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Lenkų spaudos žiniomis, gau
tomis iš Paryžiaus, Popiežiaus 
ekskomunikos dekretas prieš 
komunistus yra papildytas ta 
prasme, kad komunistai gali 
susituokti bažnytine tvarka su 
nekomunistėmis ir priešingai 
su sąlyga, kad bus duotas pa
sižadėjimas vaikus apkrikštyti 
bažnyčioje ir juos leisti į ka
talikiškas mokyklas.

šis Popiežiaus dekreto papil
dymas yra tilpęs prancūzų ofi
cialiame katalikų laikraštyje 
“La Semaine Religeuse”.

Minimas savaitraštis paskel
bė šį Vatikano išaiškinimą po 
to, kai Paryžiaus R. Katalikų 
Kapitulos vietininkas kun. 
Beausart gavo patvarkymą iš 
Šv. Sosto Kanceliarijos.

• *

Maršalio plano ir kitokie a- 
merikoniški “vaistai”, pasirodo, 
itin gerai veikia Italijos svei
katai. Ji kaskart vis stiprėja ir 
stiprėja. Italijos pokarinis at
kutimas juntamas visose sri
tyse. Štai, pav., iš Romos gau
tomis žiniomis, Italijos Finan
sų Ministeris Giuseppe Pella 
deputatų rūmuose neseniai pa
skelbė, kad Italija užpirko 
Jungtinėse Amerikos Valsty
bėse 116 tonų ir 600 kilogra
mų aukso, sumokėdama po $35 
už unciją.

Užpirktasis auksas būsiąs 
panaudotas papildymui mone-
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Kristus-Taikos ir Meilės Karalius
SOVIETŲ RUSIJA PAREIKALA
VO JUGOSLAVIJOS ATŠAUKTI 

SAVO ATSTOVUS
Maskva, Rusija — Stali

no valdžia pareikalavo, 
kad Jugoslavijos diktato
rius Tito atšauktų visus 
savo atstovus iš Maskvos. 
Tas parodo, kad Maskva 
nori nutraukti visus ry
šius su Jugoslavija.

Jugoslavijos Tito, kal
bėdamas italams, kurie 
kaipo partizanai kovojo 
kartu su jugoslavais karo 
metu ir dabar yra atvykę 
patirti to krašto tvarką, 
pareiškė, kad “mes kovo
sime ir turime kovoti ne- 
atleidžiai”, kad apsaugoti 
Jugoslaviją nuo Rusijos 
pavergimo. /

tas ir Jungtinių 
susirinkimo priimtas 
prieš tris metus, esą pa
senęs, nes esą Jung. Vals
tybės “nebeturi jos gami
nimo monopolio”.

Tačiau Jung. Valstybės, 
Britanija, Kinija, Pran
cūzija ir Kanada laidosi 
Baruch plano ir jo laiky
sis, kol Sovietai ar kas ki
tas pagamins daug efek- 
tingesnį planą.

Costa Ritos Valdžia 
Atsistatydino

pranafemą Finansų Ministeris 
G. Pella pasidžiaugė, kad da
bar Italija jau galinti žiūrėti į 
ateitį su didesniu pasitikėjimu, 
nes jos valiuta jau pastatyta 
ant tvirtesnių pagrindų.

Demokratinis pasaulis šiuo 
Italijos atkutimu, žinoma, te
turi tik džiaugtis, nes kuo 
greičiau valstybės atsistos ant

Jung. Valstybės Reikalauja 
Uždrausti Ginklus Dviem 

Balkang Kraštam _______ >
Lake Suocess, N. Y. — 

Jung. Valstybės pareika
lavo, kad . Jung. Tautos 
uždraustų parduoti karo 
ginklus Albanijai ir Bul
garijai.

Bendroje Amerikos, An
glijos, Australijos ir Kini
jos MBoRiMHejt Bilkmiii 
reikalu Albanija ir Bulga
rija yra kaltinamos, kad 
jos duoda ginklus ir įvai
riais būdais remia graikų 
partizanus.

San Jose, Costa Rica 
Prezidentas Jose Figueres 
ir jo visas kabinetas stai
giai atsistatydino kai tik 
buvo įneštas bilius į stei
giamąjį susirinkimą, kad 
visi aukštesnio laipsnio 
civilės tarnybos pareigū
nai būtų atleisti nuo pa
reigų.

Tautų

Čekoslovakijos Vyskupai Priėmė 
Valstybės Kontrolę Bažnyčių

Jeigu toji kontrolė nesipriešins Dievo 
ir Bažnyčios įsakymams. - Kunigai 
gali pasižadėti būti lojalūs valdžiai 

ir priimti algas

Sovietai ReHataija Naujo 
Mano Atomų Kontrolei
Lake Success, N. Y. —

savų kojų, tuo greičiau suma- Sovietų Rusijos delegaci- 
žės galimybės tuose kraštuose 
komunizmo baciloms plisti.

Kaip 
nios iš 
dangos 
noj, šiuo metu ypatingai favo- 
rizuojami buvusieji naciai. Jų 
dauguma turi užėmę netgi ga
na aukštas vietas komunisti
niam valdymo aparate.

Ir šiaip, esą, tuo atveju pa
dėtis pasikeitusi iš pagrindų. 
Pasisakymas, kad esi nacis, 
pas sovietus dargi net garbę 
suteikiąs Matyt, “tėvelis” Sta
linas prisiminė savo buvusį iš
tikimą sąjungininką Hitlerį, 
todėl ir jo palikuonis ėmė glo
boti...

Ryšium su tuo sovietinėj zo
noj kursuojąs netgi toks anek
dotas:

Vienas vokietis užsimanęs 
gauti valdinę tarnybą, užsuko į 
milicijos nuovadą. Ten pirmiau
sia, kaip pas sovietus pripras
ta, jam buvo pakišta užpildyti 
didžiulė anketa, kurioje be kitų 
daugybės klausimų, buvo gra
fa su įrašu: “partija”.

Kitus klausimus vokietis dar 
pildęs pagalvodamas, netgi su
prakaitavęs, bet, kai priėjo 
prie klausimo apie partiškumą, 
nė kiek nesvyruodamas įrašė 
vieną vienintelį žodį— “nacis”.
— Reikėjo tamstai taip para

šyti 1945 metais, šypsodamas 
pratarė milicininkas. *
— Bet., bet 1945 metais aš 

naciu dar nebuvau, — pasitei-
Tęainys 2-nune pust

tvirtina ateinančios ži- 
anapus geležinės už- 
Vokietijoj, sovietų zo-

ja reikalauja, kad Jung. 
Valstybės paruoštų ir į- 
duotų naują planą atomi
nės energijos kontrolei.

Sovietų atstovas Malik 
sakė, kad Baruch’o pla
nas, kuris buvo pagamin-

‘ J

Tiek daug mes Tau, Viešpatie, skolingi.
Nuo pat kūdikystės Tu mūsų žingsnius globojai 

net nupuolimo valandomis Tavo Apvaizda mūsų

Prezidentas Trumdnas 
Asmeniai Bandys 

MTĮiiinH StlriklK
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Washington, D. C. 
žymus administracijos pa
reigūnas tvirtina, kad 
Prezidentas Trumanas dės 
asmenines pastangas už
baigti plieno ir anglies 
darbininkų streikus, jeigu 
iki šios savaitės pabaigos 
jie nebus užbaigti.

Dėl plieno ir anglies 
darbininkų streikų šimtai 
tūkstančių darbininkų ne
teko darbo. Jeigu anglies 
ir plieno darbininkų strei
kas užsitęs iki gruodžio 
1 d. š. m., tai visame kraš
te bus 5 milijonai darbi
ninkų be darbo.

ir 
neapleido.

O pastarieji devyneri nelaisvės metai?! Vien Ta
vo globos dėka laimingai praėjo.

Kai ties kiekvienais jų susimąstę sustojam, aiš
kiai Tavo tėvišką globą pajuntam.

O toliau?
Ir tolimesnis mūsų gyvenimas tik Tavo ženkle 

labntogai 4din0itig gali.
. Per pavojūs Tu vedi mus į šviesesnį rytojų.

Mes dėkojame Tau. Mes tikime Tau. Tik iš Tavęs 
pagalbos mes laukiam.

Praga, Čekoslovakija — 
[šio krašto katalikai vys
kupai sutiko priimti ko- 
'munistinės valdžios išleis
tus įstatymus, pagal ku
riuos valdžia kontroliuoja 
bažnyčių finansus, pasky
rimus, administraciją ir 
išmokėjimus.

Vienas tų įstatymų rei
kalauja, kad kunigai pasi
žadėtų būti “lojalūs Čeko
slovakijos Respublikai ir 
jos liaudies demokratinei išsiskyrimas, 
valdžiai ir, kad nieko ne- siminti, kad tuo tarpu A- 
darys kas būtų priešinga menkoje tenka 4 jungtu- 
jos interesams, saugumui vėms vienas, 
ir vienybei”.

Vyskupai sakė, kad ku
nigai duodami šią priesai
ką turi padaryti rezerva
ciją žodžiu ar raštu: “ta
čiau jeigu tai nesipriešins 
Dievo ir Bažnyčios ir 24 d. įvyko kertinio ak- 
žmogaus teisėms”.

Čekoslovakijos vysku
pai padarė tokią nuolaidą 
politiniais ,o ne religiniais

mo negerbimas. Niekuo 
visuomenei negalima būtų 
geriau pasitarnauti, kaip 
grąžinant jon krikščiony
bės mokslą apie moterys
tės nenutraukiamumą.

Ji skatino jaunąsias mo
tinas grąžinti į šeimas 
krikščioniškus papročius, 
nes iš jų mokysis jų vai
kai. Ji paminėjo, kad pra
eitais metais 
jungtuvėms teko vienas

Anglijoje 8

Reikia pri-

J. T. Kertinio Akmens 
Padėjimo

New York, N. Y. Spalių

mens padėjimo iškilmės 
naujai statomiems Jung
tinių Tautų rūmams New 
Yorke. Specialiai į iškil
mes iš Vašingtono buvo

■* -a.

B sumetimais, kad nore įu-
.tanai apsangou 7,000 kk-^Talstytaų Preaiden- 

talikų kunigų nuo perse- Trumanas, lydimas 
s klojimų ir areitų. .____

M. J. Adomaitis.

ACHESON PASMERKĖ KINIJOS 
KOMUNISTŲ VALDŽIĄ

Vyskupai griežtai įsakė 
kunigams nedaryti nieko 
tokio, kad galėtų sakyti, 
jog kunigai užgiria Kata
likų Bažnyčiai kenksmin
gą politiką.

Sovietų Rusijos Amtorg Agentai 
Sutiko Užsiregistruoti

Washington, D. C.
Jung. Valstybių sekreto
rius Dean Acheson pareiš
kė griežtą protestą prieš 
Kinijos komunistų val
džią už neišdavimą vizos 
Jung. Valstybių atstovui.

Jis taipgi pasmerkė ki
niečius komunistus už 
Jung. Valstybių viršinin
kų diskriminavimą Kini
joj-

New York, N. Y. — Pe- nio Agentų Registracijos 
reitą penktadienį FBI a- įstatymas.
reštavo 5 Rusijos agentus Jung. Valstybių valdžia 
už tai, kad jie nebuvo už- reikalavo, kad rusų agen-

•__ ' v . . . . i. . Isiregistravę kaipo sveti- tai Užsiregistruotų, bet jie 
mos valstybės agentai, atsisakė tai padaryti.

Rusijos agentai buvo; 
apkaltinti ir paleisti į

mos valstybės ; 
kaip to reikalauja Užsie-
sino norįs tarnybą gauti vokie
tis...

•

“Kuryer Polski” rašo, kad 
JAV karinės pajėgos, kaip: 
sausumos armija ir jūrų bei o- 
ro laivynai planuoja milžiniš
kus manevrus, kokių dar nebu
vo JAV karinėj istorijoj. Visos 
karinės jėgos būsiančios koor
dinuotos ir pastatytos prieš 
vaizduojamą atominį karą. Tie 
milžiniški manevrai, esą, tęsis 
net tris mėnesius: pradedant 
1950 m. sausio, baigiant kovo 
mėnesiu. Manevruose* dalyvau
sią apie 80,000 karių. Svar
biausios “kovos” vyksią Puerto 
Rico rajone, kur “priešas” mė
ginsiąs iškelti “desantą” į kon
tinentą... Pr. AL

Jung. Valstybių Atstovai 
Abejoja, Kad Atsirastų 

"Naujas Tito"
Londonas— Jung. Vals

tybių diplomatai iš Ryti
nės Europos, kurie daly
vavo čia dviejų dienų kon
ferencijoj, pareiškė, kad 
yra labai abejojama, kad

— premjeras, pareiškė spau
dos konferencijai, kad jo 

valdžia neinteresuota 
sudaryti atskirą taikos 
sutartį su Sovietų Rusija, 
bet ji nori, kad būtų su
daryta taikos sutartis ‘vi
sai Vokietijai’.

Jung. Valstybės ir Ang
lija aiškiai suprato, kad 
Grotewohl reikalavimas 
yra tai iš Maskvos padik
tuotas. Tai yra rusų poli
tika. Sovietai nori turėti 
4 didžiųjų susirinkimą ir 
jame išspręsti Vokietijos 
ateitį taip, kaip jie nori. 
Patys komunistai supran
ta, kad jie yra Sovietų pa
vergti. Tačiau jie iš tos 
vergijos negali išsisukti. 
Jie turi šokti taip, kaip 
Maskva groja.

Kiniečiai Grįžta Iš Maskvos

Stockholm, Švedija —
Kinijos nacionalistų am
basados Maskvai daugu
ma narių jau atvyko į 
Stockholmą. Kiti tebėra 
kelyje.

Kinijos nacionalistų am
basada 
to, kai 
Kinijos 
džią.

visos eilės aukštų parei
gūnų ir diplomatų.

Jungtinių Tautų Prezi
dento kviečiami iškilmėse 
taipgi dalyvavo Lietuvos 
Diplomatijos Šefas Minis- 
teris Stasys Lozoraitis, 
Lietuvos Gen. Konsulas 
New Yorke Jonas Budrys 
ir Pasiuntinybės Vašing
tone Attache Juozas Ra
jeckas.

Von Paulius Greitai Išrištus 
Iš Sovietų Nelaisvės

apaaiuuu ir paieisu j į, ; , kitiį, Tito bet
laisve uždėjus po $15,000 ?ts,.rastų ? , 1'to. .v “J™ ’ kuriame kitame Sovietųkaucijos kiekvienam.

Dabar Amtorg Preky
bos korporacijos pareigu- mokslinęs Maskvoj, pats 
nas pranešė, kad jie su- savo jėgomis ir gabumais 
tinka užsiregistruoti. Ta- iškilo. Todėl jis ir galįs 

pasipriešinti Sovietų Ru
sijai. Kitų Rusijos pa
vergtų kraštų komunisti
nės valdžios negali nė pa
sijudinti.

/

satelitų krašte.
Jugoslavijos Tito, išsi- 

i. pats

čiau tas jų sutikimas re
gistruotis nepaliečia fede- 
ralio kaltinimo. Jie bus 
vistiek teisiami.

Kavos kainos pakilo

New York — Praneša, 
kad dėl sausros ir potvy
nių kavos kainos pakilo. 
Dabar turi mokėti ma
žiausia 5 c. daugiau negu 
mokėjo už kavos svarą.

Rusijos Pavergti Vokiečiai 
Rekalauja 4 Didžiųjų 

Sutarties

Berlynas — Otto Grote- 
wohl, “Rytų Vokiečių De
mokratinės Respublikos”

Galimybės Profesionalams 
Įsikurti

New York (LAIC) —A- 
merikoje gyvenantieji bu
vusieji “DP” mokslinin
kai ir profesionalai, ku
rie arba neturi darbo arba 
nedirba savo profesinėje 
srityje, susilaukė naujos 
agentūros paramos. Tai 
Emergency Council for 
Displaced European Pro- 
fessionals.

Lietuviai DP profesio
nalai gali įsiregistruoti ir 
gauti ankietas iš p. Ed- 
win R. Armstrong, Exe- 
cutive Director, 130 East 
22 Street, New York, 10, 

lN. Y.

buvo uždaryta po 
Rusija pripažino 
komunistų vai-

Baden-Baden, Vokietija 
— Garsusis Stalingrado 
griovėjas, nacinis genero
las, Friedrich Von Pau
lius, kuris prie to pat Sta- 

JT8 lingrado su savo armija 
pateko sovietų nelaisvėn, 

______ spalių 26 d. pranešiąs sa-
Londonas - Spalių 19 

d., kalbėdama viename ~ 
jaunųjų motinų susirinki
me, Anglijos sosto įpėdi
nė princesė Elzbieta pa- lei Olgai von Kutzenbach, 
smerkė išsiskyrimus mo- iš vienos belaisvių stovy- 
terystėje .taip vadinamus klos netoli Maskvos taip 
“divorsus”. Jos nuomone rašo: “Daugelis jau iš čia 
tarp didžiausių šių dienų išeina, ir aš nesitikiu iš- 
visuomeninių blogybių y- eiti paskutiniuoju. Aš 
ra ir išsiskyrimai seimo- manau sugrįžti namon a* 
se ir moterystės šventu- pie pabaigą gruodžio”.

-----------r
Anglijos Princesė 

Pasmerkė Divorsus
I0C

džio mėnesyje grįšiąs iš 
nelaisvės.

Jis savo dukteriai, naš-

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

šeštadienį, spalių 29 d., 1:15 vai. po pietų įvyks 
Lietuvių Radio Valandos programa. Iš WESX radio 
stoties — 1230 kilocycles, Salėm, Mass. bus transliuo
jamos liaudies dainos, muzikos kuriniai, pranešimai, 
sveikinimai ir kalbos.

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

LITHLANIA? RADIO HOUR
366 W. Broadvay ’ So. Boston 27, Maa*.

Telephonai: SOuth Boston 8-6608 arba NOrwood 7-1448
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Dangaus ir Žemės Karalius
“Ir davė jam Dievas vai- “Jei žmonija apsispręstų 

džią. garbę ir karalystę. Jo Kristaus karališką
: ji nebus džią pripažinti privatinia- 

atimta ir jo karalystė nebus me ir viešame gyvenime, 
sugriauta".

va Idžia yra amžina
Vai

cūzija, Ekvadoras, Indija, 
Jugoslavija, Egiptas, Ku
ba ir Norvegija- Saug. Ta
rybos nariai renkami vie- 
neriams metams.

Ar gi r»e varųšai tie valdovai Mrijos takte Afpja—Lietuvos Gilinamos Ir Talka

tai neišmatuojamos palai- 
Pranašas Danielius, mos srovės įsilietų į Žmo-

Maldos Už Lietuvų Švento 
Patriko Katedroje

1

Žmonija iš senų senovės 
siekia tobuliausios valdy
mo sistemos ir gero gyve
nimo. Ji matė ir mato 
daug karalių su aukso ka
rūnomis ant galvos. Jų 
sostai paveldimi arba jė
ga sukurti. Po aukso ka
rūnomis slepiasi 
proto mirtingos 
Dėl to pasaulis 
ramybės, taikos.

Tik vieną karalių žmo
nija pažįsta be aukso ka
rūnos. Jo galvą puošia 
dygių erškėčių vainikas. 
Karalių neribotos išmin
ties, meilės ir kantrybės. 
Karalių, kurio sostas ne- 
paveldimas. Karalių, ku
rio karalystė yra visas 
pasaulis — dangus ir že
mė.

Tasai karalius yra Die
vo Sūnus Jėzus Kristus. 
Savo sostą Jis užėmė ken
tėjęs ir numiręs. Jo kara
lystės konstitucija 
Šventasis Raštas, 
riuomenė

bijos gyvenimą: teisinga 
laisvė, drausmė ir ramy
bė, vienybė ir taika!”

Ar gi ne tiesą sako 
Kristaus Vietininkas? Im
kime kad ir mūsų laikus. 
Kas gi kėlė ir kelia karus, 
žmonių žudynes, drums- 

ribotojčia taiką pasaulyje, jei ne 
galvos. Į tos žemiškos jėgos, kurios 

neranda i » •

yra 
Jo ka- 

ginkluota tik 
Kryžiumi, nes Jis yra pa
sakęs: “Kas kardu kovo
ja. tas nuo kardo ir žūs
ta”.

Kristaus Karaliaus šven
tė yra dar nesenai įvesta: 
Šv. Tėvo Pijaus XI 1925 
metais. Savo enciklikoje 
“Quas primas” Kristaus 
Vietininkas žemėje sako:

nepripažįsta Kristaus Ka
raliaus valdžios? Kas gi 
pavergia ir žudo ištisas 
tautas, jei ne Kristaus 
Karaliaus valdžios sepa
ratistai? Kas gi ištisus 
kontinentus sk a n d i n a 
kraujuje, ašarose ir skur
de, jei ne Kristaus Kara
liaus paniekinto jai? Kas 
gi griauja bažnyčias, per
sekioja krikščionybę ir 
skelbia naują Antikristo 

į tikėjimą — komunizmą, 
ijei ne šėtono Belzabubo 
apsėstieji?

Garbindami Kristų Ka
ralių, mes pripažįstame 
Jo valdžią privatiniame ir 
viešame gyvenime, gyve
name krikščioniškais dės
niais remdamies, remia- 

krikščioniškai demo
kratinę valdžią, nes tvir
tai tikime, kad tik Kris
taus Karaliaus palaimin
tos žemiškosios jėgos gali 
užtikrinti ramybę ir taiką 
žmonijai ir grąžinti laisvę 
mūsų tėvynei Lietuvai.

Ed. Karnėnas.

Visuotinio Am. Lietuvių 
Kongreso pamaldos įvyks 
sekmadienį, lapkr. 6 d. 4’ 
vai. po piet Šv. Patriko 
katedroje, 5th Avenue ir( 
50th Street, New York, į 
N. Y.

Mišparus laikys vienas 
lietuvių prelatas. Pamoks
lą pasakys vyskupas Jo-i 
seph F. Flannelly, New! 
Yorko Aušros Vartų par. 
kleb. kun. Jurgis Gurins- 
kas atkalbės Ma ldą už! 
kenčiančią Lietuvių Tau
tą ir chorams vadovau, 
jant, visi dalyviai sugie
dos giesmę “Mariją, Ma
rija”. Palaiminimo metu, 
visi dalyviai sugiedos 
“Šventas Dievas”. Galop, 
visi sugiedos Lietuvos ir 
Amerikos himnus.

Pamaldoms p reziduoti 
yra užkviestas kardinolas 
Spellman. Pamaldose da
lyvaus Lietuvos, Latvijos, 
Estijos pasiuntiniai, val
džios atstovai, pavergtų 
tautų komitetų atstovai. 
Visi Kongreso atstovai y- 
ra prašomi dalyvauti.

me
Areštavo 36 Žydus Irag'e

Praneša,
K*

SAUGUMO TARYBOJE VIETĄ 
LAIMĖJO JUGOSLAVIJA

kys tą išrinkimą neteisė
tu.

Nežiūrint to, varžybas 
laimėjo Jugoslavija, ga
vusi 39 balsus, o Čekoslo
vakija tik 19. Tokiu būdu 
Jugoslavija gavo reikalin
gą balsų daugumą, būtent

Lake Success — Praei
tosios savaitės pabaigoje 
smarkiai varžėsi dėl nuo
latinės vietos Saugumo 
Taryboje Jugoslavija ir 
Čekoslovakija. Jugoslavi
jos kandidatūrą rėmė 
Jung. Valst. delegacija, 
bet oficialiai agitacijos užl_ lygiai 2 3, kaip to rei- 
tai nevedė. Pati Jugosla-jkalauja Jung. Taut. Čar- 
vija irgi ypatingų pastan- teris. 
gų tai vietai laimėti nedė
jo. Čekoslovakijos kandi-

Londonas
kad per pastarąsias 10 
dienų valdžia areštavo 36 
žydus Iraą’e.

Britanija, gavus reika
lavimą iš Izraelio val
džios, kad sulaikytų “žy
dų persekiojimą Iraą’e,” 
veda tyrinėjimą.

Iraą’o policija sako, 
kad žydai buvo areštuoti 
kai buvo susekta žydų or
ganizacija.

Maskva Sutraukė Armijos 
Mrizi|as Prie SateMg 

Sienų

I

Karaliai jau nuo sostų krinta, 
Lyg medžių lapai lapkrity;
Bet jųjų vietoj gausiai plinta 
žmonių kankintojai kiti. 

Diktatoriai — toks jųjų vąrdas; 
Jie žiaurūs, kraugeriai kieti, 

• Ne viens iš jų pakarti vertas, 
Ir praeity ir dabarty.

Bet vienas jų yra žiauriausia, 
žmogaus nebeturįs jausmų, 
Nuo jojo vardo tirpsta ausys, 
Jį Žmonės mini su keiksmu. 

Jis apgaulioja, tremia, žudo, 
Jąm kraujo niekad negana, 
Jis vaikščioja pėdomis Judo, 
Tačiau — ir jam ateis diena.

Diena ta rūsti, paskutinė, 
Kada teks griežti dantimis, 
Kada mirtis suspaus krūtinę 
Negailestingom replėmis.

Kada reiks stoti prieš Karalių, 
Galingą Viešpatį dangaus —- 
Jis kniūpščias puls tada ant kelių, 
Jis verks, drebės, burnos ir staugs.

Jis susipras, kad buvo mulkis, 
Pralošęs viską amžinai;
Kad jo darbai tik tuščios dulkės, 
Su vėjais nušvilpė planai.

Kiek suvedžiotų pasekėjų 
Paliko žemės erdvėse!
Jis pats į Dievą netikėjo, 
Dabar jau Dievo rankose...

Kokia jo laukia ateitis? 
Per šimtmečių dienas, naktis 
Jį vargįs ši baisi mintis:
Tiek žemių ir tautų paglemžęs, 
Degs pragare per amžių amžius!... 

Argi ne vargšai tie valdovai, 
Kurie apsvaigę nuo valdžios, 
Mėgina Kristui skelbti kovą? 
Kuo jie galop pasididžiuos?

Juk jų gyvybė Dievo galioj: — 
Jis panorės — jie žlugs, jie mirs; 
Visi diktatoriai, karaliai, 
Kaip jie prieš Kristų atsispirs? 

Jis numarintas atsikėlė, 
Nes Jo galybė dieviška! 
Jie kelia ranką — vabalėliai — 
Nepagalvodami — prieš ką?

Ir Kristus gailestingai žvelgia 
Į nedoras jų pastangas: — 

*Jei giltinės atsiųstų dalgį,
Kas juos tada išgelbės — kas? 

Jiems teks tuojau nuo sosto kristi 
Kada tik Viešpats panorės; 
Ir galingiausia karalystė 
Jam liepiant veikiai subyrės.

Yra tik viėns, kurs turi galios 
Tą padaryt ką panorės; 
Tą galią amžinai turės — 
Tai Kristus Dangiškas Karalius.

.A

Paskelbus rinkimų re-
datūrą stipriai rėmė Ru-I2“?,^118’ S0V*etH u*?.1.enu» 
sija ir varė už tai smar- f®111* numstens, Visins- 
kią propagandą ir netlkls Pakel«s rank« Pa
grasinimus vartojo. t savo, leisdamas suprasti,

j kad jis nori kalbėti, ir po 
Sovietų Rusijos delega-to pareiškė savo pasipik- 

tas, užsienių ministeris j tinimą dėl Jugoslavijos iš- 
Višinskis, sulaužydamas 
diplomatinio mandagumo ,r o /
papročius, išsiuntinėjo vi- išrinkti har du 
soms delegacijoms oficia-i vieton išeinančios 
liūs 
balsuoti už Čekoslovakiją, Igentinos 
o spaudos atstovams pa-i Dabar Saugumo Tarybą 
reiškė, kad, išrinkus Ju-Įsudarys: JAV., D. Brita- 
goslaviją, Sov. Rusija lai- nija, Rusija, Kinija, Pran-

rinkimo. Be jokios kovos 
Saugumo t Tarybon buvo 

i nariai: 
Kana- 

laiškus, siūlydamas j dos — Indija, vietoj Ar- 
Ekvadoras.

York (LAIC) — tracijos davinius, pasiro- 
Lenkijoje išėjo įdomus dė, kad balsuotojų buvo 
Viktoro Moravskio veika-!užregistruota 404,941. Tai It^o. — — J * V A 1«Z T nmlr, i 4aii rliz4olio R«i1cvizi+zi4i<

II

las apie dabartinės Lenki
jos demografiją.

1939 m. Lenkija turėjo 
32.1 mil. gyventojų, kurių 
68.9 %■ pagal 1931 m. su
rašymo duomenis, nurodė 
lenkų kalbą, kaipo savo 
gimtąją (Vilniaus krašto 
duomenys šiuo atveju ne
patikimi). Pagal 1946 m. 
vasario mėn. surašymo 
davinius, naujoji Lenkija 
turėjo 23.9 mil. gyventojų, 
kurių 86% nurodė len
kų kalbą kaip savo gim
tąją.

Moravskis išveda, kad 
prieškarinėje Lenkijoje 
buvo virš 24 mil. lenkų, gi 
dabartinė Lenkija turi 
virš 23 mil. lenkų. Taigi, 
grynai tautinis nuostolis 
siekia 1 mil. žmonių. 1946 
m. apie 10% sudarė vo
kiečiai. Repatrijavus vo
kiečius, 
niečius
Lenkijon atgabenus len
kus iš Lietuvos, iš Sibiro, 
iš anapus Curzono linijos 
ir iš Vakarų Europos, jau 
1947 m. gale lenkai suda
rė virš 95% visų gyvento
jų, bet gyventojų skaičius 
sumažėjo ligi 23.8 mil.

Bendrai imant, neteku
si savo žemių dalies, Lenr 
kija nustojo 8 mil. gyven
tojų, bet tiktai 1 mil. len
kų. Prieauglis siekia 1 
procento kasmet — virš 
200.000. Mirtingumas su
mažėjo. Po 20 metų Len
kija turės vėl apie 32 mil. 
gyventojų.

Taigi, nepaisant dalyva
vimo kare ir stambių au
kų, lenkų nuostoliai yra 
žymiai menkesni, palygi
nant su Lietuvos nuosto
liais: lenkų tautybės žmo
nių pranyko 1 mil. (apie 
5%), lietuvių tautybės 
žmonių žuvo arba ištrem
ta irgi apie 1 milionas 
pie 30%).

jau didelis balsuotojų 
skaičius, turint galvoje 
Bostono gyventojų skai
čių, kuris yra apie 772,000 
gyv. Šį kartą rinkėjų bu
vo užregistruota 34,408 
daugiau, negu prieš ketu- 
rius metus, kas rodo gy
ventojų didesnį susidomė
jimą viešaisiais reikalais.

Iš moterų tarpo yra už
siregistravusios 208,255 
rinkėjos, iš vyrų — 196,- 
686, kas rodo, kad mote
rys ne mažiau įdomaujasi 
viešuoju gyvenimu, negu 
vyrai.

Rinkimai miesto mayo
ro, mokyklų komiteto na
rių ir kitų įvyks lapkričio 
8 d. š. m.

Gdbekiiiie Tremtinius

lietuvius, ukrai- 
ir baltgudžius, ir

mili- 
krau- 
eilėje

(a-

Paryžius — Iš patikėti
nų šaltinių praneša, kad 
Sovietų Rusija sutraukė 
nuo septynių iki devynių 
armijos divizijų Rumuni
joj ir Vengrijoj prie Ju
goslavijos sienos.

Tačiau yra įsitikinimas, 
kad Maskva kol kas ne
kariaus su 
Gali būti tik 
dinti Tito,
pasakęs, kad jis gins savo 
kraštą iki paskutinio ka
reivio.

Jugoslavija, 
nori pagąs- 

Bet Tito yra

Aušta Laisvė, Broliai!

J. Kmitas.
Žvilgsnis Pro Binoklį

IŠ Geležines Sienos

LIETUVA UN DARBUOSE

ĮSIGYKITE VEIKALĄ IS LIETUVOS PARTIZANU VEIKLOS
VYTIS IR ERELIS

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

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

Erelis, vaizduojanti leituvių kovas su tėvynės priešais, visų bu
vo išgirta ir pamilta. Skaitytojas susižavi iki paskutinio pusla
pio. Kaina — $2.50. Sumažinta kaina tik $2. (M^ Užsakymus siųs
kite:

r
s t?
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DARBININKAS
366 West Broaduay, So. Boston 27, Mass.

"DARBININKO" ADMINISTRACIJAI
šiuomi siunčiu 82.00 ir prašau prisiųsti apysaką — “VYTIS 

IR ERELIS".

Vardas ............................ ..........   _................................—

Suklaupę nuolankiai 
Prie Marijos kojų,

Pinam jai vainiką 
Paslaptis dumoją.

2. Lai ji gaun’ brolybės
Mūs’ broliams vergijoj, 

Jiems isgaun’ lygybės 
Valstybių vienybėj!

3. Gana jau jiems alpti.'
Sunkų kryžių nešti!

Laikas juos paleisti 
Žemėj meilę skleisti.

Aušta Laisvė, Broliai!
Greitai pasirodys. 

Jei Jungtinės Tautos
žodžiais “nesibovys".

5. Lai žengia prie tikslo, 
Priešų nepaboję.

Su Meile širdyje. 
Ir šviesa rankoje!

Naujam Jungtinių Tautų 
mui New Yorke kertinio
mens padėjimo Dieno® proga 
sukūrė Tėv. K. Zvirbto, O. P.

Spalių 24 d.. 1949 m.

1.

4.

Na- 
ak-

Adresas

Lake Snccess, N. Y. — 
(LAIC) — Delegacijas ir 
Žurnalistus pasiekė keli 
memorandumai iš Lietu
vos ir kitų Europos sluog- 
snių.

Prancūzijoje gyvenan
čių lietuvių, latvių ir estų 
memorandumas yra į- 
trauktas į Žmogaus Tei
sių Komiteto dokumentų 
sąrašą.

Spalių 17 d. plačiai pa
sklido keliolikos tautinių 
komitetų pateiktas 'ine- 
morandumas, atsiųstas iš 
Londono. Lietuvos vardu 
šį memorandumą pasira
šė VLIK-VT pirm. Myko
las Krupavičius.

Pora dienų vėliau dele
gatų ir žurnalistų rankas 
pasiekė Lietuvos Unijistų 
memorandumas.

šiomis dienomis vėl pa
sklis atskiras VLIK me
morandumas.

Spalių 20 d. kelioms de
legacijoms parodžius di
desnio susidomėjimo ge
nocido klausimu, plačiai 
paskleistas pagars ėjęs 
niekšiškas “Sierovo Įsa
kymas”, pagal kurio nuo
status šiandien maskoliai 
tremia lietuvius, latvius 
ir estus. To dokumento o- 
riginalas yra Amerikoje, 
ir LAIC parūpino rusiško 
originalo nuotraukas su

vertimais anglų, prancū
zų ir ispanų kalbomis.

Įdomu, kad netgi vienas 
Jugoslavijos delegacijos 
narys nepabijojo “nagų 
nusvilti” jam gerai su
prantamą rusišką tekstą 
skaitydamas.

Spalių 15 d. Socialūs 
Komisijos posėdy britų 
delegacijos narė, Mrs. 
Castle, viešai apkaltino 
rusus vykdant genocido 
nusikaltimą Lietuv o j e, 
Latvijoje, Estijoje ir 
Kaukaze, šiuo metu, bal- 
tiečių memorandumai yra 
stropiai skaitomi. Nėra a- 
bejojimo, kad genocido 
klausimą besv a r s t & n t 
naujai bus kalbama apie 
Lietuvą ir kitus Pabaltijo 
kraštus.

Deja, didžiųjų valstybių 
delegacijos dar nėra pasi- 
ryžusios kelti Lietuvos, 
Latvijos, Estijos ir kitų 
pavergtų valstybių išlais
vinimo problemas. Kelios 
mažesnių valstybių dele
gacijos jau seniau rodė 
didesnio susidomė j i m o 
šiuo klausimu.

• '•

“Geras žmogus išima iš 
gero iždo gerų dalykų, o 
piktas žmogus iš pikto iž
do išima piktų dalykų.”

Mt. 12,35.

Frankfurtas — Kažko- 
kis verteiva ant Trave u- 
pės kranto įsitaisęs binok
lį, pro kurį už 20 pf. gali
ma mesti žvilgsnį anapus 
“geležinės sienos”.

Metus per binoklį žvilg
snį į rytinį Trave upės 
krantą, pastebima: kiek 
vakariniame Trave krante 
verda gyvenimas, tiek ry
tinis yra visiškai apmiręs, 
dūkso tuščias po namų 
griuvėsiais.

Užsiregistravo Didelis 
Msuetaiii Sklidus

Uždarius balsuotojų re
gistraciją rinkti Bostono 
miesto valdininkus ir su
vedus atskirų biurų regis-

Dar apie dešimt tūks
tančių lietuvių tremtinių 
Vokietijoje nerime blaš
kosi, laukdami kaip išga
nymo darbo ir buto su
tarčių. Jų nerimais su
prantamas: pasibaigus
1950 m. birželio 30 d. IRO 
globai, jie bus išblaškyti 
iš stovyklų, atiduoti į vo
kiečių ūkį sunkiems dar
bams ir pusbadžiai egzis
tencijai, nes Vokietija, 
turėdama keliolika’ 
jonų tremtinių savo 
jo brolių, pirmoje 
rūpinsis savaisiais.

Amerikos lietuviai, jau 
sugebėjo atgabenti čia a- 
pie penkiolika tūkstančių 
tremtinių, kiti net po ke
lias dešimtis visai nepa
žįstamų žmonių, vien tik 
vadovaudamiesi art i m o 
meile, jautria širdimi ir 
užuojauta kenčiantiems 
broliams.

Visi tie tūkstančiai jau 
susirado sau pastogę ir 
darbą ir pegula sunkia 
našta savo geradariams. 
Jei iš tūkstančių vienas, 
kitas atsiranda nedėkin
gas, tai už vieno nuodė
mes negalima keršyti tūk
stančiam dorų žmonių. 
Kas žino, gal tie tyčia pa
siųsti ,kad sąmoningai ar
dyti taip sėkmingai vyks
tantį kilnų darbą.

Laiko liko nedaug, tat 
sukruskime visi. Nuošir
džiai kviečiu visus dvasiš
kius, namų savininkus, 
pramonininkus, ūkininkus 
ir visus galinčius atlikti 
reikalaujamus formalu
mus, tiek seniau gyvenan
čius lietuvius, tiek ir nau
jai atvykusius įsijungti į 
garantijų rinkimo vajų.

Dievas gerus darbus lai
mina, o geradariams su
teikia džiaugsmą.

Kun. Dr. J. B. Končius,
'BALF Pirmininkas.

Tėvų Marijonų Kolegijos 
Rėmėjų Seimas 

Kristaus Karaliaus Šventėje 
Spalio 30 d., 1949 

DIENOTVARKE
11:00 — Iškilmingos Šventos Mišios. 
12:00 — Bendri pietūs Seimo dalyviams. 
2:00 — Seimo posėdžiai.

Kolegijos Rėmėjų skyriai kviečiami gausiai da
lyvauti tie tik siųsdami savo delegatus, bet patys at
vykdami su pažįstamais, prieteliais pasvarstyti svar
bius klausimus artimus kiekvienam lietuviui. 

Seimo Rengimo Komisija 
Kun. Jonas Vaitekūnas,

Kolegijos Rėmėjų Pirmininkas.
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Kuris gavo ir kuris negavo
Du žmonės kreipėsi į Ameriką, prašydami pasko

los: Tito ir Frąnco. Tito gavo, Franco negavo. Pažiū
rėkime, už kokius darbus viens laimėjo Amerikos pa
lankumą, kitas pralaimėjo. Štai Tito darbai:

Nužudė apie 300,000 serbų, kroatų ir slavokų už 
tai, kad jie kovojo su Michailovičiu prieš vokiečius ir 
paskui nepripažino Tito vadovybės. Teikė mirties 
bausmę tiems, kurie priklausė kokiai kitai, ne Tito 
partijai. Nusiuntė tūkstančius Jugoslavijos moterų 
eiti baudžiavą koncentracijos lageriuose. Griežtai pa
sakė Amerikai ir Anglijai, kad nesikištų į komunistų 
partizanų kautynes prieš Graikijos valdžią.

Įkinkė į komunistų propagandą Amerikoj tokius 
“raudonus” rašytojus kaip Howard Fast ir Louis A- 
damic. Nužudė 250 kunigų po trumpų teismų “už išda
vystę”. Neleido Amerikos karininkams liudyti teisme 
už Michailovičiu, kurie jį skaitė didvyrišku prieš na
cius kovotoju. Pareikalavo grąžinti keletą tūkstan
čių Jugoslavijos pabėgėlių ir juos mirtinai likvidavo. 
Nuteisė Arkivyskupą Stepaniką 16 metų kalėti. Buvo 
ekskomunikuotas Katalikų Bažnyčios Galvos.

Nušovė Amerikos lėktuvą C-47 gautomis Lend- 
Lease kanuolėmis. Nušovė kitą C-47 lėktuvą, kuria
me žuvo penki Amerikos lakūnai. Juos įmetė į vieną 
duobę ir užkasė. Amerikai pareikalavus atlyginimo, 
Tito nieko nedavė ir atkakliai pareiškė: “O»ką jūs 
man padarysite?”

Sakydavęs turįs atominę bombą ir ją panaudo
siąs nekomunistų sunaikinimui. Kurstė Rusiją pulti 
Vakarus, kad neatidavė Triesto Jugoslavijai.

Tiesa, tai Tito praeities darbai, bet dabartyje jis 
nieko neparodė, kad bus geresnis ateity. Neva žada 
paleisti Arkiv. Stepaniką, bet nepaleidžia. Puls Rusi
ją? Bet ne jis pats, tik jį gali pulti. Nekoks vilko nuo
pelnas, kai prispirtas prie sienos šaukiasi pagalbos.

Gi Franco negavo paskolos štai už ką: Franco 
karo metu buvo daugiau negu neutraliai palankus A- 
merikai ir Anglijai. Ir taip: jis nekliudė Alijantų ar
mijoms išsikelti Afrikoj. Leido pereiti 25,000 savano
rių,, daugiausiai prancūzų, į Afriką kariauti prieš vo-l 
kiečius. Neinternavo kelių šimtų Amerikos lakūnų, 
kurie buvo priversti nusileisti Ispanijoj. Leido jiems 
grįžti pas saviškius su visais karo reikmenimis. Fran
co leido Alijantams pirktis Ispanijoj įvairios karo 
žaliavos, ypač mineralų. Davė laisvės plėstis Ameri
kos propagandinei literatūrai ir pakentė Alijantų 
žvalgybos veiklą. Priglaudė daug žydų, pabėgusių iš 
Vokietijos, Vengrijos ir Olandijos. Leido internuo
tiems Balarico salose italų laivams sugrįžti į Alijantų 
uostus. Franco nutraukė diplomatinius su Japonija 
santykius pirmiau negu Rusija tai padarė.

Tie daviniai paduoti tuometinio Amerikos amba
sadoriaus Carltono M. Hayes knygoje: “War Time 
Mission in Spain”.

Ir už tuos darbus Franco nebegauna paskolos, 
tuo tarpu kai Titui už jo “darbelius” brukte įbrukta 
20 milijonų?! Deja, tai tiesa. Nūnai pasaulio teisin
gumas ir padorumas eina atbulai. K.

Didėjančios bėglių sro- ciją Schonen. Nuo 14 spa- 
vės nuo raudonojo teroro. Į lių Švedijos krantų ap
jos pradeda nepakeliamai 
atsiliepti Vakarų Vokieti
jos viešajam ūkiui. Grasi
nimai, kad pabėgėliai bus 
grąžinami atgal, antplū
džio nesustabdė. Įkurtoji 
Pabėgėlių Reikalams Mi
nisterija neturi pakanka
mai priemonių juos aprū
pinti. Abejose zonose, nuo 
Lubecko iki Passau tūks- jūroje oro atgal 
tančiai alkanų bėglių su vistiek Sovietų 
mažais vaikais apgulę valdomų* krantų nepasiek- 
perpildytus lagerius, lau- ‘ 
kia pagalbos.' Visu zonos 
pasieniu bėgliai, neturė
dami kur prisiglausti, pa
miškėse kasasi žemėje o- 
las ir ten ruošiasi žiema- 
voti.

v •

saugos policija yra aler- 
mo stovyje, kad apsisau
gojus nuo pabėgėlių, ku-| 
rių vis didėjančios masės 
pradėjo veržtis į Švediją. 
Tačiau prieš tą datą atbė
gusieji atgal negrąžinami. 
Tai paaiškinama 
kad atbėgusieji 
mažais laiveliais

tuomi, 
su savo 

dėl blogo 
grįždami 
Sąjungos

kur tie kareiviai stovyk
lauja, iki šiol jau rasta 
vienuolika moterų lavonų. 
Nustatyta, kad jos visos 
prieš nužudant buvo iš
prievartautos. Bolševikai 
visur elgiasi 'taip, tary-l 
tum pasaulis jų niekšybių 
nemato. Štai, 21 gruodžio 
Stalinui sukanka 70 me- 

j tų. Tų sukaktuvių proga 
komunistų partija ragina 
visus, “kas myli teisingu
mą ir kovoja prieš žmoni
jos prispaudėjus” — siųs
ti draugui Stalinui dova
nėles!

SUSIPAŽINKIME SU 
GYVENIMO KNYGA 

T. Klemensas Žalalis, O.F.M.

tų.

TUŠČIOS RYTPRfSIŲ 
SODYBOS—PRIEGLAU

DA PARTIZANAMS
Tomis pačiomis pabėgė-

NE VIENAS DABAR 
NESIJAUČIA SAUGIAI 

ČEKOSLOVAKIJOJE
Tą pačią spalių 15 d., 

kai Vengrijoje buvo pa
karti kadaise buvę aršūs 
komunistai ir draugo Sta
lino garbintojai: Rajk, Ti-

šventraščio kasdieninis skaitymas yra reikalin
gas ir naudingas. To niekas neabejoja, ypatingai po 
paskutiniosios Pijaus XII encyklikos. Be reikalo bū
tų eikvojamas laikas, jei norėtų kas tai įrodyti. Ta
čiau tuo jaus atsiranda tam tikrų keblumų norint pra
dėti skaitymą. Iš kurio galo pradėti, kurią pirmiau 
knygą skaityti, kaip skaityti? Šie klausimai atsiran
da kiekvienam be išimties. Todėl šiame ir sekančiuo
se rašinėliuose stengsimės parodyti: ką skaityti, kaip 
skaityti, kad skaitymas iš tikrųjų atneštų gyvenimui 
naudą.

Pirmiausia, turime pasirinkti iš pradžių lengves
nes supratimo atžvilgiu knygas. Daugiausiai supran
tamos ir mums jau šiek tiek pažįstamos iš sekmadie
ninių evangelijų aiškinimų yra Evangelijų knygos. 
Keturiose Evangelijose yra aprašytas autentiškas 
Kristaus gyvenimas, Jo pamokslai ir darbai. Perskai
čius visas Evangelijas reikėtų tęsti Apaštalų Darbų

tor &^nyTAnd^“s^-!s^yns*: jukĄ«4 Kristus veikia per Apaštalus ir
voti. “Die Welt” korės- lių žiniomis, Rytprūsiuose kada p urmini in-ip Plečia savo įkurtos Bažnyčios geografines ribas net
pondentas aplankęs prie— Allensteino vaivadijoje r p J 'iki pagoniškosios Romos. Po Apaštalų Darbų yra
Uelzeno miške žemėn įsi- iš buvusių 1.3 mil. gyven- ... . nao™hl naudinga skaityti šv. Povilo laiškus. Tiek šv. Povilo
kasusius bėglius, pasako- tojų dabar beliko tik apie laiškai tiek kitu Apaštalų savyje talpina Kristaus
ja pasibaisėtinus vaizdus. 0.5 mil. Kiti 800,000 išga- 
“Aš geriau čia mirsiu, ne 
kad grįšiu į komunistų 
rojų”, — verkdama skun
džiasi keturių mažamečių 
vaikų motina, oloje skar
malais ir rudens lapais 
dangstydama valgyti pra
šančius 
vaikus.

Ji jau 
toje oloje 

. miriau ja. 
čiai. Kiek geriau tiems, 
kurie be mažų vaikų. Jie 
nežiūrint jokių draudimų, 
veržiasi gilyn į Vakarų 
Vokietiją ir įsitaiso mies
tų griuvėsiuose.

Kaip praneša ministeris 
pabėgėlių reikalams Al
berta, marionetinę Rytų 
Vokietijos vyriausybę su
darius, bėgliu srovė iš Ry
tų dar padidėjo. Vien tik 
prie Uelzeno atsiranda 
609 - 700 naujų pabėgėlių 
įkas dieną. Rytų Vokieti
joje badas ir teroras ima 
viršyti žmogaus vaizduo
tę. Rytprūsių padėtį dar 
komplikuoja ten atsiradę 
ukrainiečių ir gudų parti
zanai. Kaip į Švediją iš 
ten atbėgantieji praneša, 
partizanų mases sudaro 
ukrainiečiai ir gudai į 
Rytprūsius atkelti ir ne
patenkinti bolševikų rėži
mu. .

PABĖGĖLIŲ ANTPLŪ
DIS ŠVEDIJOJE

Švedijon bėga ir vokie
čiai ir lenkai ir ukrainie
čiai su gudais. Jie Švediją 
pasiekia per pietų provin-

i

ir verkiančius

šešios savaitės 
su vaikais bad- 
Tokių 'tūkstan-

Marija Pečkauskaitė

Mergaitės Kelias
Mergaites asmenybe 

KUR MANO AŠAROS PRADŽIA 
IR PABAIGA?

“Kas man pasakys, kur mano ašaros pra
džia ir pabaiga?” — klausia viena rašytoja. 
Štai lieju ašaras dėl savo nelaimės. Kas pa
lietė mano širdį? Kam turiu būti dėkinga, 
kad, nepaisydama įgimto egoizmo, sten
giuos numalšinti nelaimės skausmą? Kur tos 
mano ašaros pradžia? Skaitytos knygos, gir
dėti žodžiai, matyti ir girdėti pavyzdžiai, — 
tūkstančiai tų bangų bangelių, plaukiančių 
per žmonių sielas, susidėjo ir ją išspaudė. Ir 
kur bus jos pabaiga? Kur nuplauks bange
lės, ką sujaudins, ką pagrobs į savo skritu
lius? .

Kaip medžiagos, taip ir dvasios pasaulyje 
niekas nežūva. Nežūva nei vienas žodis, nei 
vienas mūsų darbas. Kaip baisu! Baisu, nes 
tiek daug kalbame tuščių, kvailų ir piktų žo
džių, tiek daug darome nedorų ir gėdingų 
darbų.

Yra viena Tolstojaus apysaka, kurioje 
parodoma, kaip du mokiniai suklastojo pini
gu Rodos, suklastojimas nebuvo didelis:

vvsKUDa la^kai tiek k*tu Apaštalų savyje talpina Kristaus 
Čekoslova moks^- Beskaitant Naujojo Testamento knygas ir 

kijojė“ pridėjo didžiausi pažinus bristų, savaime ateis noras tęsti šventų- 
J J r J kratos -1ų knygų skaitymą. Padidės noras skaityti ir Senojo

Siebenburgeno vyskupą 
Martin Aron <benti į Sibirą, sėdi kon

centracijos lageriuose ari., - .
išžudyti. Dalis išbėgiojusi lkl,.sl°.. arestai 
j užsienius. Kraštas dirvo-l Bolševikų kontrobuoja- 
nauja. Apleistos sodybos1?4 Čekoslovakijos spau- 
esanti gera užvėja parti- ^1:?^k„eĮ^;.ka?„1 
zanams.

Įstatymo knygas, kuriose taip pat yra kalbama apie 
Kristų, kuris tuo metu buvo laukiamas. Iš Senojo 
Testamento geriausia pradeda skaityti psalmes, isto
rines ir patarimų bei didaktines knygas.

Toks skaitymas mumyse sužadins susižavėjimą 
ir meilę toms knygoms ir mūsų širdys bus uždegtos, 
nes kiekviename puslapyje matysime Kristų, mūsų 
gyvenimo idealą, vienintelį Gyvenimo Mokytoją. O 
jeigu dar skaitysime toje dvasioje, kurioje buvo ra
šyta, tada galėsime ir patys kalbėti Dovydo lūpomis: 
Tu man apreiškei visas savo Išminties paslaptis.

T. Klemensas Žalalis, O.F.M.
giai. Komunistams Mas- namų, nes šaudoma kovos

i

valimo akcija tol bus tę
siama, kol bus likviduoti

Žydų pabėgėliai prane-vis* liau?es Piešai ir 
ša, kad jų padėtis Sovietų ™penalistų agentai . 
Sąjungoje nei kiek ne ge-| Visame krašte prasidė- 
resnė. Iš Vakarų Ukrai- jo griežta kelių ir geležin- 
nos ir iš Baltgudijos, jų kelių kontrolė, ypač griež- 
pranešimu, visi žydai, kuktai kontroliuajami keliai

I

pranešimu, visi žydai, ku-;tai kontroliuajami 
rie turi giminių, ar pažįs-: vedantieji į Pragą. Daug 
tarnų Anglijoje ir Ameri- aukštų valdininkų ----- 
koje, tremiami į Sibirą, terijose areštavo jau die- kva nedaro jokios išim- šoviniais ne išskiriant nei 
Žydai bėga į Lenkiją, o iš na prieš tai. Policija su- ties. Tačiau neapseinama patrankų sviedinius, 
ten taiko į Vakarus. ; laiko kiekvieną, kuris

---------- i bent kiek įtariamas. Pra-
Bolševikams sunku susi- goję jau areštuota virš 

5000 žmonių, gi visame 
krašte skaičiuojama virš 
40,000.

Kaip Exchange agentū
ra Londone pranašauja, 
komunistų partijos viršū
nėse Čekoslovakijoje išti
kimų Stalinui teliko tik

minis-

gaudyti Rytų Vokietijoje 
dar ir dėl to, kąd paskirtu 
pareigūnai dažnai, progai 
pasitaikius viską metę, 
bėga į Vakarus, 
vyksta 
ninku keitimasis. Leipzi- 
go policijos viršininko pa
rėdymu, visi liaudies mili-į keltas žmonių. Jų tarpe— 
cininkai, kurie turi pažin-' komunistų partijos sekre- 
čių Vakarų Vokietijoje ir'torius Rudolf Slansky, jo 
Vakarų Berlyne, turi būti pavaduotojas ■— Gemin- 
iš tarnybos atleisti. Bet der, krašto apsaugos min. 
komunistiška propagan/Svoboda, vicepremieras 
da varoma toliau. [Siroky ir dar keletas. Nu-

---------- ■ šalintųjų tarpe yra propa- 
Bolševikų" kareiviai, ku-'gandos viršininkas Klin- 

rie dalyvauja propagandi- ger, Užsienių reikalų min. 
nės filmos “Kova dėl Ber- Clement, ministeris pirm, 
lyno” pastatyme, elgiasi Gottwald ir vidaus reika- mijos i ‘
visai taip, kaip jie elgėsi lų min. Rosek (šis pasta- Thuringijoje prie pat Va- 
Vokietiją užimant. Berly- rasis tik nuo policijos va- 
no laikraštis ‘Abend’ pra- dovybės pareigų), 
neša, kad prie pat karei-J Čekoslovakijoj dabar 
vinių Gross - Glienecke, nei vienas nesijaučia sau-

Todėl 
nuolatinis valdi-

vieton 2 rb. 50 kap. padarė 12 rb. 50, bet vė
liau kokių baisenybių priežastim jis tapo!

Mokiniai iškeitė pinigą vienoje krautuvė
je, apgavę jos savininką. Vyras, pamatęs jo 
netikrumą ir nenorėdamas turėti nuostolio, 
įkišo jį Mironovui, mokėdamas už' malkas, o 
tasai norėjo iškeisti arbatinėje. Bet čia jis 
buvo įtartas pats pinigą suklastojęs ir nors 
pasisakė, iš ko jį gavęs, nieko nepešė, nes 
krautuvininkas išsigynė niekados jo nere
gėjęs. Nusiminęs Mironovas pragėrė visus 
pinigus, visai nusigyveno ir pradėjo vogti 
arklius. Galų gale policija jį sugavo, ir pa
tys žmonės užmušė.

Krautuvininkas, besigindamas nepirkęs 
malkų nuo Mironovo, sugundė namų tarną 
Vosylių neteisingai prisiekti. Tas darbas 
taip demoralizavo Vosylių, kad jis pradėjo 
vogti ir paskui pateko į kalėjimą. Mirono
vas, bevogdamas arklius, išvedė ir vieno 
dvarininko trejetą. Ponas, buvęs lig to laiko 
geras žmogus, visai pasikeitė. Jį giliai užga
vo žmonių nedėkingumas. Ir galas buvo 
toks, kad žmonės jį užmušė. Tų žudytojų du 
pakorė, kitus išsiuntė į Sibirą.

Mironovo žudytojų tarpe buvo Steponas, 
kuriam Mironovas buvo pavogęs trejetą sun
kiai įsigytų arklių. Lig šiol ramus žmogus, 
išėjęs iš kalėjimo, visai sužvėrėjo: ėmė žu
dyti žmones, nejausdamas jokio sąžinės 
graužimo.

ir be susišaudymų. Vienur ( Rusų zonoje netikru - 
kitur vyksta maži nėra- manis padidėjus, 
mumai. j................ ~

Krašto kūrybinis dar- Helmstedt. įrengė 
bas yra sustojęs. Žmonės stradoje patrulius, 
slapstosi miškuose. Retai saugos susisiekimą 
kas išdrįsta nakvoti na- Vakarų ir Berlyno, 
mieje. Kad kiek užmaska
vus šiuos įvykius, jau nuo 
spalių mėn. 2 d. Čekoslo
vakijoje vyksta kariški 
vaikų manevrai. ' 
manevrams vadovauja "po- kurį 
licija ir kareiviai. Mokyk- ar 
linio amžiaus vaikai išva- » j—
ryti laukuose “nuginkluo- Kaus nebuvo ir nėra,... 
ja priešo iššokusius para- “ * *
šiutininkus”.

ameri- 
j kiečiai tarp Berlyno ir 

auto- 
kurie 
tarp

NUOTAIKŲ 
PATAISYMUI

“Kaip jūsų kolchoze 
, apie 

“Tiesoje” skaičiau, 
gerai traukia?” — 

Pas mus jokio trakto- 
bet 

jis pinigus propagandos 
reikalams traukia gerai.

liems naujasis traktorius,

----------------- i----------------------------------------------------------
Tai tik stambesnės pasėkos, smulkesnių 

visa daugybė. Blogio bangos, skriedamos 
kaskart platesniu ratu, vis daugiau žmonių 
traukia į savo sūkurį. Bet taip pat ir gėris 
sklinda aplink. Steponas nužudo vieną labai 
gerą moteriškę, žmogžudžiui priėjus su pei
liu, ji nepakėlė rankų gintis, tik jas prispau
dus pri^ krūtinės, tarė: “Ką tu darai? Argi 
galima? Ak, didelė nuodėmė! Pasigailėk sa
vęs! Svetimas sielas žudai, o labiausiai sa
vo”. Ir nužudęs, žmogžudys pirmą kartą jau
čia sąžinės graužimą. Negali rasti vietos, 
nuolat mato savo auką, ir girdi jos pasku
tinius žodžius. Susitikęs kalėjime vieną pa
maldų sektantą ir ėmęs skaityti evangeliją, 
atsiverčia ir tampa doru žmogumi. Jo pa
vyzdys patraukia kitą kalinį, einantį bude
lio pareigas, ir tasai atsisako vykdyti teis
mo nutarimus. Teismo tardytojas, klausinė- 
jęs Steponą, domis juo ir apie jį papasakoja 
savo mylimai merginai. Tai padaro jai tokį 
įspūdį, kad ji nutaria visą savo turtą išdaly
ti pavargėliams.

Ir taip vis toliau veikia mirusios doros 
moteriškės pavyzdys.

Jei tiem mokiniam būtų kas parodęs pro 
didinamąjį stiklą visas tas baisenybes, ku
rios kils iš jų nedoro darbo, be abejo, jiedu 
nebūtų to padarę. Kaip gaila, kad nėra mok
slininko, kuris tokį stiklą išrastų! Gal tuo
met žmonės būtų atsargesni, bemėtydami į

DIDIEJI RAUDONOSIOS
ARMIJOS MANEVRAI
Didieji Raudonosios Ar-

t manevrai vyksta to pusgalvis.
karinių zonų. Dalyvauja l
ir liaudies milicijos dali-'je
niai. ~ 
tojams uždrausta išeiti iš būtų pritaikyta Stalinui.

Miesto Galva susirgo ir 
buvo iškviestas į Maskvą. 
— Jo pareigas eina mies-

Kodėl Sovietų Sąjungo- 
panaikinta mirties bau- 

Thuringijos gyven- smė? — Todėl, kad ji ne-

gyvenimo gelmes žodžius ir darbus, ir gal 
labiau valdytų savo mintis ir norus.

Vienas poetas sako, jog baisiausia pra
garo bausmė būsianti ta, kad gausime maty
ti, kas kyla iš mūsų nedorų darbų ir net 
menkiausių paklydimų. Matyti nepabaigia
mą vargo, nelaimių ir klaidų grandinę ir sau 
sakyti: tai tavo kaltė, tai tu pirmas pastū
mei akmenį — juk nieko baisesnio negalima 
esą įsaivaizduoti!

Kiekvienas žmogus — tiek pagarsėjęs, 
tiek paprastas — yra sėjėjas. Nuolat, nesi
liaudamas, sėja jis į artimųjų širdis savo 
žodžių ir darbų grūdus. Skirtumas tik tas, 
kad žmogus, pagarsėjęs protu ar talentu, 
sėja juos į tūkstančius, milijonus širdžių, o 
paprastas žmogelis į širdis tos saujelės žmo
nių, su kuriais jis gyvena ir susitinka.

Mūsų elgesys namie, mokykloje, gatvėje, 
mūsų kalbos ir žaidimai — visa tai yra ne 
tik mūsų pačių sielų nauda ar pragaištis, bet 
kartu ir daugybės žmonių. Atsiminkime tai 
visados! Kas rytą pasiryžta sėti tiktai gerus 
grūdelius, tas vakare klausia savęs, ką per 
dieną pasėjo. Nesekite piktžolių, kurios ve
šės lig pasaulio pabaigos, bet gražias gėles, 
kurios, ir jūsų kauleliams seniai į pelenus 
sudūlėjus, vis dar žydės ir kvepės kitose šir
dyse.

(Bus daugiau).
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mos spiestis po “Aušros Var
tų” Skaučių Tunto vėliava.

Tuntininkės adresas:
4328 So. Washtenaw avė..

Chicago 32. Illinois. 
JAV Skaučių Vadeivė.

X

Hew Yorko ir New Jersey 
Apskrities Vyčip Šova- 

žiaviaas
praė- 
Jame

pranešimai.

šis suvažiavimas įvyko 
jusį sekmadienį Kearny. 
dalyvavo visų apskrities kuopų 
atstovai ir daugelis svečių. Su
važiavimą pravedė naujoji ap
skrities valdyba ir padarė nu
veiktų darbų pranešimą. Visas 
susirinkimas
diskusijos ir kt. buvo vedama 
iietuviškai.

Pranešimus padarė ir apskri
ties atstovai — Charles Bason 
ir Al. Wesey. — dalyvavę Vy
čių metiniame seime. Taip pat 
ir Lietuvių Reikalų Komitetas 
padarė ilgą ir gražų pranešimą. 
Paaiškėjo, kad daugelis kuopų 
labai nuoširdžiai prisideda prie 
šio taip naudingo ir svarbaus 
darbo. Išklausytas ir vėliavos 
komiteto pranešimas. Pranešė, 
kad jau surinko pakankamai 
piniginių aukų dėi Vyčių aps
krities vėliavos ir pasisiūlė 
darbą tęsti toliau, kad galėtų 
nupirkti Amerikos ir Lietuvos 
vėliavas. Susirinkimas darbą 
užgyrė ir paprašė komitetą 
rinkti aukas ir ateity.

Suvažiavime nutarta atgai
vinti Vyčių apskrities chorą, 
sušaukiant choro dalyvius ben
dram pasitarimui. Rudens šo
kius nutarta surengti spalių 15 
d. ( ? Red.».Vyčiai paraginti pri
sidėti prie šio parengimo ir pa
prašyta iš kiekvienos kuopos 
po porą darbininkų. Išklausy
tas ir pikniko komiteto prane
šimas. Paaiškėjo, kad piknikas 
davė $124.74 gryno pelno.

Nutarta atgaivinti ir dramos 
ratelio, darbą. Pirmas pasitari
mas numatytas spalių 14 
dieną ( ? Red.) Elizabeth. N. J. 
Taipgi nutarta įvy k d y t i 
ir Metinio Seimo pageidavimą, 
kad kiekviena Vyčių kuopa 
kartą per mėnesį eitų prie ben
dros Šv. Komunijos. Numatyta 
ateity ir
prakalbų per suvažiavimus. Į 
prakalbų ruošimą nutarta at
eity atkreipti didesnį dėmesį. 
Išrinkti du atstovai į Amerikos 
Lietuvių Kongresą — Ai. We-

visa eilė įdomesnių

sey ir Josephine Adams. Jie į- 
galioti paaukoti Kongresui $25.

Su susidomėjimu paskaitytas 
Prelato Krupavičiaus laiškas, 
rašytas apskrities raštininkei 
Adams, kuriame jis pareiškia, 
kad vyčiai "yra arti prie mano 
širdies, ir aš turiu didelį pasi
tikėjimą jais“. Vyčiai džiaugė
si prelato pagyrimu ir prisi
žadėjo dar daugiau dirbti dėl 
Lietuvos išlaisvinimo.

Jau 
Vasario 
ma tos 
reikalui 
kuris rūpinsis šventės suruoši
mu.

Nutarta išleisti biuletenius 
kiekvieno Apskrities suvažiavi
mo, į kuriuos bus įdėti svar
besni pranešimai ir korespon
dencijos iš vietinių kuopų. Ko
respondentai ir kiti rašantieji 
prašomi siųsti medžiagą 
les Bason. 87 Audubon 
Jersey City. N. J.

Sekantis suvažiavimas 
Elizabeth. N. J.,

susirūpinta iškilmingu 
16 šventimu ir tinka- 
dienos programa. Tam 

išrinktas komitetas.

Char- 
Ave.,

įvyks 
gruodžio 4 d. 
Viettoto Vytis.

MEW YORK CITY, H. Y.
Lietuvių Dailės Paroda

Spalių 20 d. 9 vai.. New Yor
ke. Broadway. didžiausio 
Science Muzėjaus patalpose iš
kilmingai atidaryta Lietuvių 
Dailės Paroda. Ji bus atvira iš
tisą mėnesį nuo 10 vai. ryto iki 
12 vai. nakties.

Lapkričio 4. 5 ir 6 d.d.. New 
Yorke įvyksta Visuotinas A- 
merikos Lietuvių Kongresas, 
kuris bus nepaprastai didingas, 
įspūdingas ir reikšmingas.

Sakau “pradedame naują 
barą”, nes. atvykus keliolikai 
tūkstančių naujų ateivių. A- 
merikos Lietuviai turi garbę ir 
teisę kalbėti Lietuvos vardu! 
Ir nuo šiol ta kalba turi būti 
aiški ir tvirta, tas- balsas turi 
ne tik garsiai nuskambėti, bet 
ir toliau be pertraukos 
po visą pasaulį, kad 
tinio pasaulio sąžinė 
tol, kol iškilmingai 
žmoniškumo čarteriai 
gyvendinti, kol kultūringos ir 

nebus 
E.

t Kertinis akmuo Jung. Tautų sekretoriatui 
statomų rūmų New Yorke. Joseph Ocone baigia 
jame iškaltu fundacijos datą.

/ i
ir vaidintojų kolektyvo. Tas laikomos šv. Mišios šiomis va
pate pranešėjas kalbėjo apie ląstomis: 7, 8, 9, 10, 11 ir 
manomas ruošti pramogas. Kai 12:10.
jas suruoš, tai ir parašysime. ————

P. Brazauskas kvietė telktis į Vėtioių (Uždūšinių) dieną 
būrį šachmatininkų. Pas jį patį mūsų bažnyčioje bus galima iš- 
pasiūlė ir registruotis. Vienam klausyti šv. Mišių 7, 7:30, 8, 
jaunuoliui pavesta registruoti 8, 10, 11, 11:30 ir 12:10 valan- 
sportininkus ir pirmon galvon dą.
ruošti krepšinio komandą. Pa- ---------------
talpos treniravimuisi gautos
atletų klube.

, Susirinkimas užtruko pustre
čios valandos. Dalyvavo apie 
80 žmonių. Skaičius gražus, bet 
turėtų būti didesnis.

Krikštai. Sekmadienį parapi
jos bažnyčioje pakrikštyti šie 
naujagimiai:

Frankas Povilas Černiauskas 
(Charnasky), sūnus to pat 
vardo tėvo ir Margaritos Ro
meo Černiauskienės. Krikšto 
tėvais buvo Vincas Černiaus
kas ir Ona Brewer. i

švęstoji Vaivada vyrams. 
Kristaus Karaliaus dieną (spa
lių 30 d.) Baltimorės katalikų 
katedroje bus Šventoji Valan
da vyrams. Šventosios Valan
dos pamaldoms vadovaus pats 
Jo Ekscelencija Arkivyskupas. 
Kviečiami dalyvauti visų Bal
timorės parapijų vyrai. Kiek
vienos parapijos vyrai nuo sa
vo bažnyčios vyks organizuo
tai. Šv. Alfonso parapijos vy
rai renkasi 7 vai. vakare į pa
rapijos salę, iš kur išsirikiavę 
žygiuos į katedrą. Šventoji va
landa katedroje prasidės 8 v.

CHICAGO, KL
Iš Skaučių Seserijos Veiklos
Š. m. liepos mėn. 30 d. įsi

steigė pirmasis Jungtinėse Val
stybėse lietuvių skaučių "Auš
ros Vartų” Tuntas, Chicagoje. 
Tuntui vadovauja sktn. J. Gri
galiūnienė. turinti ne tiktai 
skautiško patyrimo, bet ir ga
bumų muzikos ir vaidybos sri
tyje. Tuntininkės pavaduotoja 
ir adjutante yra vyr. sklt Ba
reikaitė. Tunte yra 3 draugo
vės. rišo per 60 skaučių. Vy
resnių skaučių draugovės drau
gininke yra stud. Jankauskai
tė, skaučių draugovės draugi
ninke Pilypauskaitė. jaunes
niųjų skaučių dr-vės drauginin
ke Fabijonavičiūtė, o dr-vės 
globėja sktn. Gr. Meiluvienė. 
Visos skaučių vadovės energin
gos. tikrai skautiškos dvasios 
ir yra pasiryžusios ir sunkiose 
sšlygose dirbti lietuvišką ir 
skautišką darbą.

Naujai atvykusios skautės ir 
Amerikos lietuvaitės kviečia-

(Politinis Skelbimas)

Išrinkite Mrs. Alice Lyons 
I School Committee

aidėti 
demokra- 

nerimtų 
paskelbti 
nebus į-

krikščioniškos tautos 
laisvos.

CanuMaeiii

Suvažiavimas
Sekmadienį, spalių 30 d. š.m., 
vai. po pietų, Šv. Jurgio liei

tuvių par. svetainėje. St. James 
Avė., Norwood. Mass., įvyks 
ALRK Moterų Sąjungos Mass., 
Maine ir N. H. apskrities meti
nis suvažiavimas.

Kviečiame visas kuopas iš
rinkti atstoves dalyvauti šiame 
suvažiavime.

A V. Kneižienė, pirmininkė 
A. M. Hackell, raštininkė

d..

Avė Maria Vaianda
Sekmadienį, spalių 30 

7:30 vai. per WMEX — 1510
radio stotį bus pavaizduojama 
gyvenimas šv. Louise de Mar- 
rilac’s, Labdarybės Seserų 
(Sisters of Charity) su šv. 
Vincentu de Paui. įkūrėjos.

Pradžioje 17-to amž.. kada 
socialinės sąlygos reikalavo la
bai plačios pagelbos ligoniams 
ir našlaičiams. Louise de Ma- 
rillac ir Vincentas de Paul į- 
kūrė Labdarybės Seseris. Jų 
pradžia buvo labai kukli, nes 
jos pradėjo veiklą mažame 
konvente nuo ligoninės ir pa
rapijos bažnyčios. šiandien 
Labdarybės Seserys yra išsipla- 

naudamas ligoniams ir varg- 
naudamos ligoniams ir varg
šams.

Pranciška Dolores, duktė An
tano Kvedaro ir Evelinos Pet-
rauskaitės Kvedarienės. Krikš
to tėvais buvo Juozas Kveda
ras ir Marija Kvedaras.

Telaimina Visagalis
liūs jų laimei ir tėvų
mui!

Visų šventųjų dieną

i
I

mažutė-
!
i

džiaugs-
I

I

(lapkri- I
čio 1 d.) mūsų bažnyčioje bus !

Juozas Kasinskas
Ine.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

662 VVashingtoa Blvd.
BALTIMORE 30, Md.

Tel. Lexington 8585
Limosinai dėl visokių reikalų.
Patarnavimas Dieną ir Naktį.

Sutvirtinimo Sakramento su
teikimo iškilmės. Pereitą sek
madienį, spalių 23 d. mūsų 
bažnyčioje buvo suteiktas Su
tvirtinimo Sakramentas vaiku
čiams ir keliems suaugusiems, 
įš viso 75 asmenims.

ji
I

O£L pastatymo paminklų 

Atsilankykite pas

i (ate CHj Monament Co

MOVERS — 
Insured and 

Bonded 
Local A Long 

Distance 
Maving

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

SO 8-3729 SO 8-4618
EuaauliMa fa ivniiiin* vo*

GRANITE MEMORIALS 

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

Norintieji pas mus^tvykti, teietonjo- , 
. kitę Nashua 4251. Transportacija 
. dykai, nežiūrint. kad nepirktumėte.

Juozas Kasiąsias
Ine.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

692 VVashingtoa Blvd.
BALTIMORE 30, Md.

Tel. Lexington 8585
Limosinai dėl visokių reikalų.
Patarnavimas Dieną ir Naktį.

.M - s. Alic~ Lyons yra baigusi Northeastem U- 
iversitetą teisių fakultetą. Ji būtų viena iš ge

riausių ir tinkamiausių į School Committee. Ji 
reprezentuotų motinas. Taigi, Antradienį, Lapkr.- 
Nov. 8 d. atiduokite savo balsus už Mrs. Aliee 
Lyons į School Committee.

W.J. Chisholm
GRASOMUS

“Asmeniškas Patarnavimas”

331 Smith SL, 
PROVIDENCE, P.. L

Telephone
Ofiso: Dexter xo52

Namų: PI. 6286

viso rūpinamasi tautinio susi
pratimo auklėjimu, eina geru 
keliu. Su dideliu pasitenkinimu 
ir dėkingumu paminėta, kad 
parapijinės mokyklos vadovy
bė šiam tikslui mokyklos pa
talpas skolina šeštadienį visam i 
priešpietiniam laikui. Visai ne
abejotina, kad visi iki vieno 
buv. tremtiniai tėvai pasiųs 
savo vaikus į šią mokyklą. Ti
kimasi, kad šiais paseks ir 
daugumas senesniųjų ameri
kiečių tėvų.. Susirinkimas gy- 

t vai pritarė pareikštoms min
tims, kad mokytojų darbas bū
tų bent kiek apmokamas ir 
kad prie to turi prisidėti kiek
vienas mūsų kolonijos narys, 
vaikučių ir neauginąs. Priimta 
pasiūlymas, kad valdyba tuo
jau imtų organizuoti mokyklos 
rėmėjų komitetą. Tuo tarpu 
tai dar tik gražūs žodžiai. Jei 
jais paseks ir darbai, tatai pa-’ 
rodys, kad buv. tremtiniai mo-‘ 
ka ne tik kalbėti apie tautiš
kumą. J

—- t
Draugijos vicepirmininkas A.‘ 

kad “Pirmo 
pastatymas davė

Kiekvienas Lietuvis Skaito
Vienintelį Pasaulio Lietuvių Kultūros Žurnalą

AIDAI
Lygiai 4:30 vai. Jo Eksce

lencija vysk. SHEHAN, dvasi
ninkų ir ministrantų lydimas, 
žengė iš klebonijos į bažnyčią. 
Abipusiai tako stovėjo garbės 
sargyba, kurią sudarė beveik 
išimtinai Švč. Vardo Draugijos 
vyrai. Per visą bažnyčią dviem 
eilėmis išsirikiavę. Sutvirtini
mo Sakramentui pasiruošiusie- 
ji praleido Jo Ekscelenciją ligi 
didžiojo altoriaus. Bažnyčia 
pilna tikinčiųjų, nuo vargonų 
sveikina Jo Ekscelenciją didin
gi Ecce Saeerdos garsai.

Pasakęs 15 minučių trukusį 
pamokslą apie Sutvirtinimo Sa
kramentą. Jo Ekscelencija 
šventąsias Sutvirtinimo 
gas atliko prie didžiojo 
riaus. Sutvirtinamieji, 
globėjų lydimi, tvarkingai 
nosi prie altoriaus ir susikaupę j Leonas pranešė, 
priėmė sakramentą. Visus Į skambučio” 
maldingai nuteikė tylios. gra-389 dol. su centais gryno pel- 
žiai sugiedotos bažnytinio cho--no. kuris pagal susitarimą pa- 
ro giesmės. Visos apeigos baig
tos Švenčiausiojo Sakramento 
palaiminimu, kurį palydėjo lie
tuviškasis Garbinkime Šven
čiausiąjį Sakramentą.

Giesmei nutilus, kun. klebo
nas Dr. L. Mendelis padėkojo 
visiems dalyviams už atsilan
kymą. ypač sesutėms Kazimie- 
rietėms. kurios rūpestingai pa
ruošė vaikučius ir juos labai 
vykusiai bažnyčioje tvarkė.

AIDAI

AIDAI

AIDAI

AIDAI

AIDUS

apei- 
alto- 
savoi 
arti-!

ADŲ

AIDŲ

Po visų iškilmių klebonijoje 
sutvirtintųjų atstovai įteikė Jo t 
Ekscelencijai puošnų gyvų gė- £
....................... ......................— t 

lencijai padėkojo p. dirigento »
Jonušo sūnelis Algutis, IV

lių vainiką ir buvusių tremti
nių vaikučių vardu Jo Eksce-

skyriaus mokiniukas.

Nuo Spalių 4, 1949 Metų Mėnesinį 
Kultūros Žurnalą
AIDAI
perėmė leisti

LIETUVOS KANaSKONAI AMERIKOJE

J

bei

lai-

yra vienintelis mėnesinis mokslo, literatūros 
meno ir visuomeninio gyvenimo žurnalas 
žadins tautinės kultūros kūrybą ir skelbs jos 
mėjimus
burs aplink save visas mūsų tautos intelektualines, 
menines ir religines pajėgas
iki Naujų Metų bus leidžiami Vokietijoje, nuo Sau
sio 1, 1950 — Jungtinėse Amerikos Valstybėse 
redaguos redakcinis kolektyvas, sudarytas iš žy
mių lietuvių mokslininkų, rašytojų ir kitų kultū
rininkų. Vyriausias redaktorius — rašytojas An
tanas Vaičiulaitis.
prenumerata metams: Jungtinėse Amerikos Vals
tybėse, Pietų Amerikoje, Meksikoje ir Ispanijoje— 
$5.00; Kanadoje — $5.50: kituose kraštuose — 
$6.00
Atskiras numeris JAV — 50c., kituose kraštuose 
— 55c.
redakcija: Ant. Vaičiulaitis, 2087 N. Main Avė, 
Scranton 8, Pa.
administracija: AIDAI, Kennebunk Port, Maine. 
TeL 5

dalytas pusiau tarp Draugijos

AIDŲ

Sukakties Proga

i 
t

Buvusiu Tremtinių Draugi- *♦* 
jos susirinkimas. Tą pat dieną f 
- , ' -r - ... • . -7 vai. vakare Lietuvių 
nės salėje susirinko 
šios Draugijos nariai.

Į visos 
Kongresą New Yorke 
siųsti tik vienas 
rinktas p. Brazauskas, 
vos laisvinimo fondui 
25 dol. auka, kurią 
rinktasis atstovas.

Draugijos valdybos 
Surdokas pranešė, 
nizavimas mokyklos, 
bus mokoma

Amerikos

svetai- 
pasi tarti

Lietuvių 
nutarta 

atstovas. Iš- 
Lietu- 

paskirta
įteiks iš-

narys C. 
kad orga- 

kurioje 
lietuvių kalbos,

istorijos ir geografijos bei iš

l f
Bernardas Koraitis, 

lietuvis atstovas.

T
X t

Sukakties proga, I. J. FOX moteriškų kai
linių firma Amerikoje skelbia kailinių išparda
vimą. Todėlei Naujosios Anglijos Ponios ir 
Panelės, kviečiamos šia proga pasinaudoti — 
įsigyti elegantiškus naujausios mados kaili
nius. Nelaukite žiemos, bet pasipirkitc juos da
bar. Visi žino, kad žiemos laiku kailiniai pa
brangsta. Tai kam mokėti brangiau, kad gali T 
nupirkti pigiau! X

SENUS KAILINIUS išmainome į naujus. Už senus duodame didelę V 
nuolaidą. Jokioje krautuvėje tokios nuolaidos negausite. Ateikite Į mū- £ 
sų krautuvę šiandien ir pasiteiraukite naujais kailiniais. Atėjusios vi- £ 
suomet reikalaukite, kad Jums patar
nautų p. BERNARDAS KORAITIS, ku
ris yra kailinių ekspertas ir žinovas. Jis 
patars kokius kailinius pirkti ir primie- 
ruos pagal Jūsų skonį ir figūrą.

»
BOSTON, MASS
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Mšijonieriaus laiškai
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Meilė, Skaistybė ir Laimė

NEPASILKIM NUO DIDŽIOJO
DARBO

(Tęsinys) Įdel šios lytinės energijos
Būti skaisčiu — reiškia!perkeitimo — sublimaei- 

išlaikyti gyvybės srovę jos yra pilnas energijos, 
neužterštą, išsaugoti gy- žydi jaunatve, grožiu ir 
vybės jėgų šaltinį nesu
drumstą. Kaip skaidrus 
šaltinio vanduo yra visad 
sveikas, šviežias, gaivi
nąs, per visas kliūtis pra
siveržiąs, viskam tinkąs, 
taip ir skaistybė neša 
sveikatą, jėgą, energiją, 
kūrybingumą. Taigi, mie- 
lasis-oji, skaistybė nėra 
gyvenimo džiaugsmo atsi
sakymas ar laimės 
sulėtinimas.

SUTVENKTI 
VANDENYS

Jums ne kartą teko 
tyti prieš malūnus ir elek
tros jėgaines padarytus 
stiprius pylimus. Jie pri
verčia vandenį sustoti. 
Taip susidaro milžiniški 
sutvenktų vandenų kie
kiai. Tas sutvenktas van
duo, sudarąs atsargas 
sausmečio ir vasaros lai
kotarpiais, iš aukšto kris
damas, suka malūno ra
tus, turbinas, o šios ki
tus ratus ar dinamo ma
šinas, gaminančias elek
tros srovę. Elektros jėga 
suka. mašinas, 
kaitina, sprogdina, net 
gydo. Taip sutvenkto van- nėra, mielas broli, 
dens jėga perkeičiama į dažniausiai pad a r i n y s 
kitos rūšies energijas.

Panašiai yra ir su kiek
vieno pradėjusio bręsti ar 
jau subrendusio žmogaus 
gyvybės šaltinio srove. 
Visos lytinių organų ga
minamos sultys, harmo- 
nai ir sėklos yra energija. 
Pirmoje eilėje ši lytinė e- lyn jis veda, ir vis žemyn

jėga. Jis yra kūrybingas, 
pilnas sumanymų ir jėgų 
jiems įvykdyti.

Jau senovės graikai tai 
gerai žinojo. Todėl jų at
letai, ruošdamiesi rungty
nėms, visai lytiškai susi
vaidydavo. O idealistai jų 
jaunuoliai — agonistai vi
sada laisvai susilaikyda
vo, kad būtų pajėgūs įvai
rioms varžyboms. Taip 
skaistybė padeda žmogui 
pasiekti aukščiausio pro- 
duktingumo ne tik sporto, 
bet ir visose kitose srity
se. Tas pats galioja ir ve- 
dusiems, naudojantiems 
pagal prigimtį lytiniams 
santykiams tik šių jėgų 
perteklių.
PRIGIMTIES KERŠTAS

Kiek šiandien yra besi
skundžiančių dėl nervin
gumo, širdies ligų! Kiek 
dėl to yra šeimose ginčų, 
susidūrimų, apkartimo, 
kančių, tragedijų, net per
siskyrimų. Kiti dėl ner
vingumo pasidaro visai 
nebetinkami jokiam pro- 

šviečia, duktyviam, ypač kūrybi
niam darbui. Bet ar tai 

sese,

pulso

ma-

gyvenime, tad nepagailė
kime jam ir darbo ir pasi
aukojimo. Pagarbos verti 
visuomenės darbuotojai 
atvyks į. New Yorką iš į- 
vairiausių Amerikos vie
tų, turėdami prieš 
didįjį tikslą 
teisingą ir teisėtai 
klausančią laisvę Lietu
vai. Ar bent vienas gali- 

programą me nuošaliai nuo šio dar-- 
Bėra, bo pasilikti?

Stasys Visi visomis jėgomis 
v i- •------------'------•’-J An* remkime šį Kongresą, ku-

dienomis New Yorke. Tai tanas Gustaitis ir dramos ris turės įrašyti garbingą 
pirmas toks stambus lie- artistas Henrikas Kačins- lapą tautos istorijoje, ku- 
tuvių suvažiavimas po kas. ris parodys, kad New
1918 metų, kai visuotinė Daugelis draugijų mūsų Yorko lietuviams yra 
Amerikos lietuvių konfe- apylinkėje jau išrinko at- brangi tautos garbė ir 

įVyjco Xew g£OVUS įr pagyrė savo kad lietuvių vieningas pa- 
šiam Amerikos sirodymas šioje laisvės 

s tikrai

I

' (Visuotinio Amerikos Lie- jį Metropolitan operos lie
tuvių Kongreso Rengimo tuvaitė artistė Alina Kas- 
Komiteto pirmininko Jtaeae
B. Laučkos
duotas spalių 22 d. per Jto-
zo P. (lieknuti
ramų, Brooklyn, N. Y.).
Esame didelio istorinio choras su solistais, 

įvykio išvakarėse. Lau-į Literatūrinę 
kiame Visuotinis Amen- išpildys poetai 
kos Lietuvių Brazdžionis ir C
kurs įvyks lapkričio 4-6 Santvaras, rašytojas

kas - Katkauskaitė, nese- 
kvietimas, per- aiai iš tremties atvykęs 

I solistas Stasys Baranaus- 
radijo prog- kas, muziko P. Sako ve

damas Apreiškimo par.
l

akis 
laimėti 

pri-

Mes Pasiilgstame Dievo
i

“Jie kovos prieš Avinėlį, bet 
Avinėlis nugalės juos; nes Jis 
viešpačių Viešpats ir karalių 
Karalius”.

(Apr. 17:14)

Dr. B. Paulius, O. P.

jaunystėje nebranginimo 
skaistybės, nu o d ė m i ų 
prieš 6-tą ir 9-tąjį Dievo 
įsakymą!

Ypač anas baisusis ona- 
nizmo paprotys yra tikras 
nervų, širdies ir sveika
tos gadintojas. Ir vis to-

nergija yra Dievo skirta 
žmonių giminės palaiky
mui. Bet ši lytinė energi-, 
ja mūsų organizmo “tur
binų” taip pat yra perkei
čiama, sublimuojama į ki
tos rūšies energiją. Jau
nam žmogui ji tarnauja 
pilnam išsivystymui iki 
galimo pajėgumo, prisi- 
krovimui energijos atsar- jūs būsite skaistesni, kuo 
gų sunkios ateities die- daugiau bus jaunų Vyrų 
noms, verslo darbams ir įr mergaičių, išlaikiusių 
šeimos naštai. i visišką kūno ir sielos ne-

Manau Jūs pažįstate kaltybę, kuo normalesni, 
daug fiziškai menkai iš-■ natūralesni bus vedusiųjų 
sivysčiusių merginų ir’santykiai, — nes tai jau 
vaikinų, bet visiems žino-' fiziologiškai veikia į būdų 
mų panų ir kavalierių, ir'suvienodinimą (plg. nau- 
moterų, kurios bijosi juosius gydytojų tyrinėji- 
gimdyti ar po pirmo gim-'mus) — tuo Jūs būsite 
dymo įkrinta į įvairiau-'sveikesni ir tuo šeimų gy
slas ligas. Tai dažniausiai ■ venimas ateityje bus lai- 
neskaisčios jaunystės pa- • mingesnis, taikingesnis. 
seka! Subrendęs žmogus! (Bus daugiau)

traukia. Kaip sunyksta 
nuo jo jaunas žmogus — 
išblyškęs, mieguistas, su
dribęs, be energijos, be 
aukštesnių užsimojimų. 
Tai kaip medelis, kuriam 
nulupta žievė. Sultys nu
tekėjo žemėn ir medelis 
padžiūvo, nuvyto.

Mano brolau, sese! Kuo

JSIGYK ANGLIŠKAI - LIETUVIŠKĄ

ŽODYNĄ
English - Lithuanian Dictionary

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

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

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

Užsakymus siųskite:
DARBININKAS

366 West Broodwoy So. Boston 27, Mass.

Šiuomi siunčiame $............... ir prašome atsiųsti
mums Angliškai-Lietuvišką Žodyną.
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rencija irgi 
Yorke.

Atstovai 
šimtų mūsų 
kybinių, kultūrinių, socia
linių, labdaros, karo vete
ranų organizacijų ir klu
bų iš visos šalies susitiks 
New Yorke, kad jungtinė
mis jėgomis spręstų di
džiąją problemą, kuri taip 
arti visų mūsų širdies — 
tai iškovojimas laisvės ir 
nepriklausomybės mūsų 
tėvų žemei Tėvynei Lietu
vai ir glaudus visų lietu-! 
vių bendradarbiavi mas 
svarbiuose darbuose.

Kongresą rengia Ameri
kos Lietuvių Taryba, jun
gianti visas didžiąsias 
mūsų ideologines grupes, 
per du tūkstančiu organi
zacijų ir įvairių klubų.

Šio Kongreso šeiminin
ku yra New Yorko Lietu
vių Taryba, kurios pirmi
ninku yra Juozas P. Gur
kus, o sekretorium — Da
nielius J. Averka.
Kongresas prasidės penk

tadienį, lapkričio 4 d., 10 
vai. ryte Hotel New Yor- 
ker didžiojoj salėj. Pir
mos dienos posėdyje daly
vaus New Yorko miesto 
majoras WiITiam ODwy- 
er, kurs pasakys kalbą. 
Vakare nuo 5:30 vai. iki 8 
vai. bus atstovų ir svečių 
susipažinimo vakarėlis, po 
kurio nuo 9 vai. vakare 
ten pat įvyks Kongreso 
svečių ir jaunimo 
linksminimo 
šokiai.

šeštadienį, 
d., posėdžiai 
vai. ryte. Dalyvaus ,visa 
eilė svarbių svečių. Vaka
re 8 vai. bus Kongreso 
bankietas, kurio pagrindi
niu kalbėtoju bus kon- 
gresmanas D. J. Flood, 

! didelis Lietuvos laisvės 
bylos gynėjas, nuoširdus 
lietuvių tautos draugas.

Sekmadienį, lapkričio 6 
d., 4 vai. po piet Šv. Patri
ko katedroje įvyks iškil
mingos pamaldos už kan
kinamą Lietuvą. Vysku
pas FlanueHy pasakys pa
mokslą. Jo Eminencija 
Francis Kardinolas Speff- 
man yra pakviestas vado
vauti šiai maldos valan- 

' dai. Į pamaldas esate visi 
kviečiami. Užpildyk i m e 

, didžiąją katedrą, atvyki- 
: me į ją ne tik iš New Yor- 
> ko, bet ir iš jo apylinkių.

Lapkričio 6 d., sekma- 
i dienį, 7:30 vai. vakare, 

New Yorker viešbutyje į- 
, vyks Kongreso Koncertas 
i — Muzikos ir Lieteratū-| 

ros vakaras. Muzikos pro
gramoje dalyvaus pirmo-

ir svečiai i 
parapijų, ti-

dovanas l!   ____ _________________ —j-
18 Lietuvių Kongresui, kitos, šalyje yra jiems 

aišku, tai atliks šiomis arti širdies.

Nauji Tremtinių Transportai

pasi-
vakaras -—

lapkričio 5 
prasidės 9

Š. m. spalių 27 d., laivu “Ge
neral Howze” į New Yorką at
vyko šie lietuviai tremtiniai:

Algminavičius, Juozas. Ona, 
Vytautas, Liutavaras j Platts- 
burgh, N. Y.

Alseika, Vytautas į Newark, 
N. J.

Andrulis, Adolfas į Brooklyn,
M. Y.

Bacevičius. Elena. Petronėlė 
j Chicago, III.

Bacevičius, Jonas, Antanina 
į Lemont, III.

Baziliauskas, Vincas, Pranas, 
Marija, Danutė į Maspeth, L.I.,
N. Y.

Butkevičius, Balys, Jadvyga 
j Waterbury, Conn.

Banevičius, Kazys, Zofija, 
Klemensas į So. Boston, Mass.

Barkauskas, Ciprijonas, Pet
ronėlė, Romualda. Angelė, Al
dona į Rensselar. Ind.

Bastys. Jonas į Brooklyn, N. 
|y.

Cenkus. Jonas į Utica, N. Y. 
Grimanauskas, Stasys. Ste

fa, Stasys į Chicago, Iii.
Hajeris, Ričardas, Genovai

tė į Dolgeville. N. Y.
Jesmanitas, Algirdas į Cleve

land, Ohio. *
Klinavičius, Vincas, Sofija, 

Jūratė. Vincenta j Holyoke. 
Mass.

Katilius. Antanas j Newark, 
N. J.

Kaunas, Vladas į Cleveland, 
Ohio.

Kiaunė, Jurgis, Sofija į Ozo
ne Park, N. Y.

Kirkilienė. Alina j Brooklyn-. 
N. Y.

Krukauskas. Alfonsas. Emili
ja, Alfonsas, Jeronimas. Jad
vyga j Phila.. Pa.

Kavolis, Vytautas j Flushing. 
N. Y.

Kasiubaitė. Liucija į Pater- 
son, N. J.

> Kisielius. Petras į Elburn, 
III.

Luckiūtė. Konstancija į Hart- 
ford, Conn.

Mantautas, Aleksandras. So
fija, Raminta į Elizabeth. N.J.

Malinauskas, Antanas. Zofi-» 
ja, Eugenija j Brooklyn. N, Y. j 

Malzinskas, Povilas į New: 
Britam, Conn.

Maximowitsch. Efodija į S. j 
Fargo, N. Dakota.

Mekas, Jonas. Adolfas į Chi-Į 
cagx>, III.

Mikulskis, Jonas. Stefanija. Į 
Algimantas. Danutė į Brook-1 
lyn, N. Y.

Miglinas, Thomas, Elena. A- 
m4ra, Indrida į Chicago, UI.

Macevičius. Mykolas, 
Michael į Elizabeth, N.

Micheliūnas. Vincas.
Živilė į Brooklyn, N. Y.

Morkūnas. Limonas ; 
City, Iowa.

Mykolaitis. Kazys į 
Mich.

Musteikis, Antanas,

Vytautas, Leonardas 
Philadelphia, Pa.

Nakas, Kazys, Elzbieta, Vy
tautas į Rensselear, Ind.

Petkevičius. Aleksas į Brook
lyn, N. Y.

Povilaitis. Pranas j Brighton, 
Mass.

Prizgintas, Viktoras, Teresė, 
Albinas, Antanas į Bound 
Brook, N. J.

Pundzevičius, Stasys. Teofi-* • _
lė, Rimantas į Geneva, N. Y.

Pūras, Antanas j Waterbury, 
Conn.

Putrius, Feliksas, Jadvyga, 
Algirdas. Aldona, Vytautas j 
Strong Rd., N. Y.

Prackys, Pranas, Bronislava 
į Phila., Pa.

Pratkelis, Aleksandras. Mari
ja, Zenonas į Omaha, Nebr.

Pesys, Pranas į Cleveland, O; 
Janina,

į Nėw

Mielasai Skaitytojau:
Paslaptingasis Patmos mistikas, Šv. Jonas Evan

gelistas, tremtyje rašydamas apie Kristaus asmenį 
savo Apreiškimuose vadina Jį “Avinėliu”. Gal būt, 
kad jis tą nekaltą, bet vaizdingą pavadinimą, pasi
skolino iš savo bendravardžio, Jono Krikštytojo, ku
rio mokiniu jis buvo pirma, negu tapo Kristaus Apaš
talu. Nes jis girdėjo, kaip Jonas Krikštytojas, “pa
žvelgęs į praeinantį Jėzų, tarė: “Štai Dievo Avinė
lis”, (Jono 1:36).

Kristus, romus kaip avinėlis, tačiau Jis nenugali
mas Karalius. “Jo galybė amžina galybė, kuri nebus 

į atimta, ir Jo karalystė nesugrius”, sako Danielius 
pranašas. (Dan. 7:14). “Jėzui gimus Judo Betliejuje 
karaliaus Erodo dienose, štai, Išminčiai iš Rytų atė
jo į Jeruzalę ir klausė: “Kur yra gimusis Žydų Kara
lius? Nes mes matėme Jo žvaigždę Rytuose ir atėjo
me Jį pagarbinti”. (Mato 2:1, 2).

Jėzui mirus ant kryžiaus, Jo priešai manė, kad 
jau baigta su Jo karalyste, bet gi jie apsiriko. Velykų 
rytmetį Viešpaties Angelas paskelbė pasauliui, kad 
Kristus Karalius gyvas: Jis prisikėlė iš numirusių. 
Savo mirtimi nugalėjęs nuodėmę, mirtį ir pragarą, 
Jis prisikėlė gyventi ir viešpatauti amžinai. Jis įstei
gė savo Karalystę, tai yra, Katalikų Bažnyčią, kurios 
nė pragaro galybės nepajėgia nugalėti. Kristus nenu
galimas Karalius. Tas visų paniekintasis kryžius, 
ant kurio prikaltas Kristus mirė, tapo garbingu Jo 
pergalės ženklu, nes Kristaus Kryžius tai Jo karalys
tės vėliava. “Amžių Karaliui, nemariajam, nemato
majam, vienam Dievui gyrius ir garbė per amžių am
žius. Amen.” (I. Tim., 1:17). Dr. B. Paulius, O. P.

PADĖKOS UŽ ATVIRUTES
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Mrs. Veronica Valencis, Waterbury, Conn..........
M. Vosiliūtė, Waterbury, Conn..........................
Andrius Szalnowsky, Waterbury, Conn..............
Mrs. A. Yankus, Detroit, Mich..........................
P. Pocius, Roslindale, Mass.................................
Rev. J. Tribendis, Pittston, Pa..................... v....
Rev. Dr. Louis Mendelis, Baltimore, Md.
Rev. A. J. Norkūnas, Hazleton, Pa.....................
Rev. V. Slavinas, Warrior W. Va........................
Jonas Klikna, Waterbury, Conn..........................
Juozas Žemaitis, Waterbury, Conn.....................
Rev. F. Alphonsas Marie, C. P., Brighton, Mass. 
Rev. A. J. D., Baltimore, Md................................
Mrs. M. Digimas, Waterbury, Conn.....................
Rev. A. Jurgutis, Bridgeville, Pa.........................
Pranė Povilaitienė, Waterbury, Conn..................
B. Šatas, Waterbury, Conn................................
B. P. Silkauskas, VVaterbury, Conn.....................
Rev. Jonas Lukšys, Shenandoah, Pa..................
Rev. C. Batutis, Tamaąua, Pa.'..........................
Rev. J. Misius, N. S. Pittsburgh, Pa..................
Rev. M. L. Krušas, Mourovia, Calif.....................
Rev. Ernest Wassel, Homestead, Pa...... ...........
Rev. J. Shlikas, Sheboygan, Wis.........................
Marijona Karpienė, VVaterbury, Conn. .............
Julius Vilciauskas, Waterbury, Conn. ...............
Rev. Vincas Ražaitis, VVaterbury, Conn..............
Rev. P. Lapelis, Chicago, III................................
A. Grantas, VVaterbury, Conn............................
Mrs. Ausukaitienė ............................................
Rev. C. Stungis, Plains, Pa................................
Mrs. Uršule Lutkevičius, Waterbury, Conn. ...
K. Kudzma, Waterbury, Conn............................
Mrs. Agnės Yankus, Detroit, Mich.....................
Martinas Bulevičius, Waterbury, Conn..............
Elizabeth Januškienė, VVaterbury, Conn...........
Ona Norbut, VVaterbury, Conn............................
Anthony Spitris, VVaterbury, Conn...................
Rev. J. Saulinskas, Chicago, III.........................
Father Al Abracinskas, South Boston, Mass. 
Mary Kašėtaitė, VVaterbury, Conn.......................
Rev. K. J. Rakauskas, Mahanoy City, Pa...........
John Sneickus, VVaterbury, Conn......................
Mrs. K. Petrauskas, VVaterbury, Conn..............
John Siupienius, VVaterbury, Conn.....................
Mrs. E. Selens, VVaterbury, Conn.......................
Jonas Sluoksnaitis, VVaterbury, Conn.................
Rev-. Petras Šakalys, Lawrence, Mass.............
Mr. & Mrs. C. Matulunas, VVaterbury, Conn.

Visiems spaudos rėmėjams reiškiame nuoširdžią 
padėką! “Darbininko” Administracija.

Pečiulienė, Anelė. 
Danutė į Chicago, H!.

Pumputis,
Wis.

Petraitis.
Dalia. Rasa,
te, Montana.

Rakutis, Mikas, Ona , Ro- 
chester, N. Y.

Rinkevičius, Vytautas į Cle- 
veland, Ohio.

Radzevičius, Stasys, Sofija į 
Flushing. N. Y.

Rutkauskas, Karolis. 
Brooklyn. N. Y.

Simaitis, Gervydas 
liamsport. Pa.

Somkaitė, Marija į Phila. Pa.
Slema, Augustinas, Ona, Hil- 

da į Worcester, Mass.
Sodeika, Valerijonas, Natali

ja. Kristina į Bfervyn, III.
Skiparytė. Julija į New York. 
Slapkauskas, Jonas, Filome

na, Algimantas į Chicago, III.
Stanaitis, Juozas, Birutė, 

Jurgita. Juozas į Chicago, III.
Stankaitis. Monika į Mas- 

peth, L. I., N. Y.
Stonys. Martynas, Antanina, 

Linas į Brooklyn, N. Y.
Šimaitienė, Marija. Martynas 

į Washington, D. C.
Sipavičius. Vytautas į Chica

go, III.
Steikūnas, Bronius. Marija į 

Chicago, III.
Suiaitis, Eduardas į Chica

go, III.
Tailat . Kelpša. Kazys, Algis, 

Janina į Whately, Mass.
Urmanavičius, Vincentas, Zi

ta į Chicago, UI.
Veniukevičius, Juozas į Wor- 

cester, Mass.
Veršelis, Jonas. Adelė į Brook

lyn, N. Y.
Vaičiūnas, Jonas į Norwood, 

Mass.
Valavičius, Paulina į Chica

go, Ui.
Valys, Mečislovas, Gertrūda, 

Klemensas, Rita į Rensselear, 
Ind. \

Žemgulys, Juozas, *Reda, Zi-

Į

, Irena.
J.
Elena, j

j Sioux

Detroit,

Elena,

vile. Eglė. Leokadija j Sodus.! Žilius. Jonas j Indianapolis. 
Mich. * į Ind.

Zelenkevičius. Antanas į O-Į Žukas. Petras, Rita j Chica- 
maha, Nebraska. Įgo. III.

Zimkus. Jonas į Plattsburgh.l Zutkus. Feliksas j Maspeth. 
ar. t. |l. l. n. y.

\
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DARBININKAS e
NEW BRITAIN. CONN. (Politinis Skelbimas) (Politinis Skelbimas) FRACKVILLE. PA

I suvažiavimas. Todėl vakarienė 
, buvo bendra su LDS. Po vaka- 
• rienės įvyko kalbelės. Nuo LDS 
! kalbėtojus perstatinė jo S. 
šrupšas, nuo Mot. Sąjung. — 
Rozalija Mor.čiūnienė. Kalbėjo 
orei. Ambotas. kur.. Valantie
jus. panelė M. Jokubaitė, Mar
kūnas. Mončiūnas. Bernotas. J. j 
Kačinskas.

Sąjungietėms teko garbė tu- 
vicepirm. N. Meškų- rėti savo tarpe Centro . pirmi- 

ponią Prancišką Bačins- 
iš Worcester. Mass.

Report. A. J. P.

įspūdingai praėjo dvasinė 
puota. Spalio 16-18 d.d. šv. 
Andriejaus bažnyčioje įvyko 40 
vai. atlaidai, kurie paliko 
lį dvasinį įspūdį. Žmonės 

į šiai lankėsi bažnyčioj per 
atlaidų dienas. Čion juos 
kė Viešpats

IŠvč. Sakramente,
HARTFORD. CONN.
LDS Conn. Apskričio

Suvažiavimas
Spalio 16 g.

Conn. Apskričio 
Stasys šrupšas. 
pos pirmininkas, 
įžanginių žodžių, 
kričio valdybą 
kurią sudaro 
Bernotas, 
nas. rast. A. Sopranas. 
Waterbury, Conn. ir ižd. 
mošiūnas. iš Hartford.

Apskrities pirmininkas pa
kvietė prelatą Ambotą. kuris 
pradėjo susirinkimą malda ir. 
trumpai apžvelgęs šios organi
zacijos praeitį ir jos nuveiktus 
darbus, prisiminė jos įsteigėją 
kun. F. Kemešį. įdarydamas puikiai ištaisytą

Atstovai dalyvavo iš trijų ggjjų krau tuvę vardu __ ; ®®keriopą rūpestį,
kuopų: New Haven. Waterbu- OBSERVATORY HILL FLO- dvasinę puotą, 
ry ir Hartford — viso 20 at- RIST adresas 196 (___
stovų. Apgailestaujama, kad Avenue, Cambridge. Mass. 
New Britain kuopa nedalyvavo. 
P. Markūnas iš New Haven 
padarė pranešimą iš praeitos 
trijų apskričių gegužinės, kuri 
davė pelno S470.25. 
padėka New Haven kuopoms 
ir nutarta pasiųsti padėkos 
laišką prof. A. Aleksiui už da
lyvavimą su taip gražia prog
rama.

SEKANTIS BOSTONO 
MAJORAS

«

LDSJVVKO 

suvažiavimas, 
vietinės kuo- 
taręs keletą 

pakvietė aps- 
užimti vietas, 

pirmininkas J.

visi iš ninkę. 
K. Ta- kienę.

iConn. į
I

CAMBRIDGE, MASS

dide- 
gau- 
visas 
trau-

Jėzus išstatytas 
gražiai iš

puoštame baltomis bei raudo
nomis gėlėmis altoriuje. įspū
dingus pamokslus rytais ir va
karais sakė kun. V. Andruška, 
M.I.C.

Šv. Cecilijos choras, vado
vaujamas muziko V. Marijo- 
šiaus, dar padidino tą gražų į- 
spūdį, kuris nuteikė atsilan
kiusių širdis bei mintis.

Atlaidus pradedant ir užbai
giant. nepaprastą įspūdį darė, 
gražiai sutvarkyta procesija, 
kurioje dalyvavo’ 

j mergelės, berniukai. 
I . • ... . . ....

į

parapijos
Tretinin-

Šiomis dienomis jaunas lietu- broli> skaitlingas būrys 
:vis veteranas. Alfonsas Jaku- įd'asiškių........................
tis. stojo į biznierių eiles, atsi- 

Į darydamas puikiai
L krau t u v ę

Parapijiečiai reiškia padėką 
klebonui V. Karkauskui už vi- 

surengiant 
o taip pat 

Concord ■ Etiniams vikarams kun. J. 
j Matučiui ir B. Benesevičiui už 

i Ponas Alfonsas’ Jakutis turi iuoli^ Pagalbą ir šioj parapijoj 
keletą metu uritvrimo -relių iš -J besidarbuojančioms Seselėms

i Pranciškietėms.

Governors Councillor Patrick J. McDonough

I

Naujas kieb. pagelbininkas. 
Ilgai buvo laukiama klebonui 
pagelbininko kunigo lietuvio. 
Pagaliau susilaukėme asmeny
je kun. S. Vasiukevičiaus, ku
ris neseniai atvyko iš Vokieti
jos kaip ir daugelis kitų ir ku
riam laikui šioje šalyje apsi
gyveno. Savo gražia 
kun. Vasiukevičius jau 
kelis pamokslus.

iškalla 
pasakė

Išreikšta

keletą metų prityrimo gėlių iš
taisyme ir visokiame papuoši
mo darbe. Ilgokai dirbo vieno-Į 
je garsioje Harvard Sąuare, 
gėlių krautuvėje. Taip pat 
stropiai ėmėsi gilintis gėlių 
moksle, baigdamas Simmons 
School of Advanced Florai De- 

'sign. kuri yra valdžios užtvir-
Suvažiavime dalyvavo ir se- tįnta ir kurią baigę studentai kiti traukiniu 

nas LDS garbės 
nas Mašiotas, nors jis jau antri 
metai serga, bet 
LDS apskričio 
vis tiek atsilankė, 
me dalyvavo, bet 
sakė. Linkime jam sustiprėti.

Por.ia Meškūnienė padarė 
pilną pranešimą iš praeitojo 
LDS seimo. Pranešimas buvo 
priimtas. Nutarta vėl ateinan
čią vasarą surengti trijų aps-j 
kričių gegužinę. Taip pat nu- ritmai
t<3 rta paaukoti Visuotinam A- ----------- —- _ . ..., . . „ . < Taip kažkas manoj krūtinėjmenkos Lietuvių Kongresui . , , , . .

r,- o ■ i v. * i Lvg be galo daug kareiviųS25.00. >usirinkiman buvo at-i • ® ------------
silankęs ir šv. Juozapo para-1 
pijos klebonas kun. J. Valan
tiejus. iš VVaterbury. Conn. ir 
pakalbėjo į atstovus.

Valdyba pasiliko ta pati. Su
sirinkimas buvo baigtas malda.

Jungtuvės. Spalio 22 
kėjo panelė Lionė Bankietočiū- 
tė už V. Borsakio. 7:30 vai. 
buvo atlaikytos jaunavedžių 
intencija šv. Mišios, laike ku
rių abu jaunieji ir jų artimie
ji ėjo prie šv. Komunijos. 11 v. 
r. įvyko jungtuvės bažnyčioje.

Panelė Lionė priklausė pr.e 
parapijos choro ir merginų So- 
dalicijos. Prie jungtuvių iš jau
nosios pusės liudininkais buvo 
jos pusbrolis Ed. Krauzas, iš 
Mechanicville, N. Y. ir sesuo 
Elena. Bažnyčioje laike jungtu
vių buvo susirinkę daug žmo
nių. Vargonais sugrojo Marijos 
giesmę.

Jungtuvių bankiete dalyvavo 
giminės ir kiti svečiai. Taip pat 
buvo atsilankęs kleb. kun. S. 
Norbutas ir kun. S. Vasiukevi- 
čius. Buvo pasilinksminta iki 
vėlaus vakaro. Nuo Sodaliečių 
jaunoji gavo gražią dovaną — 
Šv. Panelės Marijos statulą, už 
ką viešai joms tarė nuoširdų 
lietuvišką ačiū. ’

d. ište-

------------1--------------------------------------
Lietuviai! Gerai apsvarstykite Bostono mies

to reikalus, supraskite momento svarbą, pažinki
te mūsų sekantį majorą — Patrick J. McDonough 
ir, balsavimo dienoje lapkričio 8 d., visi balsuoki
te už jį. Neapsivilsite, nes jis tik vienas kandida
tas į majorus, yra tikras lietuvių draugas ir lie
tuviams kiekviename reikale pagelbsti.

Jau užtenka senos administracijos; 
Jau užtenka kasmet kylančių taksų; 
Jau užtenka klausyti prižadų;
Ko gana, tai gana.
Reikia naujo — jauno žmogaus. Tas žmogus 

yra — PATRICK J, McDONOUGH.

Lietuvių Dailės Parodą ap
lankius N. Y. Spalių 22-rą ir 
23-čią newbritainiečiai skaitlin
gai aplankė Lietuvių Dailės 
Parodą New Yorke, iš kurių 
vieni buvo nuvykę autobusais, 

ir savo mašino- 
buvo visų sek-

t

40 valandų atlaidai. Lapkri
čio mėnesį bus laikomi 40 va
landų atlaidai. Parapijiečiai jų 
laukia.

mis. Kelionė
minga. Buvo pasigėrėta meno 
kūryba, tik gaila, kad neviskas 

jaunuolis, jiuvęs buvo galima pamatyti, nes pa- 
kuopos ranios kambariai dar buvo ne

kviečia visus užbaigti tvarkyti, ir daug įvai- 
draugus ir pažįstamus pas sa- paveikslų bei rankdarbių
ve. Prie progos nuoširdžiai dė-;dar buvo dėžėse. Kurie vėliau 
koja visiems, kurie prisiuntė aplankys, turės progos dau- 
gausius pasveikinimus jam šia- giau pamatyti, 
me naujame užsimojime. ■

narys. Anta- tuo jaus atsižymi žinojimu gra
žiausiais būdais gėlių sutvar
kyme ir papuošime.

Veikius 
Cambridge Vyčių 
pirmininkas.

patyręs apie 
suvažiavimą, 
ir ne tik ja- 
ir kalbą pa-

Moterų Sąjungos Conn.
Apskričio Suvažiavimas

Tuo pačiu laiku įvyko ir Mo
terų Sąjungos Conn. apskričio

žingsniai. — 
tvinksi.

Taip lietus akmenyse...

Lyg daina išvargusio bekraš
čiai balso —

Kūdikį sūpuojant nakčiai.
Taip kažkas* nakty je tolsta... 
Tolsta... Gęsta...
Lyg pavargusių kareivių 

tamsoje...

Susitikimo su šios kolonijos 
tremtiniais vakaras. Vakaras 

i įvyks šeštadienį, lapkričio 19 
-tą d. vakare Lietuvių sanryšio 
salėje. 354 Park St. Patartina 
visiems iš anksto bilietus įsi
gyti, kurių kaina $1.00, tremti
niams svečiams veltui.

Religinės muzikos koncertas.
Koncertą ruošia šv. Cecilijos 
choras, vadovaujant prof. Vy
tautui Marijošiui. Koncertas į- 
vyks sekmadienį, lapkričio 20 

j d., vakare Šv. Andriejaus baž-
Pranas Karuža. J nyčioje. Prašoma savus reika-

“Darbininko” Metinis
MENO ir JUOKŲ

VAKARAS
SEKMADIENĮ,

Lapkričio-Nov. 20,1949 
Patrick Gavin School Auditorijoje 

Pradžia 3:30 p.p.

•:

Krank Razvad
5 “G” St., So. Boston

John J. Grigalus
52 “G” St., So. Boston

us iš anksto taip sutvarkyti,Jtan Operos artistė, Ii^vuvaiv 
kad visi galėtute šiame koncer-j Polyna Stoska (Stoškaitė) i 
te dalyvauti, nes pirmas yra 
toks koncertas, kuris ruošia
mas mūsų parapijoj. Numato
ma ir ateityje irgi 
tinius 
ruošti, prisimenant 
bėją šv. Ceciliją.

Šiame koncerte dalyvaus ir 
>uvęs Vilniaus Valst. operos 
solistas p. St. Liepas. Tad visi 
atsiminkim lapkričio 20-tos va
karą ir pašvęskime religiniam 
koncertui Šv. Andriejaus baž- 
nyčioj. B. M.

'C

religinius
tokius me- 

koneertus 
choro glo-

NOfiVOOD, MASS.
28
PO

F ir 7th Street, So. Boston, Mass.

lietuvaitė, 
iš- 

koncerto programą. Ti- 
kad ji dainuos ir lietu- 
liaudies dainas.

Darbai. Šioje apylinkėje dau
giausia yra kietųjų anglių ka
syklos. Kitokių darbų dėl vyrų 
kaip ir nėra. Dabar pradėjo 
kiek geriaudirbti po 4 ir 5 die-

Draugiška Moterų Sąjungos :nas per savaitę. Yra 3 fabrikė- 
Moterų Sąjungos t iiaj Frackville, kur dirba keli 
"T" „o, šimtai moterų ir merginų.

IATERBURY, CONN.

Vakarienė. ]
43 kuopa rengia draugišką va
karienę, kuri įvyks spalių 30 
d. 6 vai. vakare šv. Juozapo 
senosios mokyklos kambariuo-, Joni jose, taip ir pas mus atvy- 
se. Rengėjos kviečia visus ko trys tremtinių šeimos, iš 
skaitlingai atsilankyti. Įžanga} kurių viena vyskupo Brizgio 
visai nedidelė, o sąjungietės brolio šeima pas savo svainį 
moka ir už mažą kainą skaniai ! (švogerį) Ant. Laurusevičių ir 
ir sočiai svečius pavaišinti. Besu jais atvažiavo Laurusevičių 
to, ta proga, kas anksčiau at-mamytė senukė. J.B.
eis galės palošti ir kortomis.

' Kviečia rengėjos.

Moterų Sąjungos 34 kuopos 
susirinkimas. Moterų Sąjungos 
43 kuopos mėnesinis susirinki
mas įvyks lapkričio 2 d., 7:30 
v. vakare, 
narės skaitlingai atsilankyti,

i Susirinkime bus padarytas at- 
Rožančiaus pamaldų, parapijos pranešimas iš įvykusio
svetainėje įvyko ALRK Fede- Hartforde suvažiavimo, o kitas 
racijos skyriaus sušauktas pranešimas atstovės dalyvavu-!
draugijų atstovų susirinkimas. giog 8Uvažiavime, įvykusiame'
Pirmininkas Jurgis Versiackas(Norwood Mags M s

pildys 
kimūs, 
viskas

Kaip gaila, kad aprašyme a-
pie Polyną Stoską nepasakyta, 
kad ji yra lietuvaitė.

Šį koncertą rengia Cardinal 
Newman Literary Society (Šv. 
Kotrynos parapijos).

Penktadienį, spalių-Oct. 
d., 8 vai. vakare (tuojau 
pamaldų), Šv. Jurgio lietuvių 
par. svetainėje, St. James Avė., 
įvyks masinis susirinkimas ir 
prakalbos Amerikos Lietuvių 
Visuotino Kongreso reikalu.

Šį susirinkimą ir prakalbas 
rengia ALRK Federacijos sky
rius. Kviečia visus lietuvius- 
lietuvaites ateiti, ypač iš trem
ties atvykę dalyvaukite šiame 
susirinkime.

Pereitą sekmadienį p. Anta
nas F. Kneižys dalyvavo kartu 
su Stepono Dariaus Amerikos 
Legiono 317 postu dviejų aikš
čių dedikavimo ceremonijose ir 
taipgi kalbėjo Amerikos Lietu
vių Tarybos skyriaus prakal
bose ir Posto Ladies Auxiliary 
vakarienėje.

d.

Sąjungiečių apskrities 
suvažiavimas

Sekmadienį, spalių 30 
(Kristaus Karaliaus šventėje)
įvyks ALRK Moterų Sąjungos 
Mass., Maine ir N. H. apskri
ties suvažiavimas Šv. Jurgio! 
lietuvių par. svetainėje, St. 
James Avė. Posėdžiai prasidės 
1 vai. po pietų.

Vietinės Sąjungietės laukia 
daug viešnių iš visų apskrities 
kuopų.

Posėdžiams pasibaigus, 7:30 
vai. vakare, toje pačioje svetai
nėje įvyks margumynų progra
ma. Bus dainų ir kitokių mar
gumynų. Kviečia visus ir visas 
ateiti ir pasiklausyti gražios 
programos.

£ ”1 a iš New Yorko ir Nashua Parapijos Vyrų Gru- $
•f p“5 vadovystėje muziko J. Tamulionio. *1
X Visus kviečiame ruoštis į šį parengimą. |

auditorij°i’

I

į kurį kviečiamos

Tremtiniai. Kaip ir kitose ko-

Remktte tuo. profesijom lūs Ir biz
nierius, kurie savo skelbimai, remia 
■'Darbinmka’*.

Pereitą sekmadienį, tuoj po

racijos skyriaus sušauktas 
draugijų atstovų susirinkimas. gjog , - •
Pirmininkas Jurgis Versiackas‘Norwood Mass 
paaiškiop susirinkimo tikslą ir 
pakvietė vesti susirinkimą kun. 
A. Janiūnui. (

Susirinkusieji plačiai išsikal
bėjo apie būsiantį Amerikos 
Lietuvių Visuotinąjį Kongresą 
ir sudėjo kiek aukų Lietuvos 
išlaisvinimo reikalams. Nutarė I 
sušaukti masinį susirinkimą, 
kur visiems būtų išaiškinta bū
siančio Kongreso tikslas. Kaip 

į jau žinoma, susirinkimas ir 
į prakalbos įvyks penktadienio 
vakare, spalių 28 d., parapijos, 
svetainėje.

Polyna Stoska Norwoode
Sekmadienį, lapkričio-Nov. 

20 d., Norwood Junior High 
ISrhnnl auditnriini, Metropoli-

»

i
Nuoširdžiai dėkojame Jonui 

Aidukoniui, Mary Aidukonienei 
ir jų dukteriai Nally Aiduko- 
nis už buto garantijos sudary
mą, darbo suradimą ir rūpini
mąsi mumis iki šiol. Jie mus 
nepažįstamus netik atsikvietė 
iš tremties, bet ir nuoširdžiau-1 
šiai sutiko ir priglaudė.

Taip pat dėkojame p. Ievai 
Tvaskienei ir kitiems, kurie 
mus materiališkai sušelpė.

Eleonora ir A. Krikštolaitis.

PADĖKA!

Albert R. Barter
Pirmiau — Pope Optical Co.

Kada Jums reikalingi akiniai 
leiskite mums išegzaminuoti 

akis ir pritaikinti akinius.
Mes padarome dirbtinas akis.

Room 206 
Tel. 6-1944 

207 P ARK BUILDING
Worcester, Mass.

275 Main St., Webster, Mass.

(Politinis Skelbimas)

r

DĖMESIO LOWELLIO
LIETUVIAMS 

GYVENTOJAMS!
Prašome Visų Lietuvių 

Lowellio miesto gyventojų 
Lapkričio 8 d. balsuoti už 
JOHN JANAS 

I councillor'
Jo darbai padaryti lietuviams yra dideli ir 

visi būtų sunku suminėti. Kadangi jis yra didelis 
lietuvių prietelius ir rėmėjas, todėlei visi lietuviai 
kaip vienas balsuokite už jį, padėkite savo balsą, 
Lapkričio - November 8 d. prie Nr. 1 po pavarde

JOHN JANAS Nr.l 
For Councillor

Atsiminkite balsavimo dieną — Nov. 8 d.
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ŽINUTES
ESAME DIDŽIULIŲ ŠVEN

ČIŲ IŠVAKARĖSE

Spalių 30, pasiš vęsime pagar
binti Viešpatį Jėzų Kristų, kai
po Karalių.

Spalių 31 d., pasninkausime, 
nes tai bus Vigilija Visų Šven
tų.

Lapkričio pirmą, minėsime 
visus šventuosius.

Lapkričio 2 d., melsimės už 
visus mirusius, o taip pat ir 
per visą lapkritį.

Šiomis minėtomis dienomis 
tikintieji, išpildydami sąlygas, 
gali gauti daug atlaidų.

DAKTARAI

SO 8-4476

Dr. Joseph F. Antanėlis
OPTOMETRISTAS

515 E. Broaduay
v South Boston, Mass.

Ofiso Valandos išskyrus 
Trečiadieniais ir Penk^-dieniais

Vakarais Nuo 7 iki 9-tai 
Šeštadieniais nuo 2 iki S-tai.

Tel. SO 8-2805

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

OPTOMETRISTAI

447 W. Broaduay
So. Boston, Mass.

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

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

SO 8-2712 Res. BIG 9013

Dr. J. C. Seymour
LANDŽIUS

Lietuvis gydytojas ir chirurgas. 
Naudoja vėliausi, X-Ray aparatą 

Pritaiko akinius.

534 E. Broadvay, 
South Boston, Mass.

Valandos: 2 iki 4 it tTK 8?

Tel. AV 2-4026

J. Repshts, MJ).
Lietuvis Gydytojas

495 Columbia Road 
arti Uphams Comer 
Dorchester, Mass.

Ofiso Valandos: 2—4 ir 6—8.

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

A. J. NAMAKSY
Real Estate & 

Insurance
409 W. Broadway

SO. BOSTON, MASS.
Office Tel. SOuth Boston 8-0948 

Bes. 37 Oriole Street
West Roxbury, Mass.

TEL. PA—7-1233-W

Pirmą lapkričio reikia išklau
syti šv. Mišių. Šv. Petro para
pijos bažnyčioje šv. Mišios atsi
bus sekamomis valandomis: 5, 
6, 7. 7:30, 8 ir 9; salėje 6 ir 
7:30.

Vakare, bus giedami dveji 
mišparai.

Lapkr. 2 d., šv. Petro para
pijos bažnyčioje bus laikoma 
12 šv. Mišių; salėje — 3. Abie
jose vietose šv. Mišios prasi
dės 6 vai.

Šią dieną yra gaunami “to- 
ties ųuoties” atlaidai mirusiems 
už atlankymą bažnyčios, pasi
meldimą, priėmus šv. Komuni
ja”-

Taip pat yra apturimi atlai
dai, atlankius kapines.

"i 1 1 . ‘

Šv. Petro Lietuvių parapijos klebonas kun. Pr. A. 
Virmauskis, monsignoras Dr. K. Urbonavičius ir visi 
vietiniai kunigai maloniai kviečia Tamstą atsilankyti 

rengiamą iškilmingą Kristaus Karaliaus Šventės mi- 
lėjimą. Minėjimas įvyks 1949 metais spalių (Octo- 
lier) 30 dieną, Šv. Petro bažnyčioje ir bažnytinėje sve
tainėje po bažnyčia.

Įžangos nebus.
PROGRAMA

Iškilmingos pamaldos: ’
a) 10 vai. — šv. Mišios ir pritaikytas pamokslas. 

Draugijų valdybos atstovaus visuomenę.
b) 2:30 vai. — Mišparai, Žmonių Giminės Pasi

aukojimas Saldžiausiai Jėzaus Širdžiai ir Pa
laiminimas švenč. Sakramentu.

II. Iškilmingas susirinkimas:
a) 3:30 vai. (tuoj po palaiminimo).

1. Invokacija — prel. Dr. K. Urbonavičius.
2. Atidarymas — Kūn. P. Virmauskis.
3. Paskaita — Stasys Lūšys.

b) Meninė dalis:
1. Dr. J. Antanėlis — solo.
2. Henrikas Kačinskas — deklamacijos.

KUN. P. VIRMAUSKIS,
Šv. Petro parap. klebonas.

i.

Amerikos Lietuvių Tarybos Bostono Skyrius 
ruošia

Prieškongresinį Bankietą 
Šokius (Surum-Burum)

Šeštadienį, Spalių-Oct. 29,1949
LIETUVIŲ SALĖJE

E ir Silver Street, Stųith Boston, Mass.
/

Pradžia 7 vai. vakare. Auka $2.00

Bus trumpa, graži meninė programa. Tai bus £ 
j Bostono Delegatų išleistuvės į Visuotinį Ameri- g 

ko Lietuvių Kongresą. Visi kviečiami.

(VAISOS SKELBIMAI
PARSIDUODA 5 kambarių 

baldai — forničiai, refrigirato- 
rius ir kiti puikūs dalykai. Kai
na labai prieinama. Atsišauki
te tuojau: 29 Rosemont Si.,' 
Dorchester, Mass.

Tel. TA 5-5006 (27)

Parsiduoda
Bučernė ir grosernė su mo

demiškais įtaisymais gyvuoja 
dvidešimt su virš metų. Netoli 
nuo Bostono; apgyventa lietu
vių, lenkų ir Amerikonų apy
linkėj. Biznio daro nuo S1300. 
iki $1500. per savaitę,
proga įsigyti nebrangiai šią į- 
staigą. Kreipkitės pas A. J. 
Kupstis, 559 East Broadway, 
South Boston, Mass.

(Jei a

Atostogavo. Šiomis' dienomis 
kun. Mykolas Šmigelskis viešė
jo pas savo tėvelius. Laikė šv. 
Mišias salėje. Lankėsi kleboni
joje ir pas savo sesutę Veroni
ką, Newport, R. I. Jis trečia
dienį. išvyko po trumpų atosto
gų, į EI Paso, Texas. darbuotis 
katedroje, kaipo asistentas.

duodami savo vardą ir kokią 
organizaciją atstovausite Kon
grese, kad būtų galima banke
to metu paskelbti.

Bilietus prašome įsigyti iš 
anksto, nes salėje vietų yra ap- 
rubežiuotas skaičius.

Visi pasimatysime šį šešta; 
dieni bankete.

Rengimo Komisija.
K

Armistice Night Šokiai

i

Lapkr. 3 d., 10 v. r., Šv. Kry
žiaus katedroje bus iškilmin
gos viešos pamaldos atminimui 
mirusių šios diecezijos vysku
pų ir kunigų. 
Arkivyskupas 
visus kunigus 
pasimelsti.

Į šias pamaldas 
Cushing kviečia 

ir pasaulionius,

Penktadieniais 8:15 y. v., į- 
jvyks po bažnyčia Šv. Vincento 
j Pauliečio Labdaringos Draugi- 
Ijos savaitinis susirinkimas ir 
dalins reikalingiems drabužių, 
avalynės ir baldų.

Iš Bosimo Vyks
50 Betaptų

Curley Paskyrė Lietuvį Į 
Visuomenės Gerovės 

Tarybą
Šiomis dienomis Bostono 

miesto mayoras James M. Cur
ley paskyrė veiklų lietuvį, Juo
zą S. Matačinską, 32 m. amž., 
gyv. Broadway, So. Boston, 
Visuomenės Gerovės Departa
mento (Public Welfare Depart- 
ment) tarybos nariu.

Ir Šv. Petro parapijos vyrai 
nori prisidėti prie lietuvių baž
nyčios atnaujinimo. Todėl Šv. 
Vardo Draugijos nariai užsi
mojo surengti linksmus šokius, 
per kuriuos ne tik jaunesnieji 
turės progos pasilinksminti, 
bet taip pat ir senesnieji para
pijiečiai galės pašokti, pasi
kalbėti su pažįstamais, ir pasi
vaišinti. Kad visiems būtų 
smagiau ir linksmiau, Krako- 
wiaki Orkestrą, gros linksmą 
muziką. Visi yra kviečiami da
lyvauti Armistice Night šo
kiuose. penk. lapkr. 11 d. 8-12 
v.v. patogiame Municipal Buil- 
ding.

GRAFAS MAGIKAS

UŽUOJAUTA
Velionės žmonai Joanai ir jaun. Skautams 
Giedrai ir Arėjui Natkevičiams ir skautinin
kams Anelei ir Gerardui Juškenams dėl ne
lauktos jų brangaus Tėvelio ir švogerio 

JONO NATKEVIČIAUS 
mirties, reiškiame brolišką užuojautą.

Bostono Lietuviai Skautės ir Skautai.

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

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

paskirtas aprašymui jo gabu-i 
mų, gerųjų ypatybių, išeito!

viai turės progą išgirsti gar- vaizdas, bet ir visas puslapis 
bingą Vyčių Dvasios Vadą, 
kurs yra didelis lietuvis patrio
tas ir daug nuveikęs Lietuvos i techniško mokslo Masachusetts
išlaisvinimui. Vyčiai kviečia vi-i Institute of Technology, ir kad 
sus, ne tik narius, bet ir ben-įjis esąs vienas iš jauniausių, 
drai visus lietuvius ir jaunimo' susilaukęs taip atsakomingo 
prietelius dalyvauti iškilmingo- paskyrimo tame “shipyarde”. 
se šv. Mišiose, ir pusryčiuose.

Pagerbė Jauną Lietuvį

Bankete, be jo tėvelių, bro- 
ir seserų dalyvavo ir jo dė- 
Dr. Povilas Jakimavičius.

Rap. I

GRABORIAI

S. Barasevičius ir Sūnus
Funeral Honie

254 W. Broadway 
South Boston, Mass.

JOSEPH BARASEVIČIUS 
Laidotuvių Direktorius 

NOTARY PUBLIC
PatarnaMmas Diena ir Naktį 

Koplyčia šermenims Dykai 
Tel. SOuth Boston 8-2590

AVenue 2-2484

Susilaukė Sūnaus

Iš Bostono į Visuotinį Ame
rikos Lietuvių Kongresą vyks 
apie 50 delegatų, kurie tapo iš
rinkti įvairių organizacijų.

Tų delegatų išleistuvėms A- 
merikos Lietuvių Tarybos Bos
tono skyrius ruošia šaunų Ban
ketą ir jokius, šį šeštadienį, 
spalių 29 d. Lietuvių salėje 7 v. 
vakare. Bus trumpa, bet įdomi 
ir graži meninė programa. Visi 
galėsime pamatyti kas ir nuo 
kurios organizacijos 
tą istorinį Amerikos 
Kongresą atstovauti

Delegatai atvykę
malonėsite užsiregistruoti pa-

vyksta, j
Lietuvių 

Bostoną, 
j banketą

Juozas S. Matačinskas
yra veteranas ir buvo kapito
nas antrame pasauliniame ka
re, pasižymėjęs kautynėse Ita
lijos karo fronte, veiklus L. 
Vyčių organizacijoje ir visuo
meniniame veikime.

Sveikiname p. Juozą S. Ma- 
tačinską ir linkime geriausių 
sėkmių.

Spalių 20. University Club 
Bostone įvyko banketas pager
bimui jauno lietuvio, Paul A. 
Ivas, sūnaus Antano
(Jakimavičiūtės). Ivų - Ivaške
vičių, jo paskyrimo, Master 
Mechanic Fiorge Shop, Boston 
Navy Yard proga. Pagerbimą 
suruošė Navy Yard’o viršinin
kai ir darbininkai. Dalyvavo a- 
pie 500. Principalis kalbėtojas 
buvo, kapitonas Richard M. 
Watt, Jr., U.S.N., Shipyard 
Commander.

Banketo spausdintoje prog
ramoje įdėta netik Povilo at-

Antanina ir Kazys Prakapai, 
ir Onos gyveną 802 E. 6th St.. South 

, Bostone, susilaukė sūnaus. Tas 
• įvyko spalių 18 d., Carney li
goninėj. Kadangi p.p. Prakapai 
augina keturias gražias dukre
les, kurios yra pasižymėjusios 
deklematorkos, tai susilauki- 
mas sūnaus (kurs svėrė apie 
10 svarų) suteikė ypatingo 
džiaugsmo. Rap.

CASPER
FUNERAL HOME

187 Dorchester Street 
South Boston, Mąss. 

Joseph W.Ca$per 
(KASPERAS) 

Laidotuvių Direktorius Ir 
Balsamuotojas 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas Dieną ir Naktį 

Koplyčia šermenims Dykai 
Tel. SO 8-1437 

BOuth Boston 8-3960

*

(Daugiau Vietinių Žinių
8-me puslapy!)

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

BOBIS BEVERAGE CO.
J. ARLAUSKAS, Savininkas

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

X

I
zĮ

Užsisakyite Toniko Pas Mus 
Pristatom geriausį toniką 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir visokiems 

Parengimams. 
Kainos prieinamos.

/■

L 5.5.V W WWWS.

Grafton Ave^ Islington, Mass.
Tet Dedham 1304-W

PRANAS GERULSK&, Namų Tel. Dedham 1304-R

ritualo laipsnį.

Draugijų Valdybų Adresai

YAKAVONIS
Funeral Dome

741 No. Main St.
Brockton, Mass.

V. YAKAVONIS 
Laidotuvių Direktorius ir 

Balsamuotojas
Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Koplyčia šermenims Dykai 

Tel. Brockton 8-1580

1

V. Jurgėla vienas iš pagarsė
jusių magikų New Yorke ir 
kituose Amerikos miestuose. 
Lapkričio 20 d., 3:30 vai. p.p. 
Patrick Gavin School Auditori
joje, “Darbininko” metiniame 
parengime rodys visokius ma
giškus dalykus.

Taipgi šiame parengime mu- 
zikalę programos dalį išpildys 
Nashua, N. H. vyrų grupė, va
dovystėje muziko J. Tamulio- 
nio.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
lietuvius iš anksto ruoštis į šį 
šaunų ir įdomų vakarą.

Vyčių Iškilmes
Sekmadienį , spalių 30 d.,

Kristaus Karaliaus šventėje į- 
vyksta iškilmingos Vyčių apei
gos. Per iškilmingas šv. Mišias 
10:00 v. r. Šv. Petro par. baž
nyčioje, keturi So. Bostono 
17-tos kuopos Vyčiai — Dr. 
Juozas Antanėlis, Juozas Lola, 
Juozas Matachinskas ir Stepo
nas Mickevičius, kurie yra 
daug pasidarbavę Vyčių orga
nizacijos veikime priims, aukš- 
čiausį Vyčių
Kun. Albertas Kontautas, kuo
pos dvasios 
pamokslą. Visi So. Bostono Vy
čiai ir Vytės bendrai eis prie 
šv. Komunijos per Mišias. Po 
Mišių įvyksta iškilmingi pusry
čiai panašesni į pietus, kadan
gi Vyčiai vaišins svečius su ka-' 
lakutais ir kitais skaniais vai-j 
giais. Taip pat per pusryčius; 
bus įteikta dar daugiau laips-j 
nių. Kun. Jonas Jutkevičius iš 
Worcesterio, Vyčių Centro 
Dvasios Vadas, įžymusis kalbė
tojas ir pamokslininkas, daly
vaus, kaipo garbės svečias. 
Pirmą kartą So. Bostono lietu-

vadas, pasakys

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS 6VC.

Pirmininkė — Eva Marksienė,
625 E. 8th St., So. Boston, Mass. 

Tel. SOuth Boston 8-1298.
Vice-Pirmininkė—B. Gailiūnienė,

8 Winfield SL, So. Boston. Mass. 
Prot. RaSt. — Ona Ivaškienė,

440 E. 6th St, So. Boston. Mass. 
Finansų Rašt. — B. Cūnienė,

29 Gould St, W. Roxbury, Mass. 
Tel. Parkway — 1864-W 

Iždininkė — Ona Šiauria,
51 Tampa St, Mattapan, MaM. 

Tvarkdarė — Ona Krasauskas,
11 Springer St., So. Boston, Mass. 

Kasos GL—Elzbieta Aukštikalnytė,
110 H St, So. Boston, Mass. 

Draugija savo susirinkimus laiko kas 
antrų antradienį mėnesio, 7:30 v. 
vakare, Parapijcfc salėje, 492 E. 
Seventh St. So. Boston, Mass. 

Visais draugijos reikalais kreipkitės
pas protokolų raštininkę.

6V. JONO EV. BL. PA5ALPINĖS 
DRAUGIJOS VALDYBA

Pirmininkas — Viktoras Medonis,
21 Sanger St., So. Boston, Mass. | 

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

Prot. Rašt. — Jonas Glineckis,
5 Thomas Pk., So. Boston, Mass. 

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

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

Maršalka — Jonas Zaikis,
787 Broadway, So. Boston, Mass.

Draugija laiko susirinkimus kas tre
čią sekmadienį kiekvieno mėnesio.

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

tės pas protokolų raštininką.
I |

Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims yra
SOUTH BOSTON CAFE

Vincas Balukonis, Savininkas.
Pagamina gerus lietuviškus pie
tus, užlaiko geriausį alų, vyną ir 

degtinę, ir visiems draugiškai 
ir mandagiai patarnauja.

• t

South Boston, Mass.

I

W AITT
FUNERAL HOME

30 Emerson Avė. 
Brockton, Mass.

Edward J. Waitt 
(Waitekūnas) 

Laidotuvių Direktorius Ir 
Balsamuotojas 

Patarnavimas Dieną ir Naktį.
Koplyčia šermenims Dykai

Tel. Brockton 3368

WAITKUS
FUNERAL HOME

197 Webster Ave„ ‘ 
Cambridge, Mass.

PRANAS 1VAITKUS
Laidotuvių Direktorius ir 

Balsamuotojas
(Notary Public)

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

Kainos tos pačios ir J kitus 
miestus.

Reikale šaukite; TeL TR-6-6434. J

X

Politinis Skelbimas Politinis Skelbimas

~ BOSTONO ŽMONES ŽINO, KAD « 
I CURLEY ĮVYKDO DIDELIUS DARBUS f

Joseph F. Timilty, 120 Bcacon St., Hydc Park
. ' •» ' r

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 East Broadway
SOUTH BOSTON, MASS.

O. A. Zaletskas, F. E. Zaletskas 
Graboriai ir Balsamuotojal 

Patarnavimas dieną ir nakt|. 
Koplyčia termenims Dykai 

NOTARY PUBLIC
Tel. SO 8-0815

BOuth Boston 8-2608
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VYTAUTO ŽARĖNO - SPAU
DOS BENDRADARBIO 

15-kos METŲ SUKAKTISf Bronius Liduokis

Nauji Tremtinių Transportai

“Naujajame Žmoguje”, 
populiariame pasaulio lie
tuvių religinės minties 
žurnale, šių metų pirma
me numeryje (20 pusi.)! 
randasi puikus baltu abi
tu apsivilkusio žemaičio 
paveikslas su tokiu po juo 
parašu: “Jaunas ir daug 
žadąs lietuvis domininko
nas, Tėvas Tomas Žiūrai
tis - Žarėnas”. Tai tikra 
tiesa, tik nepilna. Gi tie
sos meilė verčia mane ati
dengti nors trumpai Tėv. 
Tomo Žiūraičio - Žarėno 
Bažnyčios ir Tėvynės la
bui paaukotų leidinėlių, 
straipsnių kraičio dang
telį, parodyti gerb. “Dar
bininko” skaitytojams, ką 
šis jaunas publicistas nuo 
1934 metų (pradėjęs ra
šyti būdamas 18-kos me
tų amžiaus) yra parašęs 
ir nuveikęs Dievo ir Lie
tuvos naudai: “Nevystan
čios Rožės” (dvi laidos), 
“Eucharistija — kasdie
ninė mūsų stiprybė” (dvi 
laidos), “Švč. P. Marijos 
asmenybės bruožai”, ‘Lie
tuva tautinio atgimimo 
keliais’, ‘Vyrai, į kovą 
garbingą’ (teisingumas), 
‘Didvyriškumas’, ‘Protin
gumas’, ‘Šv. Tomo Akvi
niečio gyvenimo ir asme
nybės bruožai’, ‘Sielos 
kultūros pagrindai’, ‘Am
žinojo pavasario giesmė’, 
‘Tremtinių adventas’, 
‘Gruodžio 25 d. populia
rumas’, ‘Prie prakartėlės’, 
‘Bokštų vaidiloms prabi
lus’, ‘Rasokite dangus 
aukštybėse’, ‘Iškilmingas 
Fatimos Dievo Motinos 
pagerbimas’.

Išskyrus “Nevystančios 
Rožės” ir “Eucharistija— 
kasdieninė mūsų stipry
bė" laidas, visi kiti minėti 
raštai buvo atspausdinti 
šiuose žurnaluose, arba 
laikraš č i u o s e: “Mūsų 
Laikraštis”, “Vyrų Žy
giai”, “XX Amžius”, ‘Tie
sos Kelias”, “Pavasaris” 
(visi Lietuvoje); “Mūsų 
Žinios”, “Mūsų Aidai”, 
“Tėvynėn” (neperiodiniai 
kultūros, meno ir litera
tūros žurnalas — Austri
joje) : “Žiburiai”, “Mūsų 
Kelias”, “Ateitis” (joje 
greitai pasirodys “Jau
nystės paša ūkimas”),

“Naujasis Žmogus” —Vo
kietijoje; “Darbininkas” 
ir “Draugas” — Ameriko
je.

Apie šį jauną spaudos' 
bendradarbį visai tinka
mai Salzburgo srities ka
pelionas kun. P. Brazaus
kas, Salzburgo srities lie-, 
tuvių tremtinių bendruo
menės vadovas ir pirmi-1 
ninkas J. Senkus. Spaudos į 
Darbuotojų Kolek t y v o: 
pirmininkas Č. Grincevi- 
čius yra parašę: “Salz
burgo lietuvių kolonija . 
negali tyliai praeiti ir ge
ru žodžiu nepaminėti visa 
gera, ką Jūs per pustre
čių metų esate mums pa
darę. Ypač su dideliu dė
kingumu prisimename Jū
sų uolų bendradarbiavi- i 
mą mūsų spaudoje ir jos; 
visokiariopą rėmimą bei i 
platinimą. Taip pat neuž
mirštama ir Jūsų mate
rialinė pagalba, kurią 
daug kas iš mūsų yra pa-į 
tyrę, nežiūrint, kad ir Jūs 
buvote toks pat benamis' 
tremtinys. Už visa tai ta-1 
riame nuoširdų padėkos 
žodį, linkime gerai įsi
kurti Naujoje Šalyje ir 
toliau sėkmingai darbuo
tis mūsų Tautos labui”... 
(raštas 1948 m. kovo mėn. 
10 d. Salzburg - Glasen- 
bach).

Jau gerai čia įsikūrė 
šis jaunas publicistas, pa
mokslininkas, rekolekci
jų ir misijų vedėjas, gi
męs 1915 m. kovo mėn. 18 
d. Grigoriškės km., Ra
seinių apskrityje. Į domi
ninkonus įstojo 1933 m., 
įšventintas kunigu 1939 
m. Belgijoje. Mokslus ėjo 
Belgijoje, Vokiet i j o j e, 
Lietuvoje ir Austrijoje. 
Providence Kolegijoje da
bar profesoriauja, sėk
mingai dėsto vokiečių ir 
prancūzų kalbas jaunuo
liams.

1933 metais pirmą kar
tą sutikęs jį, pastebėjau 
Žiūraičio - Žarėno atviro
se akyse žėrinčią dvasią 
(tada abu buvome Rasei
nių gimnazijos suole). 
Lai niekad ji neužgęsta ir 
nuolat aiškiai šviečia per 
spaudos laukus, iš sakyk
los ir mokyklose visiems 
mieliems Lietuvos ir A-

APIE “KASDIENINIUS 
REIKALUS”

savo “Kanados 
skyriuje, turi 

du korespon-

ir jam “toną” 
korespondentai 
temomis, bet 

susi-

• Į Ulinskaitė, Marija į Roches- 
ter, N. V

Uzaa, Donatas į Great Nosie, 
L. L, N. Y.

Vaicekauskas, Antanas į Gil- 
lespie, III.

Vaičiūnas, Stanislavas, Juli
ja, Julija, Stasė, Birutė j King- 
ston, Pa.

Valkavičius, Albinas j Dar- 
chester, Mass.

Velbasis, Elena, Simonas į 
Chieago, III.

Zeringienė, Alma, Erika, An- 
gelika į Detroit, Mich.

Ziedonis, Jurgis, Uršule, Ni
jolė į Chieago, III.

Atvykstančius uoste pasitiks 
organizacijų atstovai.

BAU Imigracijos Komitetas.

š. m. spalių 24 d., laivu “Ge-Į Juodis, Kazimieras, Aldona, 
neral McRae” į New Yo.rką at-!Laimutė į Bronx, N. Y. 
vyksta šie lietuviai tremtiniai: 

Alinskas, Gediminas, Micha
lina į Brooklyn, N. Y.

Armalis, Adolfas, Genovaitė
į Belleville, N. J.

Baltrušaitis, Juozas į Wil-‘ 
more, Ky. •

Bazenas, Edmund į Water- 
bury, Mass.

Bandzevičius, Eugenijus, Eu
genija į Omaha, Nebr.

Bartašius, Izabelė, 
Aldona į Philadelphia,

Biržiška, Vaclovas į
būry, Conn. Į į Georgetown,

Bruziliauskas, Povilas, Zofi-' 
ja, Larisa į Miami Beach, Flo- 

irida.
čia pat kyla klausimas: jei-Į ~

gu. kaip Vasaris rašo, “Naujie
nose” daugiau pasireiškia kai
resnių įsitikinimų žmonės, tai 
argi jų pareiga tik pulti kata
likus, o “Naujienų” — tik to-,N. Y. 
kius straipsnius

Jurkynas, Petras, Elena, Da-j 
nutė, Rūta, Arvydas j Locust 
Grove, Georgia.

Jasmantas, Justinas, Vikto
ras, Izabelė, Kazimieras į La- 
ceyviile, Pa.

Jablonskis, Balys,
Chieago, III.

Kacanauskas, Liuda, 
j Renate į Rhinelander,

Elzbieta į Chi-

Lilija į;

“Darbininko”, kad jame ^reiš

kiasi tik dešinieji”. (Taigi, “iš
teisinamas” ir “Darbininkas”... 
V. 2.).

“Naujienos” 
Lietuvių Žinių 
nepamainomus 
dentus, tai: tūli Benius K. Va
saris ir J. J. Jie dažniausia už
pildo tą skyrių 
duoda. Minėti 
rašo įvairiomis
tos temos — dažniausia 
lieja į vieną ir mintys kartoja
si. Nieko nepadarysi, gal tai 
vis' yra “aukštosios politikos” 
reikalas... Ne “mirtingiesiems” 
apie tai spręsti...

Nežiūrint to. vis dėlto, norė
tųsi mesti žvilgsnelį į Beniaus 
K. Vasario išvedžiojimus “Kas
dieniniais reikalais”, patalpin
tus “Naujienose” Nr. 241, iš 
spalio 13 d. Vasaris ten rašo: 
“Draugas.” Nr. 225 skyriuje: 
“Iš arti ir toli” rašo: “Kana
dos lietuvių skyrius “Naujieno
se” paskutiniuoju laiku yra y- 
patingai nukreiptas prieš Ka
nadoj gyvenančius katalikus. 
Straipsniai dažnai neišlaiko e- 
lementariausių kultūringumo 
bei padorumo dėsnių”.

Pacitavęs šitą pastraipą. Va
saris deda šitokį savo komen
tarą: ‘Tikrai būtų labai įdomu, 
jei kas nors rastų “Naujienoj 
se”, dargi “Kanados Lietuvių 
Žinių” skyriuje, bent vieną 
ypatingai (mano pabr. V. 2.) 
nukreiptą straipsnį prieš kata
likus”. Vadinasi, žiūrint į šį 
“komentarą” iš logikos taško, 
pagal Benių K. Vasarį, išeitų, 
kad tame skyriuje nebūtų gali
ma rasti tik “ypatingai” nu
kreiptų straipsnių prieš katali
kus. o šiaip straipsnių (nepa- 
brėžtinai nukreiptų prieš kata
likus. ne “ypatingai”) — gali 
rasti kiek tik nori...

Skaitykime ir tšliau: “Tiesa. 
“Naujienos” leidžia laisvai pa
reikšti savo skiltyse įvairiems 
asmenims savo nuomones, ir 
tai yra labai girtinas reiški- 

• nys. kuo nepasižymi pvz. 
I “Darbininkas”. (Žiūrėkite, ko-I
ikia logika: tik kalbėjo auto- 
;rius apie “Draugą”, o jau nu- 
šoko ant “Darbininko”... V.2.). 
Cituoju toliau: “Ir ne “Naujie
nų” kaltė, jei jose daugiau pa
sireiškia kairesnių įsitikinimų 
žmonės. Niekas nekaltina ir

Bazenas, 
Conn.

Bielskus, 
ford, Conn.

Butkus,

I
Stasys,
pa. ] cago, III.
Water-1 Kazokaitis, Jonas, Viktorija

Kalvedienė,

Anna į Waterbury,

Algirdas

Stasys -į

į Stam-

Brooklyn,

Biruta, 
Wisc.

Metinis SfjungieSii 
Suvaitotas

Sekmadienį, spalių 30 d. š.m., 
vai. po, pietų, šv. Jurgio lie-

ĮSIGYKITE VEIKALĄ IS LIETUVOS PARTIZANU VEIKLOS
VYTIS IR ERELIS

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

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

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

DARBININKAS
SC6 West Broaduay, So. Boston 27, Mass.

i merikos lietuviams. Nie- 
ikad, mielas Žarėnai, uolus 
spaudos bendradarbi, ne- 
pamirškie, kad
“Mes ne savo ugnimi žėruojam, 
Mes ne sau aplinkui šviesą 

liejam”!

I

SVAJONĖS...

"DARBININKO" ADMINISTRACIJAI:—
šiuomi siunčiu $2.00 ir prašau prisiųsti apysaką — “VYTIS 

IR ERELIS”.

Vardas .......... —............................. —..........................................

Adresas .......................,..............................................................—

Ką gražesnio ant žemės regėti 
Už žydintį žiedą man leista — 
Vakarinė žara pavydėtų, 
Jei rožė rausva prasiskleistų...

Prasiskleistų gyventi, žėrėti: 
i Degt meilės ugny amžinoj —
Kur jaunyste skubi, kur aidi tu, 
Kur. rože, mane dar vilioji...

Su tavim nors į pasakų kraštą 
Nežinomą tolimą eičiau-------
Ir tenai savo sunkiąją naštą 
Į tikrąją laimę iškeisčiau, 

i O nurimtų ir dienos ir metai,
Jei rožė rausva prasiskleistų... 
Ką gražesnio ant žemės regėti 
Už žydintį žiedą man leista...

At. Kairys.

------ UK 1.

spausdinti?' Ciurinskas, Kazys 
(To puolimo neneigia ir Vasa- lander, Wisc. 
ris, kaip jau minėjau, tik jis 
paaiškina, kad jie dar “ne ypa
tingai” puolami...).

Argi tie autoriai neberanda 
ko nors produktingesnio rašy
ti, o “Naujienos” spausdinti? 
Rašyti tai, kas lietuvius, nežiū
rint jų įsitikinimų, jungtų į 
vieną šeimą, o ne skaldytų?...

Toliau, Benius K. Vasaris, 
paminėjęs apie tokius pasi
skirstymus, pabrėžia, kad tai 
yra 
Ilginiai 
kur tą 
traukė 
tų gal 
ir jo cituotoj iš “Draugo' 
imtoj pastraipoj — taipogi te
kalbama tik apie katalikus...

i Skaitome 
“Naujienose” dažnokai (mano 
pabr. V. 2.) pasisakoma prieš 
kraštutines dešiniąsias sroves, 
tai dar nereiškia, kad tai nu
kreipta prieš katalikus”. (Įdo
mu, ar dešiniosios srovės nėra 
katalikai? Taip pat įdomu, 
kaip Vasaris išmatuoja tą 
“kraštutinumą ir “nekraštuti- 
numą”? O, jeigu iš tikrųjų 
toks suskirstymas yra galimas, 
norėtųsi žinoti: ar Benius Va
saris yra “kraštutinis” social
demokratas, ar tik šiaip sau— 
eilinis?...).

Po viso šito, štai, Vasaris de
da ir galutinį savo “credo”: 
“Taigi ir šiuo atveju katalikų 
ir dešiniųjų srovių suplakimas 
į tą pačią sąvoką yra tikra ne
sąmonė. (Koks 
gas” ir “švelnus” 
V. 2.). Vis dėlto reikėtų skirti 
politinius — srovinius reikalus 
nuo religinių reikalų. (Ir vėl 
tie iš kažin kur ištraukti Va
sario religiniai reikalai. V. 2.).

“Jau seniai yra užmiršti tie 
laikai, kai žmonės neskyrė sa
vo tautybės ar pasauliožiūros 
nuo religijos”. (Čia ir komen
tarų nebesinori dėti. Aiškiai 
matosi ir taip, kokios * autorius 
yra orientacijos... V. 2.). 

Į Toliau užsimena Vasaris ir 
'apie Kanados lietuvių persior
ganizavimo į PLB reikalus. Ci
tuoja netgi PLB santvarkos 

^nuostatų 67 paragrafą (keistas 
sutapimas — neseniai tais pa
čiais motyvais ir tuo pačiu pa
ragrafu rėmėsi ir kitas kores
pondentas J. J. 2iūr. “Naujie
nos” Nr. 229, iš rugsėjo 29 d., 
straipsnyje: “Ultimatumai ir 
bombos Toronte”), o pagal tą 
paragrafą — Benius K. Vasa
ris išveda, kad dar negalima 

'paskubinti Kanados lietuvių į- 
I jungimo į vieną ir bendrą or
ganizacinį vienetą, PLB rėmuo
se, nes, esą, VLIKas iki šiol 
nėra sudaręs Vyriausio PLB 
Organizacinio komiteto...

Deja, matyt, KLCT “minties 
reiškėjas” p. Vasaris nepasitei
ravo pirmiau tos Tarybos vir-

“pasauliožiūriniai, o ne re- 
pasiskirstymai”. Ir iš 
išsireiškimą autorius iš- 
apie religiją — tegalė
jus pats pasakyti. Juk 

” pa-

į Rhine-

Dalinda, Kazimieras į Water- 
town, Conn.

Druktenis, Romanas, Joana, 
Virginija, Alma į VVesthamp- 
ton Beach, N. Y.

Eicinas, Stasys į Bowling 
Green, Miss.

Eidukaitis, Kazys, Anelė, Ja- 
nutė, Rasutė, Gedeminas į Bal- 
timore, Md.

Gricis, Jonas į Kingston, Pa. 
Gulbinas, Jeronimas į Chi

eago, III.

III.
Klibingaitis, Francis į Hunts- 

burg, Ohio.
Kilinkevičienė, Raiša į Grand'

Island, Nebr. į
Kostowny, Edward į Pine 

Island, New York.
Kavaliauskas, Juozas, Mari- 1

ja, Akite, Antanas, Marytė į tuvių par. svetainėje, St. James 
Worcester, Mass. Avė., Norwood, Mass., įvyks

Lekavičius, Albertas į Stan- ALRK Moterų Sąjungos Mass., 
ford, Conn. Maine ir N. H. apskrities meti-

Maciokas, Vincas, Ona, Ona, nis suvažiavimas.
Vytautas, Elena, Zigmas į Wa- Kviečiame visas kuopas iš- 
terbury, Conn. rinkti atstoves dalyvauti šiame

Morkūnas, Gedeminas į Chi- suvažiavime.
A. V. Kneižienė, pirmininkė 

A. M. Wackeil, raštininkė

ir toliau: “Jei

cago, III. |
Masaitis, Česlovas, Elena, E- 

lena į Belleville, N. J.
Moncevičius, Feliksas, Jani

na, Audronė į Manchesterl Ct.
Mikalauskas, Pranas į Balti- 

more, Md.
Mirbachaitė, Eugenija į Wa- 

tertown, Mass.
Mockus, Jonas, 

Rūta, Vilija - Jone į 
Pa.

Narbutas, Mečys, 
Harrisburg, Pa.

Norkevičius, Juozas, 
ka, Gražina, Laima į 
Springs, Miss.

Nolosovas, Jurgis į 
Nebr.

Perednikienė, Lydis į Nor- 
wood, Mass.

Plikaitis, Juozas į Kearny, 
N. J.

Rakašius, Jurgis, Ona į Bin- 
ghamton, N. Y.

Ridikas, Jonas, Uršulė, Regi
na, Juozas,, Elena į Norwood, 
Mass.

Skirmantas, Stasys, Elena, 
‘ Milda, Arvidas į Five Points, 
Califomia.

Sodaitė, Amanda į Bėrės, Ky.
Sijonienė, Marijona į Detroit, 

Mich.
Saulevičienė, Genovaitė į 

Crystal Springs, Miss.
Šimkus, Kazys, Elena į Bal- 

timore, Md.
Skėrys, Antanas į Elizabeth, 

N. J.
Šmulkštys, Jurgis į 

būry, Corin.
Tidmanas, Karolis, 

Chieago, III.
Tyla, Povilas, Irena, 

Norwood, Mass.

PAIEŠKO

Narukyną Joną, nesenai at
vykusį iš Vokietijos ir apsigy
venusį Wordon Maryland, pra
šo atsiliepti St. Staniškis, 
% Albert J. Violette, Box 510, 
Fitchburg, Mass.

Stanislava, 
Bristol,šūnėse ir savo nuomonę pa- 3 

reiškė tik pripuolamai, nes ry- 3 
tojaus dieną gautoj "Nepri
klausomoj Lietuvoj” (Nr. 40) 3 
skaitome: “KLCT nutarė įpa
reigoti savo įgaliotinius Laiki
najame Organizaciniame Kana
dos Lietuvių Bendruomenės 
Komitete pasiūlyti nedelsiant 
sudaryti Kąnądps Lietuvių 
Bendruomenę. (Toliau seka pa
grindai).

Taigi, nepataikei, p. Vakari... 
Toliau, ir dar kartą nepataikė
te, tai būtent, toj vietoj, kur 
minite KLS-gos suvažiavimo 
priimtą rezoliuciją (“ultimatu
mą” — kaip p. Vasaris ją va
dina) dėl “Nepriklausomos Lie
tuvos”. Čia irgi išsišokta ir* 
daug kas išpažinta Kanados 
lietuvių visuomenei. Vasaris 
teigia, kad “NL” reikalai pri
klausą nuo to paties vardo 
Bendrovės akcininkų - šėrinin
kų. O tų šėrininkų didelė dau
guma, esą, palaiko KLCT ve
damą liniją...

Tai pirmas ir nuoširdus pri
sipažinimas KLCT vardu. Ligi 
šiol visiems (ir šėrininkams ir 
nešėrininkams) norėjosi many
ti, kad toji Bendrovė (kaip ir 
visos kitos Bendrovės) teturi 
įsigyjusi tik spaustuvę, o kiti 
šėrininkų indeliai — guli sau 
ramiausiai banke ir niekas jų 
kitiems (ne biznio) reikalams 
nenaudoja. Iš p. Vasario para
šymo, išeitų, kad laikraštis 
“Nepriklausoma Lietuva” yra 
leidžiamas šėrininkų . pinigais 
ir naudoja jų kapitalą. O turė
tų būti: Bendrovė, kaip Ben
drovė. Ji turi savo kapitalą, 
mašinai ir pan. Gi “NL” Adi- 
ministracija tik spausdina savo 
laikraštį tos Bendrovės spaus
tuvėj ir už spausdinimo darbus 
jai apmoka...

Čia gal ir paaiškėja toji pa
slaptis, kodėl “NL” Bendrovės 
Šerai taip menkai žmonių be
vertinami. Yra tokių asmenų, 
kurie savo Šerus nori perpar
duoti net už pusę kainos. Jeigu 
taip ir toliau eisis, tai, po kurio 
laiko, sunku ir pasakyti kas 
beliks iš tos Bendrovės...

Taigi, papasakojai, p. Vasa
ri, savo “kasdieniniuose reika
luose” mums ir tokių dalykų, 
kurių mes tikrai nežinojom.

V. žiogas.

“autoritetin- 
išsireiškimas.

Stase į

Veroni-
Crystal

Omaha,

Water-

Marė į

Vida į

Galima 
“KELTIS ir EITI” 
turint PEČIŲGĖLĄ
* Raumcainiy psčiųgčig palengvini
mui, uždekite Johnson’o REČIŲ 
PLASTERJ — beveik ta* pate, k# 
d£vttum tildančiai padutkaitę
met dirbate. Ji* veikia trejopai: 
(1) Atgabena tildanti, gydantį krau
ją į skaudamą vietą. (2) Suvaržo 
raumenų trūkčiojimu* — sumažina 
skausmo smūgius. (3) Padutkaite 
neprileidžia žalčio.
* Gaukite Johnson’o PEČIŲ PLES
TERI, pagamintą Johnson & John- 
son — žinomi per 62 metu* iždirM- 
jai puikių chirurgitkų produktų. 
Gaunama* visose vaistinėse.

• >

Pirmosios anti-atominės požeminės ligoninės 
modelis Washingtone apžiūrimas Marete Kjaer 
iš Kopenhagos. Šiame modelyje matosi požemi
niai įtaisymai ut kambariai ligoniams. Jo pasta
tymas kainuos* apie 20 milijonų dolerių.




