. Nariai prašomi 
dalyvauti.

Draugijos pirmininkas Jonas 
Petrukevičius buvo sunkiai su
sirgęs. Apie 3 savaites buvo 
ligoninėje. Padaryta gerklės 
operacija. Jau truputį eina ge
ryn. Linkime greitai pasveikti.

Reporteris.

A. a. Juozas Aušra
Philadelphia, Pa.

Spalio 18 d. mirė Juozas 
Aušra, 70 m. amžiaus, gyv. 
3014 E. Thompson St., atsi
skirdamas iš mūsų tarpo. Spa
lio 21 d. su gedulingomis pa
maldomis buvo palaidotas iš 
Šv. Jurgio bažnyčios Šv. Pet
ro kapuose. Prie laidotuvių 
pasitarnavo visiems gerai čia 
žinomas laidotuvių direktorius 
Domininkas Earaminas. 2339
E. Alleghany avė.. Phila.. Pa.

Velionis buvo pavyzdingas 
mūsų tautietis. Priklausė prie 
Šv. Vardo draugijos. Lietuvių 
Muzikos Namų ir prie katali
kų susivienijimo 20-tos kuo
pos. Iš artimųjų paliko sūnų 
Petrą ir dvi dukteris — Julią 
ir Mollien.

Amžiną jam atilsį. Užuojau
ta jo artimiesiems.
Žymaus ukrainiečio ir lietuvių 

draugo jubiliejus
Ukrainiečių dienraščio "Ame

rika” redaktorius dr-as Lon
ginas Cegelskis minėjo nese
niai 75 m. sukaktį ir spalio 15

DĖLKO ŽMONES APANKA?
Amerikoje yra draugija, ku

ri kovoja su žmonių aklumu 
(National Society for the Pre- 
ventlon of Blindness). Šios 
draugijos pirmininkas, Dr. 
Franklln M. Foote, neseniai 
spaudai pareiškė, kad Jungti
nėse Amerikos Valstybėse kas 
savaitė apanka apie 420 žmo
nių. Jis nurodė, kad nuo 50 iki 
75 procentų šių aklųjų būtų 
galėję dar išsigelbėti, jei laiku 
būtų tikrinę akis. Bet kol 
žmonės dar mato, jie neįverti
na. koks brangus daiktas yra 
žmogui regėjimas. Jfs to daž
nai netenka dėl savo neajKlai- 
ruir.o ir nerūpestingumo.

Pirmiausia reikia dažniau 
tikrinti vaikų akis. Dr. Frank- 
lino Foote tvirtinimu, apie 25 
procentai vaikų Amerikoje tu
ri nesveikas akis, tačiau laiku 
į tai nekreipiama dėmesio. To
kie vaikai blogiau ir mokosi. 
Praktika rodo, kad iš blogai 
besimokančių vaikų 85 pro
centai turi nesveikas akis.

Suaugusieji, sulaukę 40 me
tų, taip pat turi rūpestingiau 
tikrinti akis. Laiku to nepada- 

d. 50-ties met. plunksnos dar
buotės sukaktį. Sukaktuvinin
kas yra žymus ukrainiečių ra
šytojas ir nuoširdus Lietuvos 
bei lietuvių bičiulis. Jis savo 
redaguojamam lai k r a š t y j 
“Amerika“ dažnai talpina raš- — 
tus palankius Lietuvai ir Lie
tuvos žymių žmonių paveiks- ga 
lūs.

rius, vėliau jau gali būti vėlu 
ir už jokius pinigus nenupirksi 
saulės šviesos. O be jos prasi
deda nyki tamsuma ir sunkios 
dienos.

Pagaliau, akis turi tikrinti 
pas gydytoją kiekvienas, kas 
gerai nemato, kam akyse rai
buoja (kartais mato šviesiau, 
o kartais tamsiau), peršti, 
matomos dėmės, kur jų nėra. 
Nereikia laukti, kol bus visai 
prasta.

PADĖKA
Mudu ii- trys mūsų maži vai

kučiai labai sunkiai vertėmės 
tremtiniu stovyklose Vokieti
joje. Mūsų brangi Giminaitė 
teta Dainiuvienė ir jos miela 
šeima rėmė mus siuntiniais, 
parūpino dokumentus atvykti 
į JAV, čia priglaudė po savo 
stogu, globojo, padėjo apsi
rengti ir nupirko baldus ir 
viską, kas reikalinga, ir kelis 
mėnesius, kol įsikūrėme, gera
širdiškai išlaikė.

Tuo mūsų geradarių gerumu 
esame giliai sujaudinti ir šir
dingiausiai- už viską dėkojame.

Tegu Visagalis atlygina vi
siems tos šeimos nariams nesi
baigiančia laime ir sveikata!

Lazdauskų Penketukas,
Bridgeport, Conn.

Kur Bakūžė Samanota
12 istorijų ir 12 pasakų. Pa

rašė Antanas Vaičiulaitis. Kny- 
turi 288 pusi. Kultūros In-
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VII (13 d.), Celestinas IV
(17 d.), Teodoras II (20 d.), 
Marcelis II (22 d.) ir Dama
zas II (23'<į.).

Kuris šimtmetis turtingiau
sias popiežiais? Tai bus, tur 
būt. X amžius su 25 popie
žiais ir laikotarpis nuo 882 iki 
946 m. Mažiausia pasikeitimų 
Apaštalų Soste buvo XIX am
žiuje — šeši, o pirmajame tik 
keturi.

žius. Taip pat daugiau nebū
sią popiežių Siksto vardu 
(Sixtus nunąuam sextus). 
Paskutinis šiuo vardu buvo 
popiežius Sikstus V 1585 - 
1590 m.

Seniausias amžiumi buvo po
piežius šv. Agatonas, miręs 
turėdamas 107 metus. Toliau 
šv. Gregorijus IX, miręs 100 
metų, Leonas XIII — 93 m., 
Celestinas III ir Gregorijus 
XII — po 91 metus.

baigiant

IŠ POPIEŽIŲ ISTORIJOS
Oficialusis popiežių metraš

tis (Annuario Pontificio), pa
siremdamas serija ikonografi
nių medalionų švento Pauliaus 
bažnyčioj, Romoje, pradėtas 
prie popiežiaus Leono Didžio
jo (V-me amžiuje) ir Bene
dikto XIV-jo užrašais, Pijų
XII laiko 252-ju popiežium.

Pirmieji 30 popiežių, išsky
rus šventąjį Dijonizą (264-272 
m.), buvo nukąnkinti. Jie, taip 
pat ir 26 sekantieji,
Feliksu IV (526-530), paskelb
ti šventaisiais. Altoriaus gar
bės pasiekė dar ir iš vėlesniųjų 
27 popiežiai, kurių tarpe du 
kankiniai. Iš jų septyni palai
mintieji.

Dėl Šv. Petro Bažnyčios val
dymo laikotarpio ilgumo yra 
nuomonių skirtumų. Vieni šv. 
Petrą taria valdžius 27 m., 2 
mėnesius ir 7 dienas. Tačiau 
kiti jam priskiria 33 m. Tai 
vadinamieji “Petro metai’’. 
“Petro metų” nė vienas iš po
piežių po šv. Petro dar nėra 
pasiekęs, atseit, nė vienas po
piežius nėra valdęs Bažnyčios 
iki 33 m. Ilgiausio pontifikato 
laiko pasiekė Pijus IX — 31 
m., 7 mėn. ir 22 d. Leonas
XIII — 25 m. 5 mėn. ir Pijus 
VI — 24 m., 6 mėn. ir 14 d. 
Tik 20 popiežių tevaldė ilgiau, 
kaip 15 m. Trumpiausią ponti
fikatą turėjo Steponas II (752 
m.) — tik tris dienas. Dėl tos 
priežasties dažname popiežių 
sąraše jis yra visai praleidžia
mas. Kitų, trumpiausiai popie
žiavusių, minėtini: Urbonas

Pirmieji po šv. Petro popie
žiai vadindavosi savo krikšto 
vardais. 553 m. popiežiumi iš
rinktas kunigas Merkurijus 
pasirinko Jono II vardą. Nuo 
to ‘laiko ir visi kiti popiežiai, 
įžengę į Apaštalų Sostą, pasi
renka kitą vardą. Tai daroma 
atminti pirmajam popiežiui, 
kuriam Kristus, paskirdamas 
savo vietininku, Simono var
dą pakeitė Petro vardu. Pasi
renkant vardą, paprastai ima
mas kitas ne krikšto vardas. 
Išimtis padarė tik Adrianas 
VI (1522 - 1523) ir Marcelis 
II (1555). Pradedant nuo po
piežiaus Londono (913-914) 
nė vienas popiežių neikia var
do, kuriuo nebūtų vadinęsis 
kuris iš pirmtakūnų. Tokiu 
būdu, iki šiol jau yra buvę 
Jonų — 23, Gregorių — 16, 
Benediktų — 15, Klemensų — 
14, Inocentų ir Leonų po 13, 
Pijų — 11. Iš viso popiežių 
sąraše randame 81 skirtingą 
vardą. Anot vadinamosios šv. 
Malakijo pranašystės, Petro 
vardu dabar tegalėsiąs būti 
tik paskutinis pasauly popie-

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkojame P. Ka

daičiu!. šeimininkei p. Smilgie- 
nei ir jos pagelbininkėms — 
p.p. Radaitienei, Jurkienei, Ja- 
niūnienei, SuiA-ilienei, Manke- 
vičienei ir kitoms už surengi
mą banketo mūsų sidabrinio 
vedybinio gyvenimo jubilie
jaus proga. Dėkojame pamer
gei Amelijai Daukantienei ir 
pabroliui Pranui Vaitkui, o 
Danutei Daukantaitei už gra
žią rožių puokštę. Dėkojame 
kun. Pr. M. Jurui, Lawrence 
lietuvių par. klebonui, už daly
vavimą mūsų jubiliejiniame 
bankiete, kleb. kun. Pr. Juš- 
kaičiui už atsilankymą ir do
vaną, kun. Bekšai, kun. J. 
Znotinui iš Washington, D. C., 
ir kun. Janiūnui už sveikini
mus ir linkėjimus; Seselėms 
Jėzaus Nukryžiuotojo už svei
kinimus ir dovaną. Dėkojame 
p. Antanui Daukantui už su
manų programos vedimą; sa-, 
vo sūnui Edmundui už dovaną 
ir sveikinimą per radiją, sese
riai ir švogeriui ir jų 
Zinkam už dovanas
nimus per radiją; dėkojame 
už sveikinimus per radiją ir 
dovanas p.p. Smilgiam, Dau
kantam, Vaitkam ir Janiū
nam; p. Margaretai Grybaitei 
už dovaną. Taip pat dėkojame

• savo tetai Minevičienei, Mary 
Minevičiūtei ir Keiperam už 
sveikinimus ir dovanas. Dėko
jame už sveikinimus per radi
ją p.p. Radaičiam,
Teberam, 
kienei už 
kaitei, V. 
gienei už 
mą; patarnautojoms prie sta-

lų — p,p. MačiukaMcj. H. Ra- 
daitytei, F. Plekavičiūtei, P. 
Strukienei, Teberienei. Suivi- 
lienei ir M. Šimkienei; taip pat 
vyrams — P. Plekavičiui, Sur
vilai, Teberui, A. Kontrimui, 
A. Šakaliui ir V. Žukui. Dar 
kartą tariame ačiū p.p. Juozui 
ir Onai Smilgiam ir jų sūnums 
— Alfredui ir Rikardui. Ben
drai dėkojame visiems ir vi
soms, kurie kokiu nors būdu 
prisidėjo prie to šaunaus pa
rengimo mus pagerbti jubilie
jaus proga.

Juozas ir Apalionija 
Bučinskai.

Cambridge, Mass.

SO 8-2712 Res. BIG 9013

Dr. J. C. Seymour
LANDŽIUS

Lietuvi* gydytoja* Ir chirurgą*. 
Naudoja vėliausi, X-Ray aparatą 

Pritaiko akiniu*.

53* E. Broadway, 
South Boston, Mass.

Valandos: 2 iki 4 Ir 7 Iki 8.

Dykaj^bendy mas
r. «k>

Keumatiškų Skausmų 
Arthritis

SO 8-4476

sunui 
ir sveiki

JEI NORI GREITAI IŠMOKTI ANGLŲ KALBĄ, ĮSIGYK —
"ANGLŲ KALBOS MOKYTOJAS"

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

DARBININKAS
W BROAOWAV. SO. BOSTON. MA*>
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I
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Survilam.
Zaveckam, p. Mon- 
pyragą ir p. Mačiu- 
Zukui ir Onai Smil- 
svetainės papuoši-

PASIRINK SAU PUIKŲ FORDO TROKĄ

Nėra Pickup troko lygaus For
dui. kuris duoda ekonomišką 
pasirinkimą V-8 arba 6-CILIN- 
DERIŲ JĖGOS 100 h.p.
inžinu. 95 h. p. šešių.

» ‘'-k'L **

Jokis kitas trokas neprilygsta 
Fordo LONG LIFE aptarnavi
mo rekordui. Naudojantis vė
liausia data iš 6,592.000 trokų. 
gyvybės apdraudos ekspertai 
įrodė, kad Fordo trokai ilgiau
siai tarnauja.

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
★

V isuomeniškai 
Nusiteikęs Pilietis

*

Dr. Joseph F. Antanėlis
OPTOMETRI8TA8

515 E. Broadway
South Boston, Mas*.

Otu»o Valandos išskyrų* 
Trečiadieniais ir Penktadieniai*

Vakarai* Nuo 7 Iki 9-tai 
šeštadieniai* nuo 2 Iki 8-tal.

Jei dar niekad nevartojai ROSSE 
TABS nuo Raumeninių skausmų, 
tankiai susijusių su Reumatizmu. 
Arthritis ir Neuntls, tai kodėl ne
pabandyti juos ŠIANDIEN mūsų 
išlaidomis? Vartojamos tūkstančių 
virš 25 metų.
Dykai Skaitytojams šio Laikraščio

Mes kviečiame jus pabandyti juos 
be mokesčio. Leiskite atsiųsti jums 
siuntinį 24 Tabletes Dykai. Jei ne
pilnai būsite patenkintas gaunama 
pagalba, grąžinkite likusią dal) ir 
už tai nebūsite mums skolingas. 
Bandymas nekainuos jums nei vie
no cento. NESIŲSKIT PINIGŲ. 
Tik atsiųskite savo vardą ir adre
są greitai j:
Koase Producte Co., Dept X-3
2708 Farwell Avė., Chicago 45, III.

TREJANKA

R

409 W. Broaduav
SO. BOSTON, MASS

Offlce Tel. SOuth Boston 8-094*

Eee. 37 Oriole Street
West Roxbury. Masa

TEL PA—7-1233 W

A. J. NAMAKSY
Reai Estale A

Inaurauce

Monuments and Markers 
Cemeterv Le t te r mg

NASHUA MONUMENT CO.
83 Kmsley St. Tel. 2155-W 

Nashua, N. H.

. SO 8-2805

Dr. J. L Pasakantis
DR. AMELIA E. RODD 

OPTOMETRISTAI

447 W. Broadway
So. Boston, Maa*.

OFISO VALANDOS:—
Nuo 9 ryto iki 7 vai. vakare.

Seredomis: —
Nuo 9 ryto iki 12 vai. dieną.

Tel. A V 2-4026
SMe

LAURENCE 

CURTIS 
Įrodytas Dorumas ir 

Gabumas Ofise 
Šteito Kasierius, 

’47-’48
Senatorius 3 kartus 
Atstovas 2 kartu 
Bostono M iesto 

councileris 2 kartu 
Asst. U. S. District 

Attcrney 1925-26 
U. S. Supreme Ct.

teisėjo Oliver 
\Vendell Holmes 
sekretorius 1922

U. S. Laivyno
Aviacijoj 1917-19

Sužeistų Amerikos
Veteranų vyres
nysis vice-koman- 
dieris 1946

Amputuotu Vetera
nų Asociacijos na
rys

Šteito pirmininkas 
Vėžio Kampanijai 
1949

Massachusetts Law 
Society pirminin
kas 1947

J. Repshis, M.D.
Lietuvis Gydytojas
495 Columbia Road 
arti Uphams Corner 
Dorchester, Mass.

V^landoa- 2—4 Ir 6—

Albert R. Barter
Pirmiau — Pope Optical Co.

Kada Jums reikalingi akiniai 
leiskite mums išegzaminuoti 

akis ir pritaikinti akinius.
Mes padarome dirbtinas akis

Tel. 6-1944 
Room 206

207 PARK BUILDING 
VVorcester, Mass.

275 Main St, VVebster, Mass.

ŽEMIAUSIA KAINA trokų iš
1.5 Fordo ekonomiškų modelių 
yra 6-c.hnderių 95 h. p. Forda* 

. 6 ; ItalPa SU nauju
gram-tight body.

žemos kainos 6-cilinderių For
das F-l įtalpos yra su oil filte- 
riu ir oil-bath ir oro valytuvu 
be ekstra mokesčio.

Keres Americas Economjj Rckup!
10 WAYS BETTER

THAN THE 4.OTHER POPULAR MARES!

3,220

4. Higher net lorqu«.
7. Highar cempraition rofie.
5. Oil filtar (stondord).
9. On«-quort oil both oir cloonor 

(•tondord).
1O. "Millien DoUor" Ceb tor orto 

drivor comfort, roominos* and

IHarS MOM CAFACTTT tO« ŠIOAtR LOAM
Ford S«r.M f-2 rated o» 5700 Ibj. G.V.W. o»en on 
8-ff. Io»9. 54-inch wlde Expre» Body. Ar*-#.
H olso ovoiloble tor 6,800-lb. G.V.W, Ford 
Series F-3.

Darysiu Viską Savo 
Galioj:

Sustabdyt žmonių 
pinigų eikvojimą

Sustabdyt politini 
favoritizmą

Kelti bendrą labą ir 
teisingumą visiems

CURTIS
Lt. GOVERNOR

* VETERAN *
I* V

M.

4 h”k* liBiB9 »•»

bMnng r.h,,,

F*rd Trutking 
C**ts les*
Bec**s«—

Uiing latesf registrofio* 
data on 6,592,000 trvcfcir 
lite insurance exparts prova 

Ford Trucks laft longer!

TEISĖJĄ CHARLES W.

TROMBLY
LATORENCE ADVOKATAS

AehROB tėvas — turi 5 vaikus.PV t * - - • • *
Chas. W. Trombly,

301 Essex St., Laurence. Mase.

Mūsų Trejanka yra 
pasaulinė Trejan
ka. Mūsų Trejan- 
kos šaknis, žievės, 
sėklos, lapai ir kiti 
dalykai surinkti 
nuo saulės tekėji- 

saulės nusileidimo. Ja- 
pirmučiausia saulė te

ka ir mūsų Trejanka prasideda 
iš Japonijos, Kinijos, Indo-Ki- 
nijos, iš Persijos, iš Egypto, 
Prancūzijos, Ispanijos, Vakarų 
Indijos, Pietų Amerikos, Cen- 
tralinės Amerikos, Mexicos, 
Šiaurės Amerikos, Canados — 
ir čia saulė leidžias. Įmerk Tre- 
janką į ruginę ir gerk po čer- 
kutę viso pasaulio gerą mišinį. 
75 už pokelį. Prisiunčiam į jū
sų namus.

ALEXANDER’S CO.
414 W. Broadway 

South Boston 27, Mass.

10'

mo ligi 
ponijoje

NAMŲ SAVININKAMS
Mes namus taisome, penti- 

name iš lauko ir vidaus; tai
some stogus, gatarus ir kami
nus. Nesvarbu kaip toli ir 
kaip didelis ar mažas darbas. 
Reikale parašykite atvyrutę 
arba telefonuokite: John Pet
rus, 131 Pond St., Randolph, 
Mass. Tel. RA 6-1177-J. So. 
Bostono ofisas, 409 Broadway, 
room 4 nuo 5-7 vakarais.

Mažos rendos — Mažesnės kainos
Veltui pristatymas — Išsimokėjimui 

Ateikite į krautuvę, kurioje 
garantuotas sutaupymas

J. CORONIS 8C SON 
FURNITURE CO.

168 W. Pearl St., Nashua, N. H. Tel. 4008

PARAMOUNT CLEANERSILAUNDERERS
Vieninteliai Brocktono Dry Cleaner* su Mothprooflng 

Patarnavimu
(Apdrausta nuo kandžių sugadinimo per 6 mėnesius) 

Marškiniai gražiai išplaunami
VELTUI PAIMAME IR PRISTATOME

Offisas ir Plant Krautuvė
560 Warren Avė., 766 Main St.
Tel. 736 — BROCKTON, MASS. — Kampas Grore St.

»

Laikas Pakeisti!
20 Metų, perilgai. 

Išrinkite Į 
DISTRICT ATTORNEY

Dėl Esšev County

Loniko pristatome, vestuvėms, į namus, krikštynoms, parems 
r piknikams. Patarnavimas skubus ir mandagus. Šaukite: 

BORIS BEVERAGE CO.
J. ARLAUSKAS, Savininkas

220 E St, Tel. SO 8-3141, So. Boston, Mass.

Pristatome Alų ir Toniką
Mes turime 11-kos rūšių alaus ir įvairių tonikų. Mes alų ir

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JO8 i 

PO GLOBA MOTINO8 ŠVČ.
Pirmininkė — Eva Markalenė,

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

Vlce-Pirmtninkė—B. OailiOnienė.
8 Winfield SL, So. Boston. Man. 

Prot. Rašt. — Stela Overkienė,
555 E. 6th St., So. Boston, Maas. 

Finansų Rašt. — B. Cūnienė,
409 Broadway, So. Boston, Mass. 

Tel. So-8-0948.
Iždininkė — Ona Šiauria,

51 Tampa St., Mattapan, M***. 
Tvarkdarč — M. Matejoškianė,

866 E. 5th St, So. Boston. Mass. 
Kasos GI.—Elzbieta Aukštikalnytė,

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

antrą antradienį mėnesio, 7:30 v. 
v«kare. Parapijos salėje, 492 E. 
8eventh St, So. Boston, Maa*.

Visai* draugijos reikalai* kraipkltės 
pa* protokolų raitininką.

GRABORIAI

S. Barasevičius ir Sūnus
Funeral Home

254 W. Broadway 
South Boston, Mass.

JOSEPH BARASEVIČIUS 
Laidotuvių Direktorius 

NOTARY PUBLIC
Patarnavimas Dieną ir Naktį 

Koplyčia Šermenims Dykai 
Tel. SOuth Boston 8-2590

AVenue 2-2484

CASPER
FUNERAL HOME

187 Dorchester Street 
South Boston, Mat*. 

Joseph W. Casper 
(KASPERAS)

Laidotuvių Direktorių* Ir
Balsamuotoja* 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas Dieną ir Naktį 

Koplyčia Šermenims Dykai
Tel. SO 8-1437

SOuth Boston 8-3960

YAKAVONIS
runeraJ Home

741 No. Main St.
Brocktcn, M a**.

V. YAKAVONIS 
Laidotuvių Direktorius tr 

Balsamuotojas
Patarnavimas Dieną Ir Naktį 
Koplyčia šermenims Dykai 

Tel. Brockton 8-1580

WAIT KU S
Funeral Home

197 Webster Avė.,
Cambridge, Mass.

PRANAS WAITKUS
Laidotuvių Direktorius ir 

Balsamuotojas 
(Notary Public)

Patarnavimas dieną ir naktį. 
Nauja modemiška koplyčia šer
menims dykai. Aptarnauja Cam
bridge ir Bostono kolonijas že
miausiomis kainomis.

Kainos tos pačios ir į kitus 
miestus.

Reikale šaukite: Tel. TR 6-6434.J

nt 
i 
i! 
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WAITT
FUNERAL HOME

30 Emerson Avė. 
Brockton, Mass.

Edward J.tfaitt ■
(Waitekūnas)

Laidotuvių Direktorius Ir 
Balsamuotojas 

žst&rnavlmaa Dieną ir Naktį. 
Koplyčia Šermenims Dykai 

Tel. Brockton 3368

I

•V. JONO EV. BL. PA6ALPIN8B 
DRAUGIJOS VALDYBA

I

Pirmininkas — Viktoras Mndonli,
21 Sanger St, So. Boston, M h M 

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

Protokolų Ražt — Kazys Rusteika 
206 L St, So. Boston, Mass.

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

Iždininkas—Stasys K. Griganavičius, 
699 E. Seventh St, S. Boston, Mm 

Maršalka — Jonas Zaikls,
22 Beethoven St, Roxbury. Mass.

Draugija laiko susirinkimus kas tre
čią sekmadienį kiekvieno mėnesio.

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

tės pas protokolų raitininką.

ZALETSKAS
Funeral Home

564 East Broadvvay
South Boston, Mass.

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

Patarnavimas dieną Ir naktį.
Koplyčia šermenim* dykai. 

NOTARY PUBLIC
Tel. SO 8-0815 

SOuth Boston 8-2609

W. J. Chisholm
GRABORIIS 

“Asmeniška* Patarnavimas” 

331 Smith SL, 
PROVTDENCE. R. I.

Telephone.
Ofiso: Dexter 1»52

Namų: PI. 6208



Penktadienis, Lapkričio 3, 1950

Kf&diis Karaliaus šventė Bostone

«VI
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Primename,
kad parapijos vaikams, ku

rie nelanko parapijinių arba 
Lituanistikos mokyklų, prasi
deda tikybos pamokos, para
pijos salėje, 492 E. 7th St., 
šeštadienį, 9 v. r., kitiems pa
rapijos paminklinėje mokyklo
je prie bažnyčios po vaikų šv. 
Mišių, kurios prasideda 9 v.r.

Nepaprastai gausiai
lankėsi žmonės į lietuviškas 

pamaldas šv. Petro bažnyčioje. 
Visų Šventųjų dienoje per vi
sas šv. Mišias žmonių buvo 
pilna bažnyčia. Vakare labai 
gražų pamokslą pasakė domi
ninkonas Tėvas Jurgelaitis. 
Reikia stebėtis jo gražia lietu
vių kalba. Vėjinių dienoje iš
kilmingas pamaldas atlaikė 
kun. P. Virmauskis. Vakarinių 
pamaldų metu kalbės kun. 
Mažutis.

Didžiosios krautuvės par
davinėja Pabaltiečių 
Festivalio tikietus

Bostono didžiosios krautu
vės, Jordan Marsh ir Filene’s, 
mielai sutiko pardavinėti Bal
tijos tautų (lietuvių, latvių ir 
estų) ruošiamo dainų, muzi
kos ir šokių festivalio tikėtus. 
Festivalis įvyks šeštadienį, 
lapkričio 11 d. 8 vai. vak. nau
jausio Bostono dangoraižio 
John Hancock Building salėje.

Tikėtų galima gauti “Dar
bininko” ir ‘Keleivio’ adm., 
Baltic Florists ir Lithuanian 
Furniture Co. krautuvėse ir 
pas atskirus platintojus. Rap.

Lankėsi pis namiškius
Alice Plevokaitė, kuri dabar 

yra muzikos mokytoja vyres
nioji Deer Isle, Maine, viešose 
mokyklose, praeitą sekmadie
nį buvo parvykusi į So. Bos
toną, pas savo tėvelius. Prieš 
tai jį dalyvavo Maine valstijos 
mokytojų suvažiavime, įvyku
siame Lewiston, Me., kur ji 
susirado lietuvių ir buvo apsi
stojusi pas Ignacą ir Va'eriją 
Čiužus. Rap.

Pobūvis
Paremkime kilnius sumany

mus ir gražius kultūrinius 
darbus, kuriuos nepailsdamas 
dirba plačiai žinomas JAV Ne
kalto Prasidėjimo Kongregaci
jos seserys.

Jų darbams paremti Bostono 
N. Pr. S. Gildą rengia “pupų” 
pobūvį, kuris bus lapkričio 
(Nov.) 19 d., 3 vai. po pietų 
šv. Petro parapijos salėje (po 
bažnyčia). Gildos narės ir ki
tos dalyvės prašomos parū
pinti dovanų. Valdyba.

Ateitininkai susirenka
Sekmadienį, lapkričio mėn. 
dieną 4 vai. p.p. Šv. Petro5

parapiios paminklinėje mokyk
loje (prie bažnyčios) įvyks 
Ateitininkų Sendraugių Są
jungos Bostono skyriaus susi
rinkimas. Bus labai aktualių 
pranešimų. Dalyvauti reikia 
visiems. Taip pat prašoma at
silankyti ir tie ateitininkai-ės, 
kurie vėliau Bostone arba jo 
apylinkėse apsigyveno ir dar 
užsiregistruoti nesuspėio.

Valdyba.

/

Sekmadienį, spalio 29 d. Šv. 
Petro parapijos klebono kun. 
Virmauskio rūgščiu ir jam 
vadovaujant Bostono lietuviai 
iškilmingai šventė Kristaus 
Karaliaus šventę, sutvirtinda
mi savo pasiryžimą visuomet 
būti ištikimi Kristaus Kara
liaus piliečiai ir jo kariai.

Šv. Petro bažnyčia 10 vai. 
prisirinko pilnutėlė žmonių. Vi
sos katalikiškos draugijos at
vyko organizuotai su savo vė
liavomis. Giedojo muziko Je
ronimo Kačinsko vedamas pa
rapijos choras ir buvo išgirsta 
Bostono Lietuvos operos dai
nininkė Juzė Krištulaitytė, ku
ri puikiai išpildė solo “O Sanc- 
tissima” — Matildos Marche- 
si”.

Šv. Mišias atnašavo ir pa
mokslą sakė kun. K. Mažutis, 
kuris pasakė:

“Šventoji Lietuva nebuvo 
.niekad taip šventa kaip šian
die. Ji niekad nebuvo davusi 
tiek šventųjų kankinių, kaip 
dabar. Daug tūkstančių mūsų 
brolių kenčia ir miršta už 
Kristaus Bažnyčią ir savo tė
vų žemę...”

Šios ir kitos pamokslininko 
mintys pasiekė netik klausyto
jų ausis, bet ir širdis.

Po pietų Municipal Buildin- 
go salėje įvyko minėjimas. Ir 
čia irgi skaitlingai susirinko 
bostoniečiai.

Minėjimą pradėjo šv. Petro 
parapijos choras, vadovauja
mas Jer. Kačinsko malda “Tė
ve Mūsų”.

Po to prof. Ylos paskaita. 
Prelegentas vaizdžiai apibūdi
no Kristaus Karaliaus asme
nybę ir Jo karalijos santvar-į 
ką, pagrįstą malda, darbu iri 
artimo meile. j |

Po paskaitos pasirodė sce-J 
noje gerai bostoniečiams pa-i 
žįstama solistė J. Krištoiaitytė 
ir gražiai išpildė solo: “Kad 
širdį tau skausmas” — Nauja
lio, "Hostias et pracces” — 
Verdi ir “O Visagali” — Mo 
niuškos.

Mūsų scenos veteranas Hen
rikas Kačinskas padeklamavo 
šventei pritaikintų eilėraščių: 
“Malda” ir “Yra žmogus ir 
Dievas” — abu Brazdžionio, 
“Credo” — Santvaro, ir “Rū-‘ 
pintojėlis” — Putino.

Minėjimas buvo baigta to 
pačio choro giesmėmis: “Ryt
metinė giesmė” — Bramso, 
“Rex Christo” komponuota 
pačio choro vedėjo Jeronimo 
Kačinsko ir “O Kristau pasau
lio valdove” — Kavecko. Tuo 
buvo baigta minėjimas. Publi
kai skyrstantis iš šalies, visų 
ausyse vis dar skambėjo pas
kutinės giesmės aidas: “O Vi
sagali, pasaulio valdove, su 
Tavim eina tautos gyventi, su 
Tavim eis visa Lietuva“’ A. J.

0 aharties Q\i$tabo±
Aš dogmų nepripažįstu

Lietuvos Dukterų dr-jos
intencija šv. Mišios bus gie

damos sekmadienį, lapkr. 5 d., 
10 v. r. per šias šv. Mišias eis 
prie šv. Komunijos šios drau
gijos narės ir moterų sodali- 
cija.

Merginų sodalicija priims 
šv. Komuniją per vaikų šv. 
Mišias 9 v. r.

Ruošia Kalėdų Eglutę
Kalėdoms So. Bostono lietu

vių parapinė mokykla labai 
gražiai kasmet papuošia mo
kyklos kambarius eglutėmis. 
Kiekvienoje klasėje būna 
įrengta be eglutės dar ir pra- 
kartėlė. Tačiau vaikučiai la
biausia džiaugiasi, kai atvyks
ta Kalėdų Senelis su dovano
mis. Dovanas parūpina Soda- 
lietės kun. A. Abračinskui va
dovaujant.

Be to, visiems parapijos vai- 
■ kučiams būna eglutė ir salėje 

po bažnyčia. Vaikučiai, sese
lių vadovaujami, paruošia gra
žią programą. Žmonių papras
tai prisikemša pilna salė. Ma-’ 
rijos Vaikelių Draugija su sa
vo dv. vadu kun. A. Abračins- 
ku, parūpina dovanų, kurias 
išdalina rogėmis atvykęs Ka
lėdų Senelis.

Šiemet šitokios iškilmės bus 
gruodžio mėn. 24 d., sekmadie
nį, 2 vai. po piet.

Mirė
Spalių 31 d., miesto ligoninė

je mirė savaitę pasirgęs, Ed
vardas Pranašas, 63 metų, 
gyv. 2 Dixfield St. Kilęs iš Jo
niškio parapijos, 
pragyveno 40 metų, 
žmoną Stanislavą, 
brolį. Laidojamas iš 
parapijos lapkr. 4 
Naujos Kalvarijos 
Pašarvotas pas laidotuvių di
rektorių D. A. Zaletską, 564 
Broadvay.

Amerikoje
Paliko 

seserį ir 
Šv. Petro 
d. 9 v. r. 

kapuose.

Vaikų “Haliovveen”
Spalių 31, parapijos mokyk

los vaikučiai, seselėms moky
tojoms vadovaujant, turėjo 
puikiausią “Good time”, — 
Halloween party. Buvo su
ruošta gražus programėlis ir 
skanūs užkandžiai.

Vėlinėse šv. Mišios 9-rios 
buvo atnašaujamos už visus 
mirusius parapijiečius.

Mirė Pranas Lipas
Visų Šventų rytą, 

mėn. 1 d., trečiadienį 
pamaldų, nuo širdies 
mirė Pranas Lipas,
Prasidėjimo lietuvių parapijos 
Cambridge dženitorius. Gedu
lingos pamaldos su 3 Mišiomis 
bus šeštadienį 9 vai. Po pa
maldų bus lydimas į šv. My
kolo kapines. Pašarvotas pas 
Vaitkų, 197 Webster Avė.

A. a. Pr. Lipas buvo senas 
“Darbininko” skaitytojas ir 
rėmėjas. Jo žmona mirė rug
pjūčio mėn. taip pat nelauktai.

Sukaktis
Pranas ir Petronėlė Geruls- 

kiai, gyv. Islington, Mass., 
Myopia Club Beverage bendro
vės savininkai, šventė savo 30 
metų vedybinio gyvenimo su
kaktį. P.p. Gerulskiai yra LDS 
nariai, “Darbininko” ir Lietu
vių Radijo Valandos progra
mos rėmėjai. Jie yra taip pat 
visų katalikiškų įstaigų rėmė
jai.

Spalio 12 d. p.p. Adomas ir 
Magdalena Drusdžiai, gyv. So. 
Bostone, šventė savo 15 metų 
vedybinio gyvenimo sukaktį. 
Adomas Druzdis yra So. Bos
tono Lietuvių Piliečių draugi
jos finansų raštininkas ir jos 
klubo namo* komisijos pirmi
ninkas. Pp. Druzdžiai yra pa
vyzdingi lietuviai ir auklėja 
tris vaikučius — Magdaleną, 
Tarną ir Virginiją.

GYVA FEDERACIJOS VEIKLA

lapkričio 
grįžęs iš 

smūgio 
Nekalto

REIKALINGAS kambariams 
apšildyti aliejinis pečius.

Prašoma skubiai pranešti 
Pr. Lembertui, 545 E. Broad- 
way. Tel. SO 8-0606.

VASARA - MOLIS,
ŽIEMĄ-BROLIS

Tai sena lietuviška misle bei patarlė apibudi
nanti pečių.

Ištikrųjy, orui atšalus visi pasigendam to 
“malonaus” brolio — pečiaus.

Darbai kalba už save
Jau ruduo. Ir vėl rinkimų 

laikas Massachusetts valstybė
je. Kandidatai žada daugiau 
viens už kitą ir visokiais bū
dais mėgina patraukti balsuo
tojus. Tačiau beveik visi Mas
sachusetts valstybės Lietuviai 
dalyvavo kokiam nors seime, 
ar parengime, kuriame taipogi 
dalyvavo gubernatorius Paul 
A. Dever ir asmeniškai su juo 
susipažino. Kadangi, jis neat
sisakė su jais bendrauti, tai 
parodo, kad jis interesuojasi 
mumis. Nėra čia reikalo nei 
išskaičiuoti, kiek jis yra gero 
padaręs ir nuveikęs, nes kur 
tik pažiūrėsi, matyti geros in
teligentiškos administracijos 
darbai.

Darbais ir žodžiais gub. Paul 
A. Dever visuomet yra nuo
lankus lietuviams.

Taigi, kai balsuosime, paro
dykime, kad lietuviai įvertina 
jo draugiškumą ir vėl išrinki
me Gub. Paul A. Dever. SkJ.

Juozas A. Lola.

ALRK Federacijos Bostono 
skyrius, klebono kun. Pr. Vir- 
mauskio ir p. Stakučio vado
vaujamas, jau kuris laikas ro
do didelio aktingumo ir gyvo 
veiklumo. Besiartinant 31-m 
Federacijos Kongresui Pitts- 
burghe, turėta keliatas rimtų 
susirinkimų, kuriuose pagrin
diniai išnagrinėta esamoji būk
lė ir numatytos gairės atsities 
darbams.

Pittsburgho Kongresui sėk
mingai praėjus ir pasiųstiems 
atstovams iš jo sugrįžus, pe
reitą penktadienį įvyko plates
nis susirinkimas. Kun. Pr. Vir
mauskis tarė gyva ir įdomų 
žodį organizacinės katalikų 
veiklos reikalu šiais modemiš
kais laikais. Kun. kapl. Mažu
tis padarė išsamų pranešimą 
iš Pittsburgho Kongreso pla
čiau sustodamas ir paaiškin
damas svarbius jo nutarimus. 
Iš pranešimo paaiškėjo, kad 
31-masis Federacijos Kongre
sas didelio susirūpinimo paro
dė ir aiškius nutarimus padarė 
šiais klausimais: Katalikų Ak
cija turi būti sustiprinta ir 
ypatingas dėmesys kreipiamas

į priaugančiąją kartą, į jauni
mą. Vykdant vaikučių kateki- 
zaciją mokytojų laikytojai įpa
reigoti tenkinti tėvų pagrįstus 
prašymus ir jų vaikams tiky ] 
bą dėstyti jų gimtąja kalba. 
Siekti suintensyvinti lituanis-' 
tinj pradą lietuvių laikomose 
mokyklose ir išpopuliarinti lie
tuvių mokyklą lietuvių kilmės 
šeimose. Pritarė Pasaulio Lie
tuvių Bendruomenės organiza
vimo idėjai ir paragino pasku
binti savo darbą tas komisijas, 
kurios svarsto P.L.B. praktiš
ko įgyvendinimo klausimus 
Jungtinėse Amerikos Valsty
bėse.

Po šio pranešimo susirinki 
mo dalyviai turėjo malonumo 
pasigerėti p. O. Ivaškienės jau
nesniųjų mergaičių grupės pui
kiai išpildytais tautiniais šo
kiais. Jiems pasibaigus niekas 
nenorėjo eiti iš salės ir ilgesnį 
laiką dalinosi įspūdžiais apie 
gerai ir įdomiai pravestą susi
rinkimą.

Susirinkimo metu buvo ren
kami Crusade for Freedom pa
rašai. L.

• “Girdėjai, ir vėl bus nauja dogma. Senos dogmos, matyti, 
jau paseno ir nebeveikia. Aš tai jokių dogmų nepripažįstu”.

Nukalbėjo vienas toks senas šio krašto pilietis pupsodamas 
autobuse. Mačiau, kad ginčytis su juo nėra prasmės, tai aš tik 
pasiūliau lipti iš autobuso nesustojus. “Ar nori, kad sprandą 
nusisukčiau?” — atsakė skersomis pažiūrėjęs. “Ne, aš to nie
kam nelinkiu, — atsakiau, — tik norėjau patikrinti, ar tikrai 
jokių dogmų nepripažįsti. Juk yra tiesa, kad vežimui nesusto
jus nepatariama šokti, nes gali atsitikti, kad daugiau jau ne
šokinėsi. Aną kartą mačiau, kaip vienas ėjo ir nepaisė gatvėje 
stulpo. Jis, turbūt, taip pat nepripažino dogmos, kad į stulpą 
atsitrenkęs, gali smegenis sutrenkti, ir tada viskas susimaišys: 
dogmos ir nedogmos”. Mano bendrakeleivis nusigręžė ir dau
giau nenorėjo su manim kalbėti. Girdi, aš juokus iš jo taisau.

• Juokinga iš tikrųjų ginčytis, kad yra tiesų, kurių žmogus 
nepaisyti negali. Sakysime, kas nors paskolino kitam 200 do
lerių du kartus. Sko ininkas paskui įtikinėja, kad jis kaltas tik 
300, nes jam atrodo, kad du kart du yra tik trys, o ne keturi. 
Bet tokias tiesas labai lengva patikrinti: pasidėjai keturis pa
galiukus ir gali skaičiuoti kiek nori — vis išeis keturi. Čia :r 
aklas mato. Mato taip pat, kad gatvėmis vežimai važinėja, kad 
juos tvarko žalios ir raudonos šviesos, ir laikosi tos tvarkęs. 
Pabandytų nesilaikyti, ir daugiau nevažinėtų. Kiekvienam tas 
yra aišku, kaip dogma.

• Bet tos dogmos, kuries tvarko moralinį ir religinį žmoni ) 
gyvenimą, nekrinta į akis taip, ka’p žalia ar raudona švies0. 
Gali jų ir nepastebėti, gali ir nepripažinti. Kam nors nepatinka 
moterystės pastovumas, ir jis to nesilaiko. Kam nors geriau iš- 
simeluoti. negu pasakyti tiesą, ir jis jos nesako. Kam nors at
rodo, kad jokio Dievo nėra, ir jis taip gyvena, lyg jo nebūtų. 
Čia keturių degtukų nepaimsi ir neįrodysi, kad yra kitaip. Jis 
tiki tik tam, ką saujoje turi. Visokių tų žmonių buvo ir visokių 
bus:: tikinčių ir netikinčių. Bet tokio aiškaus dogmų įrodymo, 
kaip mūsų laikais, dar niekada nė-a buvę.

• Nuvykime, pa v., į Sovietų Rusiją. Ten rasime dogmas ant 
kiekvieno žingsnio. Ten reikia priimti kaip dogmą visą, ką tik
tai komunistų partija paskelbia: vieną išmintingiausį vadą, kol
chozus, Markso - Stalino evangeliją, rusų išradingumą, “tautų 
išlaisvinimą”, demokratiškiausią demokratiją, nepaprastą žmo
nių gerovę, ir taip toliau, ir taip toliau... Šios dogmos net kul
ka į galvą sodinamos. Nieko nepakritikuosi, niekam nepasiprie
šinsi. Jei būtum net Trygve Lie, ir tai patektum į nemalonę už 
tai, jei nepriimtum kurios bolševikinės dogmos.

• Man tas atrodo labai prasminga. Savo laiku rusų inteligen
tija labai didžiavosi, kad ji jokių dogmų nepripažįsta  ̂išskyrus 
tą vieną, kad žmogus paeina iš beždžionės. Pasekmės atėjo 
žiaurios ne tiktai Rusijai, bet ir daugumai kitų kraštų, žmonas 
turi arba lenktis toms bolševikinėms dogmoms arba kovoti ir 
ieškoti pamestos tiesos. Kas nori, ją ir randa. Randa, kad žmo
gus nėra koks beždžionės, o Dievo vaikas, kuriam yra privalo
ma laikytis moralinių ir religinių tiesų, jei jis nenori nusisukti 
sprando.

Katalikų Bažnyčia nieko naujo neišranda ir neprimeta, Ji 
tiktai nurodo, kur yra tiesa, kur ta žalia ir raudona šviesa, ku
ri palaiko pasaulio tvarką. Kam ji nepatinka, tas gali šokti ir 
iš judančio vežimo. Tik tada nėra jokios garantijos, kad antrą 
kartą vėl bus galima šokti. S.

Pasaulio Lietuvių Kultūros Žurnalo

AID
PLATINIMO VAJUS

laokričio, gruodžio, sausio ir vasario mėnesiais
t

LIETUVIŲ BALDŲ KRAUTUVE ką tik ga
vo iš dirbtuvių naujų, moderniškų patogių, įvai
raus dydžio pečių, kambariams apšiydyti. Taipgi 
kepimui ir virimui. Ateikite tų moderniškų “bro
lių” pažiūrėti į

LITHUANIAN FURNITURE CO V.
336^328 Broadvvay, South Boston, Mass.

Išėjo nauja “Eglutė”
Po vasafbs atostogų kiek 

užtrukęs, išėjo naujas, rugsėjo 
mėn. 8-tas “Eglutės” numeris. 
Jame yra L. Žitkaus, St. Džiu
go, O. B. Audronės, J. Rima- 
šausko, Al. Barono, O. Ra- 

. žauskienės ir kt. nuotaikingų 
eilėraščių. Vyt. Tamulaičio, 
Svirplio muzikanto kelionių ir 
V’, Cižiūno “Tokia buvo Lietu
va” tęsiniai, Ig. Malėno pasa
ka “Katinas Maras”, O. B. Au-

Įspūdinga Vyčių švente
Bostono Vyčiai Kristaus Ka

raliaus šventėje, atvykę į iškil
mingas ir labai įspūdingas 10 
vaL pamaldas šv. Petro baž
nyčioje, prisiartino prie Dievo 
stalo ir visi priėmė šv. Komu
niją.

Po pamaldų, salėje po baž
nyčia, įvyko jaukūs Vyčių 
suruošti pietūs. Atidarymo 
prakalbą pasakė šių iškilmių 
rengimo komisijos pirmininkas 
Jonas Ulevičius. Jis pakvietė 
kun. Abračinską sukalbėti 
maldą ir ilgametį “Darbinin
ko”' redaktorių A. Kneižį, pra
vesti iškilmių programą.

•~r ■ ■"
dronės feljetonas “Aš ir šal
dytuvas”, Oscar WUde pasaka 
“Šykštusis milžinas”, M. Va
lančiaus, Pr. Mašioto ir kt. be
letristikos, iš mokyklų gyveni
mo ir kt. Numeris iliustruotas 

pačių

Pietų metu kalbėjo: A. L. 
Vasiliauskas — Lietuvos Vy
čių Centro pirmininkas, Bosto
no kuopos dv. vadas kun. A. 
Kontautas, adv. A. J. Young- 
Jankauskas, kun. Kazys Ma
žutis, P. Razvadauskas, sve
čias kun. St. Yla, ateitininkų 
atstovė — p-lė Česlovą Šid
lauskaitė, kun. J. Klimas ir k.

Po to, Viktoras Ančiukaitis, 
Liet. Vyčių 17 kuopos vardu 
įteikė klebonui kun. P. Vir- 
mauskui 1000 dolerių vertės
čekį. Šiuos pinigus Bostono] I 
Vyčiai paskyrė parapijos baž-Į| 
nyčios vieno lango vitražo] Į] 
įrengimams.

Kun. Virmauskis nuoširdžiai 
vyčiams padėkojo už auką, 
ypač už jautrų Bažnyčios rei
kalų atjautimą.

Pabaigoje A. Kneižys padėJĮ 
kojo šeimininkėms ir patar-i 
nautojoms, o maldą sukalbėjo] 
dv. vadas kun. Kor.tautas.

Vakare vyčiai savo patalpo- 
nr.,reikalais gaJL dar ^ražiai pasilinksmino ir

’arniunko” adminutracijoje. pašoko.

dail. P. Osmohldo ir 
skaitytojų piešiniais.

Bostone gyvenantieji skai
tytojai prenumeratos ir atski
rų 
“Di

AIDAI

AIDAI

AIDAI

AIDUS

A I D

AID

VISI

V

V

yra mokslo, literatūros bei meno ir vi
suomeninio gyvenimo mėnesinis žurnalas, 

puoselėja tautinę kultūrą ir savo pusla
piuose talpina lietuvių mokslininkų, rašy
tojų ir menininkų naujausius kūrybos 
darbus.

apjungia visus pasaulio lietuvius, kuriems 
rūpi lietuviškoji kultūrinė kūryba, tauti
nės gyvybės išlaikymas ir Lietuvos nepri
klausomybės atgavimas.

redaguoja redakcinis kolektyvas sudary
tas iš žymių lietuvių kultūrininkų su ra
šytoju Ant. Vaičiulaičiu priešakyje.

prenumerata metams: JAV ir P;et" Ame- 
rikoie — $5.00: Kan^doie — $5.50 (ka- 
nadiški — $6 00); kituose kraštuose — 
$6.00. Atskiras numeris JAV — 53 c.; 
kitur — 55 c.

administracijos adresas: — 
AIDAI, Kennebunk Port, Maine

KVIEČIAMI Į KULTŪROS ŽURNALO

AIDŲ Platininio Talki?.
Tenelieka nė vieno lietuvio, kuris ne įkaitytu

AIDU




