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Jung. Valstybių galinga 
karo mašina ir suteikta 
stambi pagalba Rusijai ir 
kitoms Europos valsty
bėms laimėjo karą. Tačiau 
dėl taikos tebeina ginčai. 
Mažosios tautos tebėra 
Rusijos vergijoje.

Artinasi rinkimai. Di
džiosios Jung. Valstybių 
politinės partijos paskelbė 
savo programas, kuriose 
yra įtraukta ir mažosioms 
pavergtoms tautoms Eu
ropoje užtariantis žodis. 
Tik gaila, kad tas užta
riantis žodis paskelbtas tik 
prieš pat rinkimus.

Laikraštis “Darbinin
kas” yra apolitinis. Ta
čiau mes nuoširdžiai pata
riame visiems lietuviams 
piliečiams balsuoti ne už 
partiją, bet savo balsus a- 
tiduoti kandidatams, ne
žiūrint kurios partijos jie 
laikytųsi, kurie gynė, gina 
ir pasižada ginti paverg
tos Lietuvos teises į laisvą 
ir nepriklausomą gyveni
mą; kurie gina teisingus 
darbininkų reikalavimus; 
kurie palaiko ir gina Ka
talikų Bažnyčios ir Jung. 
Valstybių principus ir 
griežtai smerkia komuniz
mą ir kitus izmus, užsimo
jusius sugriauti šio krašte 
tvarką ir ant tų griuvėsių 
pastatyti raudonojo fašiz
mo režimą.

Lietuvis pilietis, ypač ka
talikas neprivalo balsuoti 
už tą ar kitą kandidatą, 
kuris pritaria komunizmui 
—baisiausiam pasaulio sli
binui.

Visų piliečių šventa pa
reiga antradienį, lapkričio 
5 dieną eiti į balsavimo 
vietas ir atiduoti savo bal
są už kandidatus, kurie 
drąsiai gina demokrati
nius principus, pagrįstus 
Dievo ir Bažnyčios moks
lu.
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Lietuvių Delegacija Pas Prezidentą
18,000 Maldininku Dalyvavo

Pontifika'ėse Sv. Mišiose
Virš 15,000 Išklausė Arkivyskupo 

Cushing Kalbos Vakare
Kris- bių, bet ir iš Kanados, iš

Granada, Ispanija—Kar
dinolas Augustin Parrado 
y Garcia, Grenados arki
vyskupas, mirė, sulaukęs 
74 metų. Jis buvo vienas iš 
trijų naujų kardinolų Is
panijoje, kuriuos Popie
žius Pijus XII pakėlė į tą 
garbingą vietą vasario mė
nesį. Jis paliko visus savo 
žemiškus turtus Grenados 
seminarijai, kurią jis pats 
pastatė ir kurios koplyčio
je jis buvo palaidotas.

Pereitais metais, Kardi
nolas Garcia minėjo savo 
auksinį 50 metų kunigavi
mo jubiliejų, ir 20 metų 
vyskupavimo sukaktį.

Boston, Mass.
taus Karaliaus šventėje į- Pietų Amerikos tautų ir 
vyko milžiniškos ir įspū- salų.
dingos pamaldos ir susi-į Kongresas užsibaigia 
rinkimas oaminėti Aštun- šiandie \ spaliu 29 d. su 
to Tautinio Krikščioniško paskaitomis ir konferenci- 
Mokslo Brolijos Kongreso jomis. Tž viso užsiregis- 
Boston Garden didžioje sa- travo 14,000 atstovų, ir bu
lėje. Ivo pasakyta 193 formulės

Ryte, 10:30 vai., 18.000 kalbos. Bendras Kongreso 
žmonių išklausė Pontifiką- tikslas tai: kaip tinka- 
lių šv. mišių, kurias cele- miausiai pamokinti jau- 
bravo J. E. Arkivyskupas nesniuosius vaikučiu^ ir 
Amleto Giovani Cicognani, taip gi suaugusius katali- 
Apaštališkas Delegatas kų tikėjimo tiesų. Visi da- 
Tungtinėse Valstybėse, lyviai įgyjo naujų jėgų ir 
Turiningą pamokslą paša- atnaujino savo pasiryži- 
kė Kardinolas Spellman iš 
New York. Tai buvo di
džiausias ir iškilmingiau-! 
sias suvažiavimas tikin
čiųjų Bostono salėje.

Vakare, 8:30 vai., taip gi 
didelė minia žmonių, virš 
15,000, susirinko toje pa
čioje Boston Garden sale
le, išklausyti J. E. arkivys
kupo Richard J. Cushing 
kalbos, kuris prašė visų 
melstis už Popiežių Pijų 
X, kad jis būtų paskelbtas; 
šventuoju. Popiežius Pijus 
X buvo Krikščioniško 
Mokslo Brolijos didis apa
štalas.

Per keturias Kongreso 
dienas įvyko 65 konferen
cijos ir diskusijos apie 
krikščioniško mokslo svar
bą ir reikalą, ir buvo svar
stoma kaip įsteigti naujas 
kuopas parapijose, ir kaip 
palaikyti ir praplatinti vei
kimą visame pasaulyj.

Konferencijoms vadova
vo virš šimtas vyskupų, 
netik iš Jungtinių valsty-

mą darbuotis Dievo garbei 
l ir pravesti Dievo Karaliją 
i visų širdyse.
i ____________

Rusai Ruošiasi Lemiamiems 
Smūgiams PREZIDENTAS IIARRY S. TRUMAN

Amerikos Lietuvių Taryba Gavo 
Audiencijų Baltajame Name

5,0*0 JAUNUOLIŲ
PAMALDOSE

Prezidentas Trumanas sutiko priimti Amerikos 
lietuvių delegaciją Baltąjame Name, Washingtone, spa
lių 29 d., 12:15 vai. po piet, ir išklausyti jos pranešimą 
apie Lietuvą. Gavus žinią iš Washingtono, kad lietuvių 
atstovai bus priimti, tapo sudaryta delegacija iš ALT 
Vykdomojo Komiteto narių — prez. Leonardo šimu
čio, sekr. Dr. P. Grigaičio, ižd. Miko Vaidylos, ir keleto 
stambesniųjų kolonijų veikėjų, viso ne daugiau kaip 10 
asmenų.

Šis delegacijos priėmimas Baltąjame Name da
bartiniu laiku, turi nepaprastai didelės reikšmės Lie
tuvos išlaisvinimo reikalu. Pats faktas, kad Jungtinių 
Valstybių prezidentas sutiko pasikalbėti su Amerikos 
lietuvių atstovais apie Lietuvą, yra aiškus įrodymas 
viso pasaulio akyse, kad šios galingiausios demokrati
jos valdžia stoja už laisvos Lietuvos atsteigimą.

Savo draugingu lietuviams žestu, prezidentas Tru-
i manas patvirtina Jungtinių Valstybių nusistatymą 
Lietuvos ir kitų Baltijos valstybių atžvilgiu, pareikštą 
velionio prezidento Roosevelto ir jo administracijos.

ŠEŠI METAI KAIP LIETUVIUS PRIĖMĖ
F. D. ROOSEVELTAS

Prieš šešetą metų, 1940 spalių 15 d., Franklin D. 
Roosevelt priėmė Baltąjame Name Amerikos lietuviu 
atstovų grupę, panašaus sąstato kain dabar, ir pareiš
kė jai, kad Lietuvos nepriklausomybė nėra žlugusi, kad 
“Lithuania will be free”. Kelioms savaitėms prieš tai 
Valstybės Departamentas buvo padaręs viešą pareiški
mą, pasmerkiantį Sovietų Rusijos užsimojimą anek
suoti tris Baltijos valstybes, kaipo plėšikų darbą nesu
tinkantį su Amerikos žmonių įsitikinimais ir teisingu
mo principais.

Nežiūrint kiek Jungtinės Valstybės buvo privers
tos daryti nuolaidų karo metais Sovietų Rusijai, besi
stengdamos išlaikyti vieningą frontą prieš “Ašies” ag
resorius, nuo to savo nusistatymo, Lietuvos, Latvijos 
ir Estijos atžvilgiu, nenukrvpo nei "irmesniou Po-sp 
velto, nei dahartin”

’ Šis fakt~~ Fr*: -a*'' «’* le’es 
tojo krašto ateičiau

Prezidentas Trumanas, rri!mdamas ’ietrr’*-’ 
gaciją, dabar dar kartą narodė, kad Jungtinės Valsty
bes nori matyti atstatytą laisvą ir nepriklausomą T :e- 
tuvą.

UN PRADĖJO SESIJAS BE 
MUZLKOS IR BE MALDOS

New York (LAIC) — 
“Time and Tide” rašo: 
“Kas skaito Rusijos, Jugo
slavijos ir Lenkijos spau
dą, aiškiai jaučia, kad Ru
sija su negirdėtu skubotu
mu ruošiasi lemiamiems 
sprendimams. Rusija nie
kad nesutiks su dabartine 
stabilizacija, o kurstys ne
ramumų židinius ir steng
sis visą atsakomybę pri
kišti vakarų demokrati
joms”. Šia proga įdomu 
prisiminti Naujosios Ze
landijos parlamento atsto
vo Doidge pareiškimą: 
“Ankščiau ar vėliau, pa
reiškė jis, tautos turės iš
eiti į kovą prieš komuniz
mą. Priešingu atveju nėra 
jokių vilčių visuotinei tai
kai.”

New York — Trečiadie- Mažųjų tautų atstovai — 
nį, spalių 23 d. delegatai iš Belgijos, Brazilijos, Mek- 
51 tautos suvažiavo į New sikos ir kitų įnešė, kad ve- 
York dalyvauti UN posė- to klausimas būtų svarsto- 
džiuose. Sesijos prasidėjo mas Jungtinių Tautų su- 
be muzikos ir be maldos važiavime. Rusija griežtai 
Pažymėtina, kad UN tary- priešinosi. Tačiau buvo 
bos niekuomet nesimel- priversta nusileisti ir su- 
džia Dievo pagalbos jųjų tikti, kad veto klausimas 
svarstymuose, nes sakosi, būtų svarstomas, 
kad randasi jų tarpe skir
tingų tikybų žmonių. Pro
taujantis žmogus klausia: 
ar ne visos tikvbos nrina- 
žista viena Dievą, mūsų 
Sutvėrėją? Rodos, kad ne.

Tačiau, Prezidentas Tru
man, baigdamas savo kal
bą UN, pasakė šiuos mal
dos žodžius: “Lai Visaga
lis Dievas, Jo begalinėje iš- 
jmintyje ir gailestingume, 

; saugoja mus ir teikia
„ i __ , . .. ... ../mums pagalbos pravestiNew York Kadangi bignavo savo aukštą vietą pastovią taiką pasaulyje. 

UN suvažiavimas^ prasidė- laivyne ir įstojo į Tėvų^Jė- Su Dievo pagaiba mums 
pasiseks”.

I

Stalinas Negali Suvaldyti i 
Savo Kareivių

AMERIKOS LIETUVIŲ TARYB *.

ANGLU* ? * “UOJ~ ITAUTZ 
SUT/ EGYPTUI

K 51 UN TAUTOS 33 DALY
VAVO ŠV. MIŠIOSE

Kadangi bignavo savo aukštą vietą pagtovią taiką pasaulyje.

Fulda, Vokietija — Šios 
diecezijos katedroje, susi
rinko 5,000 jaunuolių, vy
rų ir merginų, išklausyti 
Pontifikales šv. mišias, 
kurias celebravo vyskupas! 
Aloisius Muench, iš Fargo, 
North Dakota, Amerikos.

Dėl Anglies Trūkumo 
Sutaikė Traukinius

Vienna, Austrija, spalių 
28 — Valdžia įsakė sulai
kyti visus civilius trauki
nius dėl stokos anglies. Ta
čiau prekiniai traukiniai

jo be maldos, tai J. E. Kar- zuitų naujokyną, Werner- 
dinolas Spellman suruošė sville, Pa. į
Pontifikales šv. mišias, 
Šv. Patriko Katedroje,, 
New York, ir kvietė visus 
51 UN tautos atstovus at
silankyti į pamaldas Kris
taus Karaliaus šventėje ir 
maldauti Dievo pagalbos ir 
apšvietos pravesti pasto
vi ątaiką pasaulyje.

Tose iškilmingose pa
maldose dalyvavo 33 tautų 
atstovai. Jų tarpe buvo 
Andrei Vishinsky, vice- 
ministeris iš F 
dar keturi Sovietų atsto
vai. Iš Jugoslavijos nepa
sirodė nė vienas atstovas.

Jis yra vyriausias iš de
vynių vaikų šeimynoje, ir 
jo trys seserys yra vienuo
lės. Jo tėvas taipgi tarna
vo antrame kare ir turėjo 
pulkininko laipsnį.

Lankydamas J. V. Laivy
no Akademiją, jis pagarsė-; ^“7*7"** ’ i Departamentui kad ame-1jo gabumu sporteir laike gavo d.delę dangum, į De^—^ame^ 
karo jis pasižymėjo savo uaLsų; 
narsumu kaipo submarinųl KaiP žinoma., .

' oficierius. Šutais gabu-i raudonųjų kontrolėje
mais, jis dabar pradės nėra ko stebėtis, kad

Į Raudone ji Laimi Rinkimus 
Bulgarijoj

Bratislava, Čekoslovaki
ja — Slovakų delegacija 
buvo nuvažiavus į Maskvą 
pasiskusti Stalinui dėl Cairo, Egyptas, spalių 28 nėšių ištraukti savo !:a- 
raudonosios armijos karei---- Egypto premieras Is- riuomenę iš Egypto.
vių plėšikavimo, vagysčių mail Sidky Pasha praneša, 
ir prievartavimo. kad Anglijos užsienio se-

Stalinas išklausęs skun- kretonusBenn paruošė ir 
du nare-kė kad Rusiios P8811116 Egyptui naują šūdų, pareiškė, kad Rusijos . 1936
kareiviai tą patj daro ir "~?4 4 
Rusijoj. Vadinasi, jis ne-tarties- 
gali suvaldyti savo karei- 
vių. įtartyje principe pripažįsta 

Sudaną Egyptui ir Britą-
Rusai Atsisakė Pripažinti 

Žodžio Laisvę

Šeši Milijonai Kriminaliu 
Amerikoje

Raleigh, N. C. — Jung. 
Valstybių prokuroras sa
kė, kad Amerikoj yra 
6,000,000 kriminalistų. TaiSudaną Egyptui ir Brita

nija pasižada laike 27 mė- labai blogas ženklas.

Londonas, spalių 28 — j 
Vakar Bulgarijoj įvyko; 
rinkimai. Sofia radio pra-] 
!neša, kad komunistų par-

VVashington, D. C., spalių 
28 — Gen. Douglas Mac- 

• Arthur raportavo Karo

RUSIJOS GYVENTOJAI NEŽI
NO KAS DEDASI PASAULYJE
Brighton, Anglija — An

glijos premjeras

Rusijos, ir, tarnauti vien Dievui ir ar- ten raudonieji laimi rinki- 
mus.timo meilei.

FutboIMnkas {stojo 
| VlenuoRus

Pittsburgh — Leitenan-

Premieras Attlee parla- 
Attlee, mente kritikavo veto teisę, 

i blo- 
Rusijos 

žinias ir 
gyvento- 
pamatyti

Bulgarija vfenyu Ko^ją nuteko, i kalbėdamas Darbo Unijų kada ji naudojama 
tsuiganja suvažiavime, pareiškė, kad giems tikslams. Ri

»->• Htldžia sąmonin- ?p?udah-Traipo žin 
Dėtis,_Kaa . . - gai draudžia savo gyven-tokiu budu savo gy\

Rusija Sutiko Svarstyti 
Veto Teisę

mo laisvės teises. tojams sužinoti kas deda
si už Rusijos sienų pasau
lyj.

Kalbėdamas apie rinki
mus Graikijoj ir kitur, pa
brėžė, kad kur tik komu
nistai pralaimi, tai jie vi
sus kaltina fašizmu ir to
kius rinkimus skelbia ne
teisėtais. Komunistams 
laisvė reiškia ne ką kitą, 
kaip tik laisvės paneigimą, j kintų algų kontrolę.

jams neduoda 
tikro pasaulio vaizdo.

Rusai Nenori Grjžti 
į Namus Reikalauja Panaikint Algų 

Kontrolę
Maskva pripažįsta, kad 

komunistai negali laimėti 
balsavimuose, kurie yra 
laisvi ir nevaržomi. Tik 
ten, kur žmonėms yra at- penkių J. T. Saugumo Ta- 
imta laisvė ir ten, kur sto- rybos narių — Jung. Vals- 
vi raudonoji armija, komu- tybių, Anglijos, Rusijos, 
nistai visuomet gauna 99 Prancūzijos ir Kinijos veto

Flushing, N. Y. Dėl; ja

bus naudojami pristaty- tas Jack Laboon, pasižy- 
mui maisto ir kitų būtinai mėjęs futbolininkas J. V.

Laivyno Akademijoje, re-nuošimtį ir daugiau balsų, teisių kilo daug ginčų.reikalingų reikmenų.

Bratislava, Čekoslovaki- 
Nežiūrint to, kad Če

koslovakija labai nukentė
jo nuo karo ir ją apiplėšė 
okupantai, bet Rusijos ka
reiviai nenori grįžti į na
mus.

Detroit, Mich. — CIO 
Auto Unijos pirmininkas 
Reuther atsišaukė į Prezi
dentą Truman, kad panai-
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ĮVAIRIOS zimrs
ŠV. TĖVAS LAIMINO AMERI 
KOS LIETUVIŲ KATALIKŲ 

KONGRESĄ NEW YORKE

tais kaip mezginiai, audi
niai, tautiniai rūbai, pa
puošalai, keramika, liau
dies skulptūra, miniatiūri
nėm sodybų repredukci- 
jom ir tt.

i Kas vakaras bus ruošia
mi tautinių grupių voka- 
liai - muzikalūs pasirody
mai.

Baltijos kilmės ameri
kiečiai savo koncertėlį 
ruošia lapkričio 5 vai. 8 v. 
vakare.

j Į lietuvių komiteto val- 
3339 Massachusetts Avenue dybą įeina ponios O. Valai- 

\Vashington, D. C. tienė (pirmininkė), M. Ki-
October 11.1946 ir °- K™'

ciene (iždininke).
Į Tą pačią lapkričio 5 d., 
antrą valandą po piet ten 
pat organizuojamas tauti-' 
niais rūbais pasipuošusių ' 
mažamečių paradas (Tiny Į 
Tots Parade). Kiekvieną! 
tautinę grupę atstovaus 5 
vaikučiai. Parade gali da
lyvauti tiek mergaitės, 
tiek berniukai nuo 2 iki 6 
metų amžiaus. Taip pat 
numatomas ir valgių rung
tynės (food contest).

Visas reikalingas infor-

4

J. E. arkivyskupas A. G. Cicognani, Apaštališkas 
Delegatas \Vashingtone. prisiuntė sekant) Šv. Tėvo 
sveikinimą ir laiminimą Amerikos Lietuvių Katalikų 
Kongresui, kuris įvyko spalių 20 ir 21 dd., š. m. New 
Yorke:
APOSTOLIC DELAGATION
United Statės of America
No. 9473 46

To the Officers and Members of the 
Lithuanian Roman Catholic Federation of America

On the occasion of the assembling of this Congress 
in New York, our Most Holy Father. Pope Pius XII, 
has very graciously deigned to impart to all the Of
ficers and members of the Congress, both clergy and 
laity, his special Apostolic Benediction. It is the wish 
of His Holiness that this Blessing be a pledge of Divine 
Light and Guidance on the deliberations of the Con
gress. so that its work may be fruitful of much good 
both for the Catholic Lithuanians of the United Statės 
and for those of the homeland in these trying times. As 
I convey to you this August Message of the Sovereign 
Pontiff, I wish to assure you likevvise of my own per
sonai good wishes for the success of the Congress, macijas galima gauti iš Se-! 
with the promise of prayerful remembrances.

Sincerely yours in Christ,
A. G. CICOGNANI, 

Archbishop of Laodicea 
Apostolic Delegate

Pranciškonų Ordino Generolas T. Valentinas Schaaf Lewistono - Aubur- 
aerodrome, ką tik atvykęs lėktuvu iš Kanados aplankyti lietuvių pranciško- 
vienuolvno Greene, Maine. Iš kairės i dešinę stovi jo sekretorius T. Roger 

T. Valentinas Schaaf, lietuvių pranciško
nas Vaškys ir T. Juvenalis Liauba.

no
nų
Huser, Pranciškonų Ordino Generolas 
nų Amerikoje provincijolas T. Justir

PRANCIŠKONU ORDINO GE- ’
NEROLAS PAS LIETUVOS 

PRANCIŠKONUS

S

Prezidentas Truman Užtaria 
Estus Tremtinius

VVashington, D. C. —Pre
zidentas Trumanas įsakė 
J. V. valstybės departa
mentui daryti viską, kad 

.48 estai tremtiniai, kurie 
žvejų laiveliais per Atlan
tą atplaukė iš Švedijos į 
Floridą, galėtų pasilikti 
šiame krašte.

Kaip žinoma, estai trem
tiniai atplaukė į Jung. Val
stybes, kad apsaugotų sa
vo gyvybes nuo raudonųjų 
Maskvos budeliu.

•

Tom Clark panaikino tei
singumo departamento į- 
sakymą estams tuojau iš
vykti iš Jung. Valstybių.

7’

I

Riaušės Kalkutoj

New Delhi, Indija, spalių 
28 — Nežiūrint politinių 
paliaubų tarp mahometo
nų ir indusų, Kalkutoje

Reikia pažymėti, kad Tė
vas Generolas yra didelis 
Bažnyčios Teisių žinovas, ___
parašęs šioje srity kelius riaušės tebesitęsia. Vakar 
moksliškus veikalus ii- užmušta 11 žmonių ir su- 
daugybę straipsnių perio- i žeista 72 žmonės, 
dikoje. Kaipo kanonistas 
jis yra labai vertinamas 
Romos Kurijoje. Be to 
1935 m. Amžinajame Mies
te įvykusiame tarptauti
niame bažnytinės ir 
nės teisės kongrese 
atstovavo Amerikos 
ninkus, laikydamas

I

I

Greene, Maine — šiemet buvo išrinktas centrinėn 
lietuvių Ordino valdybon — Ame- 

pranciškonų vienuolyną rikos pranciškonų 
Greene, Maine aplankė jų arba definitoriu. 
Ordino Generolas T. Va- laiko apsigyveno 
lentinas Schaaf, O. F. M. kur buvo Concilii 
Garbingas svečias iš Ka- gaeijos konsultoriu 
nados į Lewistono - Au- Pranciškonų Universiteto 
burno erodromą atskrido Bažnyčios Teisių Pr<>feso- ;“^“?“?2 *' 
9 vai. vakare. Čia jį pasiti- riu. ■
ko Pranciškonų Provinci- 1 
jolas T. Justinas Vaškys, konų Ordino Generolui T. 
O. F. M. ir T. Juvenalis Leonardui Bello ir dėl su- 
Liauba, O. F. M. sisiekimo sunkumo nega-

Po trumpo pasikalbėjimo lint provincijolams suva- 
su žurnalistais Tėvas Ge- žiuoti į naujo generolo rin- 
nerolas tuoj išvykoj kimus Asyžiun, 1945 m. 
Greeną, Maine, kur jo lau- vasarą šventasis Tėvas 
kė prancisUconai su Lewis- Pijus XII paskyrė T. Va- 
tono apylinkės lietuviais, lentiną Schaaf Pranciško- 
Atlikus liturgines priėmi- nų Ordino generolu, 
mo apeigas koplyčioje, ---------------------------------
brangusis svečias vakarą DĖDĖS LIETUVIO 
praleido lietuvių prancis- __

i spalių men. 21 d.

kretorės p-lės M. Kižytės 
(er Lithuanian American 
Information Center, 233 
Broadvvay, Room 3012, 
New York 7, Telephone: 
Beekman 3-1398). Pas Se- 

A j . - i • kretorę reikia registruoti
Amerikos Lietuves Dalyvauja ir norinčius parade daly-

t-. . rk i • vauti vaikučius.Tarptautinėje Moterų Parodoje Bilietai ($.50) parsiduo- 
----------- da visuose vietiniuose lie- 
t jonai Instituto iniciatyva tuviškuose laikraščiuose 
ir jo globoje. (Amerika, Tėvynė, Vieny-

Parodoje dalyvaus be- taipgi galima įsigyti pas 
veik visos Amerikos Jung. bė), Informacijos Centre, 
Valstybių tautinės grupės taipgi galima įsigyti pas 
(tame skaičiuje Lietuviai, Komiteto nares.
Latviai ir Estai), pasiro- Paroda užsitęs iki sekan- 
dant su įvairių - įvairiau- čio sekmadienio imamai 
siais folkloriniais ekspona- (lapkričio 10 d.)

• v

I

atstovu 
Nuo to 
Romoje, 
Kongre- 

ir
civili-

Šiomis dienomis tapo su
daryta laikinoji Indijos 
valdžia, į kurią įeina 7 In
dijos Kongreso atstovai, 5 
mahometonų sąjungos, 1 
krikščionių atstovas ir 1

jisai parsių tautos atstovas, 
teisi- Anglija planuoja duoti 
tenai Indijai nepriklausomybę.

u. >

Per karą mirus Pranciš-! Dabar Tėvas Generolas,! 
aplankęs dar kaikuriasį 
'Jungtinių Amerikos Vals-į 
jtybių ir Kubos Pranciško-
! nų provincijas, lapkričio i

Ginčas Dėl Palestinos UN 
Suvažiavime

New York (LAIC) — 
Lapkričio 4 d. pradedant, 
71 Regiment Armory 34-a 
gatvė prie Park Avenue, 
New York) atidaroma 
Tarptautinė Moterų Paro
da. Yra tai iš eilės 23-čia 
paroda, kas metai organi
zuojama Women’s Intema-

Flushing, N. Y. — Jung- 
mėn. 18 d. grįš Romon. Ji- tinių Tautų suvažiavime 
sai yra 113-tas Šv. Pran- iškelta ginčai dėl Palesti- 
ciškaus įpėdinis ir trety-Inos. Iš Arabų Lygos kal

bėjo trys kalbėtojai. Taip
gi užsiregistravo kalbėti 
Kinijos, Prancūzijos, Nau
jos Zelandijos, Lenkijos, 
Čekoslovakijos ir Baltgu- 
dijos, pastarosios trys yra 
Maskvos įtakoje, atstovai.

sis šio Ordino generolas, 
kuris aplankė Ameriką.

L. A.
l

TU Ugi©" NttDS your liidof oc- 
te carry <"*£*.*£ 

JrfRtehte ^S'voter*"* AdminMr*- 

torMp, *** *į**J?" 
vourtatf, your buddm, oM your 
Lnilm tU Ugion goo$ "*> 

•ction. aIf’s your orgemjetion — Y®u cal

STEPHEN DARIUS POST 317
The American Legion 

265 C Street, So. Boston, Mass.

fJbe right to' 
ofJtttf

You showed the w«Hd Dm* 
wodt cen do to vm • wer.Y«i«4nw4 
the right to «tep into the hlįgerf. 
strongect, peecatrme veterane* teeee 

in the klitory of the werW. Meo, 
your American Legion guereeteet yoo 

a "velcome home*’ that TALKS 
YOUR LANGUAGE.
lt gives you comradethip, red 

badūng and guidance in veter. 
an»* affairs, a live-vire Jodei 
and actrwtio» progrem. an op> 
portunity te turo your ideae 
about dvic improrement into 
eonerete f ech

konų būrelyje, kurio di- AKTUALIJOS 
džioji dalis turėjo progos jį • J
asmeniškai pažinti Italijo
je.

Sekančią dieną iki pietų 
Tėvui Generolui buvo laiko 
arčiau susipažinti su lietu
vių pranciškonų reikalais 
ir jų veikimo planais. Po to 
sekė vienuolyne 
bimui suruošti pietus, ku- vo gražų ir blogą orą, tik 
riuose dalyvavo Portlando trys statė ir griovė, siuvo 
Vyskupas J. E. D. J. Fee- ir ardė pasaulio likimą, o 
ney ir Levcistono apylinkės aštuoniolika tik paskuti- 
dvasiškija. niame komedijos akte te-

i Prie stalo Tėvą Generolą pasirodė, kuris pasibaigė ,
visų lietuvių pranciškonų tragedija (atrodo para-. rau^' 

j Amerikoje vardu pasveiki- doksas!). Ar ne tiesa, Ka- — Ar niekas neprotestuo- 
no Provincijolas T. Justi- ribute? ~ A “

i nas Vaškvs, dėkodamas ■
■ *jam uz apsilankymą ir pa- kok toliau, 
įrodytą tėvišką rūpestį bei 
■globą, kuriantis jiems A- 
merikoje. Po to labai nuo
širdžiai kalbėjo pats sve
čias, džiaugdamasi lietu
vių pranciškonų darbais ir 
pažadėdamas jiems savo 

'i visokeriopą paramą atei
tyje.
' Apie 3 vai. po pietų Tė- 
Įvas Generolas, atsisveiki
nęs su lietuviais pranciš
konais ir su jį pagerbti at- ti didesniųjų 
vykusiu vietos vyskupu Taip mokina istorija. Taipuš kalėjimo 
bei gausiu dvasiški jos bū- buvo po ano karo Versalles’savo pareigas, 
riu, išvažiavo į Augustą, iš 
kur lėktuvu išskrydo į 

į Bostoną toliau vizituoti 
i pranciškonų provincijų. I- 
iki aerodromo jį palydėjo 
!Prov. Justinas Vaškys, T. 
i Juvenalis Liauba ir T. Le
onardas Andriekus.

T. Valentinas Schaaf y- 
ra pirmas Pranciškonų Or
dino Generolas amerikie
tis. Ankščiau jisai buvo 
VVafihingtono Katalikų U- 
niversiteto Bažnyčios Tei
sių profesorius ir šio fa
kulteto dekanas. 1939 m.

1

!

— Trys ir Dvidešimts vie- gesnis, kuris iškelia kiek-į 
nas! Gražūs skaičiai, lote- vieną iki aukščiausio hero-Į 
rijoje turi pasisekimą, at- iškumo. Kaip Kristus buvo! 
neša laimę, bet Paryžiuje judošišku pabučiavimu iš-; 

duotas ir papirktais liūdi-į 
ninkais apkaltintas, taip ir 

' ‘ Tas nenu
stebino nė vieno, tai ne pir
mutinis ir nepaskutinis 
šventvagi š k a s pasielgi
mas. Visi žino, kad komu
nizmo tikslas sunaikinti 
Bažnyčią ir gerti kankinių 
kraują.

1 ...

ja prieš tokį šventvagišką 
, užklausė Karibu-

pasibaigė liūdnai.
Ištikrųjų tik trys funk-

jo pager- cionavo, tik trys atnešda- pasielgė.

Vaškys, dėkodamas — Taip, taip, dėde! Paša- elgesį, 
tas?
— Ką pagelbės? Juk tam-— Taikos konferencija! i

Koks keistas žodis! 18 tau- sybių galybės su nieku no
tų sėdėjo prie laidotuvių siskaito. Pirmiausia Jo 

Eminencija Kardinolasstalo.
— Ką laidojo, nustebęs Spellman pasmerkė jų van- 

paklausė Kaributas?

i

Rusai Smerkia Užsimojimų 
Panaikinti Veto

Maskva, spalių 28 — Ne
žiūrint to, kad Rusijos de- 
legacija sutiko, kad Jung. 
Tautų suvažiavime būtų 
keliamas veto klausimas, 
laikraštis “Pravda” griež
tai smerkia toki užsimoji
mą. Rašytojas sako, kad 
veto panaikinimas pažeis
tų pasaulio kooperavimą.

Teis Nacių Gydytojus 
Už Žiaurumą

• 
paklausė Kaributas? dališkumą. Be to, 300,000' 
— Laidojo ponią‘Iliuziją’. į katalikų Coordinating Co- 
Skaudu ir liūdna asistuo-‘ mmittee of Lay Organiza- 

ti savo paties mirtį, kada tions nusiuntė prezidentui 
dar esi gyvas. Kaip praei- Truman telegramą, pa- 
tyje, taip dabar, taip ir at- reikšdami, kad prašytų Ti- 
eityje, mažesnieji yra skir-jto valdžios, jog tuojau bū-j 

} papėdžiui.;tų paleistas Arkivyskupas
ir galėti) eiti'

i i
■
I

• v

konferencijoje, taip dabar, —Ar Roma nieko nesakė, 
Paryžiuje. Visur Babiloni- dar interesavosi Karibu
tai

— Atsiprašau, dede, jei- —Kaip ne! Popiežius cks-
pertraukiu kalbą ir visai komunikavo Titą ir visus 
nauju klausimu įeinu. Man'tuos, kurie vienokiu ar ki- 
rūpi žinoti, ar iš šitos prie-'tokiu būdu prisidėjo prie 
žasties ir Jo Ekscelencija šventvagystės. Panašios 
Arkivyskupas Stepinač ekskomunikos jau nėra 
buvo pasmerktas sunkių jų į buvę nuo Viduramžių, 
darbų kalėjimui? — Ką reiškia ekskomuni-
— Taip, mano j-—’-- 1 

Kaip tik dabar visi eks-se- 
minaristo Stalino auklėti
niai jaučiasi galingi, bet 
mūsų tikėjimas dar galin-

tas.

mielas.įka, man nelabai aišku, no
rėčiau turėti aiškesnį su
pratimą, teiravosi Karibu
tas.
— Ekskomunika reiškia

Niiernberg, Vokietija — 
Jung. Valstybių karo teis
mo prokuroras kaltina 23 
nacių gydytojus, kad jie 
darydami neva “moksli
nius” bandymus nukanki
no daug nekaltų žmonių.

Karo kriminalų teismas 
teis nusikaltusius nacių 
gydytojus lapkričio mėne
syj.
atskirimą nuo Bažnyčios ir 
tikinčiųjų žmonių. Užgin
ta eiti į bažnyčią ir gauti 
šv. Sakramentus. Jei mirš
ta, nesusitaikęs su Bažny
čia, laidojamas kaip pago
nis.

Štai dėl ko nėra pasauly
je ta ikos, dėlto, kad jos nė
ra žmonių širdyse.

(Bus daugiau)
Paulius Ramutis.

AMERICAN 
REDCROSS
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Publiahed «very Tuesday and Friday except Holidaya such a* 
New Year, Good Friday, Memorial Day. Independence Day. 

Labor Day, Thanksgiving and Christmaa
----------by-----------

•AINT JO«EPH*a LITHUANIAN R. C. AMOCIATION OF LARO R
■ktterea aa secoiMl-claM matter Sept. 12, 1915 at the poet office At Boetoa. 

Mum. under the Act of March 3, 1870.
iAoceptance for malling at special rate of poetage provlded for in Sectlon 1108 

Act of October 8,1917, authorized on July 12. 1918
MTBSCRIK'ION RATES:

Domeatlc yeariy_____________ 84.00
Domestic once per week yeariy 82.00
Forelgn yeariy------------------------$5.00
Forel^n once per week yeariy $2.50

PRENUMERATOS KAINA
Amerikoje metama_________ $4.00

Vieną kart savaitėje metama— $2 00 
Užsieny metama ___________  $5.00
Užsieny 1 kart aa-tėj metama $2.50

DARBININKAS
B66 West Bro&dv&y, South Boston, Mm

Telephone SOUth Boston 2680

Dvasinė Mobilizacija j 
Savo kalboj per radio Šv. Tėvas pareiškė, kad Ka

talikų Bažnyčiai gręsia dvigubas pavojus: išorinis —j 
nuo bedievių ir laisvamanių puolimo, ir iš vidaus — dūlį 
daugelio katalikų apsileidimo ir atšalimo tikėjime. Di- • 
džiausią šių dienų nelaimė tai toks dorovinis sunegalė-1

Naujas Laivyno mokyklinis lėktuvas — XNQ-1 — galintis per minutę 
pašoka 1000 pėdų ir turi kitus greito skridimo patobulinimus.

jimas, kad, rodos, žmonės visai prarado supratimą, kas dos mums siųstą bandymą' 
yra nuodėmė. Ir tas moralinis susmukimas atnešė la
bai liūdnas pasekmes, ką liūdyja ir negirdėtos karo 
žiaurenybės ir neįmanoma pokarinė netvarka. Rodos 
pasaulis visai prarado gero ir blogo pojūtį ir seka vien I ^įtume išgryninti kaip» ug- 
pačius blogiausius sugadytos prigimties geidulius:1 išmėgintas auksas ir 
kerštą, pagiežą, gobšystę, smurtą, apgaulę, grobonystę tuo būdu paties Galybių 
ir šaltą beširdį egoizmą. Net daugelis katalikų tuomi Dievo būtume Daruošti iei- 
užsikrečia. Didžiausia tų nelaimių priežastis tai neži- 
nystė pagrindinio tikėjimo mokslo. Kaip galėsi eit ti
kybos pareigas, jei nežinai, kokias pareigas tikyba už
deda? Tad reikia visų pirma tikėjimą pažinti'. Tuo tiks
lu reikia — “viską atnaujinti Kristuje”. Tas šūkis jau 
buvo iškeltas prie Pijaus XI. Karo baisenybės jį panei
gė ir sutrukdė. Dabar jis grąžinamas į visas gyvenimo 
sritis. Pradėta didinga dvasinė mobilizacija.

Bostone sušaukta didingas Krikščioniško Mokslo 
Kongresas. Susirinko skaitlingas delegatų būrys — 
dvasiškių ir pasauliečių — ne tik iš Jungtinių Valsty
bių, bet ir iš Pietų Amerikos. Visi pilni religinio uolu
mo, ūpas pakilus. Per keletą dienų bus svarstoma, ko
kiomis priemonėmis pagyvinti Krikščioniško Mokslo 
dėstymą, kad jis būtų prieinamas visiems luomams. Šv. 
Tėvo nurodymu, reikia dėstyt tikėjimo mokslas ne tik 
pradžios mokyklose, bet ir aukštesniose, ir universite
tuose. To negana. Reikia dėstyti katekizmas ne tik 
mokslą einančiam jaunimui, bet ir tiems, kurie neturi

esame pasiryžę pakelti su 
visa mūsų tikėjimo, vilties 

; ir meilės jėga, kad iš jo iš-
(Kun. P. M. Juro paskaita 

ALRK Federacijos Kongrese 
1946 m. spalių mėn. 20 ir 21 
d., New York, N. Y.)

Akivaizdoje nūdieninių 
dvasinių ir fizinių sukrėti- 

galėdamas mų į ateitį žiūrime su neri-

Dievo būtume paruošti įei- 
įti į laisvą ir šventą mūsų 
Tėvų žemę.

Džiaugiuos, 
šią sunkią mūsų Tėvynės mu. Mūsų baimę didina ne 
valandą pasveikinti savo ir tiek supermoderniški gin- 
savo tautiečių tremtinių klai, kaip: atominė energi- 
vardu jus, susirinkusius ja, mirties spinduliai, nuo- 

• kongreso, siųsdamas jums dingosios dujos bei bakte- 
i šiuos lietuviškų broliškų rijos, kiek žmogaus dva- J   211—  “— —______  • v v* a • • •širdžių giliausius jausmus: sios užmušimas, religinis

1. Priimkite benamių, iš- persekiojimas, pavergimas 
tremtųjų jūsų brolių nuo- ir nužmoninimas, kas da- 

i širdžiausios padėkos žo- bar vykdoma pusėje Euro- 
džius už meilę, kurią jūs, pos ir kas rimtai gresia vi- 
Amerikos lietuviai katali- sam pasauliui. Įvykiai klo- 
kai, rodėte ir ligšiol tebe- stosi taip šiurpiai, kad nu
rodote savai Tėvynei ir lijoninės demokratijos au- 
Tautai. Šimtai tonų jūsų kos gyvybėmis ir jauno

IIlUAo'Cl V^ll 1 (XIIctlll |<X vii III II UI, L 11 LlLlHO, AUllv 11VI.U1 1 « . į i v • • , •• • . .

galimybės lankyti mokyklas: darbininkams ir darbi- ■’uau v ^•lr 10 kraujo upeliais, atrodo,
• motinoms. Juk pirmiausioji vaiko k!ų vertybių, kurias savo nuėjo niekais.

Iš Europos mirties, griu
vėsių ir begalinių kančių 
kas kartą vis drąsiau ir 
aukščiau kelia galvą bedie
viškasis komunizmas, ku
rio vadovai ir tarnai dirba 
su demoniška energija. Tai 
yra religinė energija sielų, 
pasiaukojusių melagingai 
bolševizmo propagandai.

Asmuo bolševizme nieko 
Ši sistema

rinkėms, tėvams ir iuuunuu». oun. ^muauoiuji ki į an tek matvt; v-
mckykla yra jo namai; pirmiausieji jo mokytojai — . r_ .
tevas ir motina. Ir kaip galės dėstyt tikėjimą tie gim-. -L _ •
dytojai, kurie jo visai nežino, arba labai miglotai besu- pnP10.^ 12^,,
pranta? Ypač tėvai turi gerai katekizmą žinoti, nes jie es* , . P V. VJ? ,
1 . . *. - • j -i • i t* J- u..~ užrašai jaudina iki ašarųpastato tikėjimo pagrindą vaikų sielose. Is viso bus tremtinius nes iš iu
mėginama visur nutiesti Krikščioniškojo Mokslo tink- O11
lą, kad gyvas susidomėjimas religija pakeltų žmonių 
dorovės būklę ant tinkamo lygio.

Netenka abejoti, kad ta didinga dvasinė mobili- 
zuotė atneš daug naudos. Kaip paprastai, ne visi kil
nūs užsimojimai bus įvykdyti. Bet daug gero bus at
siekta, nes šiame Kongrese šalia skambių rezoliucijų 1 
bus ir veikli organizuotė. O tiksli organizuoto noroms-' 
nenoroms priverčia nutarimus vykdyti. Br '

I

____________ _ ________________  3
daugiau apsireiškia juose pasauliečiai apaštalai turi 
naikinanti neapykanta žodžiu ir raštu plačiuo- 
žmonių be Dievo”. (Pijus siuose sluoksniuose skelb- 
XI). iti tuos pagrindinius princi-

Ne bendradarbiauti su pus, kurie glūdi popiežių 
komunizmu reikia, o prie- enciklikose ir bendrai Ra
singai, “yra būtina, kad talikų moksle.
katalikai dėtų visas pa-j Taigi Kat. Akcija yra 
stangas pavojui pašalinti, pasauliečių ir dvasiškių 
ir, kad palikdami nuošaliai jėgų sutelkimas įvykdyti 
savo interesus, atsidėję krikščioniškajam atsakin- 
dirbtų religijos ir tėvynės gurnui už pasaulį. Reikia, 

Į išgelbėjimui”. (Pijus XI). kad ateitų tokie apaštalai, 
Jei kas nesirūpina savai- kurie būtų kilę iš paties 
siais ir ypač namiškiais, moderninio gyvenimo, ja- 

Į tas išsigynė tikėjimo ir y- me kasdien dirbtų ir tuo 
• ra piktesnis už netikintį, būdu sugebėtų jam daryti 
i(Timot. 5, 8). Ypač reikia kilnios įtakos. Tai štai ko- 
I eiti į darbininkų tarpą ,aiš- dėl Bažnyčia oficialiai pa- 
kinti jų teises ir pareigas, sauliečius pakvietė į didįjį 
nušviesti jiems krikščio- apaštalavimą.
niškąjį idealą. i Trumpai apžvelgę mūsų

Jei kuriame kūne bet ku- laik,V Pavo-W ir apta’
ri dalis nustoja tiksliai vei- rę *9*1: Akc‘Jos arba la
kusi, tai jau liga, ir toji Ii- saulieeių apastalav i m o 
ga juo pavojingesnė, juo bruožus ir svarbą, prieina- 
didesnis yra neveikiąs kū-“e Jau Praktinių išvadų, 
no narys Gana didelė žmo-lJel kova g. komunizmu y- 
nijos dalis yra tiesioginiai !ra P*rmaeilis musų uzda- 
ar nejučiomis užkrečiama VlnyS'. tal,t«ai k»™‘«k- 
komunizmo bacilomis. EU:'m,n?a11 vykdyt' reikalinga 
ropa ir Azija yra pastaty- «P«c>alus stabas ir speeia- 
tos j tiesioginį pjautuvo ir us sPaa<Įoa “rganas. Ypa- 
plaktuko pavojų Ar atsi-!tln8as tlks,as . reikalingas 
laikys Amerika, vien Die-,^^~K Fe 
vas težino. Pirmasis tad, Jau 1V4 Lm. A.U.K.K. re 
mūsų naujųjų uždavinių i derac>J°s XXVIII Kongre- 

kos lietuvių Katalikų veik
lą, referentas p. Juozas B. 
įLaučka siūlė į Federacijos 
Centrą daugiau žmonių, iš- 

21 imtinai visuomenės orga- 
’Įnizavimo darbui atsidavu

sių. Jo manymu, turėtų bū
ti bent trys asmenys, kurie 
išimtinai atsidėtų dirbti 
lietuvių katalikų visuome
ninį darbą. Pats pasiūly
mas tada principe buvo 
priimtas, bet pasiliko tik 
teorijoje.

Penkeriems metams pra- 
> esame priversti

ateistinį komunizmą su 
Liuciferio šūkiu “Netar
nausiu”, atseit, revoliuci
jos keliu viską griausiu. 
Tat ir griauna žmonišku
mą ir krikščioniškąją kul
tūrą.

Mūsų religija yra pats 
galingiausias komunizmo 
priešas. Šiandieną akis į a- 
kį susitinka du galingi 
frontai: Katalikų Bažny
čia ir sovietinis komuniz
mas. Bažnyčiai pergalė už
tikrinta, bet ji nėra užtik
rinta tai ar kitai tautai, ji 
nėra užtikrinta atskiriems 
kovotojams, mūsų spaudai 
ar mūsų organizacijoms. 
Tatai daug priklauso ne 
tik nuo Dievo planų ir Jo 
palaimos, bet ir nuo mūsų 
uolumo ir sumanumo.

Kovojančios Bažnyčios 
nariai, lygiai kaip ir karo 
fronte kareiviai, turi tiks
liai žinoti savo ' pareigas. 
Be atsakingų vadų gali su
klysti ir padaryti žalos. 
Čia mūsų akys nukrypsta į 
Bažnyčios vadovų nurody
mus. Ką gi jie sako apie 
komunizmą ir kovą su 
juo?

Popiežius Leonas XIII 
komunizmą vadina “pavo
jinga užkrečiama liga, ku
ri graužia žmonių bendruo
menės smegenis, ir gali 
juos visiškai sunaikinti”. 
Pijus XI pastebi, kad ko
munizmo “klaidingi idea
lai teisingumo, lygumo ir 
broliškumo darbe apgau
bia visą jo doktriną ir vei
klą tam tikru misticizmu, 
kuri apgaulingais pažadais 
suviliotose miniose suke
lia užkrečiamo entuziaz
mo”. Tas pats Popiežius 
dar prideda: “Jis visiems 
graso ir viešai puola arba 
slaptai pinkles stato indi
vido garbei, šeimos šven
tumui, pilietinės bendruo
menės tvarkai ir saugu
mui ir ypač religijai net 
atvirai ir organizuotai 
neigdamas ir puldamas 
Dievą ir įsakmiau katali
kų religiją ir Katalikų 
Bažnyčią”. Todėl ypač rei- 
.kia budėti, kad “tikintieji 

i apgaunami! 
tuos, kurie nukrypsta nuo Komunizmas yra klaidin- 
Stalino linijos.

Pirmasis žmogus savo 
valią pastatė aukščiau Die-

I

Jau 1941 m. A.L.R.K. Fe- 
[deracijos XXVIII Kongre- iiiu^ų iiauiŲru uruuviiiių • 111 a__ .. i „ se, gvildendamas Amen- yra ryžtinga kova su 

mumzmu. Jį vykdydami 
atliksime pareigas kaipo 
katalikai, kaip lietuviai ir 
kaip Amerikos piliečiai. 
Vien dvasiškių šioje lem
tingoje kovoje neužtenka, 
todėl į pirmąsias pozicijas 
turi išeiti ir pasauliečiai J Ji 
Turi būti kaip realiame ’ 
fronte: pasauliečiai turi 
kautis, o dvasiškiai turi 
rūpintis jų dvasios stipri
nimu.

Kaip viską atnaujinti reuKerlenus raelams pra. 
Kristuje, taip ir kovoti su slinkus esame „„versti 

Prisipažinti, kad mūšy or- 
ganizacinis gyvenimas ir 
spauda, deja nesustiprėjo, 
o atvirkščiai. šiandien

čios vadovų yra ypač tai
komi Katalikiškajai Akci
jai. “Už vis svarbiausia, 
kad tokiame kapitaliniame daugiau kaip kada nors

įmirk I/nf A l-rum *

kartu su medžiagine auka, 
prabyla užjaučiantis jūsų 
širdies balsas ir tyriausia 
artimo meilė.

2. Junkitės ir toliau su
mumis ta nesuardoma mei-,
le, kantrybe ir pasiaukoji- nereiškia. Ši sistema su- 
mu, nešdami kartu su vi- naikina kiekvieną dvasinį 
sa kenčiančia Tauta šį sun- ir religinį idealizmą, kad 
kų Apvaizdos skirtą kry- padarytų vietos savai reli- 
žių, kad jis virstų tikruoju gijai, kuri yra bedievybės 
mūsų Tautos Išganymo ir religija. Bolševizmas yra 
Prisikėlimo ženklu. Ben- satanistinė religija, kuri 
įdra malda, bendra auka, nori išspręsti pagrindi- 
bendras lietuviškų širdžių nius gyvenimo klausimus, 
troškimas tepramuša mus Kaip gilus bolševizmo ži- 

Mielosios Užjūrio Sesės nas, negu nutruks mūsų slegiančios dabarties tam- novas filosofas Berdiaje- 
ir Mielieji Broliai, į karščiausios meilės ryšiai sos debesis ir tepasiekia vas teigia, komunizmas

1934 metais liepos mene- su Tavimi, mūsų Tėvyne; Aukščiausio jo Sostą. persekioja visas kitas reli- 
sio 1 dieną mūsų Tėvų že- Lietuva! Šventojo Kaži-! 3. Stokime šiandien visi gijas todėl, kad jis pats y-
mėje Kaune, Petro Vilei- miero Seserų akademikės iki vieno į Tautos gelbėji- ra religija, kuri stengiasi į- 
šio aikštėje, jūsų atstovai savo priesaiką įrašė psal- mo darbą, 
klūpojo prieš Švenčiausiąjį mės žodžiais: “Tenudžiūs- savo 
Sakramentą ir kartu su vi- ta mano dešinė ir teprilim- Tautos prikėlimo 
sa Tauta pasirašė šventą pa mano liežuvis prie go- Kai visa Tėvynė skęsta pasaulio karalystės religi- 
priesaiką, paauk o d a m i mūrio, jeigu kada nors pa- kraujuose ir ašarose, tenu- ja, galutinis antgamtinės 
Dieviškajai Jėzaus Šir- mirščiau Tave, mano Tėvų tolsta nuo mūsų bet kokie tikrovės 
džiai mūsų šalį, mūsų vals- žeme! 
tybę ir josios ateitį. Jie' Bet kiekvienas pasiauko- mai! Negęstanti Tėvynės turi savo teologiją, 
meldė sujungti vienybėn jimas turi būti išperkamas 2-—•
visus mūsų Tautos vaikus, kruvina auka. Ir juo pasi-r 
atleisti Tautos nuodėmes aukojimas yra kilnesnis,: 
ir uždegti tautiečių širdis juo šita auka yra sunkes- 
neužgesinama dieviškosios nė ir kančia platesnė. Mū- 
meilės liepsna. ;Sų Tauta, pasiaukojusi ie-

Po trejų metų, nuvykęs timi pervertajai širdžiai, 
pas jus, radau karštą jūsų negalėjo išvengti taurės, 
sielose šios Tautos pasi- kuri ir Amžinosios Meilės 
aukojimo atgarsį, prade- Ugnyną lydėjo nuo Alyvų 
dant Kunigų Vienybe ir sodo ligi Kalvarijos kalno, 
baigiant atskiromis para-! Ir štai, šiandien mūsų 
pijomis. Savo širdžių troš- Tauta žygiuoja krūviams 
kimu jūs pavertėte pasiža- kančios ir bandvmų ke- 
dėjimus, įrašytus į šventą- liais, kurie neužmatomai 
sias mūsų Tautos knygas, tęisasi nuo Paryžiaus ligi 
Tai ypač ugningai pabrėžė Vladivostoko ir nuo Balti- 
jūsii jaunimas. Čikagos vy- jos jūros ligi Kazakstano 
čiai pareiškė, kad greičiau dykumų, 
išdžius Atlanto vandeny-* šį skausmingą Apvaiz-

APAŠT. SOSTO DELEGATO 
KAN. F. KAPOČIAUS ŽODIS

KATALIKŲ KONGRESUI

K.

skirdami visas sikūnyti jėga, prievarta, 
jėgas lemtingajai nepaisydama žm ogaus 

kovai, dvasios laisvės. Tai yra šio

. j ir dvasingumo 
nesutarimai ir nesusiprati- paneigimas. Bolševizmas 

, kuri 
meilės ugnis, šimtmečius vadinama marksizmu - le- 
rusenusi mūsų Tėvų širdy- ninizmu, turi savo apeigas, 
se, tegaivina ir šiandien savo šventes, savo katekiz- 
kiekvieną lietuvį. Jos stip- mą, kuris vadinasi partijos 
rinami mes ruoškimės ir istorija ir ekskomunikuoja Į nepasiduotų 
laukime tos džiaugsmo va
landos, kada, susirinkę at
gimusioje Tėvynėje, kartu 
su jūsų atstovais galėsime __ r_________________

!vėl giedoti Tautos švento- vo valios ir pirmąja revo- 
' vėje Dieviškajai Širdžiai ” 
j didįjį Jos Pergalės ir mūsų 
Tautos Prisikėlimo himną.

Kan. Feliksas Kapočius, 
jus mylinčiųjų ir į jus be
sišaukiančiųjų jūsų brolių 
lietuvių tremtinių, gyve
nančiųjų Vokietijoje ir 
Austrijoje, Apaštališkojo 
Sosto Tautinis Delegatas.

reikale, kaip Kat. Akcija, 
katalikų tarpe viešpatautų 
nuomonių vienybė, veiki
mo vienybė” (Leonas 
XIII). Kad šitoji visuome
ninė akcija būtų sėkminga, 
svarbiausia reikalinga, 
kad pačių katalikų tarpe 
būtų pažiūrų vienodumas. 
Būdami vieningi “visi ti
kintieji, jaunieji ypatin
gai, yra pašaukti veikliai 1 Kun. Dr. J. Končius buvo 
bendradarbiauti Katalikiš- J 
koje Akcijoje, kad Kris-; 
taus viešpatavimas prasi
plėštų ir sustiprėtų pavie
niuose žmonėse, šeimose, 
visuomenėje” (Pijus XI).

Paruošti bei išlaisvinti, 
Kat. Akcijos kovotojus — 
sako Pijus XI virs pirmai
siais bei artimiausiais a- 
paštalais savo darbo drau
gų tarpe, pataps vertin
gais kunigo padėjėjais, 
nešdami tiesos šviesą ir 
lengvindami materialinius 
ir dvasinius sunkumus 
tuose sluoksniuose, kurie, 
ar tai dėl įsisenėjusių prie
tarų prieš dvasininkus, ar 
tai dėl apgailėtino religi
nio abejingumo, Dievo tar
nų veikimai neprieinami. 
Be individualinio veikimo galba prašom.

Tęsinys 4-tame pusi.

Grįžęs Iš Europos BALF'o 
Pirmininkas Kun. Dr. Kon
čius Informuoja Spaudą

New York (LAIC) — 
Antradienyje, spalių d. 8 
d., BALF’o Pirmiinnkas,

[sušaukęs New Yorke spau
dos konferenciją.

Susirinkusiems laikrašti
ninkams pirmininkas pa
pasakojo išvietintųjų lie- 

. tuvių tragingą padėtį Eu- 
• ropoję, nurodydamas eilę 
‘priemonių jų likimui page
rinti. Kun. Končiaus pra
nešimas buvo plačiai pami- 

j nėtas spalių 9 d. The Nevv 
York Times, o Brooklvno 
savaitraštis “The Tabiet” 
stambiom raidėm priminė: 

j “Išvietintieji lietuviai atsi
sako grįžti į sovietų oku- 
. puotus namus. Dešimts 
mėnesių su išvietintaisiais 
išbuvęs Amerikos lietuvių 
šalpos direktorius pasako
ja apie raudonąją pries
paudą. Amerikoniškoji pa- *9

; t

liucija paskandino žemę a- 
šarose ir kraujuje. Kristus 
tą klaidą atitaisė, bet ne
pakeitė pirmprade nuodė
me pažeistos žmogaus pri
gimties. Žmogus visados 
daugiau ar mažiau prieši
nosi Dievo valiai, bet šiais 
laikais jis dar aiškiau nu
sigrįžo nuo Dievo, metėsi į

gas giliausioje savo esmė
je, ir nevienoje srityj nega
lima stoti su juo į bendrą 
darbą, jei norime išgelbė
ti krikščioniškąją kultūrą. 
Jeigu kai kurie, suklaidin
ti, ir prisidėtų prie komu
nizmo pergalės savo kraš
te, jie kristų pirmieji, kai
po savo paklydimo aukos. 
Juo kraštai, kuriuose įsi
gali komunizmas, yra se
nesnės ir didesnės krikš
čioniškosios kultūros, juo

ALRK Naujos Anglijos Apskričio 
METINIS SUVAŽIAVIMAS
Sekmadienį, lapkričio 17 d., 2 vai. p.p., P. šv. N. P. 

parapijos svetainėje, 432 Windsor g-vė, Cambridge, 
Mass. įvyks Naujos Anglijos Federacijos Apskričio 
metinis suvažiavimas. Skyriai, katalikiškų draugijų 
sąryšiai ir visos katalikiškos draugijos, raginamos 
prisiųsti skaitlingai delegatų-čių. Suvažiavimas svar
bus. Mūsų visų pareiga surasti jėgų gyvesnei 
kiškai veiklai.

Kun. J. Vaitekūnas, Dvasios Vadas 
A. Daukantas, Pirmininkas 

B. Jakutis, Raštininkas

katali-
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J. E. KARDINOLO SPELLMANO NAUJIEJI MŪSŲ UŽDAVINIAI 
SVEIKINIMAS AMERIKOS LIE ‘ '

TUVIŲ KATALIKŲ KON
GRESUI
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Pradžia 3-čiame pusi. 1. Tokiam realiam pašau-į
dalinga. kad mūsų veik.'^fl?J^“

i lą jungianti Federacija 
būtų tikras Katalikų Vei
kimo Centras su ypatingai 
veikliu sekretoriatu.

Į mūsų Federaciją įeina,! 
galima sakyti, beveik visa 
Amerikos lietuvių katali
kų visuomenė. Ji jungia 
parapijas, organizacijas 
bei draugijas į vieną cen
trą, bet tas centras kovoje 
už tikėjimą ir lietuvišku
mą neužtenkamai veiklus 
ir neužtenkamai vadovau
jąs. Mums dar nepervėlu 
įkurti stipresnį centrą, pa
našų į buvusį Lietuvoje 
KVC arba amerikietišką 
NCWC. Atitinkamas jo di- 
rektoriatas turėtų ener
gingai ir tiksliai mūsų ka
talikiškajam veikimui nu
statyti gaires ir nuolatinė
mis direktyvomis jam va
dovauti.

Sveikinimą perskaitė ir pavergtai Lietuvai ir mū
sų tautai suraminimo ir užuojautos žodžius pareiškė 
Vyskupas Stephen Donohue Aušros Vartų lietuvių pa
rapijos bažnyčioje. New York. N. Y., sekmadienį, spa
lių 20 d. š. m. sekančiai:

I deem it a distinet pleasure and singular honor to 
welcome to this Archdiocese of New York the Lithua- 
nian Roman Cath. Federation of America. In the name 
of His Eminence the Cardinal Archbishop of New 
York, our Bishops and our priests and our Catholic 
laity I bring you warm and sincere greetings. We are 
happy that you chose New York for your Congress. 
New York as you know is the gateway to America and 
through its hospitable port every nation of the world 
passes to and fro. To our shores have come thousands 
and thousands of people of your flesh and blood. Many 
of them remained here with us to establish their 
homes: many others have settled in other parts of our 
friendly land. Today you, as representatives and des- 
cendants of the Lithuanian nation, have gathered here 
to discuss, deliberate and help solve the problems
xvhich confront your valiant people dispersed over the į 
whole of Europe.

Our first thought is to sympathizc aid com- Į 
miserate with the Lithuanian people in Europe who ! 
have been. together with other Baltic Nations, evicted 
from their homeland. We are not unmindful of the sad 
and pitiful lot of the Lithuanians during three succes- 
sive occupations of their country by the Soviets and 
the Germans. I wish to quote from the letter of the 
Lithuanian Bishops in exile \vritten to the Catholic 
Bishops of the World:—

“In spite of its firm resolve and endeavors to keep a striet 
national and political neutrality, Lithuania was doomed dur
ing this Seeond World War to carry the full ueight of three 
successive and ruthless occupations. At the very outhreak 
of hostilities, The Soviet Cnion, desirous to evploit the situa- 
tion then created. became an aeconiplice of Nazi Germany in 
the division of Poiand and enforced upon Lithuania in Octo- 
ber of 1939 a treaty of mutual assistance uhereby our coun
try was compelled to billet Soviet garrisons.”

“Eight months later under the pretevt of fallacious accus- 
ations and in vioiation of the treaty of mutual assistance and 
all the others štili in force the Soviet Government, irrespec- nininke solistė 
tive of all its solemn promises, addressed an ultimatum to an! Nors ji francūzų kilmės, bet da- 
irreproachahle Lithuania, ordered the occupation of the lyyaudama su lietuviais įžymiai 
country by a strong contmgent of troops, enforced the dis- K lietuviškas dainas. “Darb.” 
solution of the legal govemment, and abrogated the sover-į koncerte ji bus solistė, 
eignty of the nation and u ithin a few weeks perfidiously an-> 
nexed Lithuania to the LSSR together u ith the ether tuo į

IRENA LIBIUTE. įžymi dai- 
i iš Lawrenco.

rui siūlau panaudoti LDS 
erdvų keturių aukštų mū
rinį namą, tinkamą ofi
sams ir spaustuvei. Jame 
jau dabar yra Amerikos 

I Lietuvių Centralinis Kny
gynas ir Archyvas. Centro 
palaikymui gal būtų tiks
liau panaikinti ALRK Fe
deracijos iždą, o jo vietoj 
turėti Kat. Akcijos Fondą.. 
Jį sudarytų po vieną dole-; 
rį įmokėtos dirbančių lie-1 
tuvių katalikų metinėsį 
duoklės. !j 

2. Mūsų Kat. Veikimo 
Centras turėtų leisti jung
tinį didelį savaitraštį, gal 
net 24 puslapių. Moderniš-' 
kai redaguojamas ir sko
ningai atspausdinamas, su 
įvairiais skyriais, spal
vuotas ir didesnio tiražo 
tas laikraštis patenkintų 
lietuviškai skaitančią vi

ešuomenę ir, bent dalinai, 
• -jaunimą. Jei Centras įsi- 

gys tobulesnę spaustuvę, 
sudarys trijų ar keturių 
patyrusių redaktorių šta
bą, naujasis laikraštis tu
rės religijos, grožinės lite
ratūros, jumoro ir anglų 
kalba skyrius, bus gausiai 
paveiksluotas ir kupinas 
aktualių žinių; toks spau
dos organas drąsiau žiūrės 
į ateitį ir priešingų idėjų 
laikraštukai jam nebus pa
vojingi konkurentai.

Ar mes, Amerikos lietu
siai katalikai, kurių dar y- 
ra gal apie pusė milijono, 
susiorganizavę į 118 para
pijų, nepajėgtume išlaikyti 
tokio Centro ir tokio sa
vaitraščio? Net spaudos 
draudimo metu (1864- 
1896) Prūsuose buvo iš
leista arti keturių milijonų 
(3,980,780) egzempliorių

SUZANA GRIŠKAITE, so- 
i pranas, operos ir koncertų ar
tistė, dabar dainuojajnti City 
Centcr operoje, New Yorke.
Yra davusi per 100 koncertų: , .... ...
Jung^. Valstijų kariuomenės Ii- it*ybcs, jei jus neatidarysi- 
—dainavusi su dideliu i te piniginių, tai kiti jums 

atidarys pirma pilvus, o 
į tada ir piginines” — pra- 

į našingai yra pasakęs
! Prancūzijos katalikų vei
kimo vadas generolas Cas- 
telnau.

Mes įžengiame į naująjį 
istorinį periodą, kurį no-

!Į
i goninėse, <
pasisekimu daugely didmiesčių. 
Ji yra jauna graži ir nuoširdi 

j lietuvaitė, mokanti į dainuoja
mą dainą įdėti ir lietuvišką 
jausmą. Ji bus LDS ir “Darb.” 
Koncerto žvaigždė — papuoša
las. Be kelių operos arijų ji dai
nuos beveik išimtinai lietuviš
kas, visų mėgiamas dainas.

daugiau dėmesio ir para- girtas, ir bus atimta, kaip 
mos. Reikia įtikinti mūsų vienos nakties padangtė”, 
katalikų masę ,kad tik šiek (Izaijas 24). Bolševizmas, 
tiek sumažintos išlaidos kuris trečiu pasauliniu ka- 
kenksmin g i e m s išgeri- ru graso pavergti visą pa- 

imams, kasdieniniams ne- šaulį, pas mus namie jau 
būtino liuksuso reikme- stengiasi įleisti šaknis, 
•nims, sudarys reikalingas Remiantis FBI vyriausio 
sumas gyvybinei mūtų ka- direktoriaus J. Edgar Hoo- 
talikų ir lietuvių akcijai, ver pranešimu Amerikos 
Čia prisiminsime šv. Don. legijonieriams, komuniz- 

■ Bosco žodžius:
“Jūs manęs klausiate kur 

rasti vaistų situacijai iš- 
igelbėti? O gi jūsų pinigi- 
įnėse. Geros spaudos pliti
mui, tos spaudos, kuri gins 
jūsų tikėjimą, jūsų šeimos 
židinius, jūsų tautines ge-

lietuviškų knygų ir vargin- norim ar netMrim, turė.

šv. Don (legijonieriams,
imas su visa savo intrygų 
'sistema ir fanatizmu suda- 
įro pavojų mūsų kraštui. 
Jis esąs jau įsiveržęs į kai 
kuriuos laikraščius, žurna
lus, knygas, radio ir fil
mas. Nuo savęs galime pa
stebėti, kad raudonasis 
maras jau skverbiasi į šei
mas, darbininkų ir jauni
mo organizacijas, netgi 
katalikiškąsias.

Mums didesnis reikalas 
imtis misijų savame kraš
te, kaip svajoti apie toly
bes; taip pat mūsų šven
čiausia pareiga visomis iš
galėmis gelbėti naikinamą 
katalikiškąją Lietuvą ir iš
blaškytus mūsų tautos 
tremtinius. Kiekvienas 
Lietuvos partizanų ir kan-

. _ . V . 11 11OL 1111 dl UVllUllUl, LUIC-gi knygnešiai uz jas sumo-sim pagyventi. GaIimas 
kejo per pusantro nulijo-;^^^, dar daug kraujo 
no rublių. Jie žinojo, ką da- bus pralieta daug turtų 
re* paleista vėjais jau netoli- (kinių kraujo lašas pralie-

Mes negalime tenkintis, moj ateity. Ar tik neateina'*”" ”” ™ —
I kad ir keliais, bet pana-: laikas įvykti pranašo regė- 
šaus turinio senstelėjusios 
technikos, nepakankamo 

! tiražo lokaliniais savaiti- 
: nukais. 
lime savajai spaudai skirti

i1II I 
iI

'tas nelygioje kovoje su 
(bolševizmu yra ne tik au- 
ika už Lietuvos laisvę, bet 
taip pat auka už visą krik
ščioniškąją kultūrą. Kaip 

Mes turime ir ga- kratyte kratoma . Žemė įjuos, taip ir mus šaukia: 
svyruote svyruos, kaip'Dievas ir Tėvynė!

jimui: “Žemės pamatai
drebės. Žemė bus draskyte 
draskoma, trinte trinama,,

(Politiškas Skelbimas)

1

nexea i.nnuama ro rnc i s>sk together witn the ether two| The end of hostilities came and the Lithuanian 
Baltic Republics... Aithough the Soviet occupation did not people rightly looked and hoped for the application of I 
lašt long, it proved to have been quite sufficient to disrupt the principles of the Four Freedoms and the Atlantic 
the life of our people and to ruin the religious, cultural, Charter. The dawn of peace was appearing on their 
sočiai, economic and political life... thousands were literally national horizon.
slaughtered, imprisoned or banished to distant regions of Būt alas what do W6 find today? Hundreds of 
the Soviet i nion.” End of quote. thousands of innocent people endure the hardships of

(Politiškas Skelbimas)

TUESDAY, NOV.5

. exile in the far regions of the Soviet Union and in the i
Then came the Nazi occupation which lasted three Occupied Zones in Germany. They all long for a speedy’ 

4-up jsuffermgs were also return to their beloved Fatherland, where they wish to: 
*7 — live by their own means and labor for the welfare of

• « ... -- - . - ... 1 a-1- _ ________ a___________ ji ____ 1__________rrri_____t *^.1_____ •___ 1__ 1
i

years. During those days the i 
intense. I quote again from the Bishop’s letter— 1 ' ’ ’

“Stubborn opposition to the Nazi ideology and the new į their country and for humanity. Those Lithuanians in 
order, unflinching resistance to the repeated summons to I the Soviet concentration and labor camps are blanket- 
declare war and to collaborate on political grounds with Ger-ed behind the Iron Curtain. Their fate is unknown. 
many, were savagely retaliated. Catholic Lithuania made neuThose in the Occupied Territories of Europe refuse to 
acquaintances uit h prisons and concentration camps; more return to their country which is štili burdened under' 
then 1(M),(MM) of them were deporv-d to Germany and en- the yoke of a Soviet controlled Regime. The feelings of 
slaved.... these displaced persons may be gathered from an an-|

In July 1944 our nation nas once more visited by a new swer given by one of them to the question — “If any-Į 
scourge, as Soviet - Genr.an forces uere fighting on our soil i one Wish to retum now to your COUntry. And this was į 
and the Red Army for the seeond time overfloned and oc- the reply — “If anyone WOUld darė to force US to gO 
eupied our fathcriand... Thousands of Lithuanians were back under the Soviets, we would say, Execute us here.' 
constrained to leave for Germany wherc a great number had 
to live under extremely difficult conditions and to toil toge- 
ther uit h war prisoners in sectors of military operations.
The Soviet authorities did the šame with the Lithuanians
caught by them.” End of quote.

»*

We would prefer that to the torture that would inevit-' 
ably face us on our return.”

Yes we freedom loving Amercans and Brotherį 
Catholics grieve with and deeply lament the miserable ’ 
condition of the Lithuanian people. Indeed the Cross;

, o. . r r .i - , ;has been heavy upon your nation. Būt the courage andThis seeond Soviet occupation of Lithuama is būt fa)th of thc Lithuanian have never waivered.:
a record of plunder, pillage, persecution. torture en-id ite the h hand of the t t and the crueltyl
slavement, terror. systematic liquidation — all which tjie įnva(jer 
are a blot on the pa’ges of human history, and cry to j stn, havc contidence in the innate sense of justice 
heaven for vengeance. and faįr p|ay of our American Dipiomats who are re- l

presenting the United Statės at the Peace Conferences. 
True they have not accomplished many tangile results 
būt in their own American way, they will endeavor toj 
restore freedom and sovereignty to all nations of the! 
world. To this they have pleadged themselves. Our dis- į 
tinguished Secretary of Statė enunciated this course of 
action when he said lašt Friday speaking to the Na-' 

įtion: — “We are firmly and irrevocably committed toi 
the principle that it is our right and the right of every į 
people to organize their economicy and political dest- 

į iny through the freest possible expression of their col-' 
, leetive will. We defend freedom everywhere.

And so, dear Lithuanian people, lift your hearts, 
God is štili is in His Heaven, and you have never aband- 
oned him. The night is always blackest just before the 
dawn. May the stygian darkness of Lithuania’s Calva- 
ry soon fade and disappear with the rising of an easter, 
dawn of hope and liberation and freedom. This is ouri 
sincere wish for you today; this is our fervent prayers.1

"Fat« and oii« wtH be ehort ** far ebeed a» we e»n eee, E. a. Mjyer 
leenter). Deputy Cott-.mi*siorer of the Production and Marketing 
Admmiatration, Department of Agriculture, telis Roacoe Edlund (teft). 
Aaaociation of American Soap and Glycerine Producers, Ine., and 
Aiexander Wtii>»m» (fipht) American Fat Saivags Committee.

I 
I

• Neleisk sugrįžti prohibiejai, raketyriams ir 
betvarkiai. Palaikyk tvarkingą Valdžios 
kontrolę alkoholiniams gėrimams.

t

• Neleisk pakelti tavo asmeniškų valdžios 
mokesčių. Leisk plaukti milijonams dolerių 
kas metai sumokamų Valstybei ir Tautai 
per Alkoholinių Gėrimų Pramonę.

• Neleisk nubalsuoti tavo teises dėl to kad
pats apsileisi balsuoti ‘TAIP’ ant 3 klausi

mų apie alkoholinius gėrimus.

OF LAŠT COLVMN ON 
. OUtSTlONS 1-22

• Būk tikras kad tavo balsas būtų “TAIP” 
ant šių 3 klausimų. Bet koks kitas balsas ar* 
ha apsileidimas balsuoti ves Massaehusetts 
prie Prohibicijos ir visų tų blogumų, kuriuos 
jis atneš.

BOSTON SEf» CO.. BfcMn. Mm,. 
' COIO S*»ING MEWING CO.. Mos,.

OtOFT 8»EWING CO.. »oeo» Mok- 
D*WSON'S »»EWf»Y. INC.. N«w “m
DtAMONb SStlNC »»EW0tr. INC.. lowr«wc®, Mc$*. 
EHTeermsE Mewing co., fon »;«*,. m™. 
HAFFEN»EFFE» & CO., INC.. Mn„.
HAsroeN MEWHG CO, mom.
HAKVAItD B«EWING CO, lowell, Ma«. 
SMITU MOTHEtS. INC, Ne- Bedtnrd. Mo». 
STA» MttW!NG CO, Borto", Moss.

. WORCEST« B«EWING CO, Wcrcester, Mau. 5

2. Sholl lieenses be gronted in dės 
city (or town) for the sole therem 
of wmes and malt beverages 
(wines and beer, ale and a II oth-r 
malt beverages)*

3. Sholl lirenses be grsntad m dės 
city (ar town) for the sole Jberein 
of olt alcoholic beverages in pncV- 
oges, so catled, not to be drunk on 
the premises?

I. ShoH lieeme? b« gronfed in this 
city (or town) for the sale therein 
of all alcoholic beverages (whnky, 
rum, gm, malt beverages, erines 
and oll other olcoholic beverages)*

TW X
NO

TTT X
NO

TCT X
MO
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1,500 Mylių Vakarų Meksika, 
Pacifiko Pakrantėmis

— Tūkstantis viriūkalnię. — Autobusų kalnuo
se aukščiau dabotų. — Murillo paveikslas za
kristijoje. — Surado “zuikį", stabdo traukinį. — 
Čiulpiu cukrinę nendrę. — Meksikiečių degtinė
— teųuila. — Kalnuose Pacifiko kurorte Mazat- 
lane.

MEKSIKOS KALNAIS
Brėško rytas, kai mes, 

kokie 25 žmonės autobusu 
apleidome Meksikos sosti
nę. Greit prasidėjo tie į- 
prasti Meksikos kalnai, į 
debesis atsirėmę, suktos 
pakalnės, kas važiavimą 
autobusu nedaro malonų, 
ypač, kad Meksikos šofe
riai prie tokių kelių pripra
tę ir mašiną leidžia labai 
greit, o čia — iš vienos ke
lio pusės — uolos, o iš ki
tos pusės — status skar
džius.

Keleiviai tylūs. Nei dai
nų, nei to klegesio, kurs 
būdavo įprastas Lietuvoje, 
čia negirdėti.

Tik turistai čia kaip gi-; 
minės tarp savęs. Štai prie
šais mane sėdi jau pagy
venęs vyras su žmona, abu 
iš Jungtinių Amerikos 
Valstybių ir ką įdomesnio 
pamatę, atkreipia dėmėsi 
ir mano.

ARIA JAUČIAIS

beganomus pulkelius ožkų. 
Ožka ir asilas, matyt, ne
mažoj pagarboj Meksiko
je. Išmaitint juos lengva, 
o naudos yra. Ypač kal
nuose. Asilas nepamaino
mas gyvulys, paneša naš
tas, kur arklys nepraeitų.

AUKŠČIAU DEBESŲ
Nežiūrint, kad Meksika 

kalnuota, negalima sakyti, 
kad čia būtų daug ežerų. 
Už tat mūsų akys atsiga
vo, kai baigiant važiuoti į 
Guadalajarą radome di
džiulį ežerą, didžiausį visoj 
Meksikoj, kurio pakrantė
mis važiavome daugiau 50 
mylių, kartais iškildami 
aukštai ir grožėdamiesi jo 
žibančiu vandeniu ar pasi
taikiusiu plūduruoti laive
liu.

Šiam kelio tarpsnyje bu
vome iškilę beveik iki trijų 
kilometrų (arti 10,000 pė- 
įdų) aukštumo kalnus. Ma- 
jži debesiai kaikur matėsi 
pro autobuso langą slė-

Paukščių augintojai rengiasi prie padėkos dienos. Jie iš anksto jau tu
ri suplanavę, kada šis debesėlis paukščių pasieks markietus. Vaizdas pa
rodo vieną iš daugelio Ohio valstybės ūkininkų paukščių ūkis.

_ i

su bizantiška kopula. Kas kurūzas, meksikoniškus 
įdomiausia, kad tos kate- blynus, į kuriuos susukti dolerį 20 centų) duosime 
droš zokristijoje yra origi- jų skanėsiai, 
nalus Murillo pieštas pa
veikslas: “Į Dangų Ėmi
mas Švč. P. Marijos”.

Meksikoje ne tik bažny
čios bet ir zokristijos daž
nai yra tikri religinio me
no muziejai, su vertingais 
kūriniais, ir jei kas yra 
viešuosiuose, 
se meno muziejuose, tai vis 
daugiausia išplėsta iš baž-! 
nyčių, iš vienuolynų kon
fiskuota, net ir patys mu- 
izejų rūmai dažniausiai at
imti, buvę

Už šešis pezus (apie

pieną ir tt.; i kambarį ir tris kartus val- 
netrūksta nė amerikoniškų;gyti, 
gėrimų, kaip Coca Cola. 
Pardavėjai šaukia visa 
gerkle, kits kitą užrėkda
mi.

ČIULPIU NENORŲ 
| Šioje kelionėje ir aš pa-

. . . . . 'mėginau pirmą kartą. , .. ,. ,., valstybimuo- čiuf ti cukr£ nend užima taškytis atūžiančiose 
~™~“ *•’”“ 20centavų (apie 4amer.|^°se-..£a?klau t,e 3ta' 

centus) duoda apie jardo.tus’ tropiikąja augmemja 
nendrės aPa“?« ka.lna,! . . _

Į Pasirodo, kad provinci
jos miestuose žymiai pi
giau, negu išgarsėjusiose 
turistų lankomose vietose.

O Mazatianas — gražus 
kurortas. Plati okeano į- 
lankos pakrantė, kur gali-

ilgumo cukrinės
gabalą. Ji, nelyginant, kaip 

L.” i bambuko medis, su tokiais

VYTIS, ERELIS IR KMITAS

Jonas Kmitas — kun. Dr.(Kun. Pr. M. Juro, LDS
Centro ir Kunigų Vienybės Kazimieras Urbonavičius, 
pirm., Lietuvių Darbininkų be “Vyties ir Erelio 
radio programoje pasakyta Į dar parašęs nemažą kny- 
kalba, šeštadienį, spalių 26 gų, paruošęs vertimų, su- 
d. š. m.)

” yra

O pro langus dairytis niuose žemiau raūsll- 
GUADALAJARA

Tamsi naktis buvo, kai 
f Guadalajarą.

buvo ko. Autobusui užėjus 
ant kalno atsiskleisdavo! 
žaliuojančios pakalnės,' pasiekėme Guadalajarą, 
dažnai su miškais ir upok-j jalįseo Valstybės sostinę, 
šniais. Vietomis matėsi &■; Gerai kad čia pat prie au-
riant jaučiais. Paprastutės 
medinės kaip ir žagrės, o 
meksikonas rankoje laiko 
ilgą lazdą su smailu aksti
nu ant galo. Toliau priva
žiavome ir geležiniais plū
gais beariančių.

Gal pati įdomiausia vie
ta kelyje iš Meksikos į 
Guadalajarą yra Mil Cum- 
bres, arba lietuviškai — 
Tūkstantis Viršukalnių. 
Čia kelias pakyla iki pus
trečio kilometro arba 8159 
pėdų aukštumos. Pasisu
kus į pakalnę kairėje kaip 
miražas išsineria tolimas 
vaizdas, su daugybe smai
lių, stačių, žaliuojančių 
viršūnių, kurios iš aukšto 
atrodo kaip prie kits kitos 
sutupdytos piramidės.

Keletoje vietų užtikome

i

tobusų stoties pasisekė 
rasti kambarys Coliseo 
viešbuty. Iš anksto niekur 
rezervacijų nedariau, nes, 
viena, vietoje visada su
randi pigesnių ir sau pa
tinkamą kambarį, antra, 
nėši suvaržytas — kada 
nori tą miestą palieki.

MUZIEJUS KUNIGŲ 
SEMINARIJOJE

Nors buvo šiokia diena, 
bet buvo žmonių, kai lai
kiau mišias bažnytėlėje, 
kur meksikonai kunigai 
turėjo net iškilmingas pa
maldas — asistą, trys ku
nigai. Guadalaparoj yra 
dailūs, vyriausybės rūmai 
iš XVII šmt., baroko sti
liaus. Dar senesnė, šešio
likto šimtmečio katedra —

Iš Congo atvežta trys drambliai. Vienas iš tų 
dramblių pateko į Brcnx Zoo, New Yorke. Con- 
giečiai sako, kad jie nors tuomi padarė amerikie
čiams padėkos mostą už laike karo Amerikos pa
galbu.

Tik iš spaudos išėjo 
stambi Jono Kmito apysa
ka “Vytis ir Erelis” (Lie
tuvių Darbininkų Sąjun
gos leidinys, 576 pusi., So. 
Boston, 1946 m.). Tai ypa
tingai reta ir brangi kul
tūrinė naujiena.

Milžino žingsniais žengu
si, nuostabaus grožio žie
dais žydėjusi lietuviškoji 
kultūra nuo 1940 metų su
stingo mirties taške. Sve
timųjų priespaudos, kūry
binių jėgų išblaškymas po 
svetimus kraštus, jų ma
rinimas ir nukankinimas 
koncentracijos lageriuose, 
pasibaisėtinai paraližavo 
mūsų tautos dailininkus, 
rašytojus ir mokslininkus.

Pastaraisiais keleriais 
metais tepasirodydavo tik 
viena kita lietuviška kny
ga, viena kita kukli bro
šiūrėlė bendrojo turinio, o 
platesnės apimties apysa
kų kaip ir nebuvo. Jonas

ir daugy- 
straips- 
kritikas 

dėl Kmito

duona, 
per sa- 

pasi- 
Mažai

kūręs eilėraščių 
bę laikraštinių 
nių. Literatūros 
A. Vaičiulaitis 
kūrybos pastebi: “Jis mėg
sta sekti pasaulio ir arti
mesnės visuomenės įvy
kius diena iš dienos, dary
tis iš jų išvadas ir reaguo
ti. Jis reaguoja ne tiek 
šneka, gyvu žodžiu, kiek 
raštu. Iš čia ir eina gausus 
darbas jo publicistikoje... 
Nuo 1929 metų publicisti
ka virto tartum jo specia
lybe ir kasdienine 
Nuo tada du kartus 
vaitę “Darbininke” 
rodo jo vedamieji,
šią jo veiklą sutrukdė li
gos, negalavimai ar am- 
v • • •
Z1US.

LDS pirmininkui ypatin
gai smagu pasidžiaugti ir 
pasididžiuoti nuolatiniu 
vertingu Kmito bendra
darbiavimu “Darbininke”. 
Jo parašyti vedamieji 
straipsniai išsiskiria savo 

.. xxvm^,v. „wxx<x^ žvaliu pastabumu ir pro- 
Kmitas, gyvendamas lais-! tavimo miklumu. Jis yra 
vės šaly, tačiau kūrė. Jo; neatlaidus mūsų tautos ir 
“Vytis ir Erelis” yra stam-Jmūsų tikėjimo priešų va- 
biausias ne tik Amerikoje !notojas. Tai tikras katali- 
vėlesniais laikais išleistas!kiškojo žurnalizmo kovū- 
veikalas, bet bus toks gal!nas. Vienas didžiųjų popie- 
ir visame lietuviškame pa-!žiu yra šventai palaiminęs 
šauly. Į šį darbą, sakydamas: “Nė-

o . .... ... ;ra gražesnės misijos kaipSu įprastu stiliaus aišku-■. ... . , . . , . . 1uo laikraštininko. As laiminumu ir nuoširdumu, su pa- - . . . • >• >»,. . . . . - r jo pasaukimo simbolį,linkimu į jo mėgstamą pu-,J 1 ‘
blicistiką autorius šioje a-' Ir plati katalikiškoji mū- 
pysakoje vaizduoja lietu-, sų visuomenė pagarbiai į- 
viško Vyčio paskutiniame/" T
šimtmety ilgas ir atkak
lias kovas su plėšriais kai
mynų ereliais. Pro mūsų 
akis slenka vaizdai iš kul
tūrinių kovų su caristi- 
niais engėjais, su išsigi
musiais bajorais, paga
liau nepriklausomybės ka
rai, bolševikų klastingas lankymas, 
užplūdimas ir didvyriškas tų ir choro dainos, , jautrios 
lietuvių sukilimas 
juos 1941 metais.
— Visi ereliai tik 

mes mums gabeno, — sako 
vienas apysakos veikėjų.' 
—Iš visų pusių mus lesė...' 

Amerikos aras! Tai kilnus, 
garbingas paukštis. Visi, 
susimąstė. Amerikos ere
lis... Taip, gali būti, kad jis 
kitoniškas. Prisiminė ne
priklausomybės kūrimo
si metus. Lietuva pati lais-! 
vę iškovojo, bet jai sustip
rėti ir atsistatyti Ameri
kos erelio išauklėtieji lie
tuviai labai daug savo se
najai Tėvynei padėjo. Tai 
gal ir dabar padės...

Autorius daro išvadą,' 
kad dabar tik Amerikos e- 
relis yra vienintelė mūsų 
viltis.

Lietuvos patriotas šią a- 
pysaką skaitys kaip savo 
tautos istorijos ir ryžtingo 
padrąsinimo knygą, kurią 
įkvėpė taip gausios ir 
skaudžios tautos nelaimės. » •—----------------------------------
valandį, sužinojau, kad 
traukinys gerokai vėluoja
si. Grįžau į viešbutį, numi
gau pusantros valandos, 
nuėjęs į bažnyčią šv. mi
šias atsilaikiau, užvalgiau 
ir dar nuvykęs į stotį turė
jau laukti netoli trijų va
landų.

Meksikos traukiniais va
žinėti nereikia daug pini
go. Už šešetą dolerių jie 
veš tave beveik 600 mylių, 
bet reikia daug daug kan
trybės ir laiko.

Dr. J. Prunskis.

Išėjau vienas į juos. Pro 
bežaidžiančius pusplikius 
vaikus, pro kareivių sar
gybas pasiekiau akmens 
kalną, kur pro spygliuotus 
kaktusus ir krūmokšnių 
lapus kyšo uolos. Kopiu vis 
[aukštyn, aukštyn. Iš vie- 
inos pusės mėlynuoja įlan- 
;ka, kitoj pusėj bekraščio 
Pacifiko bangos daužosi į 

į tuos akmens kalnus, į ky
šančias pakrančių uolas.

PRO KAKTUSUS — 
I KALNĄ

i Dar toliau — antras, dar 
j statesnis kalnas. Pasuku į 
i jį. Sutinku dvi moteris, 
• maišuose surinktus šaka- 

___ liūs benešančias. Šokinė- 
— tekilia).'damas per akmenis pasie- 

važiuojantieji kiu antrąjį kalną, ant jo 
1 ------- * ’* ; t mūro

jos butelį ir kits kitą vai-1 švyturys. Pradedu kopti.

. .. bažnytiniai.i į mazgais tarpas nuo 
Kad ircia, Guadalajaroj Viršuje yra medie-.
užeinu i meno muziejų - rkuri mcįsikonai dan.i 
puifcus, daug Paveikslų, tjmis nu]u Aš tljrėjau;
beveik visi religiniai. Sto
ri, amžini rūmų mūrai.
— Kieno šie namai buvo 

pirma, — klausiu sargą. ;

peilį, juo medieną nuplė
šiau, o storą ir minkštą 
šerdį tenka dantimis at- 
kąsti ir kramtant čiulpti.

— Čia buvo kunigų semi- jei pilną burną atkandi,, 
rnr-iia * <narija.
Net graudu darėsi, kai 

mačiau viename kambary
je, nelabai ką apie meną 
nusimanantieji darbinin
kai didelius, visą sieną už
imančius paveikslus tran
ko,— ir kai mačiau, kad 
dabar tos įstaigos raštinė
je koks tai storas “bambi- 
zas” bosauna.

MEKSIKOS TRAUKI
NIAI MENKESNI UŽ 

LIETUVOS
Toliau, pasukdamas į Pa

cifiko pakrančių kurortą 
Mazatlaną, turėjau pasi
rinkti traukinį — autobu
sai toliau nebeina. Meksi
kas traukiniai vaikšto 
taip, kaip Lietuvoje 1920- 
22 metais, nors šioj linijoj 
pagelbsti ameri kiečių 
Southern Pacific kompani
ja. Žmonių susikimšimas 
didelis, nešvara dar dides
nė (čia gal daugiau va
žiuojančios publikos kal
tė). Pradedam važiuoti, 
kiek pavažiavus — žiūriu, 
konduktorius spaudžia 
rankeną — stabdo trauki
nį. Pasirodo 
“zuikį”, be bilieto važiuo-'vos. Netoliese 
jantį. Čia jau tokia taisyk-; meksikietė 
lė — kur “zuikį” : „ 
ten traukinį sustabdo ir iš-! motina, taip pasipiktino, 
meta. Žinokis, kaip sau no-■ kad po suolu stovėjusį jau 
ri. Iš viso čia traukinį su- ■ daugumoj nugertą teąuilos 
stabdo dažnai. Kitą kart;butelį čia pat traukinyje į 
visiškai laukuose, pamiš
kėse. Niekas nežino nei 
kodėl sustojo, nei kiek sto
vės. Keleiviai eina gėlių 
rinkti, išlipę svaidosi ak
menukais, žino, kad prieš 
judėdamas traukinys ket
vertą kartų ar daugiau su
švilps, suspės įšokti.

Kadangi čia 
ivetų netaip tanku, tai ne-įdau abudu kunigu ir gale 
pralenkiame beveik nė vie
nos. Sustojus traukinį ap
ninka iš gretimo kaimo, ar 
miestelio, moterys, vaikai, 
vyrai siūlydami šaltą pa
saldytą vandenį, oren- 
džius, bananus, virtus ku-

tai gauni kokį trejetą 
gurkšnių saldžių syvų, 
kaip beržų sulos ar kaip 
lengvai saldytos arbatos.

TEQUILA
Iš tų nendrių sunkos ar 

ir iš kitų produktų meksi
kiečiai padaro stiprų gėri
mą, kurį jie vadina Tequi- 
la (skaityk — 1 
Traukiny _ ~j.— ---- w ---- .
vyrai daugelis turėjo po viršūnės baltuoja 
jos butelį ir kits kitą vai-švyturys, p— 
šino. Vienas jų, vardu Čia yra šioks toks takas, 
Moyzė, matyt žydų kilmės, j kuriuo matyt asilų vaikš- 
dirbąs kokioj tai statybos j čiota, gabenant reikmenis 
kompanijoj, taip nusilesė,'! kalną. Statu, vietomis ta- 
kad iškorę galvą pro atvi-Jkas pranyksta, vijokliai, 
rą traukinio langą ir mie- pliki kaktusų stuobliai, per 
ga; rodos, kiekvieną se- batus spygliai bado kojas, 
kundę vėjas nutrauks skri- Matydamas, kad netyra 
belę nuo galvos. Valandėlę laiko, pasuku į kitą pusę, 
taip pasnaudęs, atsistojo i kur ties stačiu okeano pa- 
užmerktomis akimis, ištie-; krantės skardžiumi uolos 
sė rankas, lyg kur eitų, o; kalne kelias iškirstas. Vie- 
paskiau pradėjo guzikus’ tomis cemento suolai ir į 
segiotis. Senjorai ir šen-'juos atsirėmus taip miela 
joritos tik spruko į kampą. 
Dabar jau jį vyrai sugrie
bė ir pasodino į suolą kur 
jis toliau iki ryto be sąmo
nės sverdinėjo ir snaudė, 

sugavo kol teąuila išgaravo iš gal- 
važiuo-' vos. Netoliese sėdėjusi 
valoj kmeksikietė, inžinieriaus ------  -—— —

sugavo,! žmona, penketos vaikučiųkeliu. Kairėj ošiantis oke-

kiekvieną se- batus spygliai bado kojas. 
Matydamas, kad nebėra

žiūrėti, kaip liūną uoloto
je pakrantėje baltosios 
bangų putos. horizonte 
skęsta paskutiniai nusilei- 
dusios saulės spinduliai ir 
!kaip vėliau skaisčiai pa
rausta debesys. Temo, kai 
vienui vienas žygiavau tuo

geležinę suolo koją sudau- 
Ž8.

PACIFIKO KURORTAS 
MAZATLAN

Ir taip per kalnus, per 
grynų akmenų laukus, pa
siekėme Mazatlaną. Nors j 
buvo jau apie dvylikta va-Į 

j landa dienos, gražiai atre 
gyvenamų'montuotoje bažnyčioje ra

jau atlaikyti mišias. Čia 
karšta pašėlusiai. Iki tre
čios valandos teko išbūti 
viešbutyje. Ir įdomus gi 
tas viešbutis. Kai paklau
siau, kiek kaštuos, pasa
kė:

anas, o dešinėj kalno uo
los, pakibusios ant kelio. 
Kaikurios, lietaus paplau
tos, net žemyn nusiritu- 
sios. Nenorėčiau šiuo ke
liu dažnai važinėti — jei 

i uolos kamuolis atskiltų, 
jsutraškytų tave kaip mu
selę.

IŠVAŽIAVIMAS
Kas gi dar sakytina apie 

Mazatlaną? Nebent apie 
Iišvažiavimą: traukinys tu
rėjo išeiti 5 vai. ryto. Nu
vykęs į stotį apie ketvir
tą, radau pilną laukiamąjį 
kambarį prigulusių kelei
vių. Kiti pasitiesę popierį, 
moterys — skaras ar kokį 
drabužį ant suolų, ant dul
kėtų, purvinų grindų —su- 

įgulę. Palaukęs gerą pus-

; vertina Jono Kmito plunk
sną. Šioje visuomenėje kilo 
sumanymas veteraną ra
šytoją pagerbti šauniu 
koncertu, kuris įvyks lap
kričio 3 d. 3 vai. po pietų 
South Boston High School 
Auditorijoj. Garbės sve
čiai, gausus tautiečių atsi- 

žavingos solis-

prieš deklamacijos ir visa jauki 
I lietuviška nuotaika bus 

. . ' nuoširdus ir užsitarnautas 
ne a1’ Jono Kmito įvertinimas. 

Tad iki pasimatymo!

Fats Are Short

“No improvement in the fats and 
oils situation for a good long time," 
according to E. A. Meyer, Deputy 
Administrator, Production and Mar. 
keting Adrninistration, Depa-tment 
of Agrieult'ure, who špoke before 
the New York Newepaper Repre- 
aentativea Aasociation in New York 
City recently. He urged continued 
fat sa'.vage by housewives.

(Politinis Skelbimas)

įįį įoiigh?



DARBININKAS
*

!

Mirė Jokūbas Ir Morta 
Sertvyčiai

lietuviškąjį darbą. Priklausė 
Moterų Sąjungai. Gyvojo Ro
žančiaus draugijoj. Bendram 
Lietuvių Fondui. Ypatingai ji 
buvo nuoširdi “Amerikos” laik
raščio rėmėja. Be jos jokia va
karienė ar koks nors parengi
mas neapsėjo. Visi ją matė kaip 
kruopščią darbininkę.

Jokūbas ir Morta šertvvčiai* 
paliko giliam nuliūdime savo 
gražią šeimą — dukteris Eleną 
ir Joaną; sūnų Leoną ir septy- 
nius anūkus. Jokūbas Šertvvtis 
tris brolius — Petrą. Praną ir 
Antaną Amerikoje ir Juozą su 
seserim Rože Lietuvoje. Morta 
Šertvytienė, brolį kun. Bona- 

kuris šiuo 
Vokietijoj. Britų 

zonoj, seserį Marcelę Chicagoj 
ir Izabelę Lietuvoj.

Liūdi šeima netekus savo my
limiausių. su jais liūdi ir New 
Yorko lietuviai matydami, kad 
iš jų tarpo išsiskyrė du šaunūs 
draugai. nuoširdūs 
tautos darbininkai.

Jokūbas ir Morta Šertvyčiaij 
palaidoti penktadienį, spalių 25 
d. iš Apreiškimo parapijos baž
nyčios į Šv. Jono kapines .

Tebūna lengva jiems laisva 
Amerikos žemelė. Koresp.

Brooklyn. N. Y’. — Spalių 21 
d. New Yorko lietuvius sukrėtė 
skaudi žinia. Iš jų tarpo žiau
ri mirtis atėmė du nuoširdžius 
veikėjus toje pačioje dienoje. 
Savo namuose. Woodhavene. 
mirė Jokūbas ir Morta Šertvy- 
čiai.

Jokūbas buvo kilęs iš Viekš- 
r.os parapijos. Savo jaunose die
nose aktyviai dalyvavo knygne
šių eilėse nešdamas šviesą savo 
gimtiniam Žemaitijos kampe
liui. Atvykęs į Ameriką 1902 
metais neužmiršo, kad jo gim
tasis kraštas rusų prispaustas ventūrą Pauliuką, 
ir tuojau rašėsi į draugijas, ku- metu gyvena 
riose aktyviai dalyvavo. Pirmu
tinė gyvenimo vieta — Cleve- 
landas, kur jis sutiko savo Mor
tą ir apsivedė. Atvykęs New 
Yorko apylinkėj dalyvavo šiose 
draugijose — Šv. Jurgio. Pilie
čių klube. Dariaus - Girėno fon
de. kur iki mirties buvo vice- 
pirmininku. Namų Savininkų! 
draugijos ir šiaip įvairiuose ka
talikiškuose parengimuose bu
vo pridėjęs savo ranką. Nuo
širdžiai rėmė lietuvišką spaudą, 
pats buvęs knygnešiu suprato 
jos reikšmę.

Morta Šertvytienė kilus iš Va
balninko apylinkės. atvyko 
Clevelandan 1904 metais. Po 
dviejų metų persikėlė gyventi j 
New Yorką. Būdama nuoširdi 
veikėja įsitraukė čia tuojau į

I

išvažiavo šeštadienio naktį, o 
grįžo antradienio rytą. Parsi
vežė daug gražių įspūdžių. Sa
vo patyrimus bei raportą iš
duos pimiausioje progoje — 
katalikų susirinkime.

Alumnų Susirinkimas
Antradienio vakare įvyko A- 

lumnų susirinkimas. Daugiau
siai buvo kalbama apie tinkamą 
prisirengimą prie lapkričio 11, 
BANKIETO — pagerbimui su
grįžusių kareivių.

Iš ryto, 9 vai. bus iškilmin
gos šv. mišios už žuvusius ka
reivius. Iškalbingą ir jaudinantį 
pamokslą pasakys kun. A. Meš- 
lis, Jėzuitas. Kareiviams, moti- 

A. J. NAMAKSY, “Vytis ir noms “Gold Star” ir įžymiems

JAKUBAITIS, V incas, gyv. 
New Yorke.

JAKUČIONIS (Jacobs), An
drius, brolis Jono.

MARIJONA GAILIENE, ne
paprastai energinga ir pasižy
mėjusi darbuotoja, LDS ir “D.”

Erelis knygos garbės rėmėjas, sveėjams Į)US paskirta specialės Koncerto Kvietimų Komisijos 
rimtas b.znienus ir visuonjeni- ■ Mišiose tarnaus karei- narė. Ji į Koncertą kviečia vi--erų darbų rėmėjas, di- fceaynes- Mišiose tarnaus Karei : - -- ----Jl'nKCLS. 4 UUi iVUIVJUO, ~ |

džiulės S. B. Liet. Piliečių Drau- Jviai su uniformomis. Laike kon-;
’ sekrecijos bus “taps”, priminti 

mirusiųjų kareivių laidojimus. 
; Tokių pamaldų dar Cambrid- 
!ge’iuje nėra buvę.

Į tas pamaldas yra pakviesti 
. T . ' visi Veteranų postai, kurių trys parapijos kunigai: Pr. Jus-; 

kaitis, J. Daunis ir P. Bekša.

gijos iždininkas. Jis, kaipo LDS 
ir “Darb.” Koncerto Kvietimų 
Komisijos narys, darbuojasi, 
kad kuodaugiausia įtakingų 
žmonių, valdininkų į šį koncer- 

į tą sukviesti.

j sus ir labai praktišku būdu — 
parduodama koncerto bilietus. 
Jos vyras adv. J. B. Gailius, yra 
šio koncerto Tikietų Platinimo 
Komisijos pirmininkas, todėl jiH** *********UV/V4V1 J*

ir pasirįžus pasidarbuoti, kad ISYV- Čikagoje.

JAKUTIS, Konstantinas, iš 
Stašionių km., Rimšės vai., 
Breslaujos aps., gyv. VVashing- 
tone.

JAKUTYTE, iš Užkalnių km., 
Nemakščių vai., Raseinių aps., 

'pas kurią iš Lietuvos buvo at- 
i vukusi tūla Stasė, kurios pavar- 
į dė nežinoma.

JANAVIČIUS, Antanas, iš 
Žagarės, gyv. Čikagoje.

JANKUS, iš Radviliškio vai., 
Šiaulių aps., turėjo kepyklą.

JANUŠKEVIČIŪTE, Stefani
ja, atvykusi Amerikon 1932 m.

JATUŽIENE - Indriliūnaitė, 
Pranė, iš Skamarakų km.. Va
balninko vai.

JECICNIENE (buv. šmuikie- 
nė) — Rutkauskaitė .Marijona 
iš Alvito vai., Vilkaviškio aps.,

nei vienas neliktų išanksto ne
įsigijęs tikieto.

Delegatai į Katalikų Seimą
A. Zaveckas ir A. Daukantas 

atstovavo Katalikų seime, New 
Yorke. lietuvių parapiją ir L. R. 

įetuvių j. Federacijos 16 skyrių. Juodu

j visi
Cambridge yra virš trisdešimts. 
Kviesta irgi 
postas iš So.
nas Daunis 
niečių ir Šv.
nariais dirba išsijuosę, kad vis
kas išeitų ko geriausiai.

Dariaus Girėno 
Bostono. Kun. Jo- 
su pagalba Alum- 
Vardo draugijos

l

Lietuvs Generalinio Konsulato New 
Yorke Paieškomi Asmenys:

CAMBRIDGE, MASS

ČESAITIENĖ. Agota.
ČESNA, Martynas, sūnus Jo

no, gyv. Čikagoje.
i ČIKOTAS, Andrius, iš Veive- aps.
Irių vai., gyv. Bostone ar Čika-j
goję.

! ČIŽAUSKAS, iš Žuvintu km..'nos aps., gyv. New Yorke. 
Simno vai., turi vaistinę Čika-' DEVAK - Stoba. Aleksandra, 
goję. Jo sesuo Marija ištekėju- gyv. Brooklyn, N. Y. 
si už Karolio Zailsko.

,22 Ten Eyck Street.
DAUKAS. Jonas, sūnus Jur

gio. iš Šimonių vai., Panevėžio

Juozas Kasinskas 
Ine. 

Laidotuvių 
Direktorius

602 Washington Blvd.
BALTIMORE 30, Md.

Tel. Lexington 8595
Urnosinai dėl visokių relka’ų 
Patarnavimas Dieną ir Naktį

DEGUTIENE - Murauskaitė, 
į Karolina, iš Daugailių vai., Ute-

DIJOKAITE. Olė. iš Žagarės. 
DIRŽL’LAITIS. Antanas, An-

šv. Valanda Pašaukimams
Spalių 20, 7 vai. vakare. Šv.

Povilo bažnyčioje įvyko Šv. Va
landa išmeldimui pašaukimų. 
Šv. Valandai vadovavo kun. F. 
A. Barry. Pamokslus sakė J. E.
Arkivyskupas R. J. Cushing. Į DAMBRAUSKIENE - Jusčiū-
Jaunimo: vaikinų ir mergaičių tė, Ona. duktė Juozo ir Mari jo- drius. Juozas ir Mykolas, ir Dir- 

iš Eržvilko vai., Tauragės žulaitytės, Ieva ir Marija, iš Ma- 
gyv. Čikagoje. rijampolės, gyv. Mt., Carmel.

DAUGĖLA, Petras, iš Nodiš-| DOVIDONIS, Petras, gyv.

buvo pilnutėlė bažnyčia. Iš mū-inos,
sų parapijinės mokyklos, kartu aps..
su Seselėms, dalyvavo didelis
būrys mokinių. Visi gėrėjosi kės km.. Zapyškio vai., Kauno Philadelphia. Pa.
gražiomis pamaldomis ir meldė- aps.. gyv. Čikagoje. j DRAKŠIENĖ - Stungvilaitė.
si. kad Dievas duotų daugiau į DAUGIRDIENĖ - Jakučio- Domicėlė, iš Telšių aps., ir vy- 

1 pašaukimų. Dalyvavo ir visi nvtė. Marija, gyveno Brooklyne, ras Kazimieras Drakšas, iš Ža-
Į“
rėnų vai., Telšių aps.. gyv. Rum- 
ford.

; FRIDRITZ, gim. Seitz. Emilė, 
j iš Pilionos km., A. Panemunės 
vaL, Kauno aps.

GALMINIENĖ, Magdalena ir 
[Galminas, Domininkas, gyv. Či
kagoje.

GASICNAS, Kazimieras, sū
nus Lauryno, iš Pandėlio vai.. 
Rokiškio aps., gyv. Philadelphi- 
joje.

GAVRILOVIENE - Bumic- 
kaitė, Valerija, jos vyras dirbo 
USA Pasiuntinybėse 
vėliau Belgrade ir 
Šveicarijoje.

GEIŠTORIENE
Mary ir jos motina Elzė Rim
kus, gyv. Munroe Terr., So. Bos
ton, Mass.

GERMANAVIČIUS, Antanas, 
sūnus Antano, iš Stakliškių, A- 
lytaus aps.

GIEDRAITIS, Antanas, bro
lis Juzės.

GIEDRAITIS, Liudas, gyv. 
New Yorke ar New Britam, Ct.

GIRAITYTES, trys seserys, 
vyriausioji Onutė. Dukterys Jo
no ir Marijos Darnijonaitytės, iš 
Vilkaviškio aps.

GREBLIAUSKAS, Stasys, 
sūnus Marcijono ir Grebliaus- 
kaitė, M., kilę iš Gruzdžių vai., 
Šiaulių aps.

GRIGAS, Povilas, iš Varnių 
vai., Pavandenio parap., Telšių 
apskr.

GRIO VISKIS Titas, sūnus 
Petro, inžinierius, gyv. Bostone.

GRIVAILA, Antanas, iš Rad
viliškio vai., Šiaulių aps., gyv. 
Čikagoje.

GRUŽLYS, Jonas, žmona Ur
šulė ir duktė Elena, iš Rudaičių 
km., Kretingos aps.

GRYBIENE, motina Juozo, 
gyv. Brooklyn, N. Y.

Rygoje, 
vėliausiai

(Gaston),

BRONE BUDREIKAITĖ. Lie
tuvos jaunimo — studentijos 
atstovė, Vytauto Didžiojo Uni
versiteto, Kaune studentė, (da
bar lanko Tufts Kolegiją Bosto
ne) pergyvenusi pirmąją rusų 
ir nacių okupacijas, kuriai pa
vyko iš Lietuvos pasitraukti: 
antru kairtu užplūstant Raudo
najai Armijai. Ji nepersenai 
atvyko iš Paryžiaus ir “Darbi- 
vyko iš Lietuvos pasitraukti, 
Lietuvos poetų eilėraščius.

FELIKSAS ZALECKAS, — 
“Dzūkų Karalium” vadinamas. 
Taip pramintas dėl savo popu
liarumo. Jis tur būt nei vieno 
“priešo” neturi — visi jam geri 
draugai ir jis visų geras drau
gas. Su nuolatine šypsena ant 
veido visas problemas ir klausi
mus išriša linksmais origina
liais juokais. Tai tikrai typin- 
gas dzūkas — optimistas, galįs 
vartoti priežodį “Duok Dieve 
bėdų, o pinigų bus”. Zaleckas 
yra Tikietų Platinimo Komisi
jos vice pirmininkas ir juokais 
sako, kad savo “Dzūkų Kara
liaus titulą išlaikysiąs — par
duodamas daugiausia koncerto 
tikietų. Sako demokratinėj A- 
merikoje ir “karaliai” turi dirb
ti. Jį galite kasdien matyti 
Strand Cafe ir tikietų gauti.

GRYBIENE - Gervinskaitė,, 
Rozalija.

GUDAS - Gudavičius, Izido
rius. iš išdagių km., Skaudvilės 
vai., Tauragės aps., gyv. Det
roite.

GUDŽICNIENE - Morkūnai- 
tė, Eugenija ir vyras Ignas Gu
džiūnas, gyv. Hermitage Avė., 
Čikagoje.

GURAUSKAS, ar Guravski, 
Vladimiras, gyv. Providence.

GURSKIS, Adolfas ir Gurs
kis, Stanislovas, su šeimomis, iš 
Raseinių aps., gyv. Bayonne.

GUZEVIČIENE - Kielytė, Ma
sė, iš Uosių km., Rokiškio aps. 
ir jos vyras.

HALACHNA, Kostas. Jo mo
tina Petronėlė kilusi iš Barti
ninkų vai., Vilkaviškio aps.

HARRISON - Žiedelytė, Ieva, 
iš Laibiškių km., Deltuvos vai., 
Ukmergės aps., gyv. Boston, 
Mass.

IGNATAVIČIUS, Jonas ir Ig- 
natavičiūtė, Genė, gimė Ameri
koje, kilę iš čičūnų km., Aukš
tadvario vai., Trakų aps., grįžo, 
Amerikon 1932 metais.

INDRILICNAS, Adolfas ir 
Antanas, iš Skamarakų km., 
Vabalninko vai.

IŽGANAITIS, Aleksandras, 
iš Jankų vai., Šakių aps.

JAKŠIAVIČICTE, Katrė, duk
tė Mato, iš Auriliškių km., 
Naujamiesčio vai., 
aps., Čikagoje.

JAKŠIAVIČICTE, 
duktė Nikodemo, kil. 
kių km., Naujamiesčio vai., Pa
nevėžio aps., gyv. New Yorke.

JAKŠTIENE - Rusytė, Mar
celė, iš Kejūnų km., Girkalnio 
vai., Raseinių aps., gyv. Bosto
ne.

JESIŪNAITE, gyv. Čikagoje. 
Jos motina Jesiūnienė - Cincytė, 
kilusi iš Talačkonių km., Pasva
lio vai.

JIEVARANSKAS, Antanas ir 
Juozas, iš Subačiškių km., Sas
navos vai., Marijampolės aps.

JOM ANT, A., gyvenęs Čika
goje, 1615 S. Halsted St.

JONCAITE, Ona, iš Padva- 
rių km., Batakių vai., Tauragės 
aps.

JONKUVIENE - Kragytė, E- 
lena, gyv. Čikagoje.

JUNČIUS, John. gyv Cicero 
ar Chicago, 39th Avė.

JUODAITIS, Pranas, giminai
tis Juozo.

JUODAKIENE - Daukšytė, 
Emilija, iš Jauniūnų km., Meš
kučių vai., Šiaulių aps., gyv. 
Philadelphijoje.

JUODIKYTE, Ona, iš Velžių 
km., Panevėžio aps.

JURGAITIENE - Morkūnai- 
tė, Emilija, gyv. Čikagoje.

JURGILAIT, gim., Seitz, Lie- 
na, iš Plionos km.. A. Panemu
nės vai., Kauno aps.. gyv. Grand 
Rapids ar Čikagoje.

JURKIENE, buvo pirkusi na- 
mą ant Union Avė., Brooklyne. 

| JUSČIUTES, Agnieška ir Ve- 
ronika, dukterys Andriejaus, iš 
Varnaičių km., Batakių v. Tau- 

• ragės aps., gyv. Čikagoje.
JUSČIUS, Jonas, sūnus Juo

zo ir Marijonos, iš Eržvilko vai., 
! Tauragės aps., gyv. Čikagoje.

JUŠKA, Povilas, gyvenęs Ci-’nytę. 
kagoje, Canal St.

KAČINSKIS (Kelpša), Jonas 
ir Cirulis, iš Raseinių aps.

KADŽIUS, Simas, turėjęs gi
minių ar pažįstamų Pajevonio 
vai., Vilkaviškio aps.

KAIRYS, Kazys ir Stasys, iš 
Biržų apskričio, gyv. New Yor- 

! ke.
KALINAUSKAS, Jonas, iš 

Zabarauskų km., Aukštadvario 
vai.. Trakų aps.

KAMINSKAS, Kazys, panevė-
•žietis.
I KAPICKAS, Petras, sūnus 
Petro, iš Kupiškio vai., Panevė
žio aps.

KARALEVIČIUS, Stasys.
KARČIAUSKAITĖS, Magdė 

ir Marė, ištekėjusių pavardės 
nežinomos, iš Veiverių vai., Ma
rijampolės aps.

KARPAUSKAS, Vincas, gyv. 
Bayonne. v

KARPINSKAI, vaikai brolių 
Stanislovas Karpinskaitės-Gird- 
vainienės.

KAUBRYS, Jonas ir jo sesuo 
Emilija, kurios ištekėjusios pa
vardė nežinoma, gyv. Rumford.

KAUCIUS, Antanas, iš Lai
čių km., Viešintų vai., gyveno 
Bostone.

KAVALIAUSKAS, Vincas, iš 
Igliaukos parap., Marijampolės 
aps., gyv. Newark.

KAZAKEVIČIUS, Juozas, sū
nus Jono, iš Marijampolės aps.

KAZAKEVIČIŪTE, Marijona, 
duktė Vinco, iš Marijampolės 
apskr.

KAZILIONYS, Antanas ir 
Juozas, iš Panevėžio.

KAZIMIERAITIENE - Zabie-

ir

iš

laite, Anelė, iš Anykščių, Ute
nos apskr.

KAZLAUSKAITĖ. Adėlė, iš
tekėjusios pavardė nežinoma, 
iš Veiverių vai., gyv. Philadel- 
phijoje.

KAZLAUSKAS, Motiejus, iš 
Veiverių vai.

KAZLAUSKIENĖ - Surau- 
čiūtė, Marija, sesuo Agotos Bal- 
kienės, gyv. New Yoike. Henry 
Street.

KAŽEMEKAS .Stanislovas, iš 
Teklynės km.. Rokiškio aps.

KELIUOTIS. gimęs Ameri
koje. Jo tėvas kilęs iš Palunkio 
km.. Rokiškio aps.

KELPŠA (Kačinskis). Jonas 
Cirulis, iš Raseinių aps.
KEVEŽIENĖ - Kazlaitė. kil.
Veiverių vai., Marijampolės

aps., ir vyras Keveža.
KIŠKIS, Julius, sūn. Povilo, 

iš Laibiškio km., Ukmergės aps.
KIZIS, Ambroziejus, iš Užune- 

vėžių km., Raguvos vai., Pane
vėžio aps., gyvį Detroite.

KLATT, gim. Gatavis. Minna, 
sesuo Mykolo, gyv. Oakland, 
Califomia.

KLIMIENE - Kaladžinskaitė, 
Barbora, iš Kuršėnų vai., Šiau
lių aps., gyv. Bostone.

KNIUKŠTA, Antanas, Karo
lis ir Leopoldas, gyv. Čikagoje.

KOJELIS. Jonas, sūnus Mar
tyno. iš Gargždų vai., Kretingos 
aps.. gyv. Geneva.

KOLIAI, broliai (kito tėvo) 
Pajaujo.

KOMIČAITIS. Antanas, naš- 
llys, buvo vedęs Petronėlę Žilio-

I

Panevėžio

Mikalina, 
iš Auriliš-

KOPCSTIS, Juozas ir duktė 
Aldona.

Ieškomieji ar apie juos žinan
tieji maloniai prašomi atsiliepti: 

CONSLLATE GENERAL
OF LITHUANIA

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

(Bus daugiau)

z

Raminančioji jo 
šiluma palengvina kankynę

STRĖNŲ GROS
• Prisidėk pri*> milionų tų. kurie 
prisiekauja Johnson’s NUGAROS 
KLASTERIU—pagamintu taip, kad 
greit palengvintų nugaras skaus
mus. Daktaru išbandymai šimtams 
žmonių j rodo. kad jis patarnauja!

• Vartojant šį plasterj. tai lyg 
naudoti kaitinamąja paduškaitę pa
čiame jūsų darb*-. švelnūs vaistai 
sužadina kraujo aplinktaką. ŠIL
DO jums nugara, atliuosuoja skau
smą ir sustingimą. Jis švarus. Jo 
jėga tęsiasi kelias dienas.

• Johnson s NUGAROS PLASTĖ
TUS saugo nuo užsišaldymo. Pasti
prina raumenis, duoda atramos pa
čioj skaudamoj vietoj. J j gamina 
Johnson & Johnson — vardas, ku
ris reiškė kokybę per 50 metų. Vi
sose vaistinėse.

Politiškas Skelbimas
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Antradienis, Spalių 29 d., 1946

Sekmadienį, Lapkr. 3 d., 3 Vai. p. p., Visi Kviečiami 
Į Kun. Dr. K. Urbonavičiui Pagerbti Koncertą!

ŽINUTES
i 6 t 6

Ekamas, N.N. $20.
Tamošiūnas $5, Pranas 
$2,

Spalių 27 d., tapo pakrikštyti 
Makarevičienė $1. šie kūdikiai:

VIETINES ŽINIOS
Atvyks Daug Lietuvių Mišios Už Narių Vėles 

Iš Lowellio, Ir
Norwoodo

Šv. Petro par. bažnyčioje. Na
rės susirinkite salėn ankščiau.

Metinės šv. mišios už miru- 
sias Lietuvos Dukterų po globa 

! Motinos Šv. Draugijos nares 
i,— —•••_, o j., 9 vai. rytą,Teko sužinoti, kad daug lietu- bus lapkričio 3 d., 

vių, iš Lowellio, Brocktono ir ‘ - ......
Nonvoodo ruošiasi atvykti į Visos bendrai maršucsime baž- 
“Darbininko” Koncertą, lapkri- nyčion. Rašt.
čio 3, 1946, So. Boston High 
School auditorijoje, So. Bostone.

Matote šis koncertas yra ruo
šiamas, mūsų išeivijos žymiausį 
rašytoja - poetą, kun. Dr. K. Ur
bonavičių pagerbti, jo naujos, 
didelės knygos, “Vytis ir Ere
lis”, pasirodymo proga, ir ka
dangi šis garbingas, mūsų vadas

Į STELLA RAZNAUSKATTE,* ir rašytojas yra klebonavęs Lo- 
Veronika Ona Prano - Veroni- iš Lawrence, Mass. LDS ir , wellyje, Brocktone ir Norwoode, 

į kos Woynarių, gyv. 73 Old Har- Darb. Koncerto Komiteto vi- todėl į šias savo buvusio ir my- 
•. o. : ce pirmininke yra ne tik uoli!.. ... .. ,.į bor St. j darbuotoja lietuvių organizaci-, ^uno klebono, pagerbtuves, di-

Kristaus Judita Ona daktaro Vilimo - jose, bet turi puikų ir išlavintą džiuma tų miestų lietuvių ir ruo- 
šventėje, bažnytinė- Albertos (Kalakauskaitės) Ca-, balsą. Ją išgirsime Koncerte. įšiasi atvykti. Bus bandoma 

Įvykti organizuotai ir salėje su- 
' sėsti vienoje vietoje, kad visi ga-

1 j lėtų matyti iš kurio miesto 
Į skaitlingesnis gerbėjų būrys at-

Aukos. Moterų misijų priva- 
tiškų aukų liko $15 gėlėms.

Bažnyčios taisai aukavo Ur
šulė - Pranas Jociai $100, Ju
lius Čaplikas $50, po $25 — Ste- 
panija - Juozapas Zujus, Kas- 
tantinas 
Petras 
Lingis 
Ačiū.

6 I 6

J. Švagždys, seserys mokyto
jos ir ponai Grigai.

Pelno, kure buvo skiriamas 
mokyklų fondan, liko $150.

Kun. Virmauskis viešai susi
rinkime dėkojo visiems prie šio 
vakarėlio įvykdymo prisidėju- 
siems.

Darbininkas išleido “GYVO
JO ROŽANČIAUS PASLAP
TYS” knygutės formoje. Kiek
viena paslaptis iliustruota pa
veikslais. Šioje knygutėje taip
gi yra ir narystės mokesčių la
peliai. Knygutės kaina 20c. Už
sakymus siųskite: “Darbinin
kas”, 366 W. Broadway, So. 
Boston. Mass.

I
Ona Anielė Martyno Onos 

Grigaliūnų, gyv.

Gražus Vakarėlis.
Karaliaus
je salėje, tuoj po mišparų para- ton. gyv. 63 Dracut St. 
pijos Dramos Ratelis, Seserų
mokytojų vadovybėje, sumaniai (Buazitės) 
{perstatė scenos skoningą veika- 98 G St.
lėlį — “Stebuklingoji Rožė”. Katrė Ona Mykolo Alenos 
Žmonių atsilankė daug. Atsilan- (Ambrožiūtės) Poškų, gyv. 15 
kė iš Brocktono klebonas kun. Chase St.

Į E. Marijona Jono - Marės Ge- 
1 nevičių, gyv. 7 Douglas St.DAKTARAI

TeL TROwbridg« 6330

J.RepsHs,M.D. 
(REPŠYS) 

Lietuvis Gydytojas 
278 HARVARO STREET

Kampas Inman arti Centrai 84 
CAMBRIDGE, MASS. 

Ofiso Valandos 2—4 ir 6—8

1 --------------
I
I Trečiadienio vakare bus lai
komos šv. Teresės novenos ir
Tretininkų pamaldos.

Ketvirtadienį, 4 vai. p.p. klau-

Profesionalu Vyrų 
Choras LDS ir 'Darbi 

ninko" Koncerte
Atsilankę į “Darbininko” kon- Į 

certą, lapkričio 3 d., So. Boston 
High Schoool auditorijoje, išgir- 

i site naujanybę, visai netikėtą,1 
būtent, profesionalį vyru chorą 
(kitataučių). Muzikas Povilas 
Sakas yra ne tik Lawrence Šv. 
Pranciškaus par. choro vedėjas, 

. kuris dainuos koncerte, bet taip!
i dainavimo mokytojas ir 

Phill Saltman Studios Bostone.

■ ~~~ ~ nycion.

ĮVAIRŪS skelbimai
PARSIDUODA 6 šeimy-

MARIJONA KARČIAUSKIE- inU namas po 4 kambarius
NĖ, LDS ir “Daro.” Koncerto 
Tikietų Platinimo Komisijos 
vice pirmininkė, darbšti, įgudu
si darbuotoja, tikietų platinimo 
specialistė. Ji visai neabejoja, 
kad didžiulė So. Bostono High 
School Auditorija bus perpildy
ta klausytojais. Jei kiti Tikietų 
Plat. Komisijos nariai po tiek 
tikietų išplatinsią kiek ji iki 
Koncerto dienos, tai auditorija 
tikrai bus perpildyta.

ir 4 garažiais ir dirbtuvė 
I antrame aukšte.
I

i PARSIDUODA 6 šeimy
nų namas po 5 kambarius. 
Vienas apartmentas bus 
tuščias už dviejų savaičių.

JAMES STRIGUNAS. stam- 
vyko. Rengėjai sužinoję, kiek iš bus *r sėkmingas biznierius, 
kurio miesto atvvks beabeio visų gerų darbų rėmėjas- J1S Kūno miesto atvyks, beabejo ^ įr knygas “Vytis ir Erelis” 
pasistengs, dėl jų salėje rezer- garbės rėmėjas. J is visus savo 

įvuoti atskiras vietas. Matysime draugus ir pažįstamus ragina 
iš kur atvyks skaitlingiausia de- į dalyvauti LDS ir Darbininko 
legacija: Lowellio, Brocktono ar ----------------------------------------
Nonvoodo ?

PARSIDUODA 2i/2 auk
što namas su krautuve. 
Basementas tuščia. 3 ir 3 
kambarių apartmentai vir
šuje. Arti transportacijos, 
bažnyčios, mokyklų ir 
krautuvių.

sios Britanijos parlamen
tas dažnai -. irsta tribūna, 
iš kurios skelbiama Euro
pos reakcijos subankruta
vusių grupių ir grupelių 
apgynimas ir joms pritari
mas.

Daugelyje Europos kraš
tų manoma apie Londoną, 
kaip apie fašizmo restau
ravimo atsparos tašką. O 

kad Londono 
pridengta de- pastovus, darbo sąlygos puikios, 

skariste,” bai
gia laikraštis. Iš viso 

tina, kad Londonas virto straipsnio tono aiškiai jau- 
reakcijos ir fašizmo Mek- čiasi esą Maskva labai gai- Į 
ka. Čia yra visų Rytų ir lisi negalėdama Londonan! 
Vidurio Europos pogrin-'pasiusti savo NKVD ati-į 
džio sąjūdžių potencialūs tinkamai “cistai . ||g(gUM|gg MMSMI
žydimai. Iš ten plaukia in-ti. Į DeSnioGahTga
strukcijos ir medžiaga te-, iž daug skirtingų elementų, turi aa-
roristams Anglu BBC Klausimas — Veteranas '-y* galingų šiumą. sūdydama ga-
ivuauuua. , tingai. iStarpins ReumatiSkus akaua-skleidžia nerimą ir klasto- praneša, kad jis užbaigė mua rankų. kOjų skaudėjimą ir tir
ia tikrąją būkle. Didžio- devynių mėnesių kursą pa-!pimą. dieglius, šaltį. Daugumui tm®- 

gal GI Bill. Jis gali dar du . jjelauk ilgiaus. ale tuojaus įsigyk 
metu mokytis. Dabar nori j 
pakeisti kursą, nori lanky
ti radio mokyklą, nutarė 
pakeisti savo pasirinktą a- 
matą. Ar gali?

Atsakymas — Patvarky-į 
mai parūpina, kad vetera
nai gali mokytis tik vieną 
amatą. Kada kursas už
baigtas, veteranas negali 
pasirinkti kito amato kur-* 
so. Gali toliaus lavintis pa-! 
rinktame amate, bet ir 
tam turi gauti leidimą iš 
Veterans Administration.

i
II 
pikčiausia, 
veikla yra 

Tik keturios dienos beliko iki Raudonųjų lenkų laikraš- mokratijos 
i” tvir- sfia

Tik Keturios Dienos

Londonas—"Fašizmo 
Metta"

Neu York (LAIC)
somos bus išpažintys prieš Visų 1"" T ,,, !
šventų dieną ir prieš pirmą mė., Tos studijos vyrų choras, tik didžiojo LDS ir Darbininko tls “Rzeczpošpollta 
nėšio penktadienį. 7:30 v. v. bus šiomis dienomis sutiko atvykti koncerto lapkr. 3 d. Ar jau tina, kad Londonas

1 i X__ 3_X XX 44TA 1~X —X-_1 ♦» 1  įoįrrnni 9 _______1 X-X X __ £ *.* - 
laikoma Šv. Valanda ir 

. mos išpažintys. Ši diena yra 
J vigilija Visų Šventų — pasnin- 

----------------------- " kas.
ĮVAIRŪS SK&BIMA1 i Penktadienį Visų Šventųjų

■ ■ —-——! šventė Pasninko nėra. Reikia 
^katalikams išklausyti šv. mišių 
į ir švęsti. Mišios, šv. Petro baž-Į 
inyčioje bus laikomos šiomis va
landomis: 5, 6, 7, 8 ir 9; salėje 
6, 7:30.

7:30 vai. vak. bus giedami 
dveji mišparai ir sakomas pa
mokslas. Šio vakaro pamokslą 
pasakys svečias kun. ’-------
Jeskevičius, S. J.

A. J. NAMAKSY
REAL ESTATE A IN8URANCE 

414 W. Broadway 
South Boston, Mass.
Offlce Tai. So. Boston 0648

Res. 37 Oriole Street
West Roxbury, Maso.

Tel. Parkway 1233-W

!
’ G

Pristatome Alų ir Tonikų
Mes turime 11-kos rūšių alaus ir įvairių tonikų. Mes alų ir 
toniką pristatome vestuvėms, į namus, krikštynoms, pareina 
ir piknikams Patarnavimas skubus ir mandagus, šaukite:

r

1
I

Mrs. Theresa Budreski,
25 Ames Street, Ęrockton, 

Mass. Tel. BRO 6649-M

REIKALINGA 
patyrę SIUVĖJAI prie moteriš
kų delikatnų drabužių. Darbas,

klauso- *r Padainuoti “Darbininko” kon- Tamsta įsigijai tikietą? Jei ne, 
i certe kėlės dainas, savo mokyto- tai tuoj įsigyk, pas skelbiamuo- 
ijo muz. P. Sako vadovybėje. Jie sius tikietų platintojus ar “Dar- 
atvyksta su savo solistu, Robert bininke”. »•»
Johnson. Tai bus tikrai įdomi! Jei tikietą iš anksto turėsi, 

j naujanybė. Kadangi plakatuo- (tai atėjęs galėsi tuoj eiti į salę, o 
! se tas nepaskelba, tai asmeniai. neturint gali prisieiti ir eilėje 
'paskleiskite šią įdomią žinią sa- pastovėti. Bet ii- tai eik. Ir pa

laukti bus verta.

piknikams; Patarnavimas skubus ir mandagus, šaukite:

BOB1S BEVERAGE CO.
J. ARLAUSKAS — J. SKENDELIS, Savininkai.

220 E St, Tel. ŠOU 3141, So. Boston, Mass.

Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims yra

SOUTH BOSTON CAFE 
VINCAS BALUKONIS, 

Savininkas

Pagamina gerus lietuvišku pietus, 
užlaiko geriausį alų, vyną ir degti
nę, ir visiems draugiškai ir manda

giai patarnauja.
2SS Vėst BrMdmy, Soulii Boston, Miss.

vo pažįstamų tarpe. Rap.

NUOŠIRDŽIAI 
DĖKOJAME

Mes nuoširdžiai dėkojame 
Balukoniam, pp. Beleks, p. Be- 

Vladas lekeyičienei *r j°s mamytei’ P- 
Izidoriui Raudoniui už suruoši- 

_____ mą “surprise party” p. Beleke- 
vičienės namuose, Foxboro, 
Mass., mus pagerbti mūsų pen
kiolikos metų vedybinio gyveni
mo sukakties proga. Mes gerai 
žinome kaip sunkiai dirbote.

Taip gi nuoširdžiai dėkojame 
virš minėtiems asmenims ir 
bendrai visiems ir visoms už 
sveikinimus, linkėjimus, dova
nėles ir dalyvavimą tame pa
rengime. Lai Dievas Jums vi
siems už tai atlygina šimterio
pai. Mes niekad neužmiršime tų 
nuoširdžių sveikinimų, linkėji
mų ir dovanėlių, kurias mums 
įteikėte.

Antanas ir Ona šiugždai.

Indoįravo Demokratus
So. Bostono Lietuvių Piliečių 

draugija savo susirinkime in
dorsavo adv. Francis Kelley. 
kandidatą į Attorney General 
of Massachusetts.

I

Atlyginimas geras. 
MAE LASKEY, INC.

1577 Beacon St., Brookline 
Tel. Beacon 5568.

(29)
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Užsisakykite Toniko Pas Mus
Pristatom geriausį toniką 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir visokiems 

Parengimams. 
Kainos prieinamos.

Myopia Club Beverage Co.
Graltou Avew Islington Mass.

Tel. Dedham 1304-W
PRANAS GERULSKIS, Namų Tel. Dedham ĮSO^.R

Dorchesterio Lietuvių Piliečių 
draugija pereitą penktadienį sa
vo susirinkime indorsavo Gub. 
Maurice J. Tobin, kandidatą į 
Gubernatorius. Taipgi indorsavo 
Gub. Maurice J. Tobin Kęstučio 
klubas.

į
POLITIŠKI SKELBIMAI

DEKENS OINTMENT. arba rąžyki
te j dirbtuvę. Kaina 2-oz $1.00; 4-oz. 
52.00. Ekstra didelė dėžė 16-oz. $5.00.

DEKEN’S OINTMENT CO.
P. O. Box 666, Newark 1, N. J.

So. Boston FundtureCo.
Matrosai naujai perdirbami. 
Kainos pranešama iš anksto.

S8OV2 West Broadway, 
Tel. ŠOU 2758 

Jūsų kreditas gera*. 
Pristatymas skubus.

GRABOR1AI
Valentina Minkienė, Savininkė — Steponas Minkus, Savininkas

Sekmadienį, Lapkričio - Nov. 3 d. visi patrijotin-Į 
gieji lietuviai, ypač ponios ir paneles ruošiasi eiti į 
“Darbininko” šaunų koncertą ,South Boston High 
School Auditorijon, So. Boston, Mass., kur bus pa
gerbtas žymus rašytojas ir poetas, šiomis dienomis 
pasirodžiusios knygos “Vytis ir Erelis” autorius — Jo
nas Kmitas. Koncertą išpildys operos artistė Susana 
Griškaitė ir kiti artistai. Šio parengimo proga, kviečia
me ponias ir paneles pasipuošti gėlėmis — iš Baltic 
Florist gėlių krautuvės, 502 E. Broaday, So. Bostone 
arba 211 Adams St., Dorchesteryje. Mes turime labai 
platų gėlių pasirinkimą ir gražių corsageių prieinamo-, 
mis kainomis. Galite užsisakyti telefonu ŠOU 0489.

MįJĮOUGH?

i NOV. S

i

I

Sekmadienį, spalių 27 d. Jung
tiniai Lietuvių klūbai Massa- 
chusetts valstybėje turėjo savo 
susirinkimą So. Bostone, kuria
me indorsavo Gub. Maurice J. 
Tobin į Gubernatorius. Senato
rių David I. Walsh į Senatorius, 
Paul A. Dever į Lieut. Govemor 
ir visą Demokratų partijos ti
kietą.

Taipgi indorsavo prokurorą 
William J. Foley Suffolk County 
prokuroru.

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JO8 

PO GLOBA MOTINOS 6 V C.
Pirmininkė — Eva Marksienė,

625 E. Sth St., So. Boston, Mass. 
Tel. So. Boston 1298.

Vice-Pirmininkė — B. Gailiūnienfi, 
Prot. Ražt — Ona Ivaėkienė, 

440 E. 6th St., So. Boston. Mass. 
8 Winfieid St, So. Boston. Mass.

Finansų RaSt. — B. Cūnienė, 
29 Gould St, W. Roxbury, Mass.

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

177 West 7th St, So. Boston, Mass. 
Tvarkdarė — Ona Krasauskas. 

11 Sprlnger St, So. Boston. Mass. 
Kasos GI. — Elzbieta Aukštikalnytė, 

110 H St, 8a. Boston, Mass.
Draugija savo susirinkimus laik o kas 

antrų. antradienį mėnesio. 7:30 vai. 
vakare. Parapijos salėje, 492 E. 
Seventh St., So. Boston, Mass.

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolų raitininkų

I

I 
I

•V JONO EV. BL. PASALPI ;»£.8 
DRAUGIJOS VALDYBA

i
Pirmininkas — Juozas Švagždys,

801 6th St., So. Boston, Mass.
Vice-Pirmininkas — Pranas TulelkU

702 E. 5tb St.. So. Boston, Mass.
Prot. Rašų — Jonas GUneck'.3,

6 Thomas Fk., So. Boston. KLasa
Fln. RaAt. — Aleksandras Ivaika,

440 E. Slxth St., So. Boston, Mana
Iždininkas—Stasys K. Gnganavičius 

699 E. Seventh St., So. Boston, Mass.
Maršalka — Jonas Zaikis,

787 E. Broachvay, So. Boston, Mass 

Draugija laiko susirinkimu* kas tre 
člą sekmadieni kiekvieno mėnesio 
2 vai po pietų. Parapijos aal*.
492 E. 7tb SL, So. Boston, Mass

Jusu balsas “TAIP" dėlei su
trumpinimo gaisrininkų iki 
48 vai. darbo savaitėje, duos 
galimybes veteranams grjžti 
į Gaisrininkų Departamentu. 
Indorsuota American Legion 
ir V. F. W.

VOTf 7f J arke* *•
pollt «n NOV. S

[
Shall section fifty^zght B of chap- | 
ter forty-eifht of the General Laws. I 
providing for a forty-eight bour 1 
’veek for permaner.t members of 6re I 
departmeau. be accepted?” J]

S.BarasevidKirSiM5
MOTERIS PAGELBININKt 

Lietuviu Grabortue Ir 
Bateamuotojas 

Turi Notaro Teima

254 W. Broadwąy
SO. BOSTON. MAS8.

Tel. SOUth Boeton 2960
8Qoaua gyvenamoji vieta —

838 Dorchester Ava.
TeL COLumbia 2587

• • — ■ -------- ■—-Trrmnr

Coleman C. Curran.
160 Church St., W. Roxbury

48 HOURS FOR FIREMEN

ZALETSKAS
FUNĖRAL MOMB

564 East Broadway
SOUTH BOSTON, MASS.

O. A. Zalotskas, F. K. Zsletskas 
Gratoorlal Ir Bolsamuotsjsl 

Patarnavimas dienų ir naktį 
Ksplyėta termenlma dykai 

NOTART PUBLIC
Tol. 80 U Boston 0615 

80 U Boston 2608
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Tajo Kalno Didvyris
Iš Tolimųjų Kraštų ‘ Misijų" Apysakos Jaunimui

Balduin Rambo, S. J.
Išvertė R. Krasauskas

Paskutine plėšikų gaujos kelione
(Tęsinys)

Vyrai paspaudė arklius 
pentinais ir mėgino joti at
vira vieta prie Felippe. bet 
veltui. Strėlių lietus oasi-X X

pylė ant jų. Kas tik paliko 
priedangą, krito pervertas 
ant žemės, šūviai vis daž- 
inau ėmė kristi iš užpaka
lio.

FelioDe ir trys vvrai. ku- 
rie buvo su juo, taip pat 
suragino arklius. Daugybė 
strėlių lėkė iš priekio. Vis 
tik jiems pasisekė nesu
žeistiems prijoti kitą arti
miausią uolą. Iš už šios uo
los iššoko tamsi susilenku
si figūra ir nubėgo į mišką. 
Šūviai vis tratėjo. Krito 
keletas ir užpuolikų.

Kiti vėl mėgino veržtis 
priekin. Du Felippės paly
dovai krito, trečias sužeis
tas į ranką nebegalėjo 
kautis.

Vado, rodos, neėmė jokia 
strėlė. Su brau ringu ran

kove jo i'; žiu psnis vo 
kin.
jo balno sėaė- 
Mūšio triukš

mo jam sąmo- 
žiūrėjo jis į 

strėles. Ge
ro i utis

o

i 
varė gyvulį tolvn.

Begink’is Felippės paly
dovas nepaspruko. Buožių 
smūgiai užmušė jį ir jo 

i arklį. Kiti šeši ar septvni 
■vyrai beviltiškai gynėsi, 
i bęt visų narsumas ėjo vel- 
jtui. N”o viršaus, iš užpa
kalio, iš nryšakio. taip pat 
iš anapus upės lėkė mirtini 

i šūviai.
Kai paskutinis vyras nu-, 

[krito ruo arklio, botoku
dai pakėlė baisu triukšmą. 
Rodos, miškas iš karto ta
po gyvas: iš visu tamsių 
landynių šliaužė šimtai ru
dųjų. Mojuodami buožė- 

(mis. puolė sužeistuosius, 
i badė, mušė ir nuplėšę dra- Litvine’ 1 Tvonnfn 1

’ Bet ten už paskutinės 
uolos knibždėte knibždėjo 
priešų. Jie užėmė plačiai 
visą kelią. Strėlės ir ietys 
ūžė ir į kairę ir i dešinę, 
buožių smūgiai plakė ir 
raitelius ir žirgus.

Fenppe pakėlė šautuvą, ’bužius metė į Iranutaną 
Jis pamatė pažįstamą vei- Pašaipos juokas nuskam- 
dą. Minglė — Juodasis Ti- bėdavo kiekvieną kartą, 
gras žiūrėjo iš už uolos, kai lavonas sukdamasis 
Du. triskart sukirto gaidų- virto per krioklį į bedugnę, 
kas. bot šūvio nebuvo. Pa-: Likusius nesužeistus ar- 
rakas sudrėkęs. 'klius pririšo jie prie me-

Ming’ė tai pastebėjo, [džių, kitus užmušė,

I

čiame kare buvo supilta dar daugiau kapų. Žmonių kalboje nėra žodžių .kuriais būtų ga
lima tikrai paguosti didžio skausmo sugeltas tėvų .brolių, sesių, draugų ir mylimųjų širdis. Kai 
švelni motinos ranka drebėjo priimdama telegramą apie jos sūnelio mirtį... Balzamo tokiais at
vejais randama tik tikėjime. Tikroji žmonių guodėja, Kat. Bažnyčia ir mirusiųjų nepamiršta. 
Ji meldžiasi už juos įspūdinguoju “Amžiną atilsį”. Ji tvirtina, kad visi iš šio pasaulio persisky- 
rę s uitkėjimo ženklu, randa amžinosios šviesos ramybę. “Š. Pr. V.”—K. Č.

1
*
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va, ir Minglė tarp kitų mi
rusių paguldytas ant vir
šaus. Kai ugnis pradėjo 
liepsnoti ir apėmė lavonus, 

piovė laukiniai susitvėrę ranko-

Lopšini Dukrelei

--- , X 7 ’ X -------------- -- ----------------- *

Kaukdamas juodojo jagu- geriausius mėsos gabalus mis pradėjo šaukdami šok- 
aro riksmu, jis puolė ark- ir kepė didelėje ugnyje, ti apie laužą. Rudos, pa-

susi’enku- ho pavadžius. Felippe pa- Gal būt, apie tris šimtus raudonavusios nuo ugnies 
mosavo šautuvą ir geleži- žmonių, jų tarpe moterų ir figūros atrodė tikri kipšai, 
mi apkaustyta buože su- vaikų, susirinko ir padarė 
trupino indėnui galvą. j pergalės pokylį. Pagaliau
— še imk. melagi! —šau- šiandien sunaikino di- 

kė jis. į džiausią savo giminės prie-
Kritus vadui, botokudai šą, o po šių išnaikins bė- 

akimirksniui 
lippe suspaudė pentinais bent jie galvojo, 
arklio šonus, o kampuotu' Minglė gulėjo negyvas, 
sulaužyto šautuvo vamz- Raudant ivsiems, jo kūnas narsusis Minglė, kurį bal
džių daužė puolančius Jau- atneštas prie ugnies. Su-’tasis kipšas užmušė.

krauta didelė malkų krū-l (Bus daugiau)

<4
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I

Sudegus laužui, susėmė 
jie pelenus, supylė į molinį 
indą, iškasė duobę ir įdėjo 
jį ten. Po to susėdo nuliū
dę ant kapo. Baltasis Tapi-

i sumišo. Fe- gančius guaraniečius. Taip ras, vado padėjėjas, prade- nnntinnic- 1__ x- _ 1_ . jo:
— Mes tave sudeginom,

Foje 
žingsnio prie!

Užpakaly 
jo Alfonsas, 
mas sugrąži 
nę. Ramiai 
pralekiančias 
riau būtų čia 
būti tampomam 
eržilo! B t 
pataikė nė

Toliau jau upė atsitolina 
nuo volu. Kad til- 
Feli~ pe tą vietą, 
iš* i’imas arkly 
pi tu. Bet pirm dar buvo švilpė dar viena strėlė pro vęs ir ėmė 
akmenuota, krūmais apau
gusi, vieta. Iš čia žibėjo Ti
gro akys.

Feiippi 
p y*cy 
jis žvelgė mirčiai į 
veidą ir visuomet 
skirdavo sau kelią 
vorus.

Artėjo prie didžubo 
mens. Du botokudai. užsi
moję ietimis, puolė arklį. 
Supyškėjo du kartu brau
ningas. ir kelius vėl buvo 
1 lis’ as. Felippe nusitvėrė 
putrą bravmngą. Kitus 
priešus nudėjo pirmiau, 
regu jie suspėjo užnulti. 
Vienam drožė tuščiu brau- greitai. Norėtų sustoti, bet 
ringu į galvą, ir tas liko Felinpe nuolat spaudė pen- 
begulįs perskelta galva, tirais. Jis dejavo ir aima- 
I>ar nerimtas žingsnių, ir naro; dešinieji ranka ka- 
platus kelias. bėjo nudribusi. Eet jis vis

kinius. Milžiniškais šuo
liais perlėkė žirgas užpuo
likus ir skrido kaip vėjas į 
mišką.

Botokudai vydamiesi pa
siuntė strėlių lietų. Kaio 

kaip plaktuko smukiai daužė!
laukinio jos medžių kamienus. Ilgos tis. Jis nieko neveikdavo, 

jam taip pat ne- ietys zvimbė dar valandėlę tik prieš saulę atsigulęs 
viena strėlė. šen ir ten. (pasivartydavo ir vėl lįsda-

Felippe buvo visai susi- vo į paūksmę. Kartą jam
■ pasiektų lenkęs balne. Matydamas, motina davė duonos riekę, 

. tada jau kad jau nebėra pavojaus, aptepus medum. Jis kiek 
s pasirū- jis išsitiesė. Tuo laiku at- nuvalgęs pasidėjo šalia sa- 

šildytis prieš 
Alfonso galvą, pataikė Fe- saulę. Musės, pajutusios 
lippei į dešinįjį petį ir įsmi- medų, aplipo visu spie- 
go taip giliai, kad geležinis čium duonos riekę. Kvailu- 
galiukas pro raktikaulį iš- tis tai pamatęs, nusitraukė 
lindo į kitą pusę. į kepurę ir drožė ja per rie-

Felippe baisiai susikeikė, kę. Jis suskaitė dešimt ne- 
Surinkęs vi- 

laužė strėlę ir ištraukė ga- sas muses, jis tuojau nubė- 
liuką. Per nugarą ir kruti- go pasigirti namiškiams, 
nę pasipylė kraujo srovė, kad vienu kirčiu užmušė 
Nuplėšęs šilkini kaklaryšį, dešimtį gyvybių, 
užspaudė prvšakinę žaiz-į — Tuojau man pasiūkite 
dą. Žaizdos petyje negalė- platų diržą, — sako jis, — 
jo pasiekti. Nestabdomas ir ant jo parašykite “De- 
krav jas sruveno per švar-šimtį vienu smūgiu”, aš 
ką. balną ir Alfonso ran-eisiu pasaulio pažiūrėti, 
kas. Kadangi jis per dienas

Arklys dar vis lėkė labai nieko neveikdavo, tai jo 
niekas ir neatkalbinėjo. Ir 
taip jis, gavęs kokį norė
jo diržą su parašu, susijuo
sęs išėjo.

Ilgai ėjęs pavargo ir iš-

NUGALĖTOJAS
Pasaka

Kitą kartą buvo kvailu

j e pabudo visas
imas. Širmą kartų jau

zaulėtą 
prasi- Jis griebėsi už oeties, nu- gyvų musių, 

per la-

alko. Tai jis nieko negalvo
damas ir atsigulė vidury 
kelio prieš saulę. Pagulė
jęs užmigo. Tuo keliu va
žiavo du karaliaus tarnai 
ir, pamatę vidury kelio gu
lintį žmogų, sustojo pažiū
rėti, kas jis toks būtų.
— Žiūrėk, — sako vienas

tarnų tyliai kitam, per
skaitęs kvailio diržo užra-i 
šą — koks jis stiprus: vie-j 
nu smūgiu užmuša dešim-' — Na ir geras tas kara-j 
tį. Nežadink jo, bus blo- liūs, — mąsto sau vienas,! 
gai! Į— tik tie tarnai kažko nuo!

— Būtų geras karaliui manęs traukiasi ir lenkia- j 
kareivis, — sako kitas, — si, kai tik aš pro šalį einu.! 
palaukime, kol pabus ir pa- į Karalius miške buvo bai- į

Jei po tėviškės dangum dabar miegotum, 
Oštų tau lopšinę kalno ąžuolai, 
Po auksinėm obelėlėm, po šakotom 
Tau lovelę suptų šviesūs angelai.
Ir ty’iai sapnuotum Nemuną senelį, 
Ir kaimynų oželius ir kaštanus, 
O dabar, kely pavargusi dukrele, 
Ką sapnuoji, ką regi tu pro sapnus?
Ar sugrįšim, kaip gimtinėn grįžta paukščiai, 
A.r bėgiosi tu pakrantėmis Neries,
Ar girdi tu kaip gimtoji žemė šaukia, 
Mūsų žvaigždės mums ar vėl danguj žėrės?
Ar sapnuoji, kad mums mūsų vyšnios žydi, 
Kad kažin kur liko vargas ir kalnai, 
Kad tėvynės vėl mums niekas nepavydi, 
Ar sapnuoji tu, Saulele, kad tenai.
Kai po tėviškės dangum kada miegosi, 
Oš lopšinę žalio kalno ąžuolai, 
Po mūs sodo obelėlėm, po žaliosiom 
Sups lovelę tavo šviesūs angelai?...

Bernardas Brazdžionis—“S.”

’l

Dalia Lietuvos, lyg padangių sietynas, 
Ji šviečia pasauliui širdim atvira, 
Nebeskiria mūsų kalnai, vandenynas, 
Nes meilei ir skausmui atstumo nėra.

Jūs pasiuntėt mums šviesiasparnį lėktuvą, 
Didvyrius Girėną ir Darių,
O mes ką jums duosim? Gal žemės saujelę, 
Nuo Vilniaus, nuo Kauno, nuo Marių.

Atskyrė mus metai, kalnai, vandenynas, 
Bandom pasišiaušęs nuo vėjų, 
Bot jūsų širdis visad plakė tėvynei, 
Varge jai pagalbon skubėjot.

Tėviškės Sū. verpia linelius...

A nerikos Lietuviams

pamatė mažutį namelį, o 
toliau, tiesiai į jį lėkė bal
susis šernas. Kvailutis nie
ko nelaukdamas įbėgo į 
namelį, o šernas — paskui 
ji-

Įlėkęs greitai iššoko per 
langelį lauk ir pribėgęs už
trenkė duris.
— O, kad jį kur tuoj, — 

atsiduso kvailutis, — būtų 
kad kiek kulnis nukandęs.

Šernas vijosi jį, bet lan
gelis jam buvo per mažas 
ir jis negalėjo išlįsti, o du
rys jau buvo uždarytos. 
Taip jis ir liko sugautas, o 
kvailutis dainuodamas nu
ėjo namo.
— Tu gyvas! kur šernas? 

— sušuko karalius.
— Įvariau į namelį, galit 

eiti parsivaryti, — sako 
kvailutis.

Visi žiūrėjo į kvailuti su 
baime ir niekas neabejojo 
jo stiprumu. Kareiviai nu
ėję užmušė šerną ir links
mi nuėjo namo. Kvailutį ū- 
mė visi gerbti. Karalius ii 
paskyrė net savo nirmuoju 
ministeriu. Šis irgi buvo 
Datenkintas ir tik bijojo, 
kad kas nesužinotu io suk
tybės ir kad neatsirastų 
daugiau tokių šernų.

Tuo laiku knralim vi^cs 
kitos valstybės karalius 
Daskelbė karą. Karalius 
labai susirūpino, nes jau
tėsi esąs silpnesnis už aną 
karalių. Jis kaip įmanyda
mas rengės karui. Kvailutį 
oaskyrė karo vadu. Dabar 
jis jau suprato, kad bus 
bent kartą jo šposams ga
las. Bijojo į karą joti, bet 
bijojo ir atsisakyti, nes už 
tai irgi grėsė mirtis. Gavo 
puikų arklį ir išjojo, nors 
ir labai drebėjo. Prijojus 
karo lauką, jo arklys išgir
do karo trimitą ir šoko lėk
ti tiesiai į frontą, nes taip 
buvo išmokytas. Kvailutis 
persigando, griebė už stul
po prie kelio, norėdamas 
sulaikyti, bet stulpas išlū
žo ir jis nulėkė į frontą, 
laikydamas stulpą. Arklys, 
’bėgęs į priešų kariuome
nę, ėmė baisiai trypti ir 
spardytis žvengdamas, o 
kvailutis tik švaistos savo 
stulpu. Kur tik jis pasisu
ka, ten priešai krinta ne
gyvi nuo kvailučio stulpo 
ir žirgo, kaip lapai. Priešų 
kareiviai, pamatę tokį bai
sų raitelį ir dar pastebėję 
baisų parašą jo dirže: “De
šimt vienu smūgiu”, persi
gando ir ėmė bėgti,
tik vejasi. Netrukus buvo 
sunaikinta beveik 
priešo kariuomenė ir kvai
lutis vėl liko nugalėtoju. 
Karalius jį sutiko su di
džiausiomis iškilmėmis ir 
Daskelbė savo įpėdiniu, a- 
tiduodamas jam savo duk
terį už žmoną.

I 
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j būsiu, — sako jis.
Į Karalius tuojau liepė Ir jis švilpaudamas para
duoti jam gerai pavalgyti jo į miestą.

j ir apvilkti geresniais dra- liaus dvaras baisiai nuste
bo jį pamatęs, nes visi ma
nė, kad tikrai bus žuvęs, 

j — O kur dramblys? —pa- 
1 klausė karalius.
! — Miške pririšau prie 
medžio, — sako kvailutis, 

i— jei reikia, nueikite ir 
parsivesite.

Tuojau į mišką nuėjo bū- 
klausime, gal važiuotų pas šiai didelis dramblys. Nė rys kareivių ir pamatė pri- 
karalių. [vienas medžiotojas negalė- rištą dramblį. Ilgai nelau-

Tuo laiku kvailutis su-[davo jo nušauti ir, jei tikjkę, jį užmušė ir parvežė į 
kriokė ir nubudęs atsisėdo.' kas išdrįsdavo įeiti į miš- (miestą.
Tarnai baisiai persigandę ką, tai tuojau dramblys; Kitoj karaliaus girioj bu- 
pašoko atgal ir drebėdami [pagavęs uždaužydavo savo vo baisus šernas ir jo nie- 
nusilenkė kvailučiui. Kvai- ilguoju šnipu. Karalius, iš kas negalėjo nušauti, o jis 
lutis jų ir klausia:

— Ar neturit ko valgyti?
— Čia neturime, — atsa

kė abu tarnai, — bet, jei 
nori, važiuokime į miestą 
pas karalių, tai gausi.

Kvailutis sutiko. Tarnai 
jį pasodino į karietą, ir ko jį palydėjo būrys tarnų,'mas, kad gali būti blogai, 
kvailutis, lyg patsai kara- paskui jis jau vienas dre-ljei neitų, išėjo. Juk ar čia, 
liūs, nuvažiavo į miestą, 'bedamas nuėjo. Įėjęs į miš- ar ten reiks mirti. Jį lydėjo

Karalius, sužinojęs, kas ką, jis tuojau įlipo į drūtą [būrys kareivių, bet, kai tik 
per žmogus atvažiavo, lie-ąžuolą ir dairos, ar nepa^ išėjo iš miesto, kareiviai 
pė atvesti jį pas save. Tar- i matys tos miško baisybės, puolė kvailučiui po kojų ir 
nai nuvedė, o kiti, sužinoję,; Neužilgo pamatė atlekiant prašė, kad tik jų nevestų 
kad tai garsus stipruolis,[didžiulį dramblį. Dramblys kartu į mišką, 
traukėsi nuo jo tyliai kaž-į prilėkęs prie ąžuolo, pridė-i — A, kad jau reikia žūti, 
ką šnibždėdami. Visi bijo-j jo prie jo šnipą ir siekia tai aš galiu ir vienas žūti, 
jo garsiai ir kalbėti. Kvai-. kvailučio. Kvailučiui į gal- o jie tegu lieka sau gyvi, 
lutis įėjo į salę pas karalių vą atėjo puiki mintis. Jis dar ko gero ir verkti pra- 
ir atsistojo priešais net turėjo ilgą virvę. Greitai dės, — mano sau. 
nenusilenkęs; 1 
labiau išsigando.
— Sako, esi labai stiprus, 

ar tiesa? — paklausė kara
lius.
— Taip, dešimtį vienu 

smūgiu, ir jis parodė į dir- 
zą.

— Gal sutiktumei I--------- -- ----------—---------- —,----- , --------------
mano kareiviu? — vėl pa-ldžio per jo nugarą ir sako:i Kvailutis, įėjęs į mišką,!

klausė karalius. j — Na, ir ką, drambleli,
—Jei gerai valgyt duosit,;ten matai medy, kad taip 

žiūri?

bužiais. Kvailutis tik 
džiaugės, radęs laimę ka- 

į raliaus dvare.
-- - - -

1

Petras Babickas.

Visas kara-

o sis

tikrųjų, manydamas, kad draskydavo žmones, kurie 
kvailys toks stiprus, įsakė tik išdrįsdavo prieiti ar- 
ja meiti ir nukauti dramb- čiau prie girios. Karalius 
lį. Kvailutis, bijodamas, įsakė kvailučiui ir jį nudė- 
kad karalius nesužinotų jo ti. Kvailutis suprato, kad 
pasalpties ir paskui nenu- ne taip lengva kitus pri- 
žudytų, turėjo eiti. Iki miš-! gaudinėti. Bet, matyda-

traukėsi nuo jo tyliai kaž-Į prilėkęs prie ąžuolo, pridė-

visa

tarnai dar jis padarė iš virvės kilpą Pagalvojo kvailutis ir lie- 
ir ją nuleido drambliui ant pė jiems grįžti atgal. Ka- 

, šnipo. Paskui jis kilpą pa- reiviai neišsakytai džiaug- 
traukė aukštyn ir pririšo damies nurūko į miestą, 
prie medžio. Dramblys — Jis toks stiprus ir toks 
gargaliuodamas ėmė tąsy- geras, — sako vienas ka- 
tis, bet išsitraukti negalė- reivis.
jo. Taip ir liko jis pririš- — Ak, kad mūsų karalius 

būti tas. Kvailutis išlipo iš me- būtų toks, — sako kitas.

TKOUPEB — Pretty Lynn 
Bertelle smiles in New York 
prior to sailing with a VSO- 
'amp Show for her fcurth 

erseas assignment. She 
11 be one of the entertain- 
j in the planned gala 
’hristmas show in Japan. ,




