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“A. L. Balsas” Nr. 885, pa
gal Norvegijos darbininkų laik
raštį ‘Telemark Arbeiterbladt’, 
atpasakoja Norvegijos Kom
partijos 30 metų istorinius zig
zagus, kuriuos, kaip labai bū
dingus visų komunistų takti
kai, patiekiu “Dabarties pasta
bų” skaitytojams, štai, toji “li
nija”:

1919 m. TEGYVUOJA mūsų 
didieji vadai Leninas, Trockis, 
Hoeglundas ir Kilkomas. Ša
lin socialdemokratus!

1925 m. TEGYVUOJA Stali
nas, Zinovjevas ir Bucharinas! 
Šalin kapitalistų tarną Hoe- 
glundą! Vieningas frontas su 
socialdemokratais!

1935 m. TEGYVUOJA mūsų 
didysis vadas Stalinas ir Nil
sas Flygas! Mirtis išdavikams 
Zinovjevui, Bucharinui ir Kar
lui Kilbomui!-Mirtis Hitleriui!

1939 m. TEGYVUOJA mūsų 
didysis vadas Stalinas! Šalin 
išdaviką Nilsą Flygą! Mes 
sveikiname Sovietų Sąjungos ir 
Vokietijos draugystę; Smer
kiame anglų ir amerikiečių im
perialistui!

1940 m. TEGYVUOJA lais
vės kovotojas Stalinas! Tegy
vuoja draugystė su Hitleriu! 
Šalin Vakarų valstybes ir so
cialdemokratus! Taika su Vo
kietija!

1941 m. TEGYVUOJA mūsų 
didysis kariuomenės vadas Sta
linas! Mes sveikiname tikrą 
draugystę tarp Sovietų Sąjun-

Sveikiname Visuotiną Amerikos Lietuvių Kongresą
CIO Išbraukė DviKairiųjų Unijas
Dešimt kitų laukia tokio pat likimo
CIeveland, Ohio — Čia 

yra CIO seimas. Preziden
tas Murray prieš šį seimą 
gerai pasiruošė apvalyti 
CIO, kad joje nebūtų nė 
vieno komunisto, nė vie
nos unijos, kurios vadovy
bėje būtų komunistai. Sei
mas prezidentui Murray 
pritarė ir dvi unijos, bū
tent, International Union 
of Eelctrical Radio and 
Machine Workers of A- 
merica ir Farm Eųuip- 
ment Workers išbraukė 
iš CIO. Dešimt kitų unijų, 
kurių vadovybėje yra ko
munistai, laukia tokio pat 
likimo.

Electrical unijos čarterį 
už valandos po nubalsavi- 
mo išbraukti grąžino ko
mitetas iš dvylikos deši
niųjų narių. Tas komite
tas pranešė, kad yra šau
kiamas suvažiavimas lap
kričio 28 d. persiorgani
zavimui.

Visa dauguma CIO na-i 
rių yra patenkinti, kad, . - -
vadovybė Šluoja lauk ko- 
numirtus ir komunistų akė kad ’ tas sudaro vadovaujamas unijas, nes re“Re’ Kaa suaaro

kuri pri- 
šventovių 
užtikrin-

Jung. Tautos turėtų pa
skirti komisiją, 
žiūrėtų, kad 
lankymas būtų 
tas visiems.

Jung. Valstybės ir Bri
tanija nori padaryti Jeru
zalę tarptautiniu miestu. 
Tačiau Jordano karalius 
griežtai pasipriešino ir 
pareiškė, kad “Jeruzalė 
bus tarntautiniu miestu, o 
ne arabų tik jam mirus”.

BetNehem Kompanija
Pasirašė Sutartį

t

I

CIeveland, Ohio — Phi- 
lip Murray, CIO preziden
tas, spalių 31 d. pasirašė 
dvimetinę sutartį su Beth- 
lehem Steel kompanija. 
Kompanija pasiž a d ė j o 
viena mokėti į pensijų 
fondą už 80,000 darbinin
kų.

Darbininkai, sulaukę 65 
metų amžiaus ir išdirbę 
kompanijai 25 metus ar 
daugiau, gaus po $100

1945 m. TEGYVUOJA nuga
lėtojai Stalinas ir Titas! Vie
ningas frontas su socialdemo
kratais!

1946 m. TEGYVUOJA Stali
nas, Titas ir Markos! Šalin Va
karų imperialistus su socialde
mokratais!

1948 m. TEGYVUOJA Stali
nas ir Markos! Mirtis išdavikui 
Titui!

1949 m. TEGYVUOJA Stali
nas!

1950 m. žmonės!... gelbėki
tės kas galite.

Ar ne gražus komunistinių 
nuotaikų “pulsavimas”?...

Tas pats laikraštis praneša, 
kad Maskvoje, 1949 m. rugsėjo 
mėnesį, išėjo iš spaudos “Stali
no Biblijos” vienuoliktasis to
mas.

šitam tome viso pasaulio 
darbininkai raginami aukotis 
Sovietų Sąjungoje viešpatau
jančiam “žeųiės rojui”. Tikru
moje ,ten dar nėra pilnas ro
jus, kadangi darbininkai, kol 
kas, dar šiokiais tokiais skar
malais prisidengę. Lėbaujanti 
ir kaimynines tautas plėšianti 
Stalino diktatūra žada darbi
ninkams suteikti pilną rojų. 
Kai nukris nuo kūno jų pasku
tinieji skarmalai — 1 
jau bus tikras “rojus”...

Lenkų savaitraštis “Zviązko- 
wiec” Nr. 44, leidžiamas To
ronte, pagal gautas iš Prahos 
žinias, praneša, kad čekoslova- 
gų “gottvaldinė vyriausybė” 
seserims pranciškietėms yra į- 
sakiusi per dvidešimt keturias 
valandas apleisti vienuolyną. 
Vienuolyno pastatas turės bū
ti pertvarkytas ir jame įreng
tas kalėjimas, nes slaptoji čekų 
policija nebeturi kur sutalpinti 
areštuotųjų...

darbininkų prieisi. Ko-j 
munistai yra svetimos 
valstybės agentai ir tik 
jos naudai dirba.

15 Vada IHkalaija Paria-
W_a* 1^——IZ- —x_ iinn Jeruzalės MiesTį

C. į Vi

Visuotinio Amerikos Lietuvių Mirė Brocktono Miesto Mayoras
Kongreso Išvakarėse

Meilės atominė bomba neįkvėps! Laisvės atominė 
bomba mums rfeduos!

Tikrą laisvę bei bręlišką meilę tikrai ga’i mums 
duoti Laisvasis mūsų Dieviškasis Brolis, Pastovios 
Meilės Dievas, Kursai su tikruoju savo Ęūnu ir Krau
ju, Siela ir Dievyste gyvena Katalikų Bažnyčios Alto
riuje. Tat VISI LIETUVIAI KATALIKAI ’ ŠV. PAT-, 
RIKO KATEDRA RENKASI PRIE DIDŽIOJO ' 

TORIAVS, š. m. XI — 6 d. 4 vai. po pietų!
Bėkime į Šviesos Namus, 
Pibėkime iš tamsos!
Eikime semtis stiprybės, 
Eikime gauti šviesos!
Surasime ten stiprybės, 
Susilauksim ir šviesos! 
Sugrįšime į pasaulį, 
Uždegti Meilės Šventos!
Tada veiksim į kaimynus, 
Brangios šviesos duodami, 
Uždegsim meilės ugnimi, 
Nes jąja jau degsim visi!
Leisk, Jėzau, šviesti pasaulį! 
Lai grįžt’ jam Meilės Dvasia! 
Įkvėpki mums vis jį keisti 
Su meile Tavo ir Tiesa!
Sugrįš tada į pasaulį 
Tvarkos rimtis: saldi taika! 
Sugrįš tada į Lietuvą 
Lygybė ir laisvė tikra!

Tėv. Kaz. Žvirblis, O. P.

j Murray pakvietė ir ki
tas plieno kompanijas de
ryboms. Jis pasiūlė Beth- 
lehem Steel kompanijos 
sutartį pagrindam

Jung. Valstybių Valdžia 
Pasalino Du Cekoslova- 

id jos Atstovus
VVashington, D. C. — 

Jung. Valstybių valdžia

AL-

f

Jis buvo nuoširdus lietuviams. — Pa 
vyzdingas katalikas. - Gabus 

administratorius

Joseph H. Downey

Gali būti pirminiai rinki
mai išrinkti demokratą 
kandidatą į mayorus.

Mayoras Joseph H. 
.Downey buvo labai nuo- 
! širdus lietuviams, ypač 
katalikams, nes jis pats 
buvo pavyzdingas katali
kas. Jis yra paskyręs ke
lis lietuvius į valdžios vie
tas, parėmęs parapiją ir 
visuomet dalyvaudavo lie
tuvių parengimuose.

Ši staigi mayoro Dow- 
ney mirtis sukrėtė , visus. 
Tačiau buvo tokia Dievo 

! valia. Jis išsiskyrė kūnu, 
bet jo siela yra gyva, jo 
darbai ir pavyzdingas gy
venimas liko ir jie nemirs.

Mayoras Downey gimęs 
Bostone. Kai jis buvo 5 
metų amžiaus, jo tėvai 

mayoras persikėlė gyventi į North

Brockton, Mass. — Ket
virtadienį, lapkričio 3 d., 
2 vai. rytą, Brocktono li
goninėje mirė j—-------
Joseph H. Downey, 58 m. Easton 

keturis dviejų metų ter- dirbtuvėse, 
/minus ir kandidatavo 
.* penktajam terminui. __________ _

_ __. I ^Ayoras Joseph H. Dow-įveikti politikoje, buvo iš-
1 rnHiMM luey susirgo kalbėdamas rinktas j miesto tarybą.
TCVVirn T VAT adv- Rich- po keturių metų buvo ii-
IdVIAUĮ V /U. man namuose, 118 Mo- rinktas • Legislatūrą ir

--------------------------- raine St. Nu vežtas į ten buvo 12 metų. 1941 m.
Šios savaitės pabaigoje dauskas, V. Vakauzas, Jo- Brocktono ligoninę, kur buvo išrinktas Brocktono 

vyksta Visuotinas Ameri- nas J. Romanas, Sr., Al. gydytojas 
kos Lietuvių Kongresas Neviera, Dr. Gimbutienė, mayoras 
New Yorke. Sesijos ir K. Namaksienė, J. Kas- “persidirbimo”. 
pramogos vyksta Hotel mauskas, J. Arlauskas ir Kol kas nežinoma, 
New Yorker, 34th St. ir daug kitų išvyko iš So. atsitiks su 
8th Avė. Sekmadienį, lap- Bostono atstovauti įvai- Prieš jį 
kričio 6 d. Kongresas rias organizacijas.
baigsis iškilmingomis pa- Kun. Jonas S. Švagždys, blikonas. Mayoro Downey Prezidentas Trumanas pa
maldomis Šv. Patriko Ka- LDS Garbės narys ir Nu- vardas jau yra atspaus- skyrė adm. Forrest T. 
tedroje, 5th Avė. kryžiuotojo Jėzaus Sese-dintas ant balsavimo la- Sherman Jung. Valstybių

z

_ , -------- , kur jis užbaigė
amžiaus.^Jis buvo mayoru mokslus. Yra dirbęs batų 

Jis buvo įžy
mus sportininkas, neve
dęs. 1926 m. jis pradėjo

pasakė, 
susirgo

kur buvo išrinktas Brocktono 
kad miesto mayoru.
nuo _________

kas 
rinkimais, 

įvai- Prieš jį kandidatuoja 
Melvin B. Clifford, respu-

Arini Staman Paskirta 
I kivyna Wr&Afa

I

Washington, D. C.

tedroje, 5th Avė. ]_____ ________ ___
Vėliausios žinios paduo- rų Vienuolyno kapelionas, P1!- buvo demokratas, i Laivyno vadu.

Lake Success, N. Y. — 
Penkiolika protestantų, li
beralų ir darbininkų vadų 
teikė Jung. Tautoms, kad, 
Jeruzalės “v631“
padalintas. Viena ^^munistiniai Čekoslovaki- 
pavesta aydams, o kita-;jai pareikaiaV0i kad Ce- ---------- ~------ r----------, ---------_____ r_____ _
arabams ir, kad visi gale- kosiOVakijos valdžia tuo- da, kad į Kongresą šuva- išvyko iš Brockton, Mass, 

~ atšauktų du savo at- žiavo virš 1,000 atstovų, 
stovus iš šio krašto.

Vienas iš pašalinamų y- 
ra Čekoslovakijos genera
linis konsulas New Yorke.

Kaip žinoma, Čekoslova
kija pareikalavo, kad A- 
merika atšauktų du savo Dr. Pranas Galinis, pp. S. 
ambasados narius, o vie- Jakutis, Edv. Karnėnas, 
ną ambasados pareigūną Felicija Grendelytė, S. 
areštavo. Mickevičius, Pr. Razva-

tų laisvai lankyti švento
ves visoje Palestinoje.

ir šaukiantį: 
teroras, žudy-

virš Maskvos

svastikos* 
ant nacių pa-|

tuomet

Kaip žinome, Maskvos ‘Prav- 
da’ Titui suteikė naują vardą.

Ji Jugoslavijos premjerą vadi
na “Titleriu”. “Pravdoj” at
spausdintoje karikatūroje at
vaizduotas skarmalais apkars-1 
tytas Hitlerio skeletas, per
duodantis svastiką riebiam mė
sininkui Titui, su užrašu: 
“Titleriui — nuo Hitlerio”.

“Izvestija” piešia Titą, skęs
tantį doleriuose 
“Provokacijos, 
nes, melai!”

Savo laiku
skraidė maršalas Vorošilovas, 
demonstruodamas 
ženklą, išpieštą 
dovanoto lėktuvo. Stalino drau
gystė su Hitleriu tęsėsi tol, 
kol Hitleris neužpuolė iš pasa
lų. (Po užpuolimo Maskva 
skelbė, kad ji nebūtų puolus 
nacių, bet būtų amžinai drau
gavusi su jais).

Panaši istorija ir su Mas
kvos išpera Titu: garbino, gar
bino jį Maskvos “tovariščiai”, 
kol jis jiems tarnavo, bet, kaip 
tik Titas pasipriešino dėl Ju
goslavijos išnaudojimo rusų 
naudai, Maskva jį perkrikštino 
į “Titlerį” ir aiškina, 
buvo ir yra pats 
žmogus pasaulyje.
B.”).

Tai tokie vingiai 
litikoj...

kad jis 
blogiausias 
(K “A. L.

Stalino po-
Pr. AL

LDS ir “Darbininką” at- merikos Lietuvių Kongre- 
stovauti išvyko Centro są ir linkime Dievo palai- 
pirmininkas kun. Pr. M.
Juras ir ižd. p. Bronė Cu- 
nienė. Adv. Jonas J. Gri
galius, adv. Juozas Cunys,

Anglies Kasyklų Operatoriai

Sveikiname Visuotiną A- BAISI LĖKTUVŲ KATASTROFA

Užmušė 53 Žmones
-------------------- •----------------------------------------------------------------------------------------------- -

' Mirė Buvęs Jung. Valstybig 
Sekretorta

mos.
_ _________________ I ______

Dešinieji Socialistai Pasl- T ^įiington, d. c.
1—d-;iy Lapkričio 1 d. ryte ties
irMlKC 15 liailJOS MINI i Washingtono aerodromu 

ore susimušė du lėktuvai. 
Bolivijos naik i n t u v a s 
trenkė į ‘Eastem Airlines’ 
keleivinį lėktuvą ir jį per
kirto pusiau. Visi 53 ke
leiviai, važiavę “Eastern 
Airlines” lėktuvu žuvo, 
žuvo ir 

į vairuotojas.
7 X a — m.

Washington, D. C. — i Anglies kasyklų savi- 
L. Lewis, angliakasių uni- ninkai nori tartis ir susi- 
jos prezidentas, remiamas tarti bendrai, kad strei- 
Indiana valstijos guber- kas būtų užbaigtas visose 
natoriaus, pasiūlė Indiana 
valstijos kasyklų savinin
kams pradėti derybas at
skirai nuo kitų kasyklų 
savininkų kitose valstijo
se, kad užbaigti streiką. 
Tačiau, kasyklų savinin
kai tą Lewis “skaldymo” 
planą atmetė.

John L. Lewis, matyt, 
nori su kiekvienos valsti
jos kompanijomis tartis 
atskirai, kaip yra daroma 
su plieno industrijos kom
panijomis. Taęiau jam tas 
nepavyko pravesti.

kasyklose.
Olandija bare Laisvę

Hague, Olandija — O- 
landijos kabineto ministe- 
ris pasirašė dokumentą, 
pagal kurį besąlyginiai 
perveda nepriklausomybę 
Indonesijai.

Formalis pervedimas 
nebus taip greit įvykdy
tas, tačiau nevėliau kaip 
gruodžio 30 d. š. m.

Olandija valdė Indonesi
jos kraštą per apie tris 
šimtmečius.

Roma — Praeitą pirma
dienį iš ministrų kabineto 
pasitraukė dešinieji socia
listai. Premjeras Alcide 
de Gasperi grįžo iš Assisi 
į Romą ir tariasi su va
dais įtraukti kitus į pasi
traukusiųjų vietas.

Tačiau Italijos žmonės 
ne tiek sielojasi dėl sočia- du 
listų pasitraukimo, L~-< 
dėl kilusių riaušių Calab- 
rijos srityj praeitą sek
madienį. Ten bežemiai 
puolė didelių ūkių savi
ninkus ir užgrobė jų ūkis. 
Įvyko riaušės ir susišau
dymas.

Praneša, kad Italijoj 
darbininkai bežemiai la
bai vargingai gyvena.

Greenwich, Conn. — 
Pirmadienį, spalių 31 d. 
mirė Edward R. Stetti- 
nius, Jr., buvęs Jung. 
Valstybių sekretorius, į-

i lUIk L LA V LA 4^ LA ▼ «• a • a * -

ir Bolivijos lėktuvo P°1,tlkas “• P~»®-
..._ J ninmkas.

Bolivijos valdžia pirko Jis buvo valstybės se- 
i lėktuvu - naikintuvu kretorium karo metu, da- 

. Vienas lyvavęs konferencijose su 
buvo nuvežtas į Boliviją, į Prez. Rooseveltu. Mirė 
o kitą paliko čia bandy-| nesulaukęs nė 50 metų 
mui. amžiaus.

kiek j jung. Valstybėse.

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

Pranešama, kad Airijos 
Vyriausybė šventaisiais 
Metais in corpore vyks į 
Romą. Šiai maldininkų 
ekskursijai vadovausiąs 
valstybės prezi d e n t a s 
Sean T. O’Kelly ir pre
mjeras John A. Costello.

šeštadienį, lapkričio 5 d., 1:15 vai. po pietų įvyks 
Lietuvių Radio Valandos programa. Iš WESX radio 
stoties — 1230 kilocycles, Salėm, Mass. bus transliuo
jamos liaudies dainos, muzikos kuriniai, pranešimai, 
sveikinimai ir kalbos.

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

UTHUANIAN RADIO HOUR
S66 W. Broadway So. Boston 27, Mass.

Tetephonai: SOuth Boston 8-6608 arba NOrwood 7-1449
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Lietuviu PrctatU LtifikiS * Srities metinis suvažiavi- 
’ mas.

■VAIRIOS ŽINIOS
-U

DIDŽIOJO BOSTONO ŽINIOS

---------- Suvažiavimui vadovavo
The New York > Times, apskrities valdyba, bū- 

vienas didžiausių ir įta- P^rm- Ą* V* Kneižie- 
kingiausių laikraščių vi- n®’ v*ce pirm. Teklė Mit- 
soje Amerikoje, savo spa-'0®^’ rašt- A. M. VVackell, 
lių 24 d. laidoje patalpino ir Pagelb. buvo išrink- 
laišką, pasirašyta visų A- ta Purieąė. 
merikos lietuvių prelatų, Dalyvavo apie 40 atsto- 
kuriame smulkiai nušvie-Y*ų iš šių kuopų: So. Bos- 
čiama skaudi dabartinės ton, Worcester, So. Wor- 
bolševikų okupuotosios .cester, Cambridge, Brock-
Lietuvos būklė. Jame pa- ton, Nonvood ir iš Na- 
duoti faktai apie masinius shua, N. H. Taipgi daly- 
Lietuvos žmonių trėmi- vavo Conn. apskrities at
muš. apie religijos perse-stovės iš Hartford, New 
kiojimą. kunigų susiėmi- Britain ir Manchester ir 
mus ir žudymus ir apie Moterų Sąjungos Centro 
kitus negirdėtai barbariš- pirm. F. Bačinskienė ir 
kus bolševiku darbus, nai-i ’ • - *
kinant lietuvių tautą.

Lietuvių prelatai labai 
vertina savo laiške Jung. 
Tautų Genocido (draudi
mo tautas ir riligijas nai
kinti) Konvenciją ir dėko-žienė: 1 ’ * — —
ja ją pasirašiusioms vals- chell;’ rašt. A. M. Wackel; 
tybėms, pareikšdami pasi- o. Warabow. 
tikėjimą, kad Jung. Vals- p0 sesijų vietinės Są- 
tvbės ir kitos tautos greit jungietės pavaišino vieš- 
ją ratifikuos. nias po vaišių įvyko mar-

ANT VIŠTOS KOJOS...
Prieš keliolika dienų .didelė- 

; mis iškilmėmis, buvo padėtas 
po “Jungtinių Tautų” — UNO 

'— dangoraižiu New Yorke ker- 
Boston — Mėnesiniame tinis akmuo. Ta proga, visi 

lapkri- garbingi kalbėtojai dar kartą 
laidoje Har- pabėdavojo apie liūdnoką žmo- 
" ' ' . niro ateiti. Aiškiausias iu bu-

Ka Praf f AbIb i 
Amerikos Ateitį

New

ir apie Moterų Sąjungos Centro 
Lrbariš- pirm. F. Bačinskienė ir 

direktorė T. Mažeikienė. 
Pastarosios raportavo iš 
įvykusio Seimo.

Padaryta gražių ir nau
dingų nutarimų.

Apskrities valdyba liko 
ta pati: pirm. A. V. Knei- 

vice pirm. T. Mit-

ją ratifikuos.
Tai yra didelis lietuvių gumynų programa. Vado- 

prelatų žygis, kuriuo pla- vavo^pirm. A. Kneižie- 
čion viešumon ____ \
bolševikų Lietuvoje vyk- kė kleb. 
domi žiaurumai.

iškeliami nė. Trumpas kalbas pasa- 
- - - - - kun F. E. Nor- 
butas, kun. Al. Janiūnas, 
p.* F. Bačinskienė iš Wor- 
cester, p. Mack iš Worces- 
ter padainavo ir pasakė 
keletą anekdotų. Dainavo 
solo p. E. Novikienė ir 
duetą su. p. Ona Paznio- 
kaite. Jom akompanavo p. 

Šv. Jurgio lietuvių E. Novikienės dukrelė E-

žurnale “Atlantic” 
čio mėnesię I 
vardo universiteto ekono
mijos profesorius Sumner 
Šlicher pranašauja, kad 
1980 metais kiekviena šei
ma Amerikoje turės 2 au-t 
tomobilius, metinės tau- ba — mirsime", 
tos pajamos būsiančios du 
kartu didesnės, negu 1948 
metais. Amerikos gyven
tojų skaičius 1980 metais 
išaugsiąs iki 175 milijonų 
žmonių. Žmonės pirksią 
50', daugiau, negu da
bar.

Bendros tautos metinės 
pajamos sieksiančios iki 
414 bil., o gal ir iki 550 bi
lijonų dolerių. Žmonės 
dibsią trumpesnį laiką — 
apie 30 vai. savaitėje. Tad 
galės daugiau laiko pa
švęsti menui, sportui ir 
kitokioms pramo g o m s, 
daugiau galės lankyti 
aukštesniąsias mokyklas. 
Tačiau su šios gerovės pa
kilimu ir įvairūs mokes
čiai kilsią.

VVashington 
dentas Trumanas prana
šauja, kad už 100-150 me
tų Jung. Valstybių gyven
tojų skaičius pasieksiąs i- 
ki 300,000,000.

nijos ateitį. Aiškiausias jų bu
vo dabartinis UNO Susirinki
mo Prezidentas Mister Romu
lo. Jis tarė: “Mes privalome 
tarpusavy gyventi taikoje, ar-

Prezi-

“Mes privalome...”

Kadangi politinis pasaulis y- 
ra sprogęs į dvi labai priešiš
kas stovyklas, tai šis “privalo
me” neturi jokios reikšmės. 
Tačiau, ir mirti niekas nenori. 
Vadinasi, visa didžioji “Jungti
nių Tautų” politika apsivynio
jo ant kuolo: nei pirmyn,* nei 
atgal...

— Kokios Jūs nuomonės aP*eį~27**Jei "UNO*
UNO, advokate. — paklausiau! 
susitikęs didelį tarptautinių;
reikalų specą dr. Nerušaitį.
— Klausimas platus. — atsa

kė jis. — Esu labai “bizi”, nė
ra laiko. Jei nori suglaustai — 
prašau. Mano nuomone, UNO 
stovi ant vištos kojos. Kodėl? 
Pirmiausia, ji nėra “tautų 
ganizacija”, kaip skamba 
vardo. Tikrumoje, ji tėra 
skirų valstybių vyriausybių

delegatų 
panaši į 
karo iš- 
kuri ty-

or
is 

at- 
(ar

Nonvood, Mass. — Sek
madienį. spalių 30 d. š.
m., r
par. svetainėje įvyko AL-:leonora. Spalvuotus juda- 
RK Moterų Sąjungos mus paveikslus parodė 
Mass.. N. H. ir Maine aps- Pranas X. Kneižys.
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Visuotino Amerikos Lietuviu 
Kongreso Darbotvarkė

Tito Reikalauja Altarijas 
laikytis Sutarties

Belgradas, Jugoslavija 
— Maršalas Tito, Jugo
slavijos diktatorius, įtei
kė Albanijos valdžiai no
tą, kuria reikalauja, kad 
Albanija laikytųsi sutar
ties.

PRANEŠIMAS

Lapkričio 4,5 ir 6 dd., 1949 
Hotel New Yorker, New York, N. Y,

Šv. Patriko Katedroje 5th Avė. ir 50th

Lietuvos Genera 1 i n i s 
Konsulas, Jonas Budrys, 
New Yorke, prašė pa
skelbti, kad 
Kartoteka iš 
Tremtinių (DP) stovy k-, 
los perkelta į Muenchen, 
Rauch str. 20, US 
Germany.

Centralinė 
H a n a u

zone,

CICBO, IL

Ketvirtadienį, lapkričio 3 d. atstovų registracija nuo 
1 vai. po pietų Jiotel New Yorker, 8th Avė. ir 
34th St. Tą pačią dieną Parlor A posėdžiaus A- 
merikos Lietuvių Tarybos nariai nuo 1:30 vai. pp.

Penktadienį, lapkričio 4 d., 10 vai. rytą, didžiojoje sa
lėje (Grand Ballroom), prasidės Kongreso posė
džiai. Popietinė sesija prasidės 2 vai. pp. ir baig
sis 5:30 vai. Po to iki 8 vai. vak. atstovų ir sve
čių susipažinimas. 9 vai. vakare jaunimo ir sve
čių pasilinksminimas — šokiai.

šeštadienį, lapkričio 5 d. posėdžiai prasidės 9 vai. ry
tą ir baigsis 5:30 vai. pp. Kongreso bankietas 8 

vaks re
Sekmadienį, lapkričio 6 d. — PAMALDOS UŽ LIETU

VĄ
Street. 4 vai. po pietų.

Muzikos ir Literatūros vakaras — 7:30 vai. va
kare. posėdžių salėje. Programoje dalyvaus pasi-l 
žymėjusi Metropolitan Operos artistė Anna Kas- 
kas. Lietuvos Operos artistas Stasys Baranaus
kas, Apreiškimo par. choras, vadovaujamas mu
ziko Povilo Sako. Literatūros dalį išpildys poetas 
Bernardas Brazdžionis, rašytojas Stasys Santva
ras. feljetonistas Antanas Gustaitis ir aktorius 
Henrikas Kačinskas.
Pamaldose už Lietuvą vadovaus J. E. Kardinolas 
Francis Spellman.

* # F

Posėdžiai ir pramogos bus Hotel New Yorker, 
8th A ve. ir 34th St., New York, N. Y.

Kongresą sveikins ir Kongrese paskaitas skaitys 
įžymūs asmenys — miesto, valstijos ir Jung. Valsty
bių vyriausybės ir Kongreso pareigūnai ir lietuviai 
vadai.

Dali Kongreso darbų per radio transliuos “Voice 
of America” ir miesto radio stotis WNYC. 1

Sveikinimus, aukas ir įvairius raštus siųskite 
Kongreso Rengimo Komitetui adresu: LITHUANIAN 
AMERICAN CONGRESS COMMITTEE, 3012 Wool- 
vvorth Building, New York 7, N. Y. Taipgi galite re
zervuoti vietas pramogoms. Kongresui prasidėjus, in
formacijos bus duodamos Hotel New Yorker’yj.

Sveiksta. Moterų Sąjungos 
raštininkė p. Marijona Vaičiū
nienė. kuri tris savaites išgulė
jo Mac Neal Memorial ligoninė
je. dabar jau randasi savo na
muose, 1927 South 49 Avė, Ci
cero, III. Kiekvieną dieną jau
čiasi geriau. Gydytojai sako, 
kad už poros mėnesių vėl galės 
pilnai darbuotis savo organi
zacijoje.

I
T. Vaičrazaitt.

Svarbus pranešimas švento 
Antano draugijos nariams. Su
sirinkimas įvyks lapkričio 6 d., 
pirmą valandą po pietų Šv. 
Antano mokyklos kambaryje. 
Visus prašome laiku atvykti, y- 
patingai valdybos narius, nes 
turime daug svarbių reikalų 
susirinkime atlikti. Bus daug 
pranešimų iš mūsų organizaci
jų, o ypač pasitarimas dėl mū
sų draugijos metinio bankieto, 
kuris įvyks lapkričio 13 d., tai 
yra už savaitės po susirinkimo. 
Visi pasidarbuokime ir nors po 
vieną tikietą parduokime savo 
draugams. Tai yra mūsų visų 
pareiga. Jeigu visi pasidarbuo
sime. tai bankietas bus sėk
mingas.

Prašome visų atsivesti 
naujų narių į tą garbingą Šv. 
Antano vyrų katalikišką drau-

jos geros, ar blogos) 
organizacija. Visai # 
liūdnos atminties ano 
perą Tautų Sąjungą, 
liai pasimirė Šveicarijoj. Nei 
vienos, nei kitos tų “tarptauti
nių organizacijų” darbo vykdy
tojai - delegatai neturėjo ir ne
turi savo tautų mandatų, todėl 
jos tokios silpnos ir nepatva
rios. Taigi, kaip Tautų Sąjun
ga pargriuvo ant sopo nuo jos 
konstrukcinių, ydų, taip grius 
ant šono dėl tų pačių priežas
čių ir UNO.

Toliau. UNO “konstitucijoj” 
įteisintas “VETO” yra velniš
kas įnagis bet kokiam sumany
mui niekais paversti; net gi to
kiam sumanymui, kurį remtų 
visi delegatai, išskyrus vieną. 
Taigi, joks klausimas, nors jis 
būtų didžiausios pasaulinės 
reikšmės, UNO negali būti iš
spręstas, jei nors vienas turįs 
“veto" teisę delegatas užsima
nys pasipriešinti.

Toliau. Nė vienas delegatų 
negali UNO posėdžiuose vado
vautis visais savo įstikinimais 
ir sąžinės. Jie privalo laikytis 
atsivežtų instrukcijų ir nenu
krypti nuo savo vyriausybių 
politinės linijos. Taigi, kaip, at
skiros valstybės tarp savęs ne
susitaria, taip negali susitarti 
ir jų delegatai. Aišku?

Toliau. Ar kas girdėjo, kad 
UNO pasėdžiuose būtų kada 
nors buvęs aiškiai iškeltas 
klausimas apie prieš kelis me
tus pavergtas tautas, apie jo
se vykdomą prievartą, apie pa
grindinių žmogaus teisių mai- 
t'Bjimą kaikuriose nedemokrati
nėse valstybėse? Jei kas nors 
apie tuos baisumus kada nors 
bent per pusę lūpų ir užsimi
nė, tai nusikaltusių vyriausy
bių delegatams susiraukus — 
pirmininkaujančio skambutis 
bematant tokį “blogą diploma
tą” sustabdydavo. Atseit, “ša- 
rap!..” Taigi. UNO posėdžiuose 
veltui ieškoma nuoširdumo, ar 
teisybės.

Toliau. UNO, pagrinde, steig
ta pasaulio taikai išlaikyti. Ar 
ji gali tą milžinišką uždavinį į- 
vykdyti? Dešimt kartų — ne! 
UNO neturi tam tikslui nei jė-

gos, nei priemonių. Politinis 
pasaulis susideda iš valstybių, 
valstybes sudaro žmonės. Žmo
nėms tvarkyti, teisti ir privers
ti yra įstatymai ir policija. Kur 
gi valstybėms tvarkyti, teisti 
ir priversti įstatymas ir policir 
ja? Kas būtų iš Amerikos 
Jungtinių Valstybių organiza
cijos, jei nebūtų aiškių įstaty
mų, jei nebūtų jėgos tiems į- 
statymams saugoti ir paremti? 
Taigi, UNO taikos pasaulyje 
išlaikyti negali. Sekantis karas, 
baisiausias už visus buvusius,

• y • -

kaba kaip ant plauko, o kas gi 
nežino., koks silpnas yra plau
kas...

Kiek į šalį. Praeitis moko, 
jog pasaulis nesusilauks ramy
bės ir taikos, kol negims Pa
saulinė Valstybė su tautų ats
tovų kongresu, stipria vyriau
sybe ir atitinkama galia įstaty
mams įvykdyti.

________ Į viso to, ką čia 
įpasakojai, išspręsti bei įvykdy
ti negali, tai ką ji gali? — ne
kantriai paklausiau advokatą.
— Ką ji gali? Kaip vardas— 

nieko. Kaip delegatų susirinki
mų vieta, ji, “šiur”, puikiai 
tarnauja frakuotiems diploma
tams pasirinkti žinių apie silp
nesnes kitų valstybių vietas, 
gerai praleisti laiką, išdrožti 
propagandines kalbas, pasi- 
kolioti. Visa, ką ji tikriausiai 
gali, tai pati save palaidoti, kai 
agresingos valstybės galutinai 
pasirengs vieton kalbų užsitai- 
syti 
Bizi

BetMO Uetyvty Auta 
Auwrikto Lktoriif

Amerikos Lietuvių Tarybos 
Bostono skyriaus suruoštose 
prakalbose, spaHv 23, 1949
Municipal Buildinge šie aukavo 
parėmimui kovos už Lietuvos 
laisvę, kurią veda Amerikos 
Lietuvių Taryba.

Kun. Pr. Virmauskis $10.00; 
Jonas Kas-Kasmauskas 10.00.

Po $5.00: adv. Jonas Griga
lius, Aleksandras Mizara, Mr. 
& Mrs. D. Šapalis, A. Darnu
sis.

Po $3.00: Kun. Klimas, Dą- 
mušytė.

— patap&nojo man

šautuvus... Bet aš skubu, 
taim, bizi taim... Bai, bai!

• « B

BIZNIS PIRMIAUSIA

Tu, mister, gražų spyčių 
pasakei,
per petį vienas malonus klau
sytojas. — Tik perilgai kalbė
jai-
— Kodėl perilgai? Maa buvo 

skirtas kvoteris valandos, tiek 
ir sugaišau.
— Kvoteris, ne kvoteris. Ma

tyk, čia dainos, čia deklamaci
jos, paskui kelį kalbėtojai, o 
bufete tuščia... Taip sakant, 
minėjimas dailiai praėjo, bet 
biznis “lostino”. Mums reikia 
ir pinigų.

TOffles

Be liet, organizacijų ir įstai
gų Vokietijoje, kurioms rūpė
jo surinkti visą medžiagą, lie
čiančią tremties gyvenimą Vo
kietijoje, šioje srity su savo 
iniciatyva pasirodė ir paskiri 
tremtiniai. Vienas jų — žurna
listas adv. V. Alseika 
gen) susitaręs su V. Tarybos 
Informacijos Tarnyba 
gė platų darbą “Penkeri Trem
ties Metai”. Darbas apimą 752 
psl. rašytas mašinėle. Be teks
to darbe įdėta 25 statistinės 
lentelės, 8 diagramos ir du že
mėlapiai — juos atliko arch. 
Sk. Šlapelis (USA).

V. Alseikos darbas “Penkeri 
Tremties Metai” apima tremti
nių gyvenimą ir jų veiklą nuo

giją. Viena valdyba negali vis
ko padaryti, tad padėkime visi 
draugijos nariai. Jeigu visi sto- 

irstone į darbą, tai bus labai ge
ros pasekmės.

I - LVtotom.

(Tubrn-

1944 m. vasaros ligi 1949 m. 
ne tik Vak. Vokietijoje, bet ir 
kitose valstybėse.

Darbo turinį sudaro šie sky
riai: J Vakarus... Kaip tremti
niai atsiranda Vokietijoje. Lie
tuviai tremtiniai karui Vokie
tijoje tebevykstant. Tremtiniai 
sąjungininkų globoje: stovyk
linis gyvenimas, tremtinių tei
sės, patalpos, UNRRA, IRO— 
jų veikla ir santykiai su trem
tiniais, screeningai, repatrija- 
cija, Vokietijos ūkio gyveni
mas ir tremtiniai, vokiečių pa
žiūros į tremtinius, lietuviai 
remia vokiečius, nusikaltimai 
ir tremtiniai, darbas — profe
sijos, tremtiniai ir žydai, san
tykiai su kitų tautybių tremti
niais. Emigracija — planai, 
viltys, tikrovė.

Skyriuje “Tremtiniai dirba, 
organizuojasi, kuria”: LTB,
BCT. Pasaulio LB, Tremtinių 
šalpos darbas (LRK, BALF
veikla), mitybos padėtis įv. 
zonose, sveikatingumas. Orga
nizacijos 
profesijų 
nizacijos, 
Lietuvos 
Lietuvos 
mai tremtyje. Kultūrinis trem
ties darbas: švietimas, spauda, 
literatūrą, mokslas (ir dizer- 
tacijų sąrašas), dailė ir daili
ninkų veikla, menas — muzika, 
opera, drama, baletas. Bažny
tinis — religinis gyvenimas 
tremtyje. Studentija. Sportas, 
šachmatininkai. Mirusieji 
(žym. mirusiųjų sąrašas). 
Tremtiniai statistikos šviesoje 
(stat. lentelės). Jumoras trem
tyje.

Paskutiniam skyriuje apžvel
giama tremtinių kurdinimasis, 
veikla ir gyvenimo sąlygos už 
Vokietijos ribų: 21-oje visų 
penkių kontinentų valstybėje. 
Priede: Tremtiniai šaukiasi pa
saulio sąžinės — įdėti atsišau
kimai: Vyskupų. LTB, Rašyto
jų, LSDP ir kt.

Autorius šiomis dienomis at
vyksta į Bostoną.

paren-

Po $2.00: Ag. Grinkevičienė, 
Ant. Oapalis, J. Jankauskas, 
Starinskas, Gricius, Petras 
Būdvytis, J. Jonuškis.

Po $1.00: A. F. Kneižys, A. 
O. 'Shallna, P. Karuėnas, Aus- 
kelis, D. Olseika, P. Ambrazai
tis, Pranas Gerulskis, V. Ge- 
rulskis, Audickas, Naujokienė, 
Gruzdąs, Dr. J. Natkevičius 
(tą pačią dieną miręs), Česnu
levičius, J. Kačinskas, W. Pau
lauskas, L. Paulauskienė, A- 
leksandravičius, P. Gaputis, K. 
Vasiliauskas, Ona Radavič, 
Vytautas Čepas, Dr. Pr. Gali
nis, P. Bliunas, Ad. Navickas, 
Dr. V. Ramanauskas, Dr. B. 
Matulionis, J. Tumavičienė, A. 
Kropienė, Ą. Pilipaitis, A. Zar- 
deckas, R. Paul, A. Matjoška, 
J. Vinciūnas, A. Giedrimas, J. 
Palionis, P. Motiejus, S. K. Gri
ganavičius, Dr. D. Pilka, V. 
Valatka, Vaitkevičius, Klem. 
Paračinskas, R. Dobilas, Ig. 
Grubinskas, Petras Kleponis, 
Str Songaila, S. Samulis, Alb. 
Šmaižys, M. Valatkienė, K. 
Nenortas, Baltic Florist, Mr. &. 
Mrs. G. Stukas, Dr. B. Kalvai
tis, Mr. & Mrs. Zarkauskas, M. 
Krikštakojis, Mrs. Ziruolis. J. 
Palaima, Helen Mozuraitis, A- 
nelė Chaplik, Josephine Wallen, 
Eva Norkūnas, Otonas Vaitke
vičius, Jonas Kaušpėdas, Jo- 
seph Wise, Jonas Grimas, F. 
Grendal, Petras Griganavičius,
M. Krukonis, Algirdas Krikš- 
tolaitis, Pr. Bučnys, Jonas Ai- 
dukonis, EI. Krikštolaitis, M. 
Keršonienė, Bolius Micpovilius,
N. Valantienė, A. Lukauskas, 
Anna Songaila, Katilienė. Luk
šienė, Tamulevičius, Laurutis, 
Danielienė, Kavaliauskas, Vil
kienė, Toškevičius, Linkys, 
Bričkus, Mockus, Spirauskas, 
Keršiūnas, Kilkus, J. P. Mar- 
kelionis, Ivaška, Januška, Geu- 
ganas Ramanauskas, V. Jurge
laitis, Stankūnas, Starinskas, 
Gineitis, A. Pilvinis, Nesisekąs.

Viso su smulkiais surinkta 
$198.38. Pinigai bus įteikti A. 
L. Tarybai Visuotino Amerikos 
Lietuvių Kongreso metu.

Aukas rinko: Stasys Griga
navičius, p-lė Girnytė, Kostas 
Nenortas, Marijona Valatkienė, 
Petras Kamėnas, p-nia Audic- 
kienė, Jonas Vasys, Ona Ivaš- 
kienė, Petras Griganavičius, 
Felicija Grendelytė, Pranas A- 
verka ir p-lė Bričkiūtė.

Visiems aukavusiems Ameri
kos Lietuvių Tarybos Bostono 
skyrius reiškia savo širdingą 
padėką.

A. L. Tarybos Bostono 
Skyrius.

I

tremtyje, laisvųjų 
veikla, jaunimo orga- 
moterų veikla, Maž. 
lietuviai tremtiniai, 
Atstatymo svarsty-

Pažinti Dievo nerėkia
mąją ranką, rėdančią mū
sų gyvenimą, yrą tai aukš 
čiausiojo 
šis.

jo paklusnumo rū- 
Fr. V. Foersteris.

THE CORREL
Geriausia užeiga visiems. Čia gausite skanių 

valgių ir puikių gėrymų. Daug vietos dėlei rengi
mo panų. Galite pares rengti visuomet, išskyrus 
penktadienius ir šeštadienius.

ANTANAS ir BRONE BUTKAI, savininkai
431 Bedford St., Bridgewater, Mass. 

t Tel. Bridgewater 867 i

(Politinis Skelbimas)(Politinis Skelbimas)
W W WWN.x.

z
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I Bostono Majorus
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8UBSCRIPTION KATES
Domestic yearly____________ 85 00
Domestic once per week yearly 83.00
Foreim yearly___________ __  85.50
Foreign oępe per week yearly 83.50

Iš Lietuvos | Belgijos Kasyklas

■ PRENUMERATOS KAINA
Į Amerikoje metams ----------------- 85.00
' Vieną kart savaitėje metams 83.00 
j Ufevenv metama ..........    85.50
i Užsieny 1 kart sav-tėj metams 83.50

DARBININKAS
866 Rmadwav. South Boston. Mass.

Telephone: Redakcijai — 80 8-6608; Administracijai — SO 8-2680

Komunistai mokytojai 
nepageidaujami

Amerikos visuomenėje pasigirdo reikalavimas 
pašalint iš mokyklų ir universitetų komunistus mo
kytojus ir profesorius. Kai kurie universitetai jau 
juos išvarė. Kiti dar delsia. Viskas priklauso nuo to, 
kurioj valstybėj kokia nuotaika viešpatauja. Daugu
ma žiūri, kaip kiti pasielgs. Apskritai kalbant, Ame
rikos vadai intelektualinėj ir politinėj srity pajuto, 
kad reikia kas nors daryti, kad penktosios kolonos 
kurstymo ir griovimo veikla būtų kaip nors sustabdy
ta. Vėlokai susiprasta, bet geriau vėlai, ne kaip nie
kad. Tik dėl sustabdymo priemonių nevisų vienoda 
mintis. Vieni sako, kad iš kiekvieno mokytojo bei pro
fesoriaus reikia išgauti raštinis pareiškimas, kad jis 
ne komunistas. Bet kiti nurodo, kad tikras komunis
tas kaip tiktai greit pasirašys, nes jam veidmainiauti 
kasdienis dalykas, by tik pasiliktų ant savo posto ir 
galėtų toliau varyti išdavikišką valstybės ir tvarkos 
ardymą. Gi atsisakyti pasirašyt kaip tiktai gali išti
kimas pilietis, tuo sumetimu, kad reikalavimas tokio 
parašo yra jau prievarta bei varžymas žmogaus lais
vės ir jo asmens terorizavimas. Toks kai kurių pilie
čių nusistatymas yra galimas, bet tai verčiau išskir- 
tis, negu taisyklė. Normaliam ir geram piliečiui pasi
sakyti ne komunistu — tai toks natūralūs dalykas, 
kad jis nė momentui nesustos ieškoti kokių ten išsisu
kinėjimų bei savo asmens laisvės varžymo priekaištų. 
Tokių priekaištų gali išgalvoti pats komunistas arba 
koks rausvas bendrakeleivis. Pagaliau ir veidmainin
gai pasirašąs komunistas tarsi riša sau kilpą ant kak-
lo. Pirmiau ar paskiau bus susekta, kad buvo pame- frį„snOrtu 
lavęs. Tad šis argumentas rimtos kritikos neišlaiko. --

Kiti vėl prisibijo, kad toks priverstinas pasirašy- j 
mas atrodytų lyg paneigimas komunistams laisvės žo
džio — juk jų partija tebeturi pilietybės teises. Taip 
tai taip, bet žodžio laisvė turi savo ribas, o tos ribos 
jau peržengiamos, kai ardomi valstybės pamatai. Ar 
galima duoti laisvę žmogžudžiui žudyti, vagiui vogti, 
plėšikui plėšti, pamišėliui ardyti, daužyti, padegti? 
Ne. Jiems laisvė atimama, nes jie ardo, griauna, žudo. 
Taip lygiai tvarkingos valstybės valdovai ir pareigū
nai negali duoti komunistams laisvės griauti valsty
bės pamatus. Jei tą leistų, tai jie nebūtų valstybės 
sargai, bet išdavikai.

Gal, kas sakys, kad komunistai mokytojai nesi- 
knisa po valstybės pamatais? Pažiūrėkim, kokias ins
trukcijas komunistų partija duoda vasarinių kursų 
(campių) mokiniams:

“Surask kokią nepasitenkinimo priežastį. Ar val
gykloj viskas tobula? (Niekad taip nėra). Ar ne per
daug mokinių klasėje? (Visuomet būna perdaug). Ar 
kurie mokytojai nekenčia principalo? (Atsiras tokių). 
Prikibęs prie vieno ar kito trūkumo, pradėk kovą. 
Baigęs su tomis, ieškoki kitų priekabių”.

Reiškia, skiepyjama riaušės, netvarka, neklus-

lavęs. Tad šis argumentas rimtos kritikos neišlaiko.

Keletas vyrukų, suvilio
ti sovietinės propagandos, 
pasileido į nežinią ir grįžo 
į Sov. Sąjungą. Pastaruo
ju metu sovietinė propa
ganda Der radiją ir per 
laikraščius, kurių čia at
eina glėbiais, ynač daug 
dėmesio kreipia i Belgijos 
lietuvius. Mat, pasinaudo
dami čia esamais sunku
mais, sovietai ieško aukų. 
Visa ju propaganda nu
blunka betvi prieš faktus, 

šiomis dienomis atvyko 
iš Lietuvos B. V. ir mielu 
noru nuėjo dirbti į anglių 
kasyklas. Jis buvo repa
trijavęs iš Vokietijos, bet 
pamatęs savo akimis, kad 
nėra gyvenimo, rado ke
lius net iki Belgijos. Su 
šiuo sugrįžėliu teko “G. 
S.” bendradarbiui pasikal
bėti. Vyras nedidelis, bet 
dar jaunas, tvirtas ir turi 
ko pasakoti.
— Esi pirmas žmogus iš 

sovietinės Lietuvos Belgi
joj. Kaip gi pavyko Tams
tai šis žygis?
— Tai buvo nepaprastai 

rizikingas žygis. Iš Lietu
vos pajudėjau š. m. gegu
žės 14 d., o Belgijoj atsi
radau rugsėjo 4 d. Lietu
vos - Lenkijos sieną perė
jau ties Varėna, patekau 
į Krokuvą, Varšuvą, Poz
nanę, iš čia — į Vokietiją, 
dasikasiau per sovietinę 
zoną iki Berlyno. Čia pe
rėjau į anglu zoną, buvau 
nubaustas už nelegalų pe
rėjimą 11 d. kalėjimu. Pa
keistas iš kalėjimo prisi- 
! dorinau prie vokiečių 

, siunčiamų į 
Vakarus ir tuo būdu atsi- 
J'-riav. amerikiečių zonoj. 
Neradęs niekur darbo pa
siryžau pajudėt toliau, 
būtent, Eelgijon. Buvau 
pakliuvęs policijai į ran
kas, bet kai išaiškinau, 
kad esu pabėgėlis iš Lie
tuvos ir ieškau darbo, pa
leido.
— Kas Tamstą paskati

no repatrijuotis?
— Na, mat, ta propa

ganda: pagalvojau, kad

• v

■ M :------
tėvynėj bus geriau. Mano 
visi namiškiai liko Lietu
voj, tai ir pamaniau sau— 
ko gi man čia vienam bas
tytis. Kai grįžau, 
nusivyliau: namie radau 
tik vieną mamą, 
oaliktas vienas vienintelis 
kambarys, o mūsų namai 
konfiskuoti. Juose gvvena 
dabar civil. rusų valdinin
kai. Mano broliai, 'vienas 
21 m. antras 29 m. išvežti 
Sibiran.

— Ar nebandei Tamsta 
rasti kur darbo?
— Pirmiausia man rūnė- 

io ne darbas, o galva. Grį
žęs namo užsiregistravau 
pas viršaitį. Po trijų die
nų sutikau savo pažįsta
mą, tarnaujanti MVD. 
Tasai man pakuždėjo, kad 
apie mane renkamos ži
nios, visur teiraujamasi ir 
man patarė nešdintis iš 
namų. Taip Dabuvęs vos 3 
dienas ir palikau namus. 
Klaidžiojau daugiausia po 
miestus, išbūdamas vis 
po kelias dienas. O rusų 
daugybė! Jų — civiliu ir 
karių — visur pilna. Gat
vėje neatsargu klausti 
praeivį gatvės lietuviškai, 
nes dažniausiai pataikai 
ant ruso, o tas tuojau 
klausia paso.
— Matyt, Tamsta 

jai būti deportuotas, 
slapsteisi?
— Ir kur nebijosi! 

donos mašinos 
kaimuose bei 
se kas naktį. Suimtieji ve
žami į Bigailių kone, sto
vyklą (tarp Subačiaus ir 
Panevėžio; atbėgėlis pa
sakoja apie savo apylinkę 
— Red.). Ten yra durpy
nas, ir nubaustieji iki 3 
metų turi dirbti. Daugu
mas betgi išvežami į Ka
ragandą kažkur prie Ura
lo. Iš mano apylinkės yra 
išvežti: Vaicekauskas 
(kooperatyvo ve d ė j a s, 
baigęs 8 kl.), Višvila (bu
vęs šaulys). Šis dirbo me
talo fabrike Linkaičiuose, 
bet buvo išmestas ir iš-

baisiai

kuriai

bijo- 
kad

Rau- 
lankosi 

miesteliuo-

vežtas. Abu— mano drau
gai.
— Kaip yra su partiza

nais?
.— Pastaruoju • metu jų 
veikimas Lietuvoj kiek 
aprimo. Matyt, jų jėgos 
pasilpo, be to, jų dalis pa
sinešė Lenkijos pusėn, 
kur pasipriešinimas vra 
lengvesnis. Buvo labai 
platinama proklamacija 
tarybinės valdžios, kurio
je partizanai kviečiami iš
eiti iš miškų: išeikit iš 
mišku, viskas bus dova
nota! Išėjusieji turėjo re
gistruotis kas 3 dienas. 
Po kiek laiko juos ėmė su
iminėti ir vežti Bigailių 
kone, stovyklon, nes buvo 
apkaltinti sabotažu. Vė
liau visus išvežė Rusijon. 
Tai buvo 1948 m. birželio
— liepos mėn.

Partizanų miškuose dar 
yra. Ūkininkai, sužinoję 
kur jie slapstosi, patys 
nuneša maisto. Banditiz
mu jie neužsiima.
— Būtų įdomu išgirsti 

apie bažnyčias bei kuni
gus Ar yra dar kunigų 
Lietuvoj?

— Dalis bažnyčių yra už
daryta. Pav., Panevėžio 
katedra tebėra be bokšto, 
pamaldų nebūna. Kated
roj gyvena rusų kareiviai 
(pravažiuoja moji kuo
pa). Kitos Panvėžio baž
nyčios atidarytos ir žmo
nių sekmadieniais pilna.

Kunigų parapijose tėra 
į po vieną. Yra parapijų be 

kunigų, pav. Antašave, 
kur yra bažnyčia ir dvi 
koplyčios. Senasis kuni
gas mirė, o naujo dar nėr.

Yra nemažai kunigų 
deportuotų. Iš Panevėžio

f SUSIPAŽINKIME SU 

į GYVENIMO KNYGA
T. Klemensas Žalalis, O.F.M. :

Skaitant šventraštį neužtenka gero nusiteikimo 
priimti viską kain Dievo žodį. Reikalinga kai kurių 
bendrų žinelių apie nati šventrašti, apie tuos žmones, 
kurie rašė. Bet vpatinvai reikia įsidėmėti, kad švento
sios knygos turi neklaidingumo ypatybę. Reiškia, kad 
šiose knve-ose ne tik nėra klaidų, bet ir net negali 
būti. Kodėl? Atsakymas yra lengvas, kai žinome, jog 
pats Dievas yra šių knygų autorius. Dievas gi, pati 
Išmintis, negali pats klysti ir negali kitų klaidinti. 
Tokiu būdu, įkvėpdamas šventąsias knygas, Dievas 
apsaugojo rašytojus, kad jie neįterptų kokio nors 
klaidinto išsireiškimo arba kokios nesąmonės. Iš ant
ros pusės nereikia reikalauti, kad šventraštyje būtų 
dalykai aprašomi tokiu būdu, kaip dabar fizikų, as
tronomu .zoologu ar kitų yra aprašoma. Pavyzdžiui, 
dabar niekas nesako, jog kiškis yra gromuluojantis 
p^vvulvs, kai tuo ternu šventraštyje yra priskaitomas 
prie šios "rūpės. Tai visai paprastas dalykas, nes au
torius rašė pagal išorinę išvaizdą; juk kiškis krutina 
lūpas, lyg gromuluotu. Užtai negalima autoriui pri- 
skaitvti klaida, nes taip visi manė, kaip kad dabar net 
ir patys didieji mokslininkai visai natūraliai išsitaria: 
saulė teka, saulė leidžiasi, nors jie patys geriau už 
mus žino, jog saulė regali nei tekėti nei leistis.

Neklaidingumo dovaną turėjo autorius tuo metu, 
kai rašė knygą. Gaila, bet nė vienos šventraščio kny
gos autografo nebeturime. Yra pasilikę tik kopijos ir 
tai nebe pirmosios. O nurašant ir nenorint pasitaiko 
viena kita klaidelė. Šiais laikais ištobulėjus kritikos 
mokslui, galima beveik iki pat smulkmenų atitaisyti 
kai kurias vietas. Šitoks atitaisytas tekstas tikrai 
yra neklaidingas, t. y. be klaidos, kai tuo tarpu Vul- 
gatos vertime, pagal Bažnyčios nutarimą, nėra klai
dų tik tuose dalykuose, kurie liečia tikėjimą ir dora.

T. Klemensas Žalalis, O. F. M.

Marija Pečkauskaitė

Mergaitės Kelias
Mergaites asmenybė

VYŠNIOS
Ar mokotės, ar rašote, ar siuvate, ar kam

barį šluojate, ar lovą taisote — viską atliki
te su didžiausiu stropumu. O pradėjusios ko
kį didesnį darbą, nemeskite jo iš nuobodu
mo ir nekantrumo, bet, įtempusios valią, pa
baikite jį rūpestingai ir dailiai. Toliau, rei
kia kasdien pratintis valdyti liežuvį, pykti, 
nekantrumą, blogą nuotaiką, skausmą. “Kas 
neatsisako to, kas leista, tas nemokės atsi
sakyti ir to, kas neleista”. Mankštinant va
lią, patariama atsižadėti ir leistinų dalykų. 
Pvz., gavus laišką, jo tuoj neskaityti; gavus 
skanumynų, juos valgyti žymiai vėliau. Kai 
turime pasakyti įdomią žinią, ir mums lie
žuvis labai niežti, tuoj nesakyti; kai ką nors 
skauda, nesiskųsti kitiems. Gera valios pra- 
tyba yra valgyti nemėgstamus valgius, nesi- 
raukant, nerodant nepasitenkinimo. Kasdie
nis gyvenimas teikia daugybę progų valiai 
lavinti, tik reikia jomis naudotis.

Jaunos mergaitės ypatingai turėtų val
dyti savo nervus — tą norą dėl kiekvieno 
mažmožio verkti, visus tuos kaprizus, dėl 
kurių net jų artimiesiems taip sunku su jo
mis sugyventi. Iš tikro, gali mergaitė būti

venimas. Darbo daug ir iškultų javų — 1 kg. dar- 
vis dar ragina. Grįžęs iš bininkui— samdiniui, tam 
darbo randi “zemlianką”, tikra norma gyvuliams, 
katilą sriubos, 600 gr. ūkininkui. Jei gyvuliai ne- 
duonos (dienai), žuvies ir,registruoti, norma nepa- 
valgai su “draugais” atsi- į liekama. Laisvai parduoti 
sėdęs ant žemės. Mėsos negalima nei javų, nei gy

vulių. Parduoti galima tik 
valdžiai. Tuo atveju rei
kia registruoti pas komi
sarą. Valdžia moka treč
dalį kainos ir tai ne pini
gais, o kvitais, už ku
riuos gali gauti koopera
tyve ūkio padargus. Kiek
vienas žingsnis be leidimo 
yra baudžiamas, pav., už 
kiaulės paskerdimą 2 me
tai kalėjimo (pirmą kar
tą), antrąkart jau 6 metai 
Karagandos.
— Ar gauna žmonės laiš

kų iš užsienio?
— Gauna. Jie yra regis-

srities 1948 m. buvo iš-įduoda tiktai dukart per 
vežta 13 kunigų (taip pa-|savait§-
šakojo mano pažįstami). 
Jie buvo laikomi pradžioj 
Panevėžio kalėjime, o pa
skui išvežti. Apie vysk. 
Paltaroką nieko nesu gir
dėjęs.

Vienuolių niekur nema
tyt. Patyriau, kad, pav., 
iš Krakių vienuolyno pa
darytas kolchozas, kur į 
dirba ir buv. seserys. Ten

i

numas ir kitos revoliucinės “dorybės”. Sakykim, mo
kytojas tokių dalykų atvirai nedėstys, bet jis suras 
progų kitokiais būdais vesti revoliucinę propagandą.; muose 
Jei jis to nedarys, bus skaitomas Maskvos išdaviku ir 
neteks partijos bilieto, o kas skaudžiausia, neteks fi
nansinės komunistų paramos. Tuo būdu, parsidavę 
Maskvai, komunistai mokytojai yra vieni iš penkto
sios kolonos vadų. Savaime suprantama, kad jie nepa
geidaujami. K.

graži ir mokyta, bet jei ji nevaldo savo ner
vų, pasidaro nuobodi kiekvienam, net giliai 
ją mylinčiam žmogui. Iš tokių mergaičių 
paskui išauga isteriškos moterys, kurių visi 
vengia.

Mokslo tyrinėjimai sako, kad vienintelis 
vaistas nuo visokių nervų ligų esanti valia. 
Jei iš pat pradžios žmogus nepasiduoda savo 
nervams, nenusileidžia ligūstiems norams, 
tai niekados neįpuola į jokias isterijas, į jo
kias “nervų atakas”. “Mano laikais neuras
tenija reiškė blogą charakterį” — sakydavo 
viena ponia.

Žinoma, lavinti valią lengvas dalykas. 
Reikia, kad mūsų valia nuolat būtų aukšto 
idealo įkvėpta. Žmogus, kuris tiki į amžinąją 
savo paskirtį, gali viską padaryti, net iš pa
grindų pakeisti savo būdą. Tikėjimas yra 
niekada neišsenkąs šaltinis. Jei žmogus 'to 
šaltinio neturi, jo noras atsižadėti, save ap
galėti nėra patvarus. Nes kam save kankin
ti? Dėl ko? Tuomet lieka tik viena: “Valgy-- 
kime, ir gerkime, nes rytoj mirsime”.

Tikiuos, kad mano jaunosios skaitytojos 
kiekviena nori ugdyti savo valią. Reikia tik 
pasiryžti ir pradėti. Būdamos valingos, ne
praeisite gyvenimo be ženklo, be naudos, lyg. 
tos debesėlių atmušos ežero bangose, ir visi 
jūsų neišnaudoti, neišlavinti gabumai ir jė
gos neraudus aplink jus sustoję, kaip raudo
jo aplink Ibseno Peer Gyntą:

Mes esame mintys — tau reikėjo mus- mąstyti. 
Mes esame žodžiai — tu turėjai juos skelbti.

Miega visi irgi toj ‘zem- 
lianko j’: čiužiniai pri
kimšti pjuvenų, patiesti 
ant žemės; juos vadina 
‘rusiškais foteliais’. ‘Zem- 
liankos’ sukaltos iš lentų, 
apkamšyta samanomis. 
Vienkiemiai yra ardomi. 
Medžiaga gabenama į kol
chozus arba sunaudojama 
malkoms. Ūkininkai lai
kosi iki paskutiniųjų ir 
vengia kolchozų. Jie tiki
si, gal bus kokių permai
nų. Mano apskrity žinau 
šiuos kolchozus: Akme-

i

nusiųstos vienuolės ir iš 
Panevėžio. Be kitko, Kra
kėse yra didelis aerodro
mas, o Dotnuvoj buv. že
mės ūkio akademijos rū- 

> veikia politrukų 
mokykla. Sugriauta tiktai 
priešakinė rūmų dalis.
— Tamsta užsiminei a- 

pie kolchozus. Sakyki, 
kaip jie atrodo?
— Tai tikras vergų gy-

nes, Tiltagalių, Korsakiš- truojami ir kontroliuoja*
kių, Žvirblionių, Skverbų,! 
Subačiaus ir Dvariškių.

mi. Gavusieji tris laiškus 
iš užsienio dažnai sušilau*

Ūkiai yra partijos kon- kia ^los; nukentėju- 
troliuojami. Pav., kūlimo sių- ePatarM?a 
metu sunku ką nusukti. Kokia musų žmonių 
Yra nustatyta: nuo 10 kg.

Mes esame dainos — tu turėjai jas dainuoti. 
Mes esame ašaros — tau reikėjo jas verkti. 
Mes esame darbai — tau rėikėjo juos atlikti.

CHAMAS
Tas vardas jums gerai žinomas iš Švento

sios Istorijos, mano mielosios skaitytojos. 
Taip vadinosi vienas Nojaus sūnus, kuris 
pagarsėjo savo tėvo pajuokimu. Dėl to jis 
tapo amžino nemandagumo ir grubumo sim
boliu. Jis niekada nemiršta. Kartais glūdi jis 
pasislėpęs užkampyje, o kartais, piktu juo
ku išsišiepęs, sugniaužęs kumštis, ateina į 
mūsų tarpą.

Kas yra Chamas?
Pirmiausia tas, kieno širdyje nėra pagar

bos jausmo. Juk ir ano pirmojo Chamo kal
tės priežastis buvo pagarbos stoka. Jei būtų 
gerbęs savo tėvą,jis niekuomet nebūtų jo pa
juokęs, bet būtų pasielgęs kaip jo broliai. 
Kiekvienas, kas negerbia autoriteto, yra 
Chamas.

Dažnai girdi mokines ar mokinius sa
kant: “Kaip mes galime gerbti savo moky
tojus, kad jie nėra to verti?”

Gal būti. Gal iš tikro mūsų tautoje ne
daug gerų mokytojų. Gal iš tikro kiti nėra 
gerbtini. Bet kas iš to. Ir patriarchas Nojus 
nebuvo gerbtinas, kai pasigėręs nepadoriai 
gulėjo. O dėl to Chamas, nepagerbęs jo tą 
valandą, buvo amžiams paženklintas dėme. 
Čia neturi reikšmės, ar tas ar anas žmogus 
pats yra vertas pagarbos. Mes turime jį 
gerbti ne kaip šiokį ar tokį žmogų, bet kaip

Tęsinys 5-tame pusi.

autoriteto nešiotoją, aukšto pašaukimo tar- * 
ną, kilnios idėjos atstovą. Žinoma, prie to 
gali prisidėti ir pats asmuo, jei to jis nusi
pelnęs, bet šito nuopelno nebuvimas neatlei
džia mūsų nuo pareigos rodyti jam savo pa
garbą. Kas kitaip daro, yra Chamas.

— Ką noriu, tą ir darau, ir kas man ką 
padarys! Aš viską žinau ir viską galiu: Aš! 
aš! aš! O į kitus spjaunu.

Taip sako Chamas.
— Kodėl taip menkai teišmokstate kalbų? 

— klausi mokinį. — Kodėl mokytojai neuž
duoda rašomųjų darbų. Juk taip sunku pasi
savinti svetimą kalbą.

— Mes nesutinkam. Nutarėm, kad nebūtų 
jokių rašinių namie, — atsako mokinys.

Chamas kritikuoja visus ir viską ir be 
jokios baimės sprendžia visus klausimus — 
kilnių kilniausius, painių painiausius, įvairių 
įvairiausius. Perskaitęs kokią menką brošiū
rėlę kokiu nors klausimu, jis tariasi pažinęs 
jį iš esmės ir turįs teisę tarti sprendžiamąjį 
žodį.. Tai, apie ką amžių genijai galvojo visą 
gyvenimą, jis sukritikuoja per vieną minutę.

Chamas sakosi mylįs lygybę. “Koks jis 
čia ponas! Praėjo jau tie laikai! Dabar kiek
vienas pats sau ponas!” Bet pačiam būti po
nu ant kitų — ak, kaip jam miela! Ir jei jis 
gauna nors šiokios tokios valdžios, tai iš 
kailio nerias, kad visi tai matytų, ir kad jo 
valdomieji tai kuo skaudžiausiai pajustų. 
Aš jums parodysiu! Aš galiu jus į dulkes 
sutrinti!
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MAYORAS CURLEY - BOSTONO GERADARIS
♦:

iškilmingai Atšvęsta Kris
taus Karaliaus šventė. Pereitą 
sekmadienį šv. Andriejaus baž
nyčioj Kristaus Karaliaus 
šventė praėjo labai gražioj 
nuotaikoj. Šv. Sakramentas bu
vo išstatytas viešam garbini
mui nuo aštuntos vai. ryto iki 
4-tos vai. po piet. Parapijiečiai 
skaitlingai lankėsi, garbindami 
savo Aukščiausiąjį Sutvėrėją. 
Šventės progai pritaikintą pa
mokslą pasakė kunigas F. Bu
lovas, MIC. C.Y.O. jaunimo or
ganizacijos nauji nariai buvo 
viešai priimami į šią organiza
ciją.

Linkėtina p.p. Kavaliauskams 
laimingai sulaukti auksinio ju
biliejaus.

Padidėjo šeima. Pereitą 
vaitę p.p. Adomas ir Alena 
Kvederai susilaukė sūnaus. 
Sveikiname. P.p. Kvederai yra 
uolūs visuomenės darbuotojai. 
Adomas yra miesto Aldermo-, 
nas.

savo vedybinio
25 metų sukaktis, 

kun. V. Karkauskas 
šv. Mišias.

J. Matučiui
Šv.

Mirtis. Spalio 25-to po ilgos 
sunkios ligos, mirė savo na
muose a. a. Eva Stankevičienė. 
Liko nuliūdę vyras, dvi dukros, 
du broliai ir daug artimų gimi
nių.

Palaidota iš šv. Andriejaus 
j bažnyčios šv. Marijos kapuose 
! šalia savo mylimo sūnaus, ku
ris mirė prieš porą metų. Vieš
patie, pasigailėk sielų savo mi

nusiųjų tarnų, kurie daug ken
tėjo ir šiame pasauly slegiami 
ilgos ligos.

J I

asistuo- 
ir kun. 
Mišiose

šeimos. gi-

sa- 
ku- 
visi

Įsigykime bilietus. Bilietai 
susipažinimo su tremtiniais va
karui, kuris įvyks lapkričio 19. 
1949 m. Lietuvių salėj. 354 
Park St.. jau yra platinami ir 
kviečiame visus iš anksto įsi
gyti, kad būtų geriau komisijai 
susitvarkyti.

Čia ne kontestas raumenų ar amžiaus, bet proto kontestas.
Mayoras JAMES M. CURLEY yra tinkamiusias asmuo būti Bostono Mayoru.
Kiti kandidatai tuščiai prižada rojų Bostonui sakydami ką ateityje nuveiks. Baikės! 
Jei iki šiol nieko nenuveikė tai nieko negalime tikėtis ateityje!
Mayoras Curley prižadėjo ir išpildė tuos prižadus!
Curley pastangomis pagražintas So. Bostono pajūris ir įsteigta puikiausios maudynės 

ir pliažas.
Curley paskyrė Lietuvį į VVelfare Departmento Direktorius.
Curley pastangomis daug Lietuvių Veteranų šeimos gavo tinkamus namus.
Čia tik dalis priežasčių kodėl privalome balsuoti už Mayorą Curley!

JOSEPH A. LOLA. 40 Datessio Ct.. So. Boston. Mass.

Sidabrinis Jubiliejus. Sekma
dienį. spalio 23 dieną. 11-tą vai. 
su iškilmingomis šv. Mišiomis 
du broliai Kavaliauskai Anta- 
nlas su Katryna ir Albertas su 
Alese šventė 
gyvenimo 
Klebonas 
atnašavo 
jant kun.
B. Benesevičiui. 
dalyvavo jubiliatų 
minės bei daug jų draugų.

Po Mišių tuojau lietuvių 
iėj įvyko jubiliejinė puota, 
rioje dalyvavo daug svečių,
trys parapijos kunigai: kleb. 
kun. V. Karkauskas, kun. J. 
Matutis ir kun. B. Benesevi
čius. Vėliau atvyko 
Ražaitis iš VVaterbury.

Reikia pažymėti, 
Kavaliauskai yra čia 
augę, bet gražai
kalba ir visuomet dalyvauja 
lietuvių veikime. Gražiai išauk
lėjo vaikus. Antanas ir Katry
na Kavaliauskai turi du sūnus 
ir dukrą slaugę, kuri darbuo
jasi D. H. Washingtone. Alber-' 
tas ir Alesė Kavaliauskai turi 
sūnų ir tris dukras, kurių dvi 
jau yra slaugės ir dar siekia 
aukštesnio mokslo savo profe
sijoj. Jų mamytė Alesė yra uo
li šv. Cecilijos choro narė.

kun. V.

kad p.p. 
gimę ir 

lietuviškai

Priminimas. Primename, kad 
religinis koncertas įvyks sek
madienį, lapkričio 20 d., 7-tą 
vai. 30 m. vakare Šv. Andrie
jaus bažnyčioj. Koncertą ruo
šia šv. Cecilijos choras, vado
vaujamas prof. V. Matijošaus. 
Jame dalyvaus ir Vilniaus 
Valst. Operos solistas p. St. 
Liepas. Pasistenkim visi šiame 
parapijos istoriniam koncerte 
dalyvauti.

jų bei svečių ir keletas dvasiš
kių.

Seimo nuotaika buvo rimta, i 
ir visi pakeltu ūpu 
kaip suradus būdus 
nansų, kad galima 
dėti statyti 
rūmus.
*

Iš tikrųjų

naujus
I

svarstė, 
sukelti fi- 
būtų pra- 

kolegijos

Reiškiama nuoširdi padėkai 
T. M. ir už šio seimo suruoši
mą ir pavaišinimą dvasios 
kūno atžvilgiais. B.

bei
M.

i

Marianapolį Aplankius. Pe
reitą sekmadienį, spalio 30 d., 

į Kristaus Karaliaus šventėje, 
Marianapoly, Tėvų Marijonų 
Kolegijoj. įvyko T. M. K. rė
mėjų metirfls seimas, kuriame 

1 dalyvavo gražus būrelis rėmė-
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BALSUOKITE UŽ LIETUVI

John A Svirsky
Brocktoniečiai Lietuviai — dėkime savo baisus už

Lietuvį JOHN A. SVIRSKY, tad ir turėsime Lie

tuvį atstovą Miesto Vaidyboje —

Lietuviai už Lietuvį!
BRONIUS P. 8ARTKEVICIUS.

42 Virte Street. Brockton. Mass-

j

daug yra rašoma 
ir kalbama, labai jaudinamas! 
dėliai nykimo lietuvių kalbos,' 
bet kaip mažai yra kreipiama1 
dėmesio į lietuviškas mokyklas. I 
kad jas tinkamai užlaikius, ir 
siunčiama savo sūnų, kur jie 
įsigytų lietuviškų mokslų, mo
kytųsi lietuvių kalbos ir t.t.

Čia teko patirti mandagus 
patarnavimas iš čion gyvenan
čių tremtinukų. tik skaudu bu
vo iš jų išgirsti apie jų mylimų 
tėvelių liūdną likimą. Tėvai 
Marijonai nusipelno garbės bei 
paramos už šių našlaičių, bei 
tremtinių šeimų, kurių čia ran
dasi apščiai prieglaudą.

MEDLEVA ŽIEVIES

BOSTONO KIEČIAI!
Lafkričio-Nov. 8 d., 

balsuokite už

DACEYJ
SCHOOL COMMITTEE

Šioje tarnyboje reikalinga iš- 
mintiga moteris, kuri tikrai 
interesuotusi vaikų gerove ir 
mokyklų švara. Ji yra bai
gusi Emmanual College, 
Simmson College ir North- 
eastern Universitetą teisių 
fakultetą. Ji yra indorsuota 
Įvairių moterų klubų ir or

ganizacijų. Taigi, kam rūpi vaikučių gerovė, lapkričio 8 
d. atiduokite savo balsą už Mrs. Attoraey Kathleen T. ' 
Kyan DACEV į School Committee.

1

lis ir 3 metų daklamatorė An
gelė Mikniūtė.

Marija Jasulaitytė, vietos 
High School mokinė grašiai 
paskambino pianinu “Rosary” 
ir “8tar of the Sea“.

Visos meninės dalies centrą 
sudarė iš New Yorko atvykusi 
solistė R. Mainelytė, kuri dir
ba NCWC Resettlement sky-1 
riuje. Vien jos pasirodymas 
scenoje su gražiais tautiškais 
drabužiais sukėlė jai gausias 

(ovacijas. Ji pagiedojo Haende- 
įlio “Lascia ch’io pianga” ir 
“Maldą’’ ir G. Verdi “Sveika j 
Marija”. Jos gražus, švelnus 
balsas taip tiko toms religi-' 
nėms giesmėms, kad tikrai išė
jo kaip graži, jautri malda. 
Publika klausėsi, kaip užburta.

Solistei akompanavo vietos 
vargonininkas p. V. Justas, ne
nuilstamas choro vedėjas, ku
ris visą šavo laisvą laiką ski
ria įvairiems parengimams.

Gražų užbaigos žodį pasakė 
p. Jasulaitis ir ypatingai gra
žiai ir jautriai pakalbėjo kleb. 
kun. J. Kinta, pasidžiaugda
mas tarp kitko, kad naujai at- 
vykstantieji lietuviai atneša 
iš Lietuvos gražių papročių ir 
kad jų vaikučiai‘gražiai religiš
kai auklėjami.

Pačioje pabaigoje dar kalbė- 
jo ir T. Pranciškus Giedgau- 
jias, O.F.M., kuris čia sekmin-

* gai vedė dviejų savaičių misi- School lietuviams, 
jas, vienas lietuviškai, senesnės 
kartos žmonėms ir tremti
niams, o kitas — angliškai kal
bantiems parapijiečiams.

Korėtų).

i t

i i i JX

X
t

fI
t

p-lė Žičkaitė tik nesenai atvyko 
iš tremties.

Laidotuvės. Spalių 20 <
Brightone mirė a.a. Dominin
kas Meškauskas. 96 m. amž. 

į Velionis spalių 22 d. iš N. P.
bažnyčios, palaidotas Šv. My- 

*’’kolo kapuose. Paliko nuliūdime1 
j žmoną Amelią. dukterį Vikto-: 
irią Corkery ir šešis anūkus.Į 
[Velionis buvo vienas iš seniau-' 
■ šių gyventojų Brightone. Daug' 
yra aukavęs mūsų bažnyčiai.j 
Jo yra paaukota viena klausyk
la ir daug sėdynių. Velioniui 

! paskutinį patarnavimą sutiekė
laidotuvių direktorius p. P. 
VVaitkus. Pasilikusiai nuliūdi
me velionio šeimai, reiškiame 
užuojautą.

Atidarė Naują Gėlių Krautu
vę. Šiomis dienomis, veiklus 
mūsų parapijos jaunuolis, karo 

; veteranas p. A. Jakutis, atida- 
1 rė modernišką gražią gėlių 
Į krautuvę, vardu “Observatory 

’ Hill Florist”, Concord avė., už 
Harward Sq. Visi lieutviai pa
remkite šią naują lietuvišką 
įstaigą. Laidotuvėms, ar vestu
vėms užsisakykite gėles tik pas 
p. Alfonsą Jakutį. Jis yra pa
tyręs gėlininkas ir jums visa
dos mandagiai patarnaus ir 
paruoš puikiausias gėlių puok
štes. Sveikiname p. A. Jakutį 

linkime geriausios sėkmės.
A. D.

ir

PA1HB0N, KJ

Sekmadienį, lapkričio 6 d., 
7:30 vai. vak. per WMEX ra
dio stotį — 1510 bus transliuo
jamas dramatizuotas apsaky
mas apie Šv. Klarą (St. Clare), 
Seserų Pranciškiečių įkūrėją ir 
jų motinėlę.

Šventoji Klara, aukštos kil
mės mergelė, savo jaunystėje 
paveikta Šv. Pranciškaus iš A- 
syžiaus gyvenimo šventumo, 
paliko turtingus tėvų namus ir 
pradėjo neturto ir atgailos gy
venimą. Pasiklausykite.

ftemkfte tuos profesijonalus Ir 
■lerius, kurie savo skelbimais remto 
■*Darbinmka”.

Visi skelbkite* "Darbintotke”.

Dabartinis Bostono Mokyklų 
Komiteto Pirmininkas

Dantų Gydytojas ir Chirur
gas PATRICK J. FOLEY, yra 
'plačiai žinomas South Bostone, 
nes jis čia gimė, užaugo, ir gy- 

įvena. Jis yra žinomas ir daug 
i lietuviams, ypač profesiona- 
i lams. Jo pastangomis buvo 
i perduotos dvi viešos mokyklos 
į Švento Petro lietuvių parapijai, 
viena prie lietuvių bažnyčios, o 
antra ant kampo I ir East 6th 
gatvių. Jo pasirūpinimu buvo 
suorganizuoti anglų kalbos 
kursai South Boston High 

nesenai at- 
vykusiems iš Vokietijos.

Dr. Patrick J. 
džiai remia visas 
stangas grąžinti 
priklausomybę ir 
tuvos lietuvius 
Stalino genocido 
išnaikinimo, 
rusai komunistai kaip tik sie
kia visiškai išnaikinti leituvių, 
latvių ir estų tautas.

Kaipo Bostono mokyklų ko
miteto narys Dr. Patrick J. 
Foley gražiai pasirodė savo 
darbštumu ir sumanumu ir to
dėl Bostono miesto piliečiai jį 
išrinko 1941 ir 1945 metuose 
didžiausiu balsų skaičiumi. Be 
abejo jis ir vėl bus išrinktas 
Lapkričio 8 d., 1949 m. Bosto
no miesto rinkimuose.

Lietuviai balsuotojai privalo 
ateinančiuose rinkimuose pa
remti tikrą lietuvių draugą. 
DR. PATRICK J. FOLEY.

SkL

Foley nuošir- 
lietuvių pa- 

Lietuvai ne
išgelbėti Lie- 
nuo baisaus 

arba tautos
Dabartiniu laiku

LDS Naujos Anglijos Apskrities

Metinis Suvažiavimas

Medleva yra vie- ■ 
nas geriausių gy- j 
duolių nuo užsise-' 
nėjusių vidurių už-, 
kietėjimo, geriant 
daug ar mažai, ji 
nepakenkia svei

katai, ji lengvai liuosuoja vi
durius, stabdo galvos skaudė
jimą ir priduoda kūnui gyvu
mo ir skaistumo. Vienas puo
dukas verdančio vandenio ir 
vienas šaukštukas sutrintos 
Medlevos Žievių, gerk kada at
šals. Medlevos Žievės SI.50 
svaras, o už S1.00 10 uncijų.

Trukžolių šaknis vaistas nuo 
patrūkimo, po krūtine skaudė
jimo, dieglių, palengvina atko- 
sėjimą, verčia prakaituoti. 
Trukžolių svaras 32.50, o už 
$1.00 5 uncijos.

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

W. J. CHshota
GRABORRS 

"Asmeniškas Patarnavimas' 

381 Smith SL, 
PROVIDENCE, R. I.

Telephone
Ofiso: Dexter 4.^52

Namų: PI. 62M

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

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

Kviečia Apskrities Valdyba.

įspūdingas Kristaus Karaliaus 
šventės Minėjimas

Praėjusį sekmadienį Pater- 
sone buvo surengtas pirmas 
viešas Kristaus Karaliaus šven
tės minėjimas su gražia ir į- 
spūdinga programa.

Minėjimą atidarė Šv. Vardo 
Dr-jos pirmininkas, žymus vie
tos lietuvių katalikų 

Jis 
šis minėjimas

Choristų Pagerbimui Vaka
ras. Spalių 17 d. vakare, kata

likų klubo patalpose įvyko va- 
1 karas choristų pagerbimui. Pa- 
! rengime dalyvavo visi kunigai 
j ir dauguma choristų. Po va
karienės choristai išpildė mažą 
programėlę. Gražiai pasirodė 
visų mėgiamas dainininkas p.; p. J. Jasulaitis. 
A. Kantrimas* išpildydamas ke- kad 
lėta solo. Taipgi pasirodė daini- tremtinių iniciatyvos 
ninkė p-lė V. Jankauskaitė, su- i progos pamatyti, 

Įdainuodama solo ir kartu su p.'—: *—— 
A. Kantrimu išpildė kelta due
tų.

Atvykęs iš tremties p. J. Ka
zėnas visiems padarė surprizą, 
pasirodydamas su žavingu bal- 

isu ir gražia daina. Po progra- 
■ mos choristai linksmai pašoko, 
i Muzikas p. Narkevičius, kvie- 
|tė jaunimą prisirašyti prie cho
ro. Tėveliai turėtų paraginti 
savo vaikučius — jaunimą di
dinti parapijos chorą. Po pa
rengimo choristai pilni įspū
džių skirstėsi namo.

i

i

veikėjas, 
pabrėžė, 
išėjęs iš 
ir būsią

kaip tokie 
iminėjimai buvę rengiami Lie
tuvoje.

Toliau sekė p. A. Masionio 
paskaita, kurioje jis labai vaiz
džiai nušvietė, kuo baigiasi 
žmonių pastangos įkurti žemė
je rojų be Dievo ir kaip vietoj 
laisvės žmonės patenka į tokią 
vergiją, iš kurios nėra jokio 
išsigelbėjimo. Jis prisiminė ir 
kankinę Lietuvą su tūkstan
čiais kankinių, sugretindamas 
juos su pirmaisiais krikš
čionimis kankiniais, nes kaip 
anie, taip ir šie kenčia ir mirš
ta už Kristų, už krikščionišką
ją kultūrą, kurios naikinimas

• vykdomas žiauresnėmis, negu
• Nerono priemonėmis.

Tremtinių vaikai padeklama
vo gražių, šventei pritaikintų,

Buvo padaryta* operacija.
Sekmadienį, spalių 18 d. mūsų 
choro choristei p-lei S. Žičkai- 
tei buvo padaryta skubi apen
dicito ojieracija. P-lė Stefa po
operacijos greitai sustiprėjo ir,! religinių eilėraščių. Deklamavo: 
jau grįžo į namus. Linkėtina J. Adomaitytė, U. Janulevičiū- 
p-lei S. Žičkaitei greitai -pa- tė, D. Masionytė, T. Masionytė, 
sveikti. Tenka pažymėti, kad Vytis Augulis, Audronis Augu-1

Jei spaudžia vargas.

graužia rūpestis.

kreipkis į Mariją.

Nekalto Prasidėjimo Vienuolyne, Putnam, Conn. 
laikoma Novena į

v 
s 
» 
I 
I 
i 
t

Marija riskg gali pas Dievg!

sielojiesi Lietuvos ir 

žmonijos nelaime, tai

Neimi nMei|j( Manu
Novena prasideda lapkričio 29 dieną ir 

baigiasi gruodžio 17 dieną.
Norėdami įsijungti į šią No veną, siųskite 

savo intencijas šiuo adresu:
Immacuiate Conception Cenvent 

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

intencijas, ir jei gali, nors maža auka paremia 
Jauniausią Lietuvaičių Kongregaciją Amerikoje.L“Kers-
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Misijonieriaus Laiškai
Meilė, Skaistybė ir Laimė

se-

(Tęsinys}

KAIP IŠLAIKYTI 
SKAISTYBĘ?

Mano mielas brolau,
se, ar Jūs išliksite skais
tūs, ar ir Jūs pasinersite 
mūsų 
tvane?... 
nuo Jūsų 
sąlygose 
žmonių 
Jeigu Jūs 
gos valios 
skaistybę 
reikiamas sąlygas, tai pa
jėgsite.

Kaip sprūstelėjęs žmo
gus mechaniškai skęsda
mas į šalis rankas, sten
giasi išlaikyti pusiausvy
rą, taip jis nesąmoningai 
išrausta, pamatęs ar pa
jutęs ką neskaistaus. Tai 
yra pirmas signalas sau
gotis pavojaus. Tas gėdos 
jausmas verčia ir paskui 
žmogų išrausti dėl savo 
nešvarių darbelių. Bet da
bar pasaulis nori Jums, 
brangusis-oji, šį gėdos 
jausmą atbukinti. — “Ne
būk perdaug jautrus — 
negi esi vaikas!” Žinoma, 
perdėtas gėdingumas yra 
nesveikas. Bažnyčia to ir 
nereikalauja. Ji visiškai 
ramiai leidžia 
“Sveika Marija”, 
mosios rožančiaus 
pirmąją

laikų nedorybės 
Tai priklausys 
pačių, kokiose 
ir tarp kokių 
begyventumėte, 
būsite ryžtin- 
saugoti savo 
ir susidaryti

irslaptį, žiūrėti religinių 
meno paveikslų, kur vaiz- : 
duojamųjų asmenų rūbai ‘ 
nepakankami, bet ten pir
mauja didelė mintis, stip
ri išraiška, o ne lytinių 
geidulių žadinimas, kaip 
daugelio moderniųjų me
nininkų kūriniuose, pro
pagandiniuose plakatuose, 
kino filmose.

“Vargai tautai, kuri ne
bemoka išrausti, — ji pa
smerkta žūti” — pasakė 
vienas žymus sociologas. 
Vargas ir mūsų tautai ir 
Jums, jei Jūs leisite Jūsų 
gėdos jausmą užmigdyti, 
jei protu ir valia prisidė- 
tumėte prie jo sunaikini
mo! Išlaikykite sveiką gė
dos jausmą!

Valdykite ir savo akis, 
nes šv. Raštas sako: “Va
gis įlenda pro langą, mir
tis gi — pro akis”, sielos 

1 nekaltybės mirtis. Išga
nytojas žinojo, ko reika- 

, laująs: “Jūs girdėjote,

prasidėjusio vyksmo są
moningai nuodė minga 
mintimi. Štai užsižiebia 
pirma kibirkštis ir, jeigu 
mes jos tuoj neužgesina
me, kai tik sąmoningai 
pajuntame, užkuria

E Lietuvos 1 Betyjus Kasytas

Pradžia 3-čiame pusi.
nuotaika dabartinėj Lie
tuvoj?

_ _ . J1 — Visi laukia Karo kaip
liepsnom mūsų vaizduotę j išganymo. Daugumas na- 
ir valią, visą mūsų nervų 
sistemą paverčia liepsno- 
jaššta d^gfų, fe* ĮjaMteti
polinkiai sukartai! ar vė- nę. Psmaię* vienoje lovo- 
lian veržiasi kaip pašėlę Yje merdėjančią jauną 
išsikrovimą. merginą, teiraujasi gydy-

Todrt taip svarbu yra tojM - “Kodėl ši graži mer-

Paryžiuje kartą vienas 
rašytojas aplankė iigoni-

muose nenakvoja. Karo 
stovio nebėr.
buvo 
namų 
iki 6 
stovi 
parduotvėmis. 
niai dažnai i 
gauna.

Anksčiau 
uždrausta išeiti iš 
nuo 10 vai. vakaro 
vai. ryto. Miestuose 
eilės žmonių ties i 

Paskuti- 
nieko nebe- 

Fabrikai dirba, 
bet gaminiai eina Rusi
jon, pav., Panevėžy, Lais
vės aikštėj, veikia auto į- 
monė, kur gaminami ‘Zis’

%
t

iš dan-
Rašyk 
kurie

“Aš girdėjau balsą 
gaus kuris man sakė: 
palaiminti mirusieji, 
miršta Viešpatyje”.

Apr. 14:13.

Mes Pasiilgstame Dievo

Dr. B. Paulius, 0. P.nežiūrėti sąmoningai, flfc-gaitė turi mirti?” Gydyto-| automobiliai (iš tikro tai 
šuo jasčiai — smeigiančiai atsakė: - • - .........
į kitos lyties aarnsma. degimas dėl persišaldy-Įgatvėmis . _:: 
Nuogybių žiūrėjimo rei- «o! Tai modernios mados p2is” autobusai, 
kia išvengti. Nepasiduoti auka!” Gi anglų gydyto-1 Mūsų žmonės prislėgti 
dėl švaros ar kitą motyvą* įa paskelbė, kad 18-27’jr gyvena nuolatinėj bai- 
suviliojamam bendrų ar metų amžiaus tarpe mirš-.mgj Aš negaiėjau pakelti 
šeimyninių maudyklių. fanerų moterų skaičius vis - - ......................
Atsiminkite, ką jau paša- didėja. Tikrai, kiek kūno, 
kė šv. Ciprijonas: “Yra bet kiek dar daugiau sie- 
maudykUų, kurtos ne šva- mirčių neša dabar mo-; 
rina, bet sutepa”. Kiną dėmiosios mados? O juk! 
filmos reikalauja didelio už jas reikės atsakyti, 
apdairumo. Jos vaizduoja (Bus daugiau) ‘
ne tikrąjį gyvenimą, bet 
rašytojo vaizduotės, reži-Į 
sieriaus ir biznieriaus ap
skaičiavimų sukurtą. 
Muncheno mergaičių pa
taisos namuose 80% mer- 
ginų pasisakė doroviškai

4

Plaučių už-Įpor(jas 4 įr 8 cil.) Kauno
--------- £4* _ 1 J__ i Z

i gatvėmis važinėja irgi

maudyklių. fanerų moterų skaičius vis

kė iv. Ciprijonas: “Yra bet kiek dar daugiau šie-

ta

tokio gyvenimo ir beveli
ju dirbti anglių kasyklo
se, bet būti laisvas ir gy
venti be baimės. Nusima
nau mechanikoj, ir su lai
ku tikiuosi žmoniškai įsi
taisyti.

Nauji Tremtinių Transportai
Apie š. m. lapkričio 5 d., lai-f 

vu “General BaRou” į Bostoną
kad seniesiems pasakyta: puolusios taip žemai dėl »tvyhsta lietuviai tremti- 
Nesvetimoteriausi. Aš gi blogų filmų žiūrėjimo. niai:
jums sakau: Kiekvienas, 
kurs žiūri į moteriškę jos 
geisti, jau su ja svetimo
teriavo savo širdyje” (Mt. 
5, 27). Moderniausi biolo
gijos ir psichologijos duo
menys tai patvirtina. Juk 
nedoras darbas yra tiki kartą atsitraukimas yra'Andrius, 

ir antrąją pa- paskutinis aktas seniai) didvyriškumas. phia, Pa.

Bidva, Adam į Brockton, 
Mass.

Beraitis, Vytautas į Maspeth, 
L. I., N. Y.

Brazienė.
go, III.

Brunotas,

i

f

kalbėti 
Links- 
dalies

Prieš einant į kurią filmą, Algimana vičius. Vincenta į
patarčiau Jums nuspręs- Pitsburgh, Pa.
ti: “Ar galėčiau aš po Šios Bakanavičius, Uršulė, Ramu- 
filmos žiūrėjimo Ramiai tis į Paulsboro, N. J. 'Mass.
stoti prieš Dievo — Teisė- Brazienė, Anelė, Antanas į Černius, 
jo sostą?” Jei taip — ei- Dover Foxcroft, Maine. Į L. I., N. Y.
kitę, jei ne — bėkite! Ne į Butkūnas, Andrius. Zofija.! Cyras, Augustas,

Vaidotas į Phiiadel- Irena, Raimundas į
jter, Virginia.

■ ■ Cizauskas, Pranas. Elena, 
‘Violeta į Ypsilanti, Mich.
• Dulskienė, Uršulė. Janina į 
į Putnam, Conn.

Didžienė. Jadvyga į Britton, 
Mich.

Davidov, Irena į Brooklyn, N.

Antanina j Chica-

Jonas į So. Boston,

Maspeth,Juozas Į

Rudolfas, 
Winches-

PUIKIAUSI GYVENIMUI 
VIETA PASAULY...

— bet vistiek negalime tvirtinti

kad mes turime VISKO.

Mes neturime anglies kasyklų

Vis dėlto gera vadovybė ir techniški

gabumai sumažina tas ekstra išlaidas.

f

Mrerlnrmmt įiponsatfd Vy SOStUN EDISOW COMPANT
*

ower companies

ar geležinkeliais nusprendžia 

elektros kainas Naujoj Anglijoj.

«

Berkshiruose, nei aliejaus versmių ant Capc Cod. . 

Taigi tų kuru parvežimas laivais

Šiandien elektra Naujojoj Anglijoj yra pati 

Pirmoji Pigmena šeimynos sąmatoj—iš jos 

daugiau gauni naudos negu kitko už tuos pinigus.VANDENS JĖGA

MOj'U vandens resursai buvo

smarkiai plečiami, tačiau Naujojoj 

Anglijoj elektra tenka gaminti ga

ru. es. išskyrus Maine, vandens 

jėgos neužtenka. eleetrie light and
OF NEW KNOLANO
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Mielasai Skaitytojau:
Didysis Patmos mistikas, 

būdamas tremtyje, turėjo nuostabų regėjimą: jis ma
tė tartum artėjančią pasaulio pabaigą ir girdėjo bal
są iš dangaus jam sakantį: “Rašyk palaiminti miru
sieji, kurie miršta Viešpatyje”. Mirti Viešpatyje reiš
kia skirtis iš šio pasaulio santaikoje su Dievu, pašven- 
čiančioje malonėje, be sunkios nuodėmės. Dėlto ir kal
bant apie dievobaimingų žmonių mirtį yra sakoma: 
“Užmigo Viešpatyje”.

Lapkričio mėnuo su krintančiais pageltusiais la
pais primena mums mirtį. Tuo tarpu Katalikų Bažny
čia primena mums Šventųjų Bendravimo paslaptį, 
kuri suartina visas tris Kristaus Mistinio Kūno dalis, 
būtent: kovojančią ant žemės dalį, kenčiančią Skais
tykloje ir besilinksminančią Danguje. Lapkričio mė
nesio pirmąją dieną kiekvienais metais mes, kovojan
čio Kristaus Mistinio Kūno nariai, esame kviečiami 
ir skatinami bendrai pagerbti visus, Šventuosius Dan
guje, kurie sudaro besilinksminančią Kristaus Misti
nio Kūno dalį. Lapkričio antrąją dieną ypatingai esa
me kviečiami ir skatinami melstis už Kristaus Misti
nio Kūno dalį kenčiančią Skaistykloje. Šventieji Dan
guje meldžiasi už sielas esančias Skaistykloje ir lau
kia jų atvykstant į Dangų, nes jų išganymas yra už
tikrintas — lieka tiktai atlikti laikiną bausmę už nu
sikaltimus. Mes tą jų bausmę galime sutrumpinti sa
vo maldomis ir šventų Mišių aukomis. Šventasis Raš
tas patvirtina katalikų paprotį melstis už mirusius, 
sakydamas: “Šventa ir naudinga mintis yra melstis 
už mirusius, kad jie būtų išlaisvinti iš jųjų nusikalti
mų”, (II Mach. 12:46). “Dažnai melskis už mirusius”, 
sako Šv. Augustinas, “tai nemirsi nelaiminga mirti
mi”. Dr. B. FMrihM* O. P.

Grasas, Stanislovas, Emilija 
j Brockton, Mass.

Gulbinas. Jeronimas į Chi
cago, III.

-Jonaitytė. Agnieška į Pits- 
burgh. Pa.

Juralevičius. Vincas. Romual
da į E. Granby. Conn.

Jurska, Algimantas i Thom- 
sonville, Conn.

Ketvirtis, Ignas į Brooklyn, 
N. Y.

Kentra. Bronius į Chicago,

Šv. Jonas Apaštalas,

Plepys, Irena į Chicago, III. | Urbikienė, Elena į Turtle 
Rimas, Motiejus, Aldona į Creek, Pa.

Torrington, Conn. i Uselytė, Aldona, Ona į Tur-
Rutkauskas. Ričardas į E. tle Creek Pa'

Crangy, Conn.
Ruksys, Antanas į Phiiadel- dele,

phia. Pa.
Slepavičienė. Amiliįa į Phila-

Kaminskas, Elegijus į Chica
go, III.

Kudaba, Julius į Chicago, III.
Kunigėlis. Pranas, Julija į 

Rochester, N. Y.
Kedytė, 

P. O., Md.
Kisielius.

Romualdas, 
nardas į Maspeth, L. I., N. Y.

Kogelis, Leonas, Irena į 
Sherburn, Minn.

Kupsytė, Ona į Wilmington, 
Dėl.

Miliauskas. Bronius, Zofija, 
Danutė. Aldona. Regina. Biru
tė į Chicago, I1L

Macnorius, Petras, Bronisla
va, Regina, Stanislava j Phila
delphia, Pa.

Maliska, Juozas į Norwood, 
Mass.

Mickevičius, Stasys. Marija, 
Adomas. Tada, Stanislavas, 
Andrius, Gražina. Kazys, Ro
zalija į Omaha, Nebr.

Mickus, Albinas j Cicero, III.
Metas, Emilija į Westfield, 

N. Y.
Nesavas. Julius į Philadel

phia. Pa. * ,
Nekrasovas, Mykolas, Mari

jona, Vilius į Fairview, N. J.
Papikas, Juozas, Sigrid į 

Freehold, N. J.
Parakininkas, Dovas, Mari

jona, Irena, Rimantas j Chica
go, III.

Prizgintaitė, Adelė į Athol, 
Mass.

Ona į Glen Burnie

Juozas, Viktorija.
Bernardas. Leo-

Vaitekūnas, Bronislovas, A- 
Bronislavas, Algirdas į 

Providence, R. I.
Variakojis. Eugenija, Rai- 

delphia. Pa. mundas j Cleveland, Ohio.
Škėma. Stasys į Rockford, Vidra, Jonas. Marė į Macedo- 

111. nia, Ohio.
Stasys, Boleslovas, Elzbieta Vildzius, Jonas į New Bri- 

j Chicago, III. tain, Conn.
Saulius. Vladas. Ligia j Phi- Zablauskas, Augustas. Erna, 

ladelphia. Pa. Ingrida. Uršule, Vinfridas į
Sielyla. Stasys į Waterbury. New York, N. Y.

Conn. . Asas. Pranas į Chicago. III.
Sliteris. Pranas. Kazimiera, • Aninkevičius. Jonas. Bronis- 

Algirdas į Waukegan, III. lava. Jonas. Irena į Chicago, 
Stasys, Stanislovas į Chica- Ilinois.

go. III. * ' Atvykstančius uoste pasitiks
Seselski. Franz. Hedwig į organizacijų atstovai.

Cleveland, Ohio. j BALF Imigracijos Komitetas.

Kiekvienas Lietuvis Skaito
Vienintelį Pasaulio Lietuvių Kultūros Žurnalą

AIDAI
Nuo Spalių 4, 1949 Mėty Mėnesini 

Kultūros Žurnalą
AIDAI
perėmė leisti

LIETUVOS PRANCIŠKONAI AMERIKOJE
AIDAI yra vienintelis mėnesinis mokslo, literatūros bei 

meno ir visuomeninio gyvenimo žurnalas
AIDAI žadins tautinės kultūros kūrybą ir skelbs jos lai

mėjimus
AIDAI burs aplink save visas mūsų tautos intelektualines, 

menines ir religines pajėgas
AIDAI iki Naujų Metų bus leidžiami Vokietijoje, nuo Sau

sio 1, 1950 — Jungtinėse Amerikos Valstybėse
AIDUS redaguos redakcinis kolektyvas, sudarytas iš žy

mių lietuvių mokslininkų, rašytojų ir kitų kultū
rininkų. Vyriausias redaktorius — rašytojas An
tanas Vaičiulaitis.

AIDŲ 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

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

AIDŲ administracija: AIDAI, Kennebunk Port, Maine. 
Tel. 5
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pijieėiai ir jų prieteliai parda
vinėja bilietus. Rengėjai sten
giasi kuo daugiausiai parduoti 
bilietų,
$8,000.00 pelno, 
žiūrėsime, ką duos 
pastangos.

(Politinis Skelbimas) J
M

kad sukėlus bent 
Lauksime ir 

šios visos

A.LR.K. Naujos Anglijos
Apskrities Federacijos

Suvažiavimas

nių. Pastatykime katalikiškos 
veiklos darbą pirmoj vietoj ki
tų

I

t 
l d.. 
Jur

gio parapijos svetainėje įvyks
ta N. A. Apskrities Federaci
jos suvažiavimas. Visi Federa
cijos skyriai raginami išrinkti 
ir kuo skaitlingiausiai atsiųsti 
atstovų.

Tapgi visos katalikiškos or-

Sekmadienį, gruodžio 11
2 vai. p.p. Norvoode šv. .

I

mūsų kasdieninių reikalų.
Pirm. A. Daukantas

Rašt. B. Jakutis,

BROCKTON, MASS.
Koncertavo. Pirmadienį pietų 

laiku per vietos radio stotį 
WBET Šv. Roko 
rinktinis jaunimo 

' surengė programą

I

Atvyksta svečių. Kas savai
tę iš tremties į Broektoną at
vyksta vienas kitas svečias. 
Vietos Katalikų Federacija, rū
pinantis kun. Simeonui Saulė- 
nui ir panelei Kašėtaitei, sten
giasi naujakuriams surasti dar
bus ir butas. Garbė mūsų Fe
deracijai. kuri taip rūpestingai 
prižiūri tremtinius.

lietuvių parapijoj, So. Boston, 
Mass. Dalyvaus šv. Mišiose, 
kurios bus atnašaujamos 10 
vai. rytą tos parapijos bažny
čioje, ir bendrai priims šv. Ko
muniją. Po pietų įvyks ses’jc;, 
kur kalbės svečiai kalbėtojai, o 
po sesijų — pamaldos. Tuo me
tu bus įpareigota nauja valdy
ba. Mūsų Sodaliečių prefekt o 
Ona Pazniokaitė bus įpareig >- 
ta Naujosios Anglijos Mergai
čių Sodalicijos raštininke.

HORWOOO, MASS.
Praeitą penktadienį, spalių 

28 d., parapijos svetainėje įvy
ko susirinkimas ir prakalbos, 
kurias surengė ALRK Feder a
cijos 10 skyrius.

Šio susirinkimo tikslas buvo 
pasitarti apie Visuotiną Ameri
kos Lietuvių Kongresą ir suži
noti daugiau apie lietuvių veik
lą Lietuvos išlaisvinimo reika
lu.

Susirinkimui 
deracijos skyriaus 
gis Versiackas 
Ieva Tvaskienė.

Kalbėjo kleb. 
Norbutas, kun. 
p.p. V. Jakštys, 
A. F. Kneižys, 
Pr. Kudirka ir kiti.

Komisija pranešė, 
rinkta aukų apie $50.00, ir 
pasiųsta VAL Kongresui.
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Dabar Jums laikas pasirinkti teisingą ir darbščią 
Bostono miesto administraciją su majoru PATRICK J. 
SONNY McDONOUGH ir nusikratyti senos administra
cijos.

vadovavo Fė- 
> pirm. Jur- 
ir vice pirm.

P.p. J. Versiackai, gyv. Chn- 
pel St., persikėlė į savo naują 
ir modernišką namą, 49 Brook- 
field Rd. Linkime geriausių 
sėkmių, p. Jurgis Versiackas 
yra ALRK Federacijos sky
riaus pirmininkas ir kitų drau
gijų valdybose.

/

kun. Feliksas 
Al. Janiūnas, 

Zaranka, 
Kudirka,

Kristaus Karaliaus šventė. 
Šv. Roko parapijos nariai iškil- 

Kristaus 
Per visas 
skaitlingas 
prie Dievo 
veidų, kad 

prisiminė

parapijos
ansamblis mingai apvaikščiojo

4-rių met. Karaliaus
Jung. Tautų įsikūrimo sukak- ketvertas šv. Mišias

šventę.

ganizacijos prašomos prisiųsti £įaj paminėti. Vietos Brocktono žmonių būrys 
Tv”’~ svarbių £aro Veteranų organizacija j Stalo ir matėsi i.

Pasistenkime. keletą lietuviškų dainelių. į Kristaus karaliavimo svarbą.
-

i Vaikelių palaiminimas. Kris
taus Karaliaus šventėje 2 vai. 
po pietų visi parapijos tėvai 
atsinešė ar atsivedė savo vai
kelius. Parapijos klebonas pa
šventino medalikėlius, ir kuni
gams pagelbstint, kiekvienam 
vaikelių uždėjo ant kaklo. Tai 
buvo jaudinantis vaizdas ma
tant laukiančius apie 500 ma-

ėjo 
iš 

pakvietė parapijos chorą išpil-'visi su džiaugsmu
atstovus-es. Daug yra
reikalų, kuriuos suvažiavimas 
turės išspręsti.
kad suvažiavimas būtų sekmin- j^albą. apie Lietuvą, jos vargus ’ 
gas. Taipgi pageidaujama mū- ir norą įeiti j Jung Tautas paJ 
sų inteligentijos, svečių ir 'ieš- ruo§g Julius Konstantinavičius.
-------  ■ ■ -Jam susirgus, kalbą perskaitė 

p-lė Julia Jakavonytė. Viskas 
pavyko 
lietuvius.

. širdingai sveikino.

Ret 60 8-3729 SO 8-4618

Utfmanian Fumiture Co.
MOVERS — 
Insured and 

Bonded 
Local & Long 

Oistance 
Moving

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

■

I

puikiai ir kitataučiai f 
programos rengėjus.

Parapijos parengimas. Šv.
Roko parapija rengia
ŠURUM •----------- ‘
lapkričio 20-tą dieną. Per pas- 

* kurinius penkis mėnesius para-

didelį įų susirinkusių vaikelių bažny-
- BURUM. kuris įvyks ėjoje, kol gaus palaiminimą.
20-ta diena Per nas- -----------------

Asmenys, kurie yra giminės ar 
paveldėtojai, ar kurie žinote ką 
apie jo gimines ar paveldėtojus 
Charles Romanowski. taipgi "žino
mas kaip Charles Romonouski. 
arba Charles Ramanowski. arba 
Charles Romanousky. arba Char
les Ramanauskas, kuris mirė Lie
pos 10. 1943 Hartford, Conn. ir 
jame gyveno per paskutiniuosius 
keletą metų prašome tuojau atsi
šaukti pas advokatą Frank J.

Monchun. kaipo Administratorių Charles Romanowski alias, 
paliktos nuosavybės 68 Pratt St., Hartford. Conn.

Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims yra
SOUTH BOSTON CAFE

Sporto Aikštė. Brocktono 
miesto sporto skyrius gražiai 
įrengė prie Šv. Roko parapijos 
klebonijos viešą sporto aikštę. 
Visas aikštės paviršius buvo 
išpiltas žemėmis ir apsėtas žo- 

į le. Šiomis dienomis, kai pradė
jo daugiau lyti, žolė sužaliavo 

i ir gražiai papuošė visą apylin
kę. Lietuvių draugijų pastaty- 
tas paminklas apsodintas eglai
tėmis ir apvestas balta akme
nų tvorele. Vaizdas gan gra
žus. Tai vis pastangos vietos 
'lietuvių, kurie pasirūpina, ką 
nors įtaisyti atminimui 
Brocktono karių lietuvių, 
šių kare.

I _______
Į Baigiami remontai. Šv.

SUSIPAŽINKITE SU BCSLANČIU MAYORU IR
JO ŠEIMA:

Iš kairės į dešinę — Richard. Gubernatoriaus Pata
rėjas McDonough. būsiantis majoras. Patrick J. Jr., 
James, Patricia Ann. sėdi ant motinos kelių ir 
McDonough. buvusi Helen Keating. Bostonietė.

Balsuokite ir Išrinkite

Mrs.

P.
V. J.

kad su- 
bus

pa-

bet ir iš Conn. — 
New Britain ir Man-

iš Wor- 
direktorė T. Mažeikie-

visų 
žuvu-

Vincas Balukonis, Savininkas,

> 258 We$t Broadmy,
9 *'■*'■*

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

degtinę, ir visiems draugiškai 
ir mandagiai patarnauja.

. South Boston, Mus. i

. Roko 
parapijos mokyklos visi remon
tai baigiami, ir pamažu moky
kla eina prie pilnos tvarkos. 
Garbė Brocktono lietuviams 
katalikams, kurie suprato 
didį reikalą savo nuosavos 
kyklos.

Šiandien daug kalbama 
lietuvybę, bet niekas 
tuo reikalu nėra daroma. Ko
lei turėsime savo lietuviškas 
katalikiškas parapijas ir prie 
jų mokyklas, tolei galėsime iš-

taip
mo-

apie 
dažnai

NAUJĄ, JAUNĄ, ENERGINGĄ ir SUGEBANTĮ

Govemofs Councillor Patrick J

Į MAJORUS
• 
I
1 
I
♦ 
t 
t 
t
I 
♦

Jis yra didelis lietuvių draugas, prietelius ir rėmėjas. 
Kada jis bus išrinktas Bostono miesto majoru, kiekvie
nam lietuviui bus lengva prie jo prieiti ir gauti kokių 
nors malonių. Tat. lapkričio 8 d. visi leituviai, kaip vie
nas. atiduokite savo balsus už PATRICK J. McDONOUGH

♦ 
t
• 
i 
i
• 
i 
i 
» .
i j majorus.

L Joseph Arlauskas William J. Skudris
Dr. A. L. Kapochy Felix A. Zaleskas

laikyti savo lietuviškumą ir 
priaugančias kartas apsaugoti Am. Lietuvių Kongresą, 
nuo ištautėjimo. Mums iš trem- terburiečiai skaitlingai i 
ties atvykusiems dypūkams be si vykti į Visuotiną 
galo malonu matyti, kaip vie- ■ Lietuvių Kongresą.

Praeitą sekmadienį mūsų 
rapijoje įvyko ALRK Moterų 
Sąjungos Mass., N. H. ir Maine 
apskrities suvažiavimas. Daly
vavo atstovės ne tik iš minėtų 
valstijų, 
Hartford,
chester. Dalyvavo fr Centro 
pirm. F. Bačinskienė 
cester ir 
nė.

Vietinės Sąjungietės — po
nios Ieva Tvaskienė, E. Novi- 
kienė, M. Chubatienė, E. Sykes, 
A. Pakarklienė, M. Aidukonie- 
nė, V. Šarkienė, A. Lyons pa
vaišino skaniais užkandžiais ir 
maloniai patarnavo. Joms pri
klauso padėka.

L. Vyčių 27 kuopos Hallo- 
ween Party įvyko spalių 26 d. 
pp. Salėnų rezidencijoj, p. Ele
na Cormier, komisijos pirmi
ninkė, surengė gražią progra
mą. Jai gelbėjo pp. Kotryna 
Saulėnaitė, Eleonora Pešinytė, 
Elena Pazniokaitė, Jonas Šipa- 
lauskas ir Gasperas Pazniokas. 
p. Juozas Glebauskas 
grojo akordionu 
mai šoko

gražiai 
ir, visi links- 

polkutes.

gražiai darbuojasi ir 
rengiasi prie būsian-

Vyčiai 
smarkiai 
čio parengimo lapkričio 10 d., 
parapijos salėje. Jie kviečia vi
sus, sulaukusius 16 metų am
žiaus, įsirašyti į L. Vyčių 27 
kuopą.

Kario Stasio Kūnas Parvež
tas į Jung. Valstybes. Armijos 
Departamentas praneša, kad 
kario Antano P. Stasio, žuvu
sio 1944 m. karo kautync e 
Italijoj, parvežtas į Jung. Vals
tybes.

Karys herojus, a. a. Antanas 
P. Stašis yra p.p. P. Stasių, 
gyv. 60 Highview St., sūnus. 
Jis įstojo į karo tarnybą 1941 
m. ir buvo išvežtas į užjūrį 
1943 m. Pasižymėjo karo tar
nyboje ir buvo apdovanotas 
Combat Infantryman’s meda
liu. Karys Antanas P. Stašys 
žuvo už šio krašto ir savo tėvų 
krašto laisvę.

A. a. Stašio kūnas bus par
vežtas į Norwoodą ir palaido
tas iškilmingai.

Pirmadienį, lapkričio 7 d., 
7:30 vai. vakare, Šv. Jurgio 
lietuvių par. salėje įvyks Mote
rų Sąjungos kuopos susirinki
mas. Valdyba kviečia visas na
res dalyvauti.

SCHEHECTADY, N. Y.

“Darbininko” Metinis 
MENO ir JUOKŲ

VAKARAS
SEKMADIENĮ,

Lapkričio - Nov. 20,1949
Municipal Building Salėje

Pradžia 3:30 p.p.E. Broadway, So. Boston, Mass.

Skaitlingai Vyks Į Visuot. 
, Wa- 
ruošia- 

Amerikos 
Yra su- 

tos lietuviai širdingai susirūpi- rinkta ir nemažai nuveš aukų, 
nę mokyklos klausimu. Brock-j __________
tono parapija niekados nesigai-: Darbai. American Brass Co. 
lės įdėjusi vieną kitą skatiką į savo vielos dirbtuves (Wire 
mokyklą. Tai yra parapijos Mill) perkelia iš Waterburio į 
viltis ir stipri ateitis. i Ansonia ir Torrington, dėl ko

daug waterburiečių lietuvių ne
teks gerų darbų, kuriuose jie 
buvo po keliolika metų įsidir- 
bę. Vieni bus atleisti iš darbo, 
o kitiems teks išsikelti su dar
bu. Tai 
buriečių 
smūgis.

I Kristaus Karaliaus

Sekmadienį, spalio 30 
taus Karaliaus šventėje Maldos 
Apaštalavimo draugija in cor- 
pore ėjo prie Dievo stalo. Po 
Mišių įvyko bendri pusryčiai.
i------------
į Dalyvavo Marianapoly Tėv. 
Marijonų Rėmėjų seime. Wa- 
terburiečiai seime gana skait
lingai dalyvavo, kaip atstovais, 
taip ir svečiais. Buvo padaryta 
gražių nutarimų. Koresp.

Jaunimas niokosi. Brockton 
High school šiemet vakarinius 
kursus lanko gan daug lietuvių 
jaunimo. Matosi, kad jaunieji 
rūpinasi moksle iškilti į jo vir
šūnes. Z. I.

Mergaičių Sodalijos narės tu
rėjo progą pamatyti gražius ir 
pamokinančius paveikslus — 
“Sveika Marija” — Rožančiaus 
Paslaptys” ir pasiklausyti įre- 
korduotų giesmių. Paveikslai 
buvo rodomi parapijos salėje 
spalių 26 dienos vakare, po pa
maldų ir susirinkimo.

Ateinantį sekmadienį mūsų 
Sodalietės rengiasi dalyvauti 
Naujosios Anglijos Mergaičių 
Sodalicijos Kongrese Šv. Petro 

t ______________________________________________________________________

šv. Kryžiaus Parapijos Pa* 
rengimas. Šv. Kryžiaus parapi
ja ruošia didelį parengimą, ku
ris įvyks sekmadienį, lapkričio 
13 d., savo svetainės patalpose. 
Gros gera orkestrą, bus šokiai, 
skanių valgių ir gėrimų. Be to 
ir kitokių pramogų.

Parapijiečiai dirba kartu su 
klebonu ,kad parengimas būtų 
sėkmingas. Prašo visus vietos 
ir apylinkės lietuvius gausiai 
dalyvauti. Pelnas eis parapijos 
naudai. Koresp.

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 PARK BUILDING 
Worcester, Mass.

275 Main St., Webster, Mass.

(Politinis Skelbimas)

t

S. yra daugumai 
darbininkų

water- 
didelis DĖMESIO LOWELLIO

fATERBURY, CONH.
susirinki* 
surengti 

party) ir 
išrinkta

šventė.
d. Kris-

Programą išpildys pagarsėjęs magikas A. Jur 
gcla iš New Yorko ir Nashua Parapijos Vyrų Gru- 

vadovystėje muziko J. Tarnuiionio.
Visus kviečiame ruoštis į šį parengimų.

LDS 5-tos kuopos 
mas. Kuopa nutarė 
kortų vakarą (Whist 
šokius. Tam tikslui
komisija, kurion įeina: N. Meš- 
kūnienė, S. Sapronienė ir P.. 
Jakubauskas. Komisija jau sa-į 
vo darbą pradėjo. Kortų loši
mo vakaras įvyks gruodžio 4 
d., 2:30 po pamaldų senosios 
mokyklos patalpose.

Šokių vakaras įvyks vasario 
11 d., 1950 m. Šv. Juozapo pa
rapijos 
talpose, 
kestra, 
myli.

Moterų Sąjungos vakarienė. 
Sekmadienį, spalio 30 d., įvyko 
Moterų Sąjungos vakarienė. 
Vakarienė buvo sėkminga.

naujosios svetainės pa- 
Šokiams gros puiki or-( 
kokią jaunimas labai ’

O8L PASTATYMO PAMINKLŲ 
Atsilankykite pas

Gate City Monument Co.
GRANITE MEMORIALS 

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

Norintieji pae mus atvykti, telefon-jo- 
kitę Nashua 4251. Transportacija 

dykai, nežiūrint, kad nepirktumtte.

IGYVENTOJAMS!
Prašome Visų Lietuvių 

Lowellio miesto gyventojų 
Lapkričio 8 d. balsuoti ui 
JOHN JANAS 

Į 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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Lapkričio Ii, — balsavimo dieną viri lietuviai kaip vieaas balsuokite i Bostono miesto nuijoras už PATRICK J. SONNY 
McDONOUGH. kuris yra didelis lietuvių prietelius ir rėmėjas. Ji turėdami Bostono miesto majoru, tikrai džiaugsimės, nes jis 
daug padės lietuviams visokiuose reikaluose.

FRANK RAZVAD, JOHN J. GAIGALUS, APOL1S SAVAGE.
5 “G” Street, So- Boston, Mus. 52 “G" Street, So. Boston, Mass- Brighton, Mass.

I VIETINĖS ŽINIOS
9 4 4 ė a a

Sibirą, iš kurios tėra gavęs kiti delegatai vyksta į istorinį 
tik vieną laiškutį.

Kadaitis ir Duonaitis
Tame laiškely duoda supras-j

ti savo sūnui amerikiečiui, apie

Kongresą.
Banketas baigtas Lietuvos 

himnu.
Prieš tai vakaro vedėjas pra-

IŠSPROGDINKIME LIETUVIŠ
KĄ ATOMINĘ BOMBĄ

A. J. NAMAKSY
Real Estate & 

Insurance

ŽINUTES
Pašaukimas Kas yra pasau

kimas, kaip pašaukimą reikia 
ugdyti, ir kitus klausimus apie

DAKTARAI

SO 8-4476

MCMH F AntsiMMC r • Rniwwii3
OPTOM ETJUSTAS

515 E. Broadway
Sauth Bcston, Man.

Ofiso Valandos išskyrus
Trečiadieniais ir Penktadieniais

Vakarais Nūs 7 iki f-tal
šeštadieniais rus 2 iki 8-tai.

pašaukimą išaiškins Bostono 
Diecezijos Pašaukimų Direkto
rius kun. F. A. Barry Šv. Pet
ro parapijos bažnyčioje: vai
kams šeštadienį, lapkr. 5 d., 
8:30 v. r.; suaugusiems — 
sekm., lapkr. 6 d., 11:30 v. r.

Visi didesnieji bernaičiai, 
mergaitės ir jaunimas ateikite 
šeštadienį, 8:30 v. r. bažnyčion 
išklausyti šv. Mišių 
klausyti pamokslo apie 
pašaukimus.

ir pasi- 
įvairius

a

•/
OFISO VALANDOS — 

Nuo 9 ryto iki 7 vaL vakare.
Seredomia: —

Nuo 9 ryto iki 12 vai. dieną.

Tel. AV 2-4026

J. Nefrite, MJ. ‘
Lietuvis Gydytojas

495 Cotambia Road 
arti Uphams Comer 
Dorchester, Mass.

Ofiso Valandos: 2—4 ir 8—B.

.... , , i , . 'nese, kad vyriausia seimininkesavo padėti, rašydama, kad tu-j ’ T, ...... _ . ... ... J p. A. Kropiene švenčia savon du kaimynus Badait) (badą), . . .
ir Duonait; iduonąi. Badaitis'^”tadlen»'.xją pasveikino.
ją tankiai aplankąs, bet Duo- 
naitis esąs retas svečias. Apie 
kitus brolius ir gimines aiškių j 
žinių neturįs. Todėl vykstąs į 
Kongresą, kad prisidėtų prie 
kovos prašalinimui to raudo
nojo siaubo, kurs baigia išnai
kinti mūsų tėvus ir brolius 
Lietuvoje.

Be abejo tuo pačiu tikslu ir

Vėliau paiškėjo, kad ir kitos 
šeimininkės, p. P. Svilienės, 

i gimtadienis sutampa su p. Kro- 
pienės. Todėl abiem visi sugie
dojo Ilgiausių Metų.

Nors žmonių buvo apie 100, 
bet pelno liko apie $60. Iš vy
rų bankete šeimininkavo V. 
Vakauza, V. Končius, J. Jan
kauskas ir S. Jakutis. Rap.

Naujo- 
lietu-

Sodalietės. Iš visos 
sios Anglijos Sodalietės 
vaitės suvažiuoja, sekmadienį, 
lapkr. 6 d. So. Bostonan, ap
žvelgti savo darbuotę ir ją pa
didinti. Joms kalbės kun. Pr.] 
Strakauskas ir kiti.

Komunija. Sekmadienį ben
drai priims šv. Komuniją pa
rapijos vaikai 9 v. r., Moterų 
Sodalicija ir Merginų Sodalici- 
ja — 10 v. r.

Kodėl Vyksta Į Lietuvių 
Kongresą

Spalių 29, Lietuvių salėje į- 
vyko banketas — išleistuvės 
Bostono lietuvių delegatų į Vi
suotinąjį Amerikos Lietuvių 
Kongresą, kurį suruošė A. L. 
Tarybos Bostono skyrius. Pir
mininkui adv. J. Grigaliui su
sirgus, vakaro programą pra
dėjo J. Kasmauskas. o toliau 
vedė A. Ivaška, perstatydamas 
vykstančius delegatus, kurių 
buvo arti 50. Trumpas kalbas 
pasakė: J. Arlauskas, J. Jo- 
nuškis, inž. A. Čaplikas, prof. 
I. Končius, J. Lekys, prof. Pr.j 
Galinis, Kazys Mockus, Dr. B. 
Kalvaitis, adv. A. Juknevičius, 
Dr. D. Pilka, med. studentas 
Oa Vaitkevičius ir A. Matjoška.

Inž. A. Čaplikas savo kalbo
je susijaudinęs pareiškė, kodėl 
jis vyksta į Lietuvių Kongresą. 
Jo sena mamytė yra ištremta

B0BB00BBtMMSBCKNKBKNMKSSK*XX9S3SXSXSM90SX90RBSSMM9S3BMI

Užsisakyite Toniko Pas Mus 
Pristatom geriausį toniką 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir visokiems 

Parengimams.
Kainos prieinamos.

Grafam Ave^ Isiington, Mana
TeL Dedham 1304-W

PRANAS GERULSKIS, Namų Tel Dedham 1304-R
aanon—■rsHBii imi

Bostono miesto mayoras James M. Curley (dešinėje) svei
kina p. Juozą Matačinską ir linki jam geriausių sėkmių visuo
meniniame darbe. Kairėje stovi miesto raštininko pagelb. Malloy, 
kuris prisiekdino p. Juozą Matačinską.

Kaip jau pirmiau buvo minė- i 
ta, kad Bostono miesto : 
mayoras, James M. Curley,'pa
skyrė Visuomenės Gerovės De- ! 
partamento (Public Welfare < 
Department) tarybos nariu 
veiklų So. Bostono lietuvį, Juo
zą Matačinską.

Juozas Matačinskas yra ne 
tik antrojo pasaulinio karo pa
sižymėjęs veteranas, apie ką 
jau esame praeitą kartą minė
ję, bet ir Stepono Dariaus Pos
to Amerikos Legijono So. Bos
tono veiklus narys; uolus Šv. 
Vardo Draugijos Šv.. Petro pa
rapijoj, So. Bostone, narys; 
nuoširdus ir veiklus Lietuvos 
Vyčių organizacijos narys. So. 
Bostono kuopoj du metu ėjo 
vicepirmininko pareigas ir pen
kerius metus uoliai tarnavo 
priežiūros tarnyboj. Ne kartą 
bostoniečiai turėjo progos 
sižiūrėti meninių veikalų, 
riems Juozas vadovavo.

Yra pasižymėjęs veikloje 
Lietuvos reikalų. Bostono kuo
poje ir apskrityje pasišventu
siai veikia, nesigailėdamas lai
ko ir neieškodamas garbės, o 
vien tik vadovaudamasis Liet 
Vyčių obalsiu — Dievui ir Tė
vynei. Kurie pažįstame šį veik
lų ir talentingą lietuvį, įverti
name jo darbus Lietuvos la
bui. Vyčiai įvertino jį, pakel
dami jį į ketvirtą laipsnį.

Taigi Juozo draugai ir kurie 
jį pažįsta, nesistebi, kad į jį ir 
miesto mayoras atkreipė dėme
sį, paskirdamas daugiau, kaip 
pusės milijono Bostono miesto 
gyventojų Visuomeninės Gero
vės Tarybon. Bostono lietuviai 
tikisi, kad Juozas, būdamas

pa
ku-

dėl

(Tęsinys)

Adv. B. Kalvaitis, prisiminęs 
1795 m. Lietuvos padalinimą, 
po ko okupantai skaitė, kad 
lietuvių tauta išnyksianti, pa-, 
brėžė, kad Amerikos lietuviai 
yra iš tų lietuvių, kurie nenusi
lenkė okupantui, bėgdami į A- 
meriką nuo “prievolės” tarnau
ti rusų kariuomenėje.

— Čia jūs parodėte, kad lie
tuvių dvasia gyva. — Ir jis pa
minėjo Amerikos lietuvių daly
vavimą 1900 metų Paryžiaus 
parodoje, kur buvo išstatyta 
paveikslas — Europos žemėla
pis su ledo sluogsniu apdengta 
Lietuva, į kur švietė trys spin
duliai: iš Šveicarijos, iš Prūsi
jos ir iš Amerikos, kuris buvo 
stipriausias.
— Mes esame 

antro Lietuvos 
kalbėjo adv. B. 
Šimtai tūkstančių 
Sibirą! Už ką? Už tai, kad jie 
kalba lietuviškai.
pasakyti, kad “ 
teisės žudyti mūsų broBų!”
Maža to. Reikia atomtaės bom- solistai p. V. Barmienė (tauti- 
bos. Reikia lietuviškos atomi-'niuos rūbuos) iš Dorchesterio 
nės bombos! Ta atominė bom-i’r P- J- Šalučka iš Brocktono, 

akompanuojant muzikui J. Ka
činskui, suteikė puikią progą 
pasigrožėti lietuviškomis dai
nomis. Abu solistai, pavasarį 
atvykę iš tremties, nepreten
duoja į operos solistus, bet yra 
šiltai priimami publikos^ Solistą 
J. Šalučką dar Vilniuje girdė
jau dainuojant, kada jis skynė 
pirmuosius laurus M. K. Čiur
lionio vardo ansamblio koncer
tuose. Po kelių metų jaučiama 
gera pažanga.

Mitingas baigtas Lietuvos 
himnu. Ed. Karnėnas.

I

I

naujoje tarnyboje, daug padės 
Bostono lietuviams.

Lietuvos Vyčiai ir Bostono 
lietuviai sveikina Juozą Mata
činską ir linki jam geriausio 
pasisekimo naujose pareigose. 
Dieve padėk tau darbuotis Die
vui ir Tėvynei.

Juozas LoMl

Uetvrid $■ AmeriUe&ls 
Kūnytis Si. Bristsns

Šį penktadienį, lapkričio 4 d., 
Lietuvių Piliečių klube (E St) 
matysime labai įdomias rung
tynes, kurios įeina į Metropoli
tan Chess League 1949/50 pir
menybių rėmus. Lietuvių šach
matininkų komanda susitiks su 
Lynno amerikiečių komanda. 
Pirmoje lentoje žais Curdo 
(Mass. Statė champion) su 
Tautvaiša (Lietuvos meisteris). 
Rungtynės žada gerą progą 
pamatyti ir pasidomėti gražaus 
smegenų sporto 
kuriose lietuviai 
mėti. Rungtynių 
vai. vak. Įėjimas

liudininkais 
tragizmo, — 
Kalvaitis. — 

tremiama į

aikščių dedikacijos žuvusiemsj 
lietuviams kariams (Masiuliui' 
ir Šlažai) iškilmes So. Bostone, ’ 

t 

jis pasakė: •
— Nėra nė vieno lietuvio ka-i j

reivio, kuris nežinojo, kad jis' 
ėjo į karą dėl Lietuvos laisvės. 
Naciai suklupo, suklups ir Sta
linas. Lietuva buvo laisva, ir
bus laisva. Šiandien turime, 
tūkstančius išsimoksli n u s i ų 
žmonių, kurie Amerikoj ir An
glijoj yra mokslo' viršūnėje. Ne 
vieni mes. Net keliolika tautų 
yra panašioj padėty.

Jis kvietė nesigailėti nei e- 
nergijos, nei turto dėl Lietuvos! 

1 išlaisvinimo. Jis prisiminė pir-, 
mojo kongreso ginčą dėl mal-1 

| dos. Jis tikįs, kad dabartiniame' 
kongrese nebus panašaus gin- j 

, čo, nes šiandien visos lietuvis-!
kai galvojančios srovės 
čios išvien. Bostoniečiai

Į buvę pirmieji.
Po red. A. F. Kneižio

einan-' 
visada!

kalbos,

IMes turime *wvo surinkta aukų Kongresui ■ 
Jis Beturite 190 dolerių.

Po tokių patriotingų kalbų

ba yra AL Kongresas su Dai
lės Paroda. Reikia išsprogdinti 
lietuvišką atominę bombą. Te
gul šio Kongreso balsą išgirsta 
visas pasaulis. Mūsų balsas tu
ri pasiekti ir Lietuvos partiza
nus... Aš esu tikras, kad mes 
greit iškovosime Lietuvai lais
vę.

Red. A. F. Kneižys kalbėjo:
— Po tų kalbų, kurias čia pa

sakė iš tremties atvykę broliai, 
aš neturiu ką pasakyti. — Jis 
pasidžiaugė nepriklausomos 
Lietuvos ekonominiais ir kul
tūriniais laimėjimais. Juk Lie
tuva Tautų Sąjungos statisti
koj figūravo kaip šeštoji vals
tybė ekonominiu požiūriu. O 
kiek buvo nuveikta kultūros 
srity! Taip pat jis džiaugiasi iš 
trinties įliejamu gaivinančiu 
krauju. Paminėjęs sekmadienio

(Politinis Skelbimas)

SKERRY 
| ūty Council Ward 6

(VARK SKELBIMAI

varžybomis, 
moka pasižy- 
pradžia 
laisvas.

LANKAM

7:30

Pereitą savaitę “Darbininke” 
lankėsi M. Žilinskienė ilgametė 
“Darbininko” skaitytoja ir rė
mėja. Atsilankymo proga at
naujino prenumeratą metams 
ir užsisakė ateinančių metų 
sieninį kalendorių.

Antradienį lankėsi Bolys P. 
Šilkauskas iš Waterbury, CV 
Jis yra LDS 5 kp. vienas pir
mųjų narių ir uolus “Darbinin
ko” rėmėjas ir jo platintojas. 
Su juo lankėsi J. V. Valickas ii 
Newark, N. J.

ramumui
Bučernė ir grosernė su mo

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

409 W. Broadway
SO. BOSTON, MASS.

Office Tel. SOuth Boston 8-0948 

Bea 37 Oriole Street
West Roxbury, Mass.

TEL. PA—7-1233-W

GRABORIAI

S. Barase vičius ir Sūnus
FuneraJ Home

254 W. Broadway 
South Boston, Mass.

JOSEPH BARASEV1Č1US 
Laidotuvių Direktorius 

NOTA R Y RUBLIO
Patama vlrAs Dieną ir N ak t j 

Koplyčia šermenims Dykai 
Tel. SOuth Boston 8-2590 

AVenue 2-2484

CASPER
FUNERAL HOME

187 Dorchester Street 
South Boston, Mass.

Joseph V.Casper
(KASPERAS) 

Laidotuvių Direktorius Ir 
Balsamuotojas 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas Dieną ir Naktj 
Koplyčia Šermenims Dykai 

Tel. SO 8-1.437 
SOuth Boston 8-3960

YAKAVONIS
Fanerai Home

741 No. Main St.
Brockton, Mass.

V. YAKAVONIS 
Laidotuvių Direktorius Ir 

Balsamuotojas
Patarnavimas Dieną ir Nakų 
Koplyčia Šermenims Dykai 

Tel. Brockton 8-1580

W AI TT
FUNERAL HOME

30 Emerson Avė. 
Brockton, Mass.

Edmrd J. Waitt 
(Waitekūnas) 

Laidotuvių Direktorius Ir 
Balsamuotojas 

Patarnavimas Dieną ir Nakt).
Koplyčia šermenims Dykai

Tel. Brockton 3368

St. Bostone—S4900.
Netoli nuo Švento Petro Lie

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

Francis E. Skerry yra antro
jo karo Veteranas ir rimtas 
kandidatas į City Council. Jis 
yra su lietuviais užaugęs ir įsi
gijęs daug draugų ir prietelių. 
Lietuviai kaip veteranai, taip ir 
civiliai jį remia ir jo kandida
tūrą palaiko. Jei jis bus išrink
tas į Bostono miesto COuncillo- 
rius 6 Wardo, tai lietuviai tu
rės tikrai gerą draugą miesto 
valdyboje. Todėlei, lapkričio 8 
d. visi lietuviai kaip vienas ati
duokite savo balsus už

SKERRY į City Councillor
i

WAITKUS
FUNERAL HOME

197 Webster A ve., 
Cambridge, Mass.

PRANAS W AITRUS 
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 į kitus 
miestus. x

Reikale Saukite; TeL TR-8-6434.

Ward 6.
CHARLES POCIUS, 

374 Bro«dw*y.
ERNEST MAESTRAMS, 

311 Broadway.

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 East Broadway 
BOUTH BOSTON, MASS.

D. A. Zaletskas, F. E. Za teteka* 
Graborlai Ir Baisa m uoto jai 

Patarnavimas dieną ir nakt|. 
Koplyčia termenlms Dykai 

NOTARY PUBLIC 
Tel. SO 8-0815

BOuth Boston 8-2908



DARBiN'INKAS
Koks entuzijazmas ir kokia vertingų dalykų tėvynės lais- 

pakyli nuotaika buvo salėje, vėl yra padarę čekų, vengrų, 
užteks prisiminus gėlėse pa- lenkų, prancūzų bei italų dai- 
skendusią sceną ir nepertrau- nir.ir.kai, kino žvaigždės ar mu- 
kiamus plojimus ir šauksmą zikai. kurie, savo kraštui esant 
publikos, po paskutiniojo abie- pavergtam, būdami Jungtinėse 
jų solistų kartu išpildymo Puc- Va-stybėse, daina, muzika ir 
cinio operos “Madame Butter- vaidyba garsino tautos vardą, 
fly” arijos dueto... Duetas teko ieškojo simpatijų kitų tautų 
kartoti, bet, atrodo, kad publi- tarjie ir padėdavo net, reikalui 
ka būtų vertųsi net dešimt esant, savo koncertais padaryti 
kartų jį kartoti, jei nebūtų su- tėvynės

iš pa- jau bekalbėti apie grožinio me
no itrką į mūsų išeiviją!

užtru- Kiekviena lietuviška daina y-

laisvinimui lėšų. O ką

8

PAVYKĘS TORONTO KAT 
MOTERŲ KONCERTAS

ne- 
Cho- 
Ver- 
kūri- 
solis- 

Chopin 
‘Bajacco” iš Leon- 

Solis- 
‘r įgavimo tė Iz. Motekaitienė savo kulmi- 

dier.ų mūsų nacinį tašką pasiekė 
į niuszkos sukurtos operos 
mirtingąja "Halka" arija.

Vertinant solistus, reikia 
sakyti, kad jie tiek balso pajė
gumu .tiek medžiagos apvaldy
mu. yra labai pajėgūs meninin
kai. Ponia Iz. Motekaitienė sa
vo balso modulacija, jo sultin
gumu, o taip, pat ir nuostabiai 
gražia laikysena scenoje, yra 
verta aukščiausios pagarbos. Iš 

.viso matvti. kad Iz. Motėkaitie- 
nė daug lavinasi dainavime ir 
dabar, ir. atrodo, kad jai Ame
rikoje dainos srityje visur atei
tis bus užtikrinta vien pasise
kimu.

Solistas S. Baranauskas savo

Spalių mėnesio 22-23 dieno- kos kūrinius, padainuodami 
mis Toronto lietuvių kolonija paprastai gražių arijų iš 
turėjo didelę laimę matyti du pin, Puccini, Leoncavallo. 
didelius koncertus, surengtus di, Moniuszko, ir Gounod 
energingų ir veiklių Toronto nių. Labai žaviai išpildė 
lietuvių katalikių Moterų Są- tas S. Baranauskas 
jungos, šie du koncertai, daly- “Ruduo” ir ‘ 
vavusiems juose, buvo lyg dva- cavallo muzikos kūrinių, 
sinio atsinaujinimo ir ’ 
jėgų pilkoje šių 
tremties dalioje proga.

Katalikių Moterų Sąjungos 
pastangomis programai pildyti 
buvo pakviestos vienos pajė
giausių meninių jėgų iš Jungti
nių Valstybių: solistė Iz. Mo- 
tėkaitienė. sol. S. Baranauskas 
ir kompozitorius prof. VI. Jo- 
kubėnas. Toroųtiečiai lietuviai, 
sužinoję apie pakviestuosius, 
nepaprastai domėjosi koncer
tu. Gana erdvi ukrainiečių salė 
ant Bathurst gatvės, šeštadie
nyje negalėjo talpinti norėju
siųjų dalyvauti koncerte. Teko 
programa pakartoti ir sekma
dienį po pietų. Bet ir šį kartą 
vos tilpo salėje dalyviai.

Pati koncerto programa su- balso didumu, o tarp kitko, ir 
sidėjo iš trijų dalių. Pirmoje savo išorine išvaizda, kažką pa- 
dalvje abu solistai išpildė lietu- našaus turi į milžiną... Nebus 
vių kompozitorių kūrinius: VI. apsirikta pasakius, kad p. Ba- 
Jokubėno, J. Tallat-Kelpšo. S. ranauskas savo balso galingu- 
Šimkaus. A. Kačanausko ir K. mu bene bus pats stipriausias 
Kavecko. Pirmoji dalis nepa- lietuvių 
prastai sužavėjo klausytojus, mūzos yra šiam lietuviui davu- 
perkeldama juos mintimis į a- sios didelę dovaną: nuostabiai 
ną Gintaro Šalį, kur bakūžė gražų ir stiprų balsą! Dabar 
samanota. Daug kartų abu so- tik pačiam dainiui belieka tin- 
lįstai buvo iškviesti pakartoji- karnai jį panaudoti ir išlavinti, 
mui. .Atrodo, kad p. Baranauskui to-

Antrąją dalį išpildė prof. VI. ■ ji Dievo dovana yra ne veltui 
Jokubėnas pianu išpildydamas duota: savo 
savo ir M. Curlionio muzikos tverme jis yra 
kompozicijas. Kompozitorius žvaigždėtais 
buvo sutiktas labai s 
rontinė publika tikrai negailėjo mo žvaigždėtu keliu, 
garbingam Svečiui gausių ka- nuoširdžiai tenka 
tučių. j neapsiprasti jau dabar

Trečiąją programos dalį iš-Įmais laurais. .L ______ ,
pildė vėl abu solistai ir šiuo ypač, sąlygoms susidarius, ap
kartu. perkeldami savo kiaušy- lankyti garsiąją dainių tėvynę 
tojus į pasaulinio masto muzi----- Italiją.

laukusi “pasipriešinimo”
čių solistų pusės...

Dar virš dvi valandas
kusio koncerto, publikoje buvo ra raktas į lietuvio širdį išeivi-
nepaprastai pakili nuotaika, joje, jį vėl 
Visi jautėsi dvasioje po sun- Tad juokis, 
kaus savaitinio darbo, atsiga- ginki mus!

Baigiant,
pasidžiaugti

laimėti lietuvybei. 
Bajacce, ir džiu-

vę ir sustiprėję. Visų spindin
čios akys, tarsi sakyte, sakė: 
tai koncertas, kokio iki šiol 
Toronte lietuvių tarpe dar nie
kada nėra buvę! Nepaslaptis. 
kad koncerto metu nevienas 
dalyvių nuo veido šluostė net 
ašarą: džiaugsmo ar pasiilgimo 
tų gražiųjų praeities dienų 

S. Mo-. sunkioje tremties dalioje?
ne* Labai malonu, kad mūsų pa- tinga taip pat pagarba tenka 

jėgiosios meninės pajėgos ir iš- Sąjungos Kat. Moterų Pirmi- 
eivijoje nesukasdienėja, bet tą- ninkei, Dr. Aldonai Užupienei, 
ja dieviškai gražiąja lietuviška kuri per asmenines pažintis, 
meliodija. lyg varpais, skelbia didelį organizacinį sugebėjimą 
apie lietuvių tautoje glūdintį ir energiją, taip kultūringai su- 
genijų ir apie lietuvių laisvės organizavo šį gražiausįjį To- 
ilgesį. Praeities pavyzdžiai (ronte šįmet lietuvišką koncer-
mums aiškiai kalba, kiek daug tą. P. Lauras.

( .4. Kalėdojimas, metinis pa
rapijiečių lankymas, eina nu
statytu mastu. Turima vilties 
visus viengenčius prieš Kūčias 
aplankyti. Primena, kad aukos, 
kurios yra teikiamos kalėdoji- 
mo metu, NĖRA kunigams, bet 

i bažnyčios reikalams. Dėkoja 
Į visiems už malonų kunigų pri
ėmimą.

| 5. Pakartotinai prašo visus
į buv. tremtinius užsiregistruoti

Kun. Klebono laiškas.. Balti- Sodaliciją, Altoriaus ir Rožan- klebonijoj. Pasiskubinti išpil- 
morės lietuvių šv. Alfonso pa- čiaus draugijas. dyti garantijas dar tebeesan-
rapijos klebonas kun. dr. L. J. Buvo kviesta dalyvauti visus tiems tremtyje. Gelbėti vien- 
Mendelis, išsiuntinėjo savo pa- vyrus be jokios išskirties šven- genčius kenčiančius persekioji- 
rapijiečiams laišką, kuriuo jis toje Valandoje, kuri įvyko spa- mą ir priespaudą. Blankas ga- 
pranešė jiems apie pa raja jos lių 30 d. Kristaus Karaliaus įima gauti DYKAI klebonijoj, 
veikimą ir išreiškė savo nuo- šventėje, priminta Visų šven-j Kaip matyti iš laiško, mūsų 
širdžią padėką už sutiektą pa- tųjų šventė, jos pamaldų baž- gerbiamas Klebonas sielojasidar kartą tenka

Toronto Katalikių ramą parapijos vakarienei spa- nyčioje tvarka ir prašyta tin- ne tik religiniais savo parapi-
Moterų Sąjungos dideliu orga- lių 2 d. Pareiškė savo džiaugs- karnai
nizuotumu bei iniciatyva, pasi- mą dėl taip skaitlingo daly va- Paminėta, kad metų bėgyje turi ir dvi pramogas:
kviečiant tokias menines pajė- vimo 40 Valandų
gas ir suteikiant galimybę Sveikina Dainos bažnytinę gru- 500 šv. Mišių. Savo laiške pra- vaikučių pasirodymą, 
mums, torontiečiams lietu
viams pasigerėti ir dvasioje su
stiprėti tąja nuostabiai didele 
lietuviškos dainos galybe. Ypa-

atminti mirusi uosius, jiečių reikalais. Jis prieš akis
vadina- 

Atlaiduose. bus aukota už mirusiuosius mąjį oisterių rostą ir mokyklos 
Reikia 

šė įsidėmėti dar šiuos praneši- tik nepamiršti šių pramogų ir 
mus:

1. Metinis OISTERIŲ ROS- 
TAS parapijos naudai, globoja
mas Švč. Vardo vyrų Dr-jos, 

rašytis visus į įvyks sekmadienį, lapkričio 13

pa-

Į GIRDĖTI LIETUVIU 
KOLONIJOSE *

pę ir dėkoja už gražų giedoji
mą sekmadieniais 10 vai. per 
šv. Mišias. Taip pat sveikina 
visus veikėjus, kurie dirba Die
vo garbei ir mūsų tautos la
bui. Kviečia
dvasines draugijas: šv. Vardo, d- Rengėjai turės visokių lie

tuviškų valgių ir gėrimų. Kvie
čia ir moteris. Vaikams pusė 
bilieto.

2. Iškilminga DEVYNIŲ DIE
NŲ NO VENA prasidės pirma
dienį, lapkričio 14 d. Pamaldos 
bus laikomos 5 kartus į dieną 
nuo lapkričio 14 d. iki 22 d.

jose gausiai dalyvauti.

Valio, lietuviai vyrai! Kaip 
jau buvo rašyta, Kristaus Ka
raliaus šventėje, 8 vai. vakare, 
Baltimorės Katedros bažnyčio
je įvyko Šv. Valanda vyrams. 
Nepaisant lietingo oro, šv. Al
fonso parapijos, vadinasi—lie
tuvių grupė buvo pati didžiau
sia, palyginus su kitomis Bal
timorės miesto parapijomis. 
Taip pat reikia pažymėti, kad 
lietuvių grupės žymiai didesnę 
dalį sudarė buv. tremtiniai vy
rai. Valio, mūsų vyrai! Šį kar- 
tą tikrai gražiai atstovavote 
lietuvių vardui! Koresp.

sipažinimas įvyks lapkričio 13
d., 3:30 vai. po pietų.

Klebonas ir komisija nuošir
džiai kviečia visus be skirtumo 
pažiūrų bei srovių tremtinius 
bei tremtines atsilankyti į šį 
susirinkimą. Taipgi kviečiam
visus šios kolonijos lietuvius Tai bus ypatingas malonių lai- 
atsilankyti bei su mūsų tremti- kotarpis. Prašo pasistengti da- 
niais susipažinti ir draugiškai lyvauti.
pasidalinti mintimis. j 3. Paskutinė parapijos pra-.

Kadangi tą pačią dieną iš- moga bus METINIS MOKYK- 
puola Šv. Kazimiero parapijos LOS VAIKUČIŲ TEATRAS, 
36 metų gyvavimo sukaktuves, kuris įvyks sekmadienį, gruo- 
tai klebonas dar pavaišins vi- džio 11 d. Bus tinkamas prisi- 
sus atsilankiusius parapijie- ruošimas prie linksmos Kris
tus, kaip senuosius, taip nau-'taus Gimimo šventės. Jau ką 
juosius tremtinius. bet vaikučių bendrą pa-

Juozas Kastosios
Ine.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

602 Washington Blvd.
BALTIMORE 30, Md.

Tel. Lexington 8595
TJmorinM dSl visokių reikalų.
Patarnavimas Dieną ir Naktį.

kestro atstovas įteikė B. Pak- 
!što kapelos dalyviams visam 

\ isi pasigėrėjo lietuviška filmą sezonui bilietus į filharmonijos 
Spalių mėn. 21 d. į Daytoną ruošiamus koncertus. Ta proga 

buvo atvykęs Vyt. Beleckas ir 
parodė daytoniečiams filmą a- 
pie lietuvių gyvenimą i 
klausomo gyvenimo metais, iš 
abiejų okupacijų laikų ir vaiz- apie lietuvius muzikos mylėto- 
dų iš tremtinių gyvenimo Vo
kietijoje. Pasižiūrėti lietuviškos 
filmos buvo prisirinkusi pilna 
parapijos salė. Ta proga į su
sirinkusius keletą žodžių tarė 

darbštumu ir iš- Dr. VI. Viliamas ir Vyt. Belec- 
pasiryžęs eiti kas, kviesdamas visus dėtis 

Karuso. ar net prie Lietuvos laisvinimo darbo.
Lietuvos laisvinimo reikalams 
buvo surinkta keliasdešimt do
lerių. !

Atstovai į Amerikos lietuvių • 
kongresą

Spalių mėn. 24 d. draugijų 
bei organizacijų sąryšio susi
rinkimas išrinko kun. V. Ka- 
tarskį ir Dr. VI. Viliamą atsto
vais nuo katalikiškų draugijų 
bei organizacijų į lapkričio pra
džioj įvykstantį New Yorke A- 
merikos lietuvių kongresą. 

Į Vyčių kuopa, šv. Petro drau
gija, moterų draugija ir pilie

čių klubas Lietuvos laisvinimo 
reikalams paskyrė auką po 25 
dolerius.

I
dainininkas. Dainos

šiltai: to- lietuviškojo Šaliapino pasiseki- 
-po jam 

ir linkėti: 
skina- 

bet vis tobulėti 
ir šiuo ypač, sąlygoms susidarius, ap- i

I

DAYTON. OhlO

vietos dienraštis “Journal He
rald” įdėjo rytojaus laidoje 

nepri- nuotrauką iš bilietų įteikimo 
. ”l momento ir gražų atsiliepimą

juosius tremtinius.
Po susirinkimo bus vaišės ir sirodymą nė vienas lietuvis ne- 

muzika gros šokiams. . ................
tos lietuviai ruoškitės < 
ti šiame susirinkime ir

Visi vi«-! privalo apleisti. Prašo atsimin- 
TSZ^'įti dieną: SEKMADIENI, Gruo- 

■ džio 11.

UŽSISAKYKITE SAVO VAIKAMS 
vienintelį mėnesinį mažųjų laikraštį 

EGLUTĖ
T zig •

LIETUVIŲ KULTŪROS INSTITUTAS
Redaguoja: 

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

jus.
Abu vietos amerikiečių dien

raščiai ("Journal Herald” ir 
“Dayton Daily News”) neven
gia paminėti naujai atvykstan
čių lietuvių bei įdėti laiškų Lie
tuvos reikalu. Spalių mėn. 23 
d. laidoje ‘Dayton Daily News’ 
įsidėjo L. V. laišką, kuriame 
paminimi nepaprasti žiaurumai 
vykdomi komunistų Lietuvoje. 
Laiškas lietuvio L. V. buvo pa
rašytas sąryšyje su šen. R. 
Taft pareiškimu, kad jis esąs 
įsitikinęs, jog nė viena valsty
bė nemėginsianti greitai pradė
ti karo, kas galįs būti neįsi
vaizduojamų kančių priežasti
mi. L. V., suminėjęs komunis
tų daromus žiaurumus Lietu- 

jvoje ir kit. kraštuose, pačio se- 
natoriaus žodžiais klausia, ar 
tai nesančios kančios ir žmo- 

, nių naikinimas virs įsivaizdavi- 
: mo ribos. —eju

/

Old Gold
rūpinasi 

tiktai vienu
dalyku...
Geriausiu
Pasaulio
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NEW HMBĮCOMN.
Važiuosim Į Dailės Parodą

bus lietuviško žodžio mokykla visame leis-
vame pasaulyje.

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

EGLUTEJE bendradarbiauti kviečiami mėgiamiausi
vaikų ir kiti rašytojai ir auklėtojai - peda-^ ^"palaiky^o reikalais’, 
gogai. ~ —

EGLUTEJE bus korespondencijų, gaivosiūkių. juokų,! * ^itų) vyčhĮ suvažiavimą “progos ‘ dilyviūt“ Sioii 
pačių skaitytojų kūrybos skyriai.

EGLUTE bus iliustruota vaizdais iš Lietuvos, kitų

EGLUTE

EGLUTE

Iš Vyčių veiklos
Spalių mėn. 17 d. vietos vy

čių 96-toji kuopa turėjo susi- lapkričio 6 <L Dauguma šios 
I rinkimą, kurio metu buvo ap- kolonijos lietuvių nori daly- 
tarta visa eilė klausimų. Pagal vauti Dailės Parodoje ir pa- 
šių metų visuotino vyčių suva
žiavimo nutarimą buvo sudary
ta komisija iš Dr. R. Gineičio, 
S. Milaškevičiūtės ir L. Valiu
ko rūpintis lietuviškumo kėli-

maldose už Lietuvą, kurios į- 
vyks šv. Patriko Katedroj, tai 
to dėliai važiavimas buvo ati
dėtas viena savaite vėliau. Ti
kimės, kad šis sumanymas yra 

J tikslus. Tad labai svarbu vi- 
, Į apskrities (Ohio ir Michi- siems lietuviams, kurie nori tu

iš Daytono kuopos vyko 11 at- kilmėse, kad rezervuotųsi sau 
, , ., , , . . _ stovų ir du Vyr. Vyčių valdy- vietas autobuse iš anksto, okraštų, iš moksleivių gyvenimo ir musų nariai. Frank Gudelis D atlikti lima v 

nr' tU‘Milaškevičiūtė. Apskrities su-'paitį, J. Kazlauskienę ir A. 
Įvažiavimas įvyko spalių 29-30 Zimkų.
d.d. Detroite, Mich.

Į Spalių mėn. 26 d. į Cincinna-!
ti, Ohio buvo nuvykę iš Day- 
tono Pr. Gudelis, kun. Katars- 
kis ir dar keletas narių įsteigti 
naujos vyčių kuopos.

rės naują viršelio paveikslą.
EGLUTES prenumerata: Amerikoje metams — $3; 

kitur — $3.50. Atsk. nr. 30 centų.
Mokykloms ,grupėms ir platintojams už 10 
apmokėtų prenumeratų viena duodama do
vanų.

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

Užsisakykite iš anksto. Užsakykite savo drau
gams kituose kraštuose.

Kitos naujienos
Daytono filharmonijos

Tabaku
Jei esate, drauge, tikrai ligotas, mes 

Jums galime tiktai užuojautą pareikšti. 
Esame tabako gamintojai, ne gydytojai. 
Bet jei Jūs nepaprastai norėtumėte 
užsitraukti lengvutę, švelnutę cigaretę 
— užsidekite Old Gold. Jei Jūs trokštate 
tikrai malonaus dūmo — užsidekite Old 
Gold. Ar ji gera? Beveik 200 metų pa
tyrimas padaro Old Gold tikrai labai 
geromis.

bendras tremtinių
Klebono kun. A. 

ir pačių tremtinių 
pastangomis yra

| šaukiamas 
susirinkimas.
E. Gradecko 
bei veikėjų 
šaukiamas bendras tremtinių 
susirinkimas bei viešas šios ko
lonijos visų lietuvių susipažini- 

or- mas su mūsų tremtiniais. Su-

bil “TFeot” vietoje ^Treatment"

RuĘyMte OLD OOLDS
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