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Katalikų Spaudos Seimas 
Bostone

Chicago, III. — Katalikų 
spaudos taryba, kuri čia 
turėjo dviejų dienų kon
ferenciją, nutarė 
šaukti katalikų 
seimą 1946 m. 
Pažymėtina, kad 
tais metais buvo nutarta 
šaukti 1945 m. tokį seimą, 
bet dėl karo ir kitų prie
žasčių visai neturėjo sei
mo.

J. E. arkivyskupas Ri- 
chard J. Cushing, D. D., 
nuoširdžiai pa kartojo 
kvietimą, ir taryba nutarė 
kitais metais seimą skelb
ti Bostone.
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1946 m. 
spaudos 
Bostone, 
ir perei-

Naujas Patvarkymas Emi
gruoti Į Braziliją

Rio de Janeiro (LAIC)— 
Brazilijos Užsienių Reika
lų Ministerijoje, Rio de 
Janeiro, Imigracijos De
partamente lankėsi Kun. 
P. Ragažinskas. Patyrė, 
kad numatomas paskelbti 
naujas imigracinis įstaty
mas. Įvažiavimo lengvatos 
pareis nuo prašytojo spe
cialybės. Lengviau patekti 
specialistams į miestą. Ei
liniams piliečiams pradžio
je būtų gana sunku įsi
steigti. Praktiškai daug 
kas daro šiaip: savo vardu 
užperka žemės plotą, kai
po būsimas ūkininkas, tuo 
pačiu kaip ir įgyja teisę į į- 
važiavimą. Netoli Sao 
Paulo yra dar geros žemės, 
kurią nesunkiomis sąlygo
mis galima įsigyti. Iš to 
dar galima turėti neblogą 
pragyvenimą. Įvažiavimo 
vizų reikia ieškoti ne Rio 
de Janeiro bet artimiau
siame Brazilijos konsula
te.

Trūksta Vyrišką Drabužių
Visame krašte yra dide

lis vyriškų drabužių tru
kumas. Sugrįžę veteranai 
negali gauti sau kostiumų. 
Jung. Valstybių Drabužių 
Gamintojų organizacijos 
viršininkai sako, kad toks 
trukumas bus per visus a- 
teinančius metus, nes ne
gali gauti reikalingos me
džiagos pamušalams.

Lietuvos Arkiv. Metropoli
tas Pas Pijų XII
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ANTRAL

New York (LAIC)
Lapkričio 2 d. suėjo 5 me
tai nuo barbariško raudo
nųjų įsilaužimo į Kauno 
kapines. 1940 m. vėlinių 
dieną, kaip ir kasmet, dau
gelis kauniškių susirinko 
aplankyti savo artimųjų 
kapų. GPU nutarė žmones 
išsklaidyti. Tūkstančiai 
moksleivių ir studentų 
ties karių kapais, pradėjo 
giedoti “Viešpaties Ange
las”, o paskiau ir tautos 
himną. Tuo metu juos gin
kluoti okupantai. Dalį jau
nuomenės bolševikai sua
reštavo, jie turėjo pakelti 
sunkias tortūras, o kai kas 
su savo gimtuoju kraštu 
turėjo ir visiškai atsisvei
kinti.
— Lapkr. 11 d. jei dar te-!

bėra gyvas žiauriame Ru
sijos ištrėmime, buv. Lie
tuvos ministeriui Stasiui 
Šilingui sueina 60 metų 
amžiaus. i
— Lapkr. 16 d. Konsulas 

P. Daužvardis sulauks 50 
metų amžiaus. Šįmet suei
na 20 metų p. Daužvardžio 
konsularinės tarnybos ir 
30 m. visuomeninės veik
los. Gerbiamam jubilietui 
mūsų nuoširdžiausi linkė
jimai.
_ Lapkr. 19 d. __ 21 d. zidentą, ir taipgi pritaria streikus 

sueina 25 metai nuo gar--pakelt; algas apie 860,000.kraštuose 
sios lietuvių pergalės prieš Feder^lės valdžios darbi- ! 
lenkus ties Širvintais ir ninkams 20 nuošimčiu. 
Giedraičiais.

I
——————

Italijos benamiai, matomai moterėlės, prisiminusios pereitą šaltą žie
mą, visą liuoslaikį praleidžia šiltiems mezginiams pasigaminti, kad žiemą 
būtų kuo prisidengti.. Viduryj sėdinti senutė 78 m. amž. Kiek panašiu li
kimu kenčia ir lietuvių...

Prezidentas Remia Algų Pakeli 
mą 20 Nuošimčiu Valdžios 

Pareigūnams

f Trijulė Paruoš PL:ą Atomi
nės Bombos Kontro&vimui

VVashingtcn, D. C., lap-(padegė žydų sinagogą, 
kričio 5 — J. V. administ.. Šis sukilimas kilo po to, 
pasiūlė Kongresui pakelti-kai buvo paskelbta Bal- 
algas maždaug iki 10,000 Jfour deklaracija, kuri skel- 
dolerių kiekvienam Fede-‘bė, kad Palestina yra tai 
ralės valdžios vyriausiam žydų kraštas. Anti - zionis- . p .. . .~ , .

; pareigūnui, išskyrus Pre-tų organizacijos paskelbė kuomet įteiks Rusjai ir xi 
zidentą, ir taipgi pritaria streikus visuose arabų toms tautoms.

i

Nacių Kriminalistų Teismas 
Lapkričio 15

Nuremberg, Vokietija, 
apkr. 5 — Keturiosdešimt 
du Dachau koncentracijos 
stovyklos štabo nariai, ku
rie buvo apkaltinti kaipo 
karo kriminalistai, bus tei
siami lapkričio 15 d.

Teismo eigoje bus iškel
ta nacių žiaurių darbų, ku
riuos jie atliko su nekal
tais žmonėmis, patekusiais 
į jų nelaisvę.

• v

Armija Nori Pavesti Vokietijos 
Valdymą Civiliai Valdžiai

Frankfurt On Main, Vo- ku, įsisteigs U. S. Konsu- 
Jung. latas. Konsulatą numato- 

iš- ma atidaryti Munchene.
I J

Konsulo pareigoms numa
tomas Parker W. Buhr- 
man, šiuo metu einąs di
plomatinio patarėjo parei
gas prie Amerikos Kariš
ko Gubernatoriaus Bava
rijoje.

kietija, lapkr. 5 
Valstybių armija nori “i 
sitraukti iš Vokietijos val
dymo”, ir prašo Prez. Tru
man paskirti civilį komi- 
sionierių, kuris sudarytų 
civilį personalą iš departa
mentų ir agentūrų parei
gūnų Washingtone. Šios 
žinios gautos iš patikėtinų 
šaltinių.

i G. E. Darbininkai Ruošiasi 
Streikuoti

Užmušė 7 Armijos Lėktuvo 
Nelaimėje

Honolulu, lapkričio 5 — 
į J .V. armijos lėktuvas, ku- 

Lynn, Mass. — General riuo vyko 27 asmenys, bu- 
Electric kompanijos dar
bininkai, kurių skaičius 
siekia 20,000, reikalauja, 
kad jų unija, United Elec- je užmušė 7 asmenis, o 
trical Radio and Machine j dvylika jų dingo ir kol kas 
Workers of America, CIO J nesurado, 
įduotų Tautinei Darbo 
Santykių Tarybai peticiją, srityje, didelis Pan-Ameri- 
kad ji pravestų streiko can Airways Honolulu lėk- 
klausimu balsavimą. ituvas, kelyj į San Francis- 

Darbininkai reikalauja, i co, sugedus inžinui, turėjo 
kad G. E. kompanija pa-! nusileisti su 13 keleivių ir 
keltų algas po $2.00 dienai. 10 įgulos narių. Lėktuvas

vo priverstas nusileisti Pa- 
cifiko vandenyne į rytus 
nuo Hawaii. Toje nelaimė-

VVashingtcn, D. C., lapkr.
5 — Prezidentas Truman 
pakvietė Anglijos premie- 
rą Attlee ir Kanados pre- 
imierą Mackenzie King at
vykti į Baltuosius Rūmus 
;pasitarimui ir sudarymui; 
'planų atominės bombos' 
kontrolei.

Kai tų trijų valstybių! Sakoma“ kad kompanija buvo nutrauktas atgal į 
vadai paruoš planą, tai ji1 - - - - -

* i

Maždaug toje pačioje

i Sukilimuose prieš žydus B-29 Bombonešiai Atlėkė 
'dalyvavo studentai, darbi- Iš Japonijos Į Washingtoną

Arthur S. Fleming, Civi-.ninkai ir kiti. Įvyko susi- 
lės Tarnybos komisijos na- kirtimas ir su policija, ku- 
rys, apskaičiavo, kad prie- ri malšino sukilėlius. Už
muš tokį algų pakėlimo į mušta 10 žmonių ir sužeis- j y B-29 bombanešiai be 
pasiūlymą federalės vai- ta mažiausia 350 žmonių, 
džios padidėtų $415,570,- 
000 kasmet.

VVashingtcn, D. C.
reitą ketvirtadienį keturi

Pe

darbininkų reikalavimą;Honolulu, o žmonės buvo
atmetė. Unijos vadai sako,:paimti į laivą.
kad 97 nuošimtis Lynno 
unijos narių pritaria bal
savimui streikuoti ar ne. 

fKiti darbininkai taip pat 
■šaukia susirinkimus pasi
tarimui.

Graikų-Albanų Karas
k

Riaušių metu nemažai ir 
ne žydų įstaigų nukentėjo.

Arabai Sukilo Prieš Žydus 
Egipte

Cairo, Egiptas, lapkr. 5 
—Pereitą penktadienį Cai- 
ro mieste sukilo arabai 
prieš žydus. Išdaužė ir a- 
piplėšė žydų įstaigas, ap
daužė akmenimis žydus ir

i

i sustojimo iš Japonijos sa
los Hokkaido atlėkė į Wa- 
shingtoną. Jie tą tolimą 
6,554 mylių kelionę pada
rė per 27 valandas ir 29 mi
nutes.

Greitu Laiku Įsisteigs U. S. 
Konsulatas Munchene

ir belgų radio 
kad Graikijos ir 

pasienyj eina 
Tačiau Graiki-

v«|

Komunistai Plėšikauja 
Korėjoj

Sudegė Geležinkelio Tiltas-
Padare $150/000 Nuostolių

vokiečiai 
daugiau 

dėl Ame-
valdžios mstai 

1 mi jos 
■ponus 
I
i

Tokio, 
neša.

New York (LAIC) —The 
New York Times praneša, 
kad amerikiečių okupuo
toje Vokietijoje, greitu lai

Londonas, lapkr. 5 —
Šveicarų 
praneša, 
Albanijos 
kautynės,
jos valdžia sako, kad ji kol- 
kas šių žinių negali patik
rinti.
yra neramumų sritis dėl 
prijungimo šiaurinės Epi
nis prie Albanijos 1914 m.

New York (LAIC) —
Spalių 2 d. arkiv. Skvirec
kas, s'ekr. kun. Gyvas ir 
buv. Kauno kun. Seminari
jos rektorius Dr. P. Petrai
čio lydimas, išvyko iš Švei
carijos į Romą. Kadangi 
traukiniuose
gauti vietos, tai vyksta 
automobiliu.
pas už trejeto savaičių 
planuoja grįžti į Austriją 
ar į Muncheną. Kun. Gy
vas liks Romoje studijuoti.

neįmanoma

Arkivysku-

Anksti sekmadienio ry
tą, lapkričio 5 d. užsidegė 
Boston ir Maine geležinke
lio tiltas, kuris buvo per; 
Mystic upę iš Somerville į 
Medfordo Wellington sek
ciją. Per tą tiltą buvo eilė 
keturių bėgių geležinke
liai. Į

Gaisrininkai iš Somervil
le, Medford, Everett ir 
Bostono ir Coast Guard 
gaisrų gesinimo laiveliai 
kovojo su ugnimi, tačiau 
negreit galėjo užgesinti, 
nes siautė stiprus vėjas.

Truman ir kiti įžymūs dar
bininkų ir darbdavių va
dai.

Pasibaigus kalboms, 
konferencija išrenka įvai
rias komisijas, kurios pa
ruoš planus taikai indus
trijos santykių reikaluose.

Gali Kilti Organizuotas 
Sukilimas Vokietijoje

Berlynas, lapkr. 5 — 
Gen. Dwight D. Eisenho- 
wer savo trečiame prane
šime sako, kad 
pradeda reikšti 
nepasitenkinimų 
rikos Militarės
režimo Vokietijoje.

Daugiausia nepasitenki
nimų pasireiškia tarp 535,- 
000 tremtinių ir pabėgėlių, 
daugiausia lenkų ir veng
rų.

Prezidentas Truman su
tinka, kad iki birželio 1 d. 
kitų metų militarė valdžia 
turi pervesti administra
cijos kontrolę civiliams 
autoritetams.

Japonija — Pra- 
kad Korėjoj komu- 
ir raudonosios ar- 

nariai apiplėšia ja-; 
ir išniekina moteris/

I
Britanija Pasmerkė Palesti 

nos Smurtą

Londonas, lapkr. 5 — 
Anglijos valdžia įspėja, 
kad žydų smarkus sukili
mas Palestinoje trukdo jų 
pačių ir Britanijos planus 

; išsprendimui problemų, iš-

Bulgarija Nori Paskolos 
Iš Amerikos

Pirmas Sniegas Naujoje 
Anglijoje

kilusių tame krašte.

Sofia, Bulgaria, spalių 
29 — Bulgarijos dabartinė 
vyriausybė nori gauti pi-

Sekmadienį, lapkričio 4 
dieną pasirodė 
sniegas, 
rytinėje 
nuo 1 iki 
sniego.

Kaikur
vyko automobilių

pirmas 
Naujos Anglijos 
dalyje prisnigo 
5 colių gilumo

Rusijos Reikalavimas Karo 
Nuostolių Iš Italijos Išskiria 

Ameriką Ir Angliją

MIRĖ ARKIVYSKUPAS 
SCHREMBS
_ «>-----------------------------------------
— Lap- Chiang Kai-shek Įteikė Nau

ją Pasiūlymą Taikai
Cleveland. Ohio ■ 

kričio 2 dieną mirė įžymus 
Katalikų Bažnyčios vadas/ 
Arkivyskupas Joseph W.’ 
Schrems, 79 metų am
žiaus. J. E. arkivyskupas kričio 5 — Praneša oficia- 
Schrembs per pastaruo- liai, kad Kinijos centrali- 
sius tris metus daugiausia nei valdžiai susidarė rim- 
laiko praleido šv. Juozapo tas pavojus vidurinėje 
ligoninėje. Arkivyskupo Mongolijoje dėl raudonųjų 
koadjutorium, lapkričio 17 smarkaus ginkluoto puo- 
d., 1942 m., buvo paskirtas limo. Miestas Kweisui, Su- 
vyskupas Edward F. Ho- iyuan provincijoj, atsirado 
ban, buvęs Rockford, III. kritiškoje padėtyje, 
vyskupijos valdytoju.

Chungking, Kinija, lap-

Kinijos centralinės val- 
A. a. Arkivyskupas Jo- džios vadas, gen. Chiang 

seph W. Schrembs buvo Kai-shek įteikė raudonie- 
labai veiklus ne tik arki- siems - komunistams, ku- 
vyskupijoje, bet ir visame rie veda civilį karą prieš jį, 
krašte Katalikų Bažnyčios naują planą taikai, ir lau- 
ir visuomenės gerovei. kia jų atsakymo.

Londonas, lapkr. 1 —Ru
sija reikalauja, kad Italija 
užmokėtų $300,000,000 ka
ro nuostolių, iš kurių vie
ną trečdalį gautų Rusija, o 

i kitus du trečdaliu sumo
kėtų Jugoslavijai, Graiki
jai ir Albanijai.

Pagal tokį Rusijos planą, 
Jung. Valstybės ir Angli
ja negautų nei mažiausio 
atlyginimo, nežiūrint to, 
kad Jung. Valstybės ir An-

I

Prancūzijos visai nepami
nėjo.

ant vieškelių į- 
nelai-

Gaisras padarė $150,000 niginę paskolą iš Jung. 
nuostolių ir sutrukdė susi-1 Valstybių.
siekimą geležinkeliu.

v •

zuoti savo armiją ir ją ap
ginkluoti pagal Amerikos

Plečiantis civiliam karui, 
Kinijos centralinė valdžia

kričio 5 — 1
galba Jung. Valstybių po
karinės misijos,

Konferencija Algų 
Klausimu

Washington, D. C., lapkr. 
5 — Šiandien prasidėjo 
Prezidento Trumano su
šaukta darbininkų ir darb
davių konferencija. Pir
moje sesijoje kalbėjo Prez.

Pereitą penktadienį išėjo mčs. Fall River mieste su-; 
į streiką apie 18,000 darbi-!simušė du autobusai, kur 
ninku, dirbusių 20 Naujos! sužeidė 15 asmenų. 
Anglijos tekstilės dirbtu-1 
vėse. Darbininkams vado
vauja Textile Workers U- 
nion of America, CIO. 
Streikieriai pikie t u o j a 
dirbtuves Lewiston, Augu- 

! sta, Biddeford ir Saco, 
i Maine valstybėje.

J. V. MISIJA PERORGANIZUOS 
KINIJOS ARMIJĄ

Darbiečiai Laimėjo Savival
dybių Rinkimus

Londonas, Anglija—Pra
neša, kad Darbo partija glija nuginklavo Italiją, militarę tvarką, 
laimėjo didelę daugumą 
savivaldybių rinkimuose.

Chungking, Kinija, lap- nori gauti Amerikos karo 
Kinija su pa- ginklų.

VVashingtone gauta ži- 
suside- nių, kad Kinija samdo A- 

dančios iš 1,500 iki 2,200 merikos atleistus iš karo 
vyrų, planuoja perorgani-j tarnybos armijos lakūnus 
zuoti savo armiją ir ją ap- ir laivų įgulos narius, iš 

kurių sudaro kaipo naują 
oro jėgų branduolį.

Kaikurie misijos nariai 
jau yra Kinijoj.
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Rusijos Piliečiams ir Amerikoje Neva- i gimnkaj .* šniPai pranesda-J J vo į kokius knygas mes
lia Skaityti Nekc monistines Spaudos žiūrime ir apie mūsų “po- 

' 1 litinį ūpą”.
ir Draugauti Su Amerikiečiais

būtų atšauktas 
išmestas iš ko- 

partijos ir gali- 
Armijos kapito- mas daiktas su šeima iš

buvo atsiųstas tremtas Sibiran.

Victor A. Kravchenko. čiausiai 
buvęs Sovietų Rusijos Rusijon, 
aukštas komisaras. Rau- munistų 
dor.osios 
nas. kurs
VVashingtonan su Sovietų Panikoje jis pradėjęs jo 
Prekybos Komisija kaipo maldauti pasigailėj i m o. 
metalų sekcijos viršinin- Jis tik norėjęs pamatyti 
kas prie Lend-Lease, pa- ką jų priešai rašą apie 
gyvenęs šioje šalyje apie juos. Kravčenko tik tuo- 
metus ir pamatęs kaip lai- met savo draugą nurami- 
svoje Amerikoje žmonės nęs. kaip jam parodęs iš 
gyvena, pasitraukė iš So- savo valizos tą pati žurna- 
vietų tarnybos ir viešai pa- lą. 
smerkė Sovietų Rusijos 
tvarką ir jos dviveidę po
litiką link Jung. Valstybių. 
Dabar. “American Mercu- 
ry”. spalių mėn. laidoje i- 
dėjo V. A. Kravčenko 
straipsnį apie “The Life of 
a Soviet Official Abroad".

Jame, šis drąsus rusas, 
iškelia aikštėn faKtą. Kad 
visi iš Rusijos prisiųstieji 
pareigūnai (jų esą apie 
2.000) visai negali naudo
tis šios šalies laisve. Jiems 
nevalia naudotis nei žo
džio. nei spaudos, nei bile 
kuriomis civilėmis žmoniš
komis teisėmis, kuriomis 
naudojasi šalę jų gyveną 
amerikiečiai. Jei jie nau
dojasi. tai tik slaptai, im
dami didelę riziką, nes jie 
nuolat sekami šnipų. Ką 
skaityti, ką mąstyti, su 
kuo draugauti, susitikti — 
viskas jiems nurodyta 
smulkmeniškai, ir prižiū
rima. kad jie visą tai pil
dytų. Taip, tarytum jie 
gyventų Rusijos viduje.

Kokius Laikraščius Rusi
jos Piliečiams Leista 

Skaityti
Tarpe Amerikos laikraš

čių. Rusijos piliečiams šio
je šaly leista saugiai skai
tyti rusų dienraštis “Russ- 
ky Golos”, “Daily Wor- 
ker”. ir New Yorke išeinąs
tabloid’as “P.M.”. Per kai-' 
kurį laiką, po to kaip išlei
do speciaię pro-Sovietinę 
laidą savaitraštis “Life” Į 
buvęs su šypsena priimtas 
į priimtinųjų sąrašą. Bet 
kaip tik tas pats “Life” iš
spausdino \Villiam C. Bul- 
letto straipsnį apie Rusi
jos Expansiją Europoje, 
jis buvo uždraustas skai
tyti.

Ir taip kiekvienas žings
nis. kiekvienas pakrutėji
mas Sovietų Rusijos at
siųsto skaitlingo persona-i 

, šioje šalyj esąs 
pridengtas Enkvedistų še
šėlio. Enkvedistai (NK
VD) bei šnipai šion šalin 
atsiunčiami, kaip komisi-

KNYGYNAS — 
ŠNIPINĖJIMO IŠTAIGA

Kuomet Kravčenko buvo 
susirgęs, tai gavęs nuo 
bendradarbių - pažįstamų 
nemaža užuojautos pa
reiškimų. Jų gerai nesu
prasdamas. davęs savo ko
legai juos išversti rusų 
kalbon. Verčiant užgirdęs 
ir pasiklausęs vienas iš jų 
Partijos oficiozų. Neužilgo 
jis buvęs pašauktas pas 
Komunistų Partijos (jų 
sekcijos) s 
jis buvęs smulkmeniškai 
apklausinėtas apie jo san
tykius su kiekvienu jam 
užuojautos laiškutį at- , ...
siuntusiu amerikiečiu. Ga-L Ir tas darom.a lai,sv°Je 

demokratmeje Amerikoje.
A.

Barcelonos kunigaikštis Don Juan su dukte
rim, kuris sakosi, jam priklausąs Ispanijos sos
tas. Šis vaizdas pagautas Lausanne, Šveicarijoj.

■

p* '

sekretorių kur Jos tekniško štabo nariai 777777 ir jie neva tuo darbu užsi- 
ima. bet tikrenybėje šni
pinėja ir seka apie juos 
dirbančius žmones.

SI b*XX VU*K?X IX LA1AAUA AlllUUi U, U. 

le jam pagrasinta, kad 
saugotusi nuo jį supančių 
kapitalistinės sistemos pa
vojų.

\Vashingtone. jų Komisi
jos name esąs knygynas. 
Vieną kartą jis ten papra
šęs Avdejenkos novelės

■

“LATVIŲ VARDS" 
PRANEŠA

Kopenhaga (LAIC) — 
Danijon atvykęs estų pro
fesorius K. Terbatas pasa-

As Myliu ir V irt o kny- koja apįe tremtinių gyve- 
gos apie generolo Tukha- njmą amerikonų okupaci- 
čevskio rolę. Nei vienos iš jos zonoje Vokitijoje. Lie
ju neturėjo. Aš paėmiau ;tuvjai iatviai ir estai turi 
kitas ir visą reikalą pamir- sukQrę savo tautinius ko- 
šau. Bet greit tapau pa- mįtetus, taip pat turi ben- 
šauktas Partijos, viršinin- drus baltiečių komitetus. 

Pasiro- Dėka tų komitetų iniciaty-

“NUGĄSDINO"
DRAUGĄ

Pavyzdžiui paduoda, 
kaip jis biznio reikalu at
vykęs į New Yorką, ne
lauktai užėjo į kito Sovie- kų “ant karpeto”. Pasiro- Dįka tų komitetų iniciaty- 
tų (Amtorgo) pareigūno dė, kad mano susidomėji- vai iš rusų nagų paVyko 
Kambarį viešbuty ir ūžti- mas likviduotu Rusijos ge- išgelbėti ne vieną tūkstan- 
ko jį pildant “didelę pikta- nerolu buvo aliarmuojan- tj Baltijos tremtinių, kai 
darybę" — skaitant libe- tis. Ir ar aš nežinojęs, kad Amerikiečiai šią vasarą 
rališką rusų kalba žurnalą, autorius Virtas taipgi lik- pradėjo perieisdinėti ru- 
kuris jiems buvo uždraus- viauotas? V* ” ’

lės. nors ji savu laiku Mas
kvoje buvus populiari, bet 
dabar ji jau esanti drau
džiamųjų sąraše. Kodėl aš

kuris jiems buvo uždraus
tas kaipo kontrevoliucinis.

“Tai štai ką tu skaitai", 
— jis jam pareiškęs. Jo 
draugas iš išgąsčio paba
lęs. Akys pasriuvo ašaro
mis. Jis žinojo, kad jo liki
mas buvo mano rankose. 
Jei aš tą jo “prasižengi- buvo priemonė sekti mūsų 
mą“ praneščiau, jis grei- minties kryptį ir kad kny-
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KANADIEČIŲ SIMPATIJOS 
BENAMIAMS LIETUVIAMS

DARBININKAS SAVO PASI
ŠVENTIMU LAIMĖJO 

PRIETELIUS

(LAIC) — Montrealy aplankiau, nesuradau nė 
prancūzų kalba leidžiamas 10, kurie norėtų grįžti į sa- 
žurnalas “Relations”, iš- vo kraštą, kol tenai rusai 
Spausdino laišką vieno ko-:šeimininkauja.” Toliau, 
respondento, kurs esąs lie- sakoma, kad lietuvius rei- 
tuvių kilmės ir kurs buvo ketų iš stovyklų išleisti, 
nariu benamių šelpimo mi- padėti jiems surasti darbo 
sijos Vokietijoje; Jisai ap- Vokietijoje ar kitur, ir, y- 
lankęs 30 lietuvių stovyk- pač, greit juos sušelpti, 
lų, kuriose esą apie 80,000 Laikraštis išspausdino ir 
Lietuvos žmonių, daugiau- vįeno lietuvio pridėtą prie 
šia inteligentų gydyto- pranešimo prierašą, kū
jų, profesorių, advokatų, rįame gakoma: “Ar nega- 
mokytojų, visuomeninin- irtumėte pagelbėti jiems 
kų, valdininkų, taipgi išgauti leidimą įvažiuoti į 

S?aSUL^r Ūk?jKanad^? Jūs4 šalis taip 
______ Jei vėliau kada, 
kaip aš tikiuosi, lietuviai 
grįš į savo laisvą kraštą, 
Kanados vardas ir kana
diečių vaišingumas būtų į- 
rašytas į tautos kronikų 
knygas, pažymint tą krik
ščioniškos meilės patarna
vimą.”

I

I 
Į * I
■
I I 
I I I

Kas link nove- sams kaikuriuos Vokieti
jos plotus.

Čekų, prancūzų, ir kito
kio plauko komunistų in- 

šiuo laiku norėjęs skaityti formacijomis suklaidinti, 
tokius veikalus?

Pasirodė, kad knygynas

Japonų neužbaigtas statyti paminklas Hong 
Kong kolonijoj, dabar nagrinėjamas ir svarsto
ma, kas su juo padaryti. Čia daug japonų mirė 
pasidarydami sau galą — hari-kari.

ninkų bei darbininkų. Jo didelė... 
turimomis žiniomis, iš Lie
tuvos buvo išvežti, ar savo 
gyvybes gelbėdami išbėgo 
80% gydytojų, 70% advo
katų, 70% inžinierių, 85% 
valdininkų, 60% biznierių.

Vokietijoje dabar esą a- 
| pie 3,000 lietuvių mokslei
vių ir studentų, o bendras 
benamių lietuvių skaičius 
Vokietijoje siekiąs tarp 
150,000 ir 250,000. Jie, kaip 
toliau rašoma, yra išvar- 

; gę, išnervinti, daugelis 
serga arba beviltiškai nu
liūdę. “Jų medžiaginis ir j 
dvasinis kentėjimas pra- 
lenkia bet kokį įsivaizdavi
mą. Aš niekada nemačiau 
tiek daug ašarų, tiek ver
kiančių motinų ir našlai
čių, kurie netekę savo tė
vų. Tai žmonės, kurie ne
teko turto, namų ir tėvy
nės... Ir vis dėlto iš 80,000 
benamių lietuvių, kuriuos

Raudonosios Armijos Ma
nevrai Bulgarijoj

Sof ia, Bulgaria, spalių 25 
— Praneša, kad sovietų 
Rusijos raudonoji kariuo
menė atvyko su tankais ir 

■ artilerija ir daro manev-
Į rus pietinėje Bulgarijoje 
prie Turkijos sienos.

Daugiau rusų kariuome
nės atvyksta iš vakarinės 
Rumunijos. Tai jau trečią 

I kartą Rusijos raudonoji 
armija daro karo praty
bas Bulgarijoj prie Turki
jos sienos. Apskaičiuoja
ma, kad dabar yra 200,000 
rusų kareivių Bulgarijoj. 
Ne tik kariuomenė su
traukta, bet taip pat rusai 
gabena daug tankų ir arti
lerijos. Koks tikslas? Ar 
tik nesiruošia naujam ka- 
ruię

ir 
vien

Kartą viena maža mer
gaitė iš džiaugsmo aiškino skaitytojams 
savo draugėms, kad jos džiaugsmas per šias bran- 
tėveliai švęs savo auksinį :gias dieneles pergyventi ir 
moterystės sukaktuvių ju-Į linkėti “Darbininkui” dar 

i savo gražų

Mums rašytojams 
lieka

—-------- X------- . —

biliejų. Priėjus prie vienos ilgiau tęsti 
mergaitės, iškilmingai ji pradėtą darbą. Kol esame 
kalba: ‘šiandien mano ma- gyvi, tol trokštame mąty- 
mytės vestuvės’. ti, kad pirmųjų įsteigėjų

“Humpt,” atsakė antro-. darbas nenueitų veltui. Jų 
ji. “Mano mamytė apsive-' pradėtas darbas pamažu 
dė labai daug metų atgal.” pereina į mūsų jaunesnės

“Darbininko” jubiliejui kartos rankas, 
prisiartinant ir mes nega
lime nutylėti neminint žo- mink! 
džio apie “Darbininko”,dai savo prietelių

Mes “Darbininką” per 30 
metų taip nesekėme. “Dar
bininkas” ėjo vien doros 
keliu ir mes išeivijos lietu
viai katalikai, norėdami 
tą ramybės nurodymą su
rasti aiškiausiai, matėme, 
kad per “Darbininką” jį 
surasime.

Už visus 30 metų TEI
SINGUS, ATVIRUS, DO- 

I ir PATRIOTIŠKUS 
, mes tariame 

____  ____ lietuvišką 
lietuvių išeivijos istorijoje. |D£Ku’ir spaudžiame savo

Amerikos kariai vietomis 
buvo nusiteikę, ne per 
daug draugiškai. Todėl, 
Baltijos komitetams teko 
kreiptis net į aukštesnę 
karo vadovybę.

Lietuvių Aukos Karo Fondui
New Yorko lietuvių parapijos 

klebonas kun. J. Gurinskas $25.
Per S. Gudaitienę aukojo: F. 

Braschmąnn 2.00. Mrs. Schmel- 
zle 3.00. K. Kiverienė 2.00. M. 
Lukas Bakery 2.00. O. Krusol 
1.00. J. Mardosa 1.00. Moy Lee 
1.00. M. Armel 1.00. E. Zekarro 
1.00.-1. Kaufman 1.00. S. Gudai
tienė 1.25. Viso $41.25.

KAM ŠĖREI

Kam šėrei žirgelį. 
Kam šveitei kardelį. 
Kur josi, broleli, 
Baltas dobilėli ?

Aš josiu, sesele,
J karo laukelį.
Į karo laukelį.
Į priešo šalelę.

O kad aš jojau
Per Vilniaus miestelį, 
Visos miesčionkėlės 
Manimi gėrėjos.

J karužę jojau.
J glitelę stojau.
Garsiai nusižvengė 
Bėrasis žirgelis.

Darbininke”, nenusi- 
Kaip pradžioje ra- 

ir idea- 
vestuves su katalikiškąjaTistų, kurie 100% rėmė ta- 
spauda. vo darbą, taip ir dabar ra- rįjs

Pranui Bekampiui sun-jsi ir kitus, kurie i_
kiau sveikinti “7 
ką” Jubiliejaus proga, ka
dangi jo darbas juokus su
teikti žmonėms ir rimtu
mas išrodo jam negalimas 
dalykas. Daugelis pamatę 
Prano Bekampio vardą sa
kys: “Ką... ar jis šią bran
gią Jubiliejaus progą ban
dys juokais paversti? Tą 
nelaimingą savo pasisky- 
rimą padėsiu į šalį ir ban
dysiu nors keliomis minti
mis sveikinti mūsų Jubi
liatą “Darbininką”.

U'

AUKA LAIC

. norės į- nurodymus,
Darbinin-: amžinti tavo darbą mūsų širdingiausią

Mes sekėme ir seksime 
“Darbininko” nuvestą ke
lią į uolesnį katalikišką su
sipratimą ir patriotiškesnį 
lietuvybės susipratimą. 
Kadangi “Darbininkas” ė- 
jo tiesioginiu keliu, mums 
belieka ir tą patį sekti. 
Man prisimena vienas juo
kelis, kuris gražiai nupie
šia šį dalyką.

Buvo tamsi naktis ir 
'žmogelis grįžo namo nuo' 

Jei neapsiriksiu, tai A- gelžkelio stoties. Staigiai 
merikos turtuolis Andrie- jis pasijuto, kad kas nors 
jus Carnegie yra pasakęs: j iš užpakalio jį seka. Jaus- 
“Paslaptis Laimėjimo., tai damas tą, jis pagreitino 

savo eiseną. Tą patį pada- 
Darbininkas” per savo 30 rė ir kitas žmogus, kuris jį 

į sekė. Greitai ir greitai jis 
pagreitino eiseną, kolei jis 
priėjo prie kaimo kapinių.

“Dabar” manė jis sau 
vienas. “Aš jį prigausiu”. 
Nieko nelaukdamas jis įė
jo į kapines, sukčiomis a- 
pibėgo aplink kelis kapų 
akmenis, paskui pašliaužė; 
po krūmu. Vis tas sveti-1 
mas žmogus jį sekė. Galu
tinai jis atsisuko į tą ne
pažįstamą žmogų ir pra
kalbėjo.

“Kas yra, kodėl seki ma
ne?”

“Tamsta”, atėjo greitas 
atsakymas, “aš einu pas 
Šimkonius. Stoties prižiū
rėtojas patarė man tave 
sekti, kadangi pats gyveni 
greta jų... Bet pasakyk 
man tamsta, ar pats kiek
vieną vakarą taip eini į sa
vo namus?”

<4

atsižadėji mas s a v ę s”, 

metų darbuotės kaip tik 
tokį kelią išsirinko. “Dar
bininkas” per visus 30 me
tų atsižadėjo savęs, dirbo, 
mokino, aiškino ir švietė 
išeivijos brolius lietuvius 
katalikišku laimės ir ra
mybės keliu. Mes, kurie 
rašyboje buvome arčiau 
susidraugavę su “Darbi
ninku”, jautėme jo pulsą, 
supratome kiek priešingo
ji spauda buvo nusistačiu
si prieš “Darbininką” ir jo 
principus. Kaip per pra
kaitą ir vargą ūkininkas 
rudens metu gali pasi
džiaugti pavasario arimais 
ir sėjimais, taip ir “Darbi
ninkas”, sulaukęs gyveni
mo pražydėtus metus, pa
sižiūrėjęs atgal, gali pa
miršti savo kovas ir pasi
džiaugti savo išlaimėtais 
darbais.

dešinę ir sakome: ILGIAU
SIŲ METŲ!

Pranas Bekampis.

New York (LAIC) — A. 
L. R. K. Moterų Sąjungos 
21 Seimo nutarimu, p. Do- 
nna Kaminskas LAIC pri
siuntė $100.00 auką, už 
kurią reiškiame nuoširdžią 
padėką.

Gražiausių Liaudies Dainų 
Rinkinys

“VAI LEKITE DAINOSM

Paruošė Kun. I. Dabryla 
Papildytą Rinkinį Išleido 

KUN. P. M. IURAS

DARBININKAS
3S6 West Broadway So. Boston 27. Mass.

«caamjis ■masėmis'

Knyga turi 220 puslapių, nedidelio — malda
knygės formato. Labai paranku kišenėje nešioti.

Joje telpo 233 gražiausios dainos. Kaina 75c. 
Užsakymus siųskite:

Užsisakykite Toniko Pas Mus
Pristatom geriausį toniką 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir visokiems 

Parengimams. 
Kainos prieinamos.

Myopia Club Beverage Co.
Grafton Avė., Isllngton Mass.

Tel. Dedham 1304-W
PRANAS GERULSK1S, Namų Tel. Dedham lSOlf-R

«V
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Visi atsimenam, kokiu džiaugsmu komunistuo
janti spauda sutiko žinią, kad į Ameriką atvyksta 
maršalas Žukov paviešėti Dėdės Šamo šaly ir ta proga 
išgauti atominės bombos paslaptį. Buvo manyta, kad 
stambi maršalo asmenybė sužavės Amerikos visuome
nę ir Washingtono vyriausybė, viešosios opinijos pa
veikta, noroms nenoroms įteiks Žukovui tą tiek rei
kalingą Sovietams paslaptį. Iš anksto manyta, kad jau 
“diello v šliapie”, t. y. paslaptis kaip ir laimėta, tik rei
kia atlikti atsilankymo formalumas. Bet štai ateina iš 
Maskvos žinia, kad Žukovas apgailestauja negalįs at
vykti — dėl ligos. Kiek nusivylimo!

Liga nemalonus dalykas, bet diplomatijoj ji labai 
pageidaujama, t. y. ne pati liga, o jos vardas, nes po 
jos iškaba tūkstančiai visai kitokių priežaščių gali pa
sislėpti. Taigi ir Žukovo ligai nelabai įtikėta. Paskui 
sužinota, kad ligos iš tikrųjų būta, bet sirgo ne tas 
žmogus. Žukovas tą dieną buvo teatre, o susirgo — 
Stalinas, ir tur būt rimtai, jei toks svarbus raudono
sios armijos vadas buvo reikalingas namie pasilikti — 
visokių galimybių dėliai. Apie Žukovo atsilankymą r 
(___ ia. __x__ ±__y.x._ ___  _ i____  i__ ______ i______ i_i_________ r__ T

ar Stalinas iš tikrųjų serga? Čia jau nebe mažmožis

Trijų metų Billy Rose, Royal Mich., sėdi ant kelių savo prodieduko The- 
odore Penland, 96 m. amž. Šalia stovi William H. Osborne, 102 m. amž. 
Jie pasišneka, kaip kit syk jie buvo energingi kariai...

PRAEITIES ĮDOMYBES
— Lietuva per 500 m. atlaikė vokiečių veržimąsi 
į rytus. — Maskva niekad su vokiečiais neka
riavo prieš 1914 m. — Kryžiuočiai nepastatė nė 
vienos bažnyčios Lietuvoj. — Filosofas Kantas, 
kilęs iš Klaipėdos krašto. — Lietuvai priklausė 
Latvija ir pietų Estija. — Lietuvos įstatymai bu
vo įvesti Latvijoje. — Bolševikai Lietuvą buvo 

pavedę vokiečiams.
■ -

Nei viena kita iš trijų Kryžiuočių “Medžiok- 
Baltijos valstybių neturi |ės" Lietuvoj 
taip garbingos praeities,' 
kaip Lietuva. Vytauto lai
kais tai buvo didžiausia 

greit užmiršta, nes kilo kur kas svarbesnis klausimas: Europos valstybė. Jei vė- 
ar Stalinas iš tikrųjų serga? Čia jau nebe mažmožis, liau Lietuvos gyventojų 
nes nuo jo gyvybės ar mirties pareina kokio pustre- skaičius ir plotai, palygi- 
čio šimto milijonų žmonių likimas. Tad tuo klausimu nus su kitais, taip sumaže- 
ne juokais susirūpinta. Pradėta daryti įvairių spėlioji- J°, tai dėl to, kad 
mų: kas bus jo įpėdinis? Minėta net tris: Vorošilovą, 
Molotovą ir Žukovą. Panašiai, kaip po Lenino mirties 
įsigalėjo “troika”: Kamenev, Zinovjev ir Stalin. Visi 
trys prieš Trockį, kurs tuomet atrodė kaip tikras im
peratorius. Stalinas iš visų trijų atrodė menkiausias, 
bet iškilo aukščiausiai. Pasigriebė valdžią ir pažings- 
niui pasidarė visagalinčiu diktatorium, taip, kad paga
liau pajėgė likviduoti kitą, jau prieš jį susidariusią 
“troiką” — Kamenevą, Zinovjevą ir Trockį. Prastai ta
riant, vienas gruzinas tris žydus sudorojo. Taigi ir da
bar smalsieji komentatoriai nori atspėti: ar istorija 
pasikartos? Ir kuris iš naujosios “troikos” liks galu
tinu laimėtoju?

Tačiau Sovietų vyriausybė tiems spėliojimams 
užkerta kelią, paskelbdama, kad Stalinas esąs ko ge
riausioj sveikatoj, tik kiek pavargęs. Jis ramiai sau 
ilsisi Juodųjų marių kurortuose, ten, kur kitados ca
rai vasarodavo. Sveikas, tai sveikas — nieko nepada
rysi. Bet spėliotojai vis dar nesiliauja. Jie sako, kad 
jei Stalinas būtų visiškai sveikas, tai Sovietų vadai ne
sakytų, kad jis pavargęs. Jie sukrapštė žinių, kad gy-

Tuos ir kitus įdomius 
faktus gražiai iškelia ver
tinga, gerai LAIC’o išleis
ta knyga “Lithuania in a 
Teutonic Clutch” (112 psl., 
kaina 1 dol.) Livonijoje 
(dabartinėj Latvijoj ir Es
tijoj) įsikūręs Kalavijuo- 

Lietuva daugiau kaip per įių ordinas, o Prūsuose —

60 Augalotų Vyrų, Lie
tuviškai Propagandai

Tačiau Europa apie lie
tuvius daugiausia težinojo 
tik iš kryžuočių - vokiečių 
šaltinių. Iš kovų Lietuvoje 
gyvi išlikę įvairių kraštų 
riteriai pasakojo baisius! 
dalykus apie šį kraštą, o 
nebuvo kas reikalą nu-];^’ 
sviestų is lietuviškos pu-| ialus Lietuvos Did Ku. 
sės. Tik garsiajame Kons- . ikštis Vytautas, kurs 
uncijos visuotiname susi- buvo žal irio kautynių 
rinkime (1414 - 1418) lie-,vvr k!>r„ vad!>Q it_ nIan„n.

;tojas7Jis net Jogailai, Len- 
I kijos karaliui, buvo pasko
linęs 20,000 grašių samdy
tosios kariuomenės par- 
kvietimui.
Filosofo Kanto Tėvas 
Kalbėjo Lietuviškai 

Plati senovėje buvo Lie
tuva. Net Karaliaučiaus a- 
pylinkėse gyveno lietuvių 
genties žmonės. Pats gar
susis iš to miesto vėlybes- 
nių laikų filosofas Im. 
Kantas buvo lietuvių kil- 
'mės. Jo tėvas dar mokėjo 
lietuviškai, jis, kaip ama
tininkas (balnų dirbėjas), 
atsikėlė iš Klaipėdos apy
linkių į Karaliaučių. Filo
sofo prosenelis gyveno 
Verdainėje, Šilutės prie
miestyje. Pirmoji lietuviš
ka knyga (tai buvo kate
kizmas) buvo išleista 1547 
m. Karaliaučiuje. Patys 
vokiečiai savo statistikose 
tvirtino, kad dar 1900 m. 
Rytprūsiuose buvo 106,230 
žmonės, kurie namuose 
kalbėjo lietuviškai.

Gaila, kad daug lietu
viams giminingų senovės 

Tęsinys 4-tame pusi.

kad vieni ant savo apsiaus
tų turėjo išsiųtą kalaviją, 
kiti — kryžių), lietuviai 
sutriuškino padėdami len
kų ir kitų slavų Žalgirio 
mūšyje (1410 m.) ir kau
tynėse ties Pabaisku 
‘(1435). Tuo būdu išsiva
duodami iš kryžminių Lie- 

(tuvą spaudusių vokiškų 
i. Čia daug padarė

500 metų turėjo atlaikyti kryžuočių ordinas spaudė 
teutonų vokiečių verži- Lietuvą iš abiejų pusių, ir 

: mąsi. jį atsilaikė, nors tiems vo?
Jei ne^ lietuvių narsumas, kiškiems vanagams nega- 

atsparųmas ir drąsa, gal Įėjo atsilaikyti nei prūsai, 
net šiandien vokiečiai šei- nei latviai. Kryžuočiai tu- 
mininkautų Maskvos plo- rėjo įprotį nemažiau kaip 
tuose, Kuri be lietuvių už- du kartu metuose “joti į 
tvaro jokiu būdu nebūtų Lietuvą” — žiemą, apie 
atsilaikiusi prieš kryžminę sausį _ vasarį, kada pelkės, 
totorių ir germanų ugni.l «... ....
Juk tikrumoje Maskvos:uzsala lr vasar4, rugpiutj, 
rusai niekada su vokie-!kai Javai Prinok? plėšimui 
čiais anksčiau nėra karia- ir naikinimui. Tarp 1345 ir 
ve, kaip tik 1914 metais.——
dytojai - specialistai visai kitaip apie Stalino sveikatą 
atsiliepia. Iš viso, tos žinios ir spėliojimai kol kas mig
loti. Bet jei kas rimtesnio įvyktų, tai nė Sovietų cenzū- 

i ra negalės ir nenorės to užčiaupti. K.

net šiandien vokiečiai šei- nei latviai. Kryžuočiai tu-

Jonas Kmitas.

VYTIS ir ERELIS
APYSAKA 

XIV.

Maištininkas Pasprūksta
— Na, matai, — ramiai pertarė Vaišmantas, 

— jau vėl pagieža ima tavyje viršų. Reik, bro
lyti, artimas mylėti.

Andrius dvejingai į jį pažvelgė.
— Tamsta, tur būt, juokauji? Aš žinau, kad 

artimas reikia mylėti, bet jei tas artimas 
smaugia tavo tėvą ar tave patį? Juk apsigy
nimui gali jam smogti į ausį, ar ne ? Aš gi nė 
to nepadariau. Norėjau tik tą lenkutį nugin
kluoti.
— Na, tuomi istorija vargiai būtų pasibai

gusi, jei turiu tiesą pasakyti, — šyptelėjo Bi
tinas. — Tamsta tuomet nebuvai panašus į 
ramų nuginkluotoją.

Andriaus būta atviro vyruko. Jis ir prisi
pažino:
— Na, būčiau jam kiek įkrėtęs.

Visi plačiai nusišypsojo. Po valandėlės 
Vaišmantas atsiliepė:
— Na, žygdarbiai ar ne žygdarbiai, bet, galų 

gale, reikia pripažinti, kad Andrius ne boba. 
Drąsos ir vikrumo jam netrūksta. Tie jo trys 
susirėmimai su abiejų rūšių slavais tiesiog 
išimti iš klasinių romanų. Gal ateis laikas, 
kada toki smarkuoliai bus daugiausia Lietu
vai reikalingi. Ir šiais idėjų kovų laikais toki 
dramatiški kąsneliai paįvairina gyvenimą. 
Bet turime apsvarstyti padėtį, kaip ji dabar

; x^±o!1uc:jvyr. karo vadas ir planuo- tuvių delegacija puikiai|,<asz Jja Ia>n.
veikė. Jie priminė, kad j 
krikštas yra laisvos valios 
ir Dievo malonės, o ne' 
prievartos veiksmas. Lie-1 
tuviai panaudojo labai ori
ginalų propagandos būdą: 
jie nusivežė apie 60 auga
lotų, pečiuotų Lietuvos vy- 

______________________Irų; kai jie pasirodė miesto 
._________gatvėse, lydimi kalbą mo-

atžymėjo 70 tokių įsiverži- kančįų raštininkų, jie su
mų į Lietuvą iš Prūsijos ir traukė visų dėmesį ir as- 
30 iš Livonijos. meniškai galėjo perduoti

m. ........ „ ... savo nusiskundimus.Tie vokiškieji kryzuociai 
dangstėsi gražiais tikslais Lietuviai savo pasiekė: 
— nešti krikščionybę į pa- Konstancijoj jie laimėjo, 
gonišką Lietuvą. Tačiau Ir anksčiau (pavyzdžiui, 
tikrumoje jiems tas mažai 1403 m.) popiežius kry- 
rūpėjo. Kryžuočiai nepa- žiuočius buvo sudraudęs. 
statė nė vienos bažnyčios Dar keturioliktame šimt- 
Lietuvoje, jie netgi nelei- metyje lietuviai buvo sū
do Rygos vyskupui siųsti darę sąjungą su Rygos 
misijonierių į Lietuvą, lai- vyskupu ir nors būdami 
kydami Lietuvos krikštą pagonys, gynė to krašto] 
savo monopoliu. Kai pra- katalikų vyskupą ir kry-i 
dėjo plėstis protestantiz- žuočių — vokiečių puoli
mas Vokietijoj, jie vieni mus. 
pirmųjų metė savo ordiną. Vytauto Paskolinti Jo- 
vede žmonas, likdami Ku-1“ “'
nigaikščiais ir didikais, gailai 20,000 Grašių 
Tas rodo, kaip mažai ka-j Abu vokiškuoju ordinu: 
talikų dvasios juose bebu- kalavijuočių ir kryžuočių 
vo... 1______  ________ , __ ___________ ___ ,
savo pasiųstame rašte r,u-j
ropos valdovams pnsimin- ALRK Nauios Anglijos Federacijos 
darni kryžuočių skriaudas, j j

ciVeibiUo JuvJot; 11 i\.x jluuviu*

Neveltui žemaičiai, (jie taip vadinosi todėl, 
savo pasiųstame rašte Eu-

skundėsi: Apskričio Suvažiavimas
— Mes verkiame dažniau, 

negu kalbame. Federacijos apskričio suvažiavimas šįmet įvyks 
gruodžio 9 d., Šv. Jurgio parapijos svetainėj, Norwood, 

Kaip Daukantas rašo, j Mass.
net laidodami savo mirų- Federacijos skyriai ir organizacijos raginamos išj llvl ietįLAV7ClCLXXXX oavv XXXXX u. | —-----j-------------------------- ~ ~ c?

sius žemaičiai vaizdavosi, | anksto prisirengti ir dalyvauti šiame Federacijos me- 
~ i . • • v • • y) • 1 į_ J « T * • fTl “ ___ _

1377 metų jų kronikierius

yra. Kas daryti? Vaikinas neturi kur dingti. 
Tautgėlos miškai labai pavojingi. Ginkluoti 
žandarai nardo po tuos tankumynus dieną ir 
naktį. Dabar pas mane užklydai. Mano namai, 
žinoma, atviri tau visados, bet kaip ilgai žan
darai paliks ramybėje ir mano buveinę? Mu
du su daktaru jau nuo seniai esava įrašytu į 
juodąsias knygas. Tik žiūrėk, ir nekviesti 
svečiai bet kuriuo momentu gali čia atsilan
kyti. Kas daryt?

Ir iš tiesų, kas buvo daryt? Abudu namiš
kiai giliai susimąstė, bet Andrius atrodė ma
žai paisąs ir pradėjo juos raminti.

— Man tik tiek nemalonu, — tarė jis, — kad 
savo asmeniu statau jus į pavojų, bet aš ilgai 
čia neužtruksiu ir stengsiuosi jūsų daugiau 
nelankyti, nebent jei reikėtų jus apginti.
— Mus apginti?! Nuo ko gi? — paklausė nu

stebęs Vaišmantas. — Bet juk ne mes, tik tu 
pats apgynimo reikalingas. Ir dabar neturi 
kur dingti. Kur gi tamsta šią naktį nakvosi, 
jei išeisi iš mano namų?
— Dangus platus, — šyptelėjo Andrius.
— Žinau, kad platus, bet tai neatsako į ma

no klausimą. Ar manai, kad aš toks beširdis 
paleisti tave į miškus be maisto, be draugų ir 
be pastogės ?
— Ne nuo šiandie pažįstu tamstos gerą šir

dį, kad abejočiau apie tamstos norą mane 
priglausti, — atsakė susijaudinęs vaikinas,— 
bet pats žinote, kad man čia negalima ilgai 
buvoti. Aš...

Bet jis nedabaigė savo sakinio, nes Biti
nas. staiga pažiūrėjęs pro langą, suriko:
— Žandarai!..

Kaip spyruoklės paspirtas, Andrius žaibo 
greitumu nėrė pro duris. Jo rankoj jau švyt
ravo revolveris. Kieme švaistėsi būrys žan

kad nors dausose vokiečiai' tiniame suvažiavime. Besidarbuodami svarbiais Tėvy- 
bus nužeminti ir atsisvei- • nės Lietuvos šelpimo ir vadavimo reikalais, užmiršome 
kindami su velioniu sakv-' ta-ip sau artimą ir svarbią Federacijos veiklą. Laikas

• a • si •• • s • s • j • ____________ 1_________

davo: L_____  _ _
pagyvinti Federacijos veikimą, kuris yra taip svarbus 
netik mūsų išeivijai, bet ir mūsų Tėvynės Lietuvos va- 

— Vargše kentėtojau eik davimo darbe.
į aną laimingesnį gyveni-[ 
mą, kur vokiečiai tau tar
naus, ne tu vokiečiams.

darų: keli raiti, vienas jau nusėdo nuo arklio, 
kiti pasiskirstę apsupo Vaišmanto namus, 
užimdami pozicijas prie durų ir langų. Poma- 
dinas su Bezicku davinėjo skubotus įsaky
mus. Į tą visą būrį, prasprūdęs pro stojusį 
prie išeiginių durų žandarą, kaip bomba įkri
to Andrius, be kepurės, atkišęs didelį Mauze- 
rį.Jo pasirodymas buvo toks skubus ir netikė
tas, kad žandarai, visiškai sumišę, ko grei
čiausiai traukėsi jam iš kelio. Keliais šuoliais 
jis atsidūrė pas nulipusį nuo arklio žandarą, 
rėžė jam alkūne į pašonę, žandaras nuvirto, 
ir Andrius akimirksniu įsėdo į balną. Arklys 
stojo piestu, atsitiesė ir zovada pasileido pro 
vartus. Tada tik pasigirdo keletas šūvių, bet 
greituoju paleisti, nė vienas nepataikė. Kada 
jau Andrius gerokai nušuoliavo už vartų, du 
raiti žandarai šoko jį vytis, ir visi trys raite
liai nulėkė keliu į mišką.

Tada tik likusieji kieme pradėjo atsipeikė
ti. Pirmiausia susivokė Pomadinas. Jis su
griebė dar du raitu žandaru ir pasiuntė juos 
gaudyti išsprukusį maištininką. Bezickas, 
kurio karingumas, Andriui pasirodžius, stai
ga buvo pranykęs, dabar vėl atsigriebė. Mos- 
tagaudamas revolveriu, jis triumfaliai sušu
ko:
— Aha! Mes nugalėjome!
— Kokį čia galą nugalėjome! — piktai atšo

vė Pomadinas. — Jis paspruko ir jo nesugaus.
Jis, tur būt, gerai žinojo savo žandarus. 

Bet Bezickas buvo optimistiškas.
— Sugaus, kaip pašautą žvirblį! O jei ne, 

tai turime du kitu paukštuku.
— Kokiu du paukštuku? — nesuprato Po

madinas.
— Ugi tuos du ponu, kurie čia gyvena: Vaiš- 

mantą ir tą demagogą daktarą nekultūringa

Dvasios Vadas — Kun. J. Vaitekūnas 
Pirmininkas — Antanas Daukantas 
Raštininkas — Benediktas Jakutis

pavarde. Juo du negali išsisukti, nes priglau
dė banditą - revoliucijonierių.
— Hm... — sumykė Pomadinas, — jie mūsų 

rankose, tas tiesa, bet kas iš to gera? Na, bet 
eisime juos aplankyti.

Žandarų būry sumišimas jau atslūgo. Jie 
pradėjo tvarkytis ir, pagal įsakymus, pasi
skirstė vietas: kas sode, kas apie langus. Bet 
Pomadinas jau jų nepaisė: kaltininkas jau 
paspruko, o namiškiai vis tiek nepabėgs. Tai
gi, neduodamas žandarams daugiau įsakymų, 
jis su Bezicku nuėjo į Vaišmanto namus. Ten 
rado šeimininką su Bitinu ramiai besėdint, 
tartum nieko nebūtų įvykę. Bezickas išdi
džiai į juos pažvelgė. Bitiną jis buvo pirmiau 
sutikęs, bet labai nemaloniose aplinkybėse, 
taigi, dabar kaip tik jam buvo pravartu pasi
rodyti nugalėtojo rolėje. Tiesa, nugalėjimas 
daugiau buvo panašus į pralaimėjimą, nes 
tuzinas žandarų neįstengė paimti vieną žmo
gų, bet tas žmogus, tas baisus revoliucijonie- 
rius, vis dėlto nuo jų pabėgo. Tas faktas, kad 
jis pabėgo, o ne nuo jo reikėjo bėgti, buvo 
tiek reikšmingas Bezicko akyse, kad jis jau
tėsi kaip koks Wellingtonas ar Bliucheris 
Waterloo laukuose. Taigi, atstatęs krūtinę, 
lenkas žiūrėjo į Vaišmantą ir Bitiną tokiomis 
akimis, tarsi jie būtų jo belaisviai. Bet gi pra
tarti pirmąjį žodį nebuvo kaip, nes ne jis šios 
ekspedicijos vadas.

Pomadinas buvo kur kas mandagesnis. Jis 
labai atsiprašė šeimininko už padarytąjį ne
malonumą, bet buvo priverstas apsupti jo na
mus, nes turįs tikrų žinių, kad čia slapstosi 
revoliucijonierius, kurs būtinai reikia suimti.
— Deja, jis paspruko, — dabaigė žandaras.

^Bus daugiau^
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VICTORY LOAN - OCTOBER 29 - DECEMBER 8

MUSLĮ SODALIETES

Metinis Seimas
Naujosios Anglijos Apskr. 

Sodaliečių metinis seimas, i- 
vvkęs š. m. spalių mėn. 14 d.. 
Nashua, N. H., pasisakė labai 
gražiai ir visoms dalyvavusioms 
paliko malonų atminimą.

m.

Seime dalyvavo apie pusantro 
šimto sodaliečių iš Brockton. 
Cambridge. Lawrence. Loveli, 
Nashua. Norvood ir VVorcester 
(2 parap.) ir daug svečių kuni
gų-

Baigiant sesiją buvo priimtos 
kelios rezoliucijos.

Pirmiausia Sodaliečių seimas 
kreipia dėmesį savo narių į vai
kų pakrikimą ir įpareigoja 
sas savo sodalicijas ieškoti 
dų gerai įtakai daryti savo

i

I
I

I
Ii•

vi-
bū-
Pa-

Prieš šv. mišias apskr. prefek
te p-lė Ona Norkiūtė. lydima 
vice-prefektės p-lės P. Baniony
tės ir sekretorės p-lės G. Zekevi- 
čiūtės. drauge su visomis daly
vavusiomis prefektėmis apvai
nikavo švč. P. Marijos statulą.

so-

LIVES LIKĘ "WHITE UNtVRITTEN BOOKS" — Vherever child piays in aeschool vard today. there lives an “unwritten book" — a book that can 
be vritten in letters of gold or of blood. Which way it iš written is largelv up to you. Here's why: With forces likę the atomic bomb loose in the 
world. we face either a glorious future or one too horrible to contemplate. If America is souno. prosperous and progressive. it will probably be a 
bright future. literallv gloįving with opportunity for those too young to have faced the tragedv of this war. Būt if America is urtsound financially, 
the totai effect will not be just a tragedy for America. it may well be the finai eurtain on civilization, on religion. on everything that has made our 
lifetime worth the living. And that is the way their book will be vvritten. VVhat has that to do vvith the Victory Loan? Just this: If this Victory 
Loan is a success — it will mean that our national credit has been kept sound. that reconversion can proceed unhampered by doubt concerning that 
credit. that inflationary forces have been retarded and reduced. that our men štili overseas will be brought back and given a decent chance in life. 
It will mean. in short. that we have taken one mighty important step on the path of national sanity. You. of course. know your own obligation — 
to your nation. your family and yourself. Will you invest fully — this lašt and supremely important tiir.e?

Tėvu Pranciškonu Misijos
1945 m

Chicago, III. — Švenč. P. Ma
rijos Nekalto Prasidėjimo par., 
Nekalto Prasidėjimo Novena ir 
rekolekcijos lapkričio 29 — 
gruodžio 8 dien. — Tėvas Juve
nalis Liauba.

Waterbury, Conn. — šv. Juo
zapo par., — Padėkos už taiką 
triduum, gruodžio 7—9 d. — 
Tėvas Justinas Vaškys.

FRANCISCAN FATHERU 
Mount St. Francis 

Greene, Maine.

Marijonų Misi jonierių 
Veikla

Lapkr. 4—i 
Šv. Onos 
misijos; 
na, MIC.

Gruod.
Md., Šv.

11, Luzerne, Pa., 
bažnyčioje, 40-tė ir 

kun. Antanas Mažuk-

Iškilmmgas šv. mišias 
Nashua šv. Kazimiero parap. 
klebonas kun. M. Cibulskis. M. 
S., asistuojant kun. Dubois iš 
Brewster ir kun. Dr. J. Bogušui 
iš Waterbury. Conn.

Visos seimo dalyvės in cor- 
pore priėmė šv. Komuniją.

Sodalietėms pritaikintą pa
moksią pasakė kun. Dubois.

Po šv. mišių buvo skanūs pie
tūs parapijos svetainėje.

Apie antrą valandą po piet 
prasidėjo sesija, kurią atidarė 
apskrities prefekte, o vietos 
klebonas kun. M. Cibulskis. M. 
S., sukalbėjo maldą ir pirmas 
pasakė sveikinimo kalbą. Po jo 
suvažiavimą sveikino vjsi sve-. 
čiai kunigai: kun. A. Abračins- 
kas iš So. Bostono, kun. Bana
nas iš Worcester. kun. Baltru- 
šiūnas iš Cambridge. kun. Buce- 
vičius iš Nashua. N. H., kun. dr. 
J. Bogušas iš M’aterbury. Conn.. 
kun. Janušonis iš So. Bostono ir 
kun. F. Norbutas iš Brocktono. 
Raštu suvažiavimą sveikino Nu
kryžiuotojo Jėzaus Seserys iš 
Brocktono ir N. Pr. Švč. P. Ma
rijos Seserys iš Putnam. Conn.

Praėjusio seimo protokolą 
paskaitė p-lė G. Zekevičiūtė. po 
to sekė iždininkės — p-iės Sof. 
jos Utkaitės ir visų 
raportai.

16—26, Baltimore, 
Alfonso bažnyčioje, 

kun. Antanas Mažukna, MIC.
Gruodžio 21—25, Detroit, 

Mich., Šv. Jurgio bažnyčioje, re
kolekcijos; kun. Adomas Mar
kūnas, MIC.

į Kovo 10—17, Binghamton, N. 
Y., šv. Juozapo bažnyčioje, mi
sijos; kun. Antanas Mažukna, 
MIC.

Kovo 11—17, Cambridge, 
Mass., Nekalto Prasidėjimo 
bažnyčioje, rekolekcijos, kun. 
Jonas J. Jakaitis. MIC.

Kovo 18—31. Chicago, III., 
Aušros Vartų bažnyčioje, dvie
jų savaičių misijos, kun. Jonas 
J. Jakaitis, MIC.

Kovo 25—31, Chicago, III., Šv.

rapijos vaikams.
Kitos dvi rezoliucijos buvo 

daliečių rengiamų vaidinimų ir 
sodaliečių skyriaus "Darbinin
ke" reikalu.

Ketvirtoji rezoliucija buvo re
kolekcijų klausimu: stengtis.

i kad visos sodalietės ir kitos pa
rapijos mergaitės kasmet atlik
tų rekolekcijas, ypač rekomen

duojama atlikti uždaras reko- 
■ lekcijas, vedamas mergaitėms 
'vienuolynuose—Putnam. Conn..

laikė Brockton ar Brighton.
1 Sodalietės kaip 
tautos dukterys 
savo tėvų šalies 

Aštuntasis N.
daliečių seimas 
telegramas Lietuvos 
mo reikalu A. J. V. Prezidentui.I 
Valstybės Sekretoriui, Guberna- 
toriui ir dviem N. H. Senato
riams.

Rezoliucijų komisiją sudarė 
atstovės iš Nashua. Lavvrence ir 
IVorcester įJulia Pūtis, Ant. 
A esky. Albina Matachinskas).

šeštą valandą buvo vakarienė 
ir susipažinimas su naująja vai
dyba. kurią sudaro: prefekte — 
S;asė Kaziliūnaitė (Lawrence>. 
vice-prefektė — Genovaitė Ze- 

vičiūtė (Cambridge). sekreto-
— Ona Norkiūtė (Brockton) 
iždininkė — Adelė Čaplikai- 
1 Nashua. N. K. i

Į vakarienę atvyxo dar naujų’ 
svečių iš Lawrence — klebonas 
kun. Juras ir kun. Kenstavi-^ 
čius. Kun. Juras, sveikindamasi 
seimo dalyves, ypač iškėlė 
ningo darbo reikšmę.

Visoms vakaro dalyvėms __ 
delį džiaugsmą suteikė bendros mu energija, 
dainos, tautiniai šokiai ir pasi
keitimas autografai.

Už taip gražiai pavykusį sei
mą ir malonų priėmimą nuošir- Bou'img Alleys. 
di padėka priklauso šv. Kaži- Sodalietės užsirašė Queen s 
miero parapijos klebonui kun. ork ru°šia diskusijas įvai- 
Cibulskiui. kun. Bucevičiui. p. ria^s klausimais, kurios įvyks 
vargonininkui ir šios parapijos kiekvieno mėnesio antrą tre- 
sodalietėms. Dalyvė.; čiadienį. Taipgi ruošia “Pen-

_____________ ney Sočiai”, 1 
džio 2 d. parapijos salėje.

geros savo 
nepamiršo ir 

reikalų.
A. Apskr. So-Į 
nutarė siųsti’ 

išlaisvini-

They Finished Their Job...
Let’s Finish Ours!

Kt;

Kiseliūtė. Malvina Lapėnaitė.' 
Marija Vasiliūnaitė, Florencija1 
Utkaitė. Elena Januškevičiūtėj 
Rita Baranauskaitė. Alicija 
Kazlauskaitė. • Paulina Zapėnai-' 
tė.

Maisto Komisija: — Virgini
ja Augūnaitė. Ona Rodonytė. 
Adelė Caplikaitė.

Lawrence, Mass.

šv. Pranciškaus lietuvių para- 
vįe. ' pi jos Sodalietės grįžo iš Naujos 

metinio 
entuziaz-

Anglijos Sodalicijos 
dj. seimo su atnaujintu

Bowling
1”

prefekčių

buvo kun.
pokarines 
paskaitoje 

mergaitėms 
apie vedy-

Pirmoji paskaita 
Dr. J. Bogušo apie 
moterystes. Šioje 
prelegentes davė 
daug gražių minčių
binį gyvenimą pokariniu metu, 
savo teigimus paremdamas gau- 
šia statistiks.

Antrą paskaitą skaitė misijo- 
nierius kun. Dubois. Jis ragino 
sodalietes aktyviai dalyvauti 
parapijos gyvenime ir uoliai 
prisidėti prie parapijos darbų.

Po paskaitų diskusijas vedė 
nrefektė p-lė O. Norkiūtė.

įme

Nashua, N. H.

PRAEITIES ĮDOMYBES

Jau suorganizavo
League ir pradės žaidimus pir-

■ . madienj. lapkričio 12 d.. Essex

' pervėrę grandį galėdavo 
vestis ant dirželio.

Taigi Karaliaučiaus apy
linkės daugiau lietuviams 
priklauso, negu rusams, 
kaip kad dabar kaikieno 
planuojama sovietams pa
vesti. Kai dėl sovietų - bol
ševikų, tai jie Lietuvos 
Brastos taikoje (1918 m. 
kovo 3 d.) visą Baltijos pa
kraštį, su Lietuva, Latvija 
ir Estija buvo vokiečiams 
pavedę...
Latvija ir Pietų Estija 
Buvo Prijungtos Prie 
Lietuvos

Lietuvos

š1'. Kazmtero Sodalicijos, 
S'irno Rengimo Komitf tas, 

kuriam priklauso nuoširdi visų 
sodaliečių padėka už gražią 
tvarką ir malonų priėmimą:

Programos ir Priėmimo Ko
misija: Julija Putytė. Birutė

Vaizdas parodo mažytes stovylėles ir Ameri
kos karį, kuris ir-kurie būdami Vokietijoje ne
laisvėje, tas stovylėles padirbdino.

Į žodynas). Livonijoje (da-'JurSio bažnyčioje, misijos kun. 
bartinėj Latvijoj) netgi Antanas Mažukna, MIC. 
buvo 1677 m. įvesti Lietu-' Bal- 1 Plttston- Pa- šv. 
vos įstatymai — Lietuvos Kazimiero bažnyčioje, misijos, 
statutas ' kun. Adomas Markūnas. MIC.

Krikščionybė prisidėjo ■ __Chicago, III., šv. 
prie pačios L 
tūros, kėlimo. _ x 
mosios mokyklos Lietuvo- kaitis> MIC ir kun- Ant. Mažuk- 
je buvo atidarytos 1387 na- MIC-
... .. Dol C 11 TUmetais, drauge su įvedimu 

krikšto į Lietuvą.M☆
Visiems verta daugiau 

domėtis garbingąja mūsų 
; tautos praeitimi; tame ra

sime įkvėpimo kovoms dėl 
dabartinio Lietuvos išlais
vinimo. Dr. J. Prunskis.

I

Pradžia 3-čiame pusi. ’
prūsų (ne vokiečių) maras 
išnaikino. Daug jų buvo 
suvokietinta prievartos 

‘ būdu. Vokiečių ponai čia 
turėjo tokią valdžią ant 
žmonių, kad baudžiavos 
laikais žmogui per ausį i --------------------------------Į

Proga išrinkti knygą mūsų 
knygynui laimėjo p-lė Birutė 
Jezukevičiūtė.

Po oficialios susirinkimo da
lies Tęv. Norbutas šeimyniškai 
papasakojo keletą juokingų 
nuotykių.

Šis pirmas rudeninis susirin
kimas buvo tikrai gyvas ir sėk
mingas. Malonu buvo matyti ke- 

jau seniai viai, kuriuos buvo nuka- 
mūsų susi- riavęs vokiškas ordenas,’ 

buvo nelaimingesni už lie- 
“Tikybinių tuvius. Buvo laikų, kad vo- 

i baronai tiesiog 
pardavinėjo savo bau
džiauninkus latvius.

Įdomu,- kad šešioliktame 
šimtmetyje Lietuvos val
džia buvo (Vilniaus ir Gar
dino sutartimis) išplėsta 
net ant Latvijos (Kurlan- 
dijos, Latgalijos ir Vidže
mės), o taip gi prie Lietu
vos buvo prijungta net ir 

Lat- 
Lietuvos 

dalimi net iki pirmojo pa- 
j (1772 metais). 

Lietuvos jėzuitų akademi- 
Nuoširdžiai džiaugiamės, kad ja energingai gynė katali-

lis veidus, kuriuos 
buvome mačiusios 
rinkime.

’ , Po susirinkimo •‘Tikybinių tuvius,
kuris įvyks gruo- 'rįeSų-- komisija platino brošiu- kiškieji 
iniins salėie. i__ _•

Brockton, Mass.

Šv. Roko mergaičių sodalicija

rėles “Sodality Rules”.
Spalių mėn. Šv. Komunija 

buvo paaukota už. parapijos ka
reivius.

Bal. 1—14, Chicago, III.,
Lietuvos kul- Kryžiaus bažnyčioje, dviejų sa- 

Pačios pir- va^ių misijos, kun. Jonas J. Ja-

Bai. 8—14. Chicago, III., Šv. 
I Juozapo bažnyčioje, misijos; 
kun. Adomai Markūnas. MIC.

' Bal. 15
Petro 
sijos,

21. Chicago, III., ŠŠ. 
ir Povilo bažnyčioje, mi- 
kun. Jonas J. Jakaitis.

15—21, Detroit. Mich.,

I 
I

kaimynai lat-
LITHUANIAN 

NATIONAL ANTHEM 
Lietuvos Himnas

Balsui ir Pianui 
Piano Version by 

Vytautas Bacevičius 
Kaina 50c.

DARBININKAS
366 W. Broadway, 

South Boston 27, Mass.

Bal.
Šv. Jurgio bažnyčioje, misijos; 
kun. Adomas Markūnas, MIC.

Bai.
Petro
sijos;
MIC.

15—21. Chicago, III., ŠŠ. 
ir Povilo bažnyčioje, mi- 

kun. Jonas J. Jakaitis,

AMERICAN 
REDCROSS' +

pradėjo savo rudens sezoną su-
''r

sirinkimu spalių 18 d., parapi
jos salėje.

Susirinkimą atidarė naujoji
prefekte p-iė Zofija Lukoševi- palietės:
čiūtė. o Tėvas Norbutas atkal
bėjo maldą.

Po protokolo skaitymo ir iž
do raporto buvo diskusijos apie^ 
"Tikybinių Tiesų” ir “Šv. Pane- sekjmo. 
lės” komisijų veikimą. Buvo;
nutarta tęsti tų komisijų darbą mūsų sodalicijos narė Veronika kybę Latvijoje nuo protes- 
ir dvi naujos narės įsirašė i Malinauskaitė sveiksta. Mes jos tantų ir net pirmos latviš- 
Tikybinių Tiesų komisiją. į labai pasiilgome, kai ji dėl ligos kos išspausdintos knygos, 

P-lės Albina Tomaševičiūtė ir negalėjo dalyvauti mūsų susi- buvo jėzuitų leidiniai (ka- 
Gertruda Masaitytė išdavė gra-, rinkimuose. tekizmas, giesmių knyga,
žius raportus iš metinio sodalie-- 
čių seimo, kuriame dalyvavo’
17 Brocktono atstovių. Susirin-j 
kime kilo diskusijos kun. Dr. J. į 
Bogušo paskaitos tema ir apie I

Cambridge, Mass
SAVO SAYS SAVE

Šiomis dienomis dvi musų so- 
Teresė Malinauskaitė 

ir Ona Puzinaitė įstojo į Cam- pietinė Estijos dalis, 
bridge Ligoninę mokytis slau- galija pasiliko 
gėmis. ('

Linkime joms geriausio pasi- dalinimo

BLAIVININKU SEIMAS
11 
Bogušo paskaitos tema 
veikimą kitų sodalicijų.

Buvo nutarta sukelti 
labdarybės reikalams 
tikslui suruošti “Whist 
Rengimo komisiją sudaro pane 
lės: Zofija Lukaševičiūtė, Flo
rencija Tamulevičiūtė. Birutė 
Jezukevičiūtė. Anielė Lapins
kaitė ir Ona Norkiūtė.

ALRK Pilnųjų Blaivininkų Seimas įvyks lapkri
ti dieną, Nekalto Prasidėjimo Panelės Švč. Para- 

fondąi pijoje, Cambridge, Mass.
ir tam!
Party”.

čio

Visos Blaivininkų gyvuojančios kuopos malonėsi- 
,te išrinkti kuodaugiausia atstovų, kad Seimas būtų 
i gausus. Taipgi nuoširdžiai kviečiame visus Blaivybės 
jprietelius seime dalyvauti.

P. Mankus, I vice-pirm.
B. Jakutis, II vice-pirm.

V. J. Blavackas, rast. I
<Jptown. New York City. that he knows how to save every drop of 
uieJ kitchen fat. Fat salvage is so vital a conservation program that 
OPA has recently increased Ihe bonus to 4 ration pomts per pound.



Antradienis, Lapkričio 6, 1945

Viena tremtinio kalba pasakyta amerikiečiams 
prieš 100 metų. — Kokios Lietuvos nori katali

kai, socialistai ir tautininkai-sandariečiai.

Garsusis Vengrijos pat
riotas Louis Kossuthas 
1851 m. kaip politinis 
tremtinis atvykęs į USA 
pasakė šitokią kalbą į a- 
merikiečius:
— Laisvė ir namai. Kokia 

dangiška muzika tuose žo
džiuose! Deja, aš nebetu
riu, namų, ir mano tautos 
laisvė yra kojomis min
džiojama. Jaunasai laisvos 
Amerikos milžine, nesa
kyki man, kad tavo kran
tai yra prieglauda prislėg
tiesiems ir namai bena
miams tremtiniams. Prie
glaudą, tiesa, jūsų žemė 
duoda, bet visos gėrybės 
jūsų garbingojo krašto, ar 
jos gali nunešti užmarštin 
širdies ilgesį ir gilų troš
kimą savosios šalies? Ma
no mylima tėvų žeme, tie 
tavo kentėjimai daro tave 
man dar brangesne mano 
širdžiai; tavo kraujuojan
tis paveikslas stovi prieš 
mane, kai aš budžiu, jį aš 
matau ir tais trumpais po
ilsio akymirksniais savo 
nemigos naktimis...

žiūriu į tuos

siems gyventojams, be iš
imčių, sotu ir šilta; tą ūki
nės gerovės stovį besie
kiant visos grupės pasisa
ko už reikiamas žemės, 
kapitalo ir kitas reformas.

NUSIŲSTI VILTIES 
SPINDULĖLI | TĖVŲ 

ŽEMĘ
Kada Lietuva prislėgta 

diktatūros sunkybių, kada 
dešimtys tūkstančių lietu
vių, kaip Muravjovo kori
ko laikais, išblaškyti po 
Sibiro taigas ir Kazaksta- 

ino tyrlaukius, kada arti

gigantiškoje kovoje prieš 
jungtinį pasaulio despo
tą...”
ATGARSIS! KRAUJUO- į^^k^ių  ̂

JANČIOS LIETUVOS
BALSĄ

Kai aš čia 
tūkstančių tūkstan č i u s 
laimingųjų 
tos laisvės, dėl kurios jūsų 
tėvai kruvinai kovojo... aš 
matau bekylantį mano tė
vynės kraujuojantį pa
veikslą, kurs su baugumu 
žvelgia į jus tyrinėdamas, 
ar jūsų švytinčiose akyse 
bus jai nors spindulėlis i 
vilties, ar jūsų pergalės ir, 
laisvės šauksmuose pasi
girs ir dėl jos prisikėlimo 
trimitas?’ Jei jūsų akyse 
nebūtų tokio vilties spin
dulėlio, ir jūsų džiaugs
minguose šauksmuose ne
skambėtų toksai trimitas, 
tai vargas Europos pa
vergtoms tautoms. Jos pa
siliktų vienos nelaimės va
landoje. Būdamos mažiau 
laimingos, negu jūs kad 
buvote, jos nesulauktų. 
broliškos rankos, kuri pa-! 
dėtų joms beartėjančioje1

paveldėtojų

Įnamių lietuvių Europos iš
trėmime yra alkano gyve- 

Kaip gi jautriai tas pa- nimo prislėgti ir diena į 
: vergtųjų šauksmas nusa- dieną baimei žiūri į akis,— 
ko ir benamio lietuvio ilgė- kada tą suprasdamos susi- 

įsius bei vilti, kaip iškal-lbūrė bendroms pastan- 
bingai pavaizduoja ir goms paduoti išalkusiam 
kraujuojančios Lietuvos! lietuviui duonos kamputį 
balsą. Jis nenuskambėjo ir nusiųsti vilties spindu- 
be atgarsio už okeanų, lėlį į tėvų žemę, 
Tais pat metais, kai lais- atveju 
vės ugnelė užgeso prie ne
žinomojo kareivio kapo 

i ties muziejaus kryžiais 
Nemuno ir Neries santa

ikoje, pirmieji rakinamos 
tautos šauksmą išgirdo 

i Naujojo Pasaulio lietuviai, 
kurie pradėjo naują etapą 
dėl naujo tautos išlaisvini
mo. Ta tėvų žemei skirtoji 
meilės liepsna buvo taip 
galinga, kad joje sutirpo 
neapykantos spygliai ir 

, nepasitikėjimo užtvaros, 
1 kurios per dešimts metų 
i skyrė vieną grupę nuo ki
tos. Ar daug kas prieš 1940! 
metus manė, kad socialis
tai. katalikai, tautininkai- 
sandariečiai išvystys ben
drą veikimą?! Bet tas įvy- 

;: ko ir šis faktas gyvai įro
do, kad šioms grupėms

• bendras Lietuvos reikalas 
yra žymiai svarbesnis, ne- 

, gu jų asmeniniai ar grupi
niai reikalai, kad jos pasie
kusios aukštą politinį ir 
patriotinį subre n d i m ą. 
Šios grupės turi savo spe-j 
cialius. daugely atvejų gal* 
net gerokai skirtingus sie
kimus ir uždavinius, bet 
jos sutaria šiuose svar
biuose punktuose Lietu
vos klausimu:

1. Lietuva turi būti visiš
kai laisva, nepriklausoma, 
pilnai savarankiška vals
tybė,

2. Lietuvoje turi viešpa
tauti pilnai demokratiška 
santvarka,

3. Lietuvoje turi būti vi-

Kun. Dr. J. B. Končius, BALF Centro Pirmininkasjei tokiu 
atsirastų kokia 

grupelė, kuri neįsijungtų į 
bendrą tautos gelbėjimo 
darbą, jos nariai neštų 
sunkią atsakomybę už pa
vojingą ir nuostolingą jė
gų skaldymą. Tegu ji gir- 
tųsi kažinkokiais savo nu
veiktais darbais, juo dau
giau jie apie tai kalbės, 

, tuo labiau pabrėš savųjų ir 
| svetimųjų akyse, kad Lie- 
I tuviai net ir mirtino pavo- i

I

BALF CENTRO PIRMININKAS 
APSIGYVENA NEW YORKE

DAINELĖ

šiandien kėliau oi ne vėlai — 
Su daina;

Bėgte bėgau į miškelį 
Tekina;

Prisiskyniau pilną skraistę 
Riešutų:

Ei. ir jieji mergužėlei 
Pravartu.

Einu atgal iš miškelio — 
Kremtu juos:

Duosiu saują bernužėliui 
Kai parjos;

Duosiu saują ir matušei — 
Ji gera,

Ji nepyksta, manęs gaili, 
Atvira;

Duosiu saują ir tėveliui — 
Jisai man

Nupirks skarą, kai su grūdais 
Trauks miestan.

Vai. žinau, žinau, kaip myli 
Jie mane!

Tai ir aš jų neužmiršiu.
Ne, oi ne!.. Z. Gėlė.

laikyti glaudžius santy
kius su Amerikos lietuvių 
visuomene, o be to. būtina 
ieškoti ir ugdyti plačiosios 
Amerikos visuomenės pa
lankumą ir užuojautą be
sikankinančiai lietu v i ų 
tautai, kurios didelė dalis 

jaus metu bendros kalbos, šv. Kryžiaus lietuvių para- išsklaidyta po Europą ir 
nesuranda, ir tas užakcen- 
tavimas lietuvių susiskal
dymo padarys žymiai dau
giau nuostolių lietuvių 
tautai, negu tariamieji lai
mėjimai, nes sukeltų abe
jonių, ar tauta yra pri
brendusi savarankiškam 
laisvės gyvenimui.

Ir tie abejojimai būtų vi
siškai nepagrįsti, nes šian
dien, neskaitant negausių 
kvislingų, Lietuvoje žmo
nės vieningai laisvės ilgisi 
ir dėl jos kovoja.

Šių metų spalių mėnesio 
pabaigoje pasitraukė iš 
klebono pareigų, Mt. Car- 

I mel, Pa., kun. Dr. J. B. 
Končius, Bendro Amerikos 

! Lietuvių Šalpos Fondo 
'Centro pirmininkas.

Kun. Dr. J. B. Končius
I

t

I

Raktai Nereika- 
lingi

P FOUR POINT PICK-UP

Four ration pcints are now being given for each pound of used fat 
housevvives save and turn in to the butcher. With the added incentive 
of four points coupled with the splendid used fat pick-up service 
—■rnished by the Railway Express Agency throughout the country 
there is no excuse for any housewife not to save used fat. lt is urgently 
needed for reconversion.

JEI GALĖTUME GIRDĖ
TI BALSĄ Iš UŽU DUR

TUVŲ SIENOS.
Diena po dienos artėja 

didžioji lietuvių vieningų 
I pastangų demonstracija, 
Visuotinas Amerikos Lie
tuvių Kongresas. Jį rengia 
ir'jame dalyvauja katali
kai, tautininkai - sandarie- 
čiai ir socialistai. Kiekvie-i 
nas nuoširdus lietuvis su
pranta, kad šių didžiųjų: 

j mūsų išeivijos grupių su
darytoji Amerikos * Lietu
vių Taryba yra tasai cent
rinis vienetas, apie kurį tu
ri grupuotis visų didžio
sios pastangos kovoje už 
nuskriaustos tautos, kali
namų, koncentracijos sto
vyklose laikomų žmonių 
laisvę. Gražu skaityti 

Į spaudoje, kaip įvairiausios 
organizacijos renka ar jau 

j išrinko savo atstovus į 
Kongresą, įvykstantį Chi
cago je š. m. lapkričio 29-30 
ir gruodžio 1 d. Gausiai su-; 

įsirinks lietuviai, kurie yra j 
nuoširdžiai ištikimi šiai 
nuostabiai Amerikos ša
liai, bet kuriems arti šir
dies ir tėvų žemė Lietuva, 
ta kryžių žemė, iš kurios 
degėsių jei šiandien galėtų 
ateiti žmonės, jie pasaky
tų tą patį, ką minėtasai 
Kossuthas pasakė ameri
kiečiams:

—Aš ateinu kaip nuže
mintas prašytojas, neturė
damas jokių kitų siekimų, 
kaip tuos, kuriuos pri
spaustieji turi prie laisvų
jų, turinčių galią jiems pa
dėti; neturiu kitų prašy- 

kaip tuos kuriuosmų,

pijo j, Mt. Carinei, Pa., kle-į kuriai reikia neatidėlioti 
bonavo nuo birželio 15 d 
1927 m. iki lapkričio 1 d. į 
šių metų.

j Pasitraukimo priežastis 
j yra ta, kad lietuvių tautos 
šalpos darbas taip išaugo, 
kad reikalauja daug pa
stangų ir darbo. Iki šiol BALFą. Kaip žinoma, per 
kun. Dr. J. B. Končius per šį mėnesį skelbiamas pla- 
pusantrų metų dirbo labai tus maisto ir kitų daiktų 
daug šalpos darbe ir kartu rinkimo vajus 
klebonavo. Toliau taip merikoje. Surinktas mais- 
dirbti, šalpos darbui padi-;tas ir kiti reikmenys bus 
dėjus, nebegali, nes jėgos:siunčiami lietuviams skur- 
ir laikas taip tęsti nelei- i stantiems Europos karo 
džia. ! zonose.

BALF darbas yra didelis! Kun. Dr. J. B. Končius 
ir komplikuotas; reikia pa- Yra pareiškęs, kad jis ruo-Į 
----------------------------------  šiasi kreiptis i visas dides-

nai teikti pagalbą.
Kun. Dr. Pirmininkas, 

būdamas New Yorke, daug 
lengviau galės atlikti dar
bą ir daugiau naudos pa
daryti mūsų vargstan
tiems tautiečiams per

Kanados krikščionys pa
sižymi nepaprastu sąži
ningumu ir teisingumu. 
Keliauninkai ir misijonie- 
riai štai ką apie juos pasa
koja. Kanados didieji plo
tai išraizgyti gražiais ke
liais. Kiekvienoje kryžke
lėje stovi kolonialinės 
krautuvės, kur keliaunin
kai gali visada pasistip
rinti. Kai krautuvininkui 
tenka išeiti į laukus ar 
šiaip kur prasišalinti, jis 
krautuvės duryse palieka 
raktą, kad kiekvienas ke
liauninkas reikale galėtų 
įeiti ir ko reikiant pasiim
ti. O keliauninkai, pasiė
mę krautuvėje reikiamų 
dalykų, palieka ant bufeto 
atitinkamą sumą pinigų ir 
vėl užrakina duris, palik
dami jose raktą. Grįžęs 
krautuvininkas randa už 
paimtas prekes pinigus.

LAUKE BERŽELIS 
STOVĖJO

i

Lauke berželis stovėjo. 
Berželio lapeliai mirgėjo. 
Ei valio valio ir valio. 
Berželio lapeliai mirgėjo.

Berželio lapeliai mirgėjo
Brolis ant žirgo sėdėjo...

Brolis ant žirgo sėdėjo.
Su seserėle kalbėjo...

Oi sesut, sesut. sesute.
Ar aš tau. sesut. nesakiau...

Ar aš tau sesut. nesakiau.
Ar žodelio nekalbėjau —

Nušluok dvarelį subatoj.
Atjos sveteliai nedėlioj...

Atjoj berneliai septyni,
O jų tarneliai devyni...

Pririšo žirgą prie tvoras.
Prie lelijėlės, prie rūto^.

Pakėlė širgas galvelę.
Išlaužė uosio tvorelę...

Išmynę rūtą iš šaknų.
O lelijėlę iš laiškų...

Bėgsiu per kiemą tekina
Pas motinėlę, verkdama...

Vai. motinėle, ką daryt.
Kaip tas gėleles prigydyt... 

Palaistyk rūtą vyneliu, 
O lelijėlę vandeniu...

Tai prigis rūtą iš šaknų.
O lelijėlė iš laiškų.

vargingieji turi prie lai
mingųjų, kuriuos sumin
tieji turi prie amžinos tei
sybės ir žmoniškų teisių 
gynėjų. Vienu žodžiu, aš 
neturiu kitų siekimų, kaip 
tuos, kuriuos prislėgtoji 
nepriklausomybė turi ieš
kodama pagalbos iš trium
fuojančios laisvės.” K. P. i

visoje A-

kai tik susidaro atitinka
mas jų kiekis. Drabužių 
jau išsiųsta lietuviams į I- 
taliją, Prancūziją, Švediją. 
Tik ką gautas pranešimas, 
kad neseniai išsiųsti 110,- 
000 svarų drabužių pasie
kė Paryžių ir iš ten sunk
vežimiais gabenami į Vo- 

i kieti ją ir Austriją, kur iš- 
daiomi lietuvių tremtinių 
stovyklose. Tose karo zo
nose Vokietijoje ir Austri
joje taip pat šiomis dieno
mis jau gautas mūsų iš
siųstas siuntinys vaistų ir 
vaikams maisto produktų, 

! kuriuos ten išdalina Tarp
tautinis Raudonasis Kry
žius ir War Relief Servi
ces.

— Ar tarptautinės šalpos 
organizacijos ir kitų tautų

, Į šalpos draugijos koope
ruoja Šalpos Fondui?
— Labai džiugu pranešti, 

kad visos šalpos orgamza- savo darbą tęsti?
— Mes esame pasiryžę 

pagalbą lietuviams teikti, 
iki mūsų skurstantys bro
liai ir sesės tos pagalbos 
bus reikalingi.
— Kaip ilgai, jūsų nuo- 

i mone, ta pagalba bus 
jiems reikalinga?

— Į tą klausimą dabar 
per anksti atsakyti. Neži
nia, kaip ilgai tęsis sovietų 
militarinė okupacija Lie
tuvoje ir nežinia, kaip ilgai

nių, religinių ir kitokių 
skirtumų, nuoširdžiai pa
gelbsti šalpos Fondui. Mū
sų reikalus taip pat nuo
širdžiai atjaučia Amerikos 
visuomenė ir jos vadai.
— Kaip ilgai BALF mano

ei jos, kaip American Red 
Cross, International Red 
Cross, War Relief Services 
ir visos kitos, mums nuo
širdžiai kooperuoja ir vi
suomet, reikalui esant, pa
gelbsti. Be to, mes esame 
pilnas narys National War 
Fund ir American Council 
of Voluntary Agencies for 
Foreign Services, Ine. Su 
jais pilnai kooperuojam ir 
bendrai sudarome planus 
ne tik lietuvių šalpai, bet išblaškytieji lietuviai ken- 
ir visų kitų nukentėjusių įgs svetimose šalyse. Vis 

dėlto manau, kad mūsų 
darbas tęsis dar keletą me
tų ir per tą laiką šalpos 
darbas turės eiti visu 
smarkumu. — baigė BALF 

; pirmininkas.

šiasi kreiptis į visas dides
nes Amerikos lietuvių ko
lonijas, prašydamas te
nykščių lietuvių su plačios 
Amerikos visuomenės pa
galba, dovanoti nuo karo 
nukentėjusie m s lietu- 
viams ambulansus, kurie 
labai reikalingi lietuvių 
stovykloms Europoje ir 
kurių Lietuvos Raudona
sis Kryžius jau seniai 
kia.

Bendras Amerikos Lie- Suomenė, nežiūrint politi-į 
tuvių Šalpos Fondas 
jeigu taip galima pasaky
ti. kun. Dr. J. B. Končiaus 
kūdikis. Jis yra daugiau
sia įdėjęs darbo, sveikatos 
ir laiko, kol išgavo jam tei
sę būti National War Fund 
nariu, kol jį išaugino, kad 
mūsų tautos karo išblaš
kyti po visą Europą bro
liai ir seserys gautų pašal
pas. Daug padaryta, bet 
dar yra daug kas daryti. 
Tai labai gerai supranta 
kun. D r. J. B. K o n- 
cius, ir todėl jis visas savo 
jėgas, gabumus ir laiką 
skiria tam labdaringam 
darbui.

“Darbininko” raportens 
aplankė BALF Centro raš
tinę, kur netikėtai rado ir 
to fondo pirmininką, kun. 
Dr. Končių, tik ką atvyku
sį iš Mt. Carmel, Pa. Tarp 
kitko užklausė ir štai ką:
— Ar Amerikos lietuvių 

suaukoti drabužiai ir kitos 
BALF aukos pasiekė lietu
vius Europoje?

1 — Drabužiai išsiunčiami1

lau-

yra,

I

tautų šalpos reikalams.
— O kaip su lietuvių vi

suomenės talka?
— Man malonu pranešti, 

kad Amerikos lietuvių vi-

Nukeliamas vienas iš 1000 mulas j Graikijos 
uostą, kur jie siunčiami UNRRA organizacijos,, 
kad užvaduotų trūkumą ūkinės jėgos. _____
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^įreat- IŠ Dariaus Girėno Paminklui Statyti 

Konferencijos Bankieto Ir Aukos

Kare Fondo Koncertas Kalbės J. Laučka ir J. 
Valaitis.

Bilietai po 75 centus. Jų 
galima įsigyti pas komite
to narius arba BALF san
dėly, 101 Grand Street J 
Brooklyn, New York.

How about You? Have you. Jone your share jn

sa-

va-
or-

O HAVEN, CONN

Spalių 28 d.. įvyko Moterų. 
Sąjungos 33 kuopos susirinki-! 
mas. kuriame išklausyta atsto-j 
vių pranešimai, kurios dalyvavo) 
Moterų Sąjungos Conn. Apskri
čio suvažiavime Hartford. Ct.

j Nutarta prisidėti prie parapi-
> su dovana §5.00 ir! 

skambinda- nutarta dirbti paskirtoj budelė-' 
je.

Kuopos pirmininkė pasveiki
no sekančias sąjungietes: Jad-j 
vvgą Šilkienę. Oną Čepokienę] 
ir Oną Čirvinskienę. kurios mi-l 
nėjo savo vardadienius ir gim
tadienius. palinkėta visoms. 
sveikatos laimės ir ilgiausių me
tų!

New Yorko National 
V/ar Fund Lietuvių Komi
teto rengiamas koncertas 
įvyks lapkričio 11 d., sek
madienį 4:30 vai. po pietų 
Apreiškimo parapijos 
Įėję, Brooklyn, N. Y.

šokiai bus nuo 7 vai. 
kare, grojant Avižonio 
kestrui.

Dainuos pagarsėjęs Ka
zokų Choro tenoras lietu
vis K. Jurkevičius. Jis lie
tuviams dainuos pirmą 
kartą.

Taip pat dainuos solistė Jos bazaro 
L. Juodytė. <________
mosi pati sau gitara.

Toliau programoj su dai
ri omus pasirodys Agnės 
Skarulytė. kuriai pianu 
skambins Jonas Skarulis. 
Su dainomis pasirodys ba- 
ritonas P. Stankūnas.

Programoj dalyvaus Jo
nas ir Marijona Čižauskai.

Programos akompanistė
bus Aldona -Strumskvtė. i šeštadienį, spalių 27 d. įvyko 

Bus rodoma N. Y. Natio- žaidimas fottball mūsų mieste 
nal War Fund įdomi filmą. tarI>e Vale ir Cornell Kolegijų, 

ir buvo labai malonu klausan
tis per radio girdėti vardą mū-į 
sų tautiečio Fritz Barziliausko. 
minint ir jojo vikrumą ir sėk
mingą lošimą. Kiekvieną kartą, 
kaip tik Fritz pagavo football. 
tuojau jam gausinga miniai
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SVEIKATA—TURTAS
•eikata brangiausias turtas pa-
>-je. be sveikatos nemiela ne: gy-
.. Jeigu jus kankina reumatiSki 
smai priež oro permainą, jau- 
ūiegllus. rankų, kojų sustingi- 
nuovargį. šaltį. - tuoj nieko ne- 

įsigykit DEKSNIO GALIN-
MOSTIES. Ji sudaryta iš daug 
ngų elementų iš tolimų kraštų 

svieto, si mostis turi savyje galingą 
šilumą galingai šildydama sunaiki
na minėtus skausmus.

Sena ir teisinga patarlė sako: kas 
tepa tas ir važiuoja. Tat jeigu norit 
važiuoti tai tepkit ir vėl tepkrt str 
Ueksnio Galinga Mostim.

Pasarga: Neimkit jokių kitų pa- 
siulymų. visada reikalaukit ir žiūrė
kit kad ant dėžutės būtų užrašyta: 
DEKENS OINTMENT. Taip aplai- 
kvsit tikrąjį Deker.s Ointment.

Stebėtinai greitai prašalins minėtus si. Ant r'
Ka!na ™Z- J1;001 vietos angliški laikraščiaiS2.00: pinigų taupymo enstra didele °

cėžė 16-oz. $5.00... • dideliu pasigerėjimu
DEKEN’S OINTMENT COMPANY ! mūsų tautiečio

P. O. Box 666. Nevvark 1. N. J.

š
>:

Juozas Kasinskas 
Ine. 

Laidotuvių 
Direktorius 

602 Mashington Blvd. 
BALTIMORE 30. Md. 
Tel. Lexington 8595 

L'mosinai dėl visokiu reikalų 
Patarnavimas Diena Ir Naktį

gija, Newark, N. J., prisiuntė 
§5.00. S.L.A. 367 kuopos susi
rinkime Port Chester, N. Y. au
kojo: M. Gimbutienė. $2.00. 
Smulkiais §3.85.

Šv. Jurgio Lietuvių Pašalpinė 
draugija, Nevvark, N. J., pri
siuntė §5.00. Seka po §5.00: Al
fonse Kulis, G. Diržienė, S. Vol
skis, Mr. ir Mrs. Peter Mika
lauskai, Mrs. J. Lugauskienė. J. 
Bobilius. Po §2.00: P. Katan ir 
J. Naujokas. Po §1.00: K. Liese- 
vičius, M. Kasinkevičius, F. 
Vyšnius, A. Zubavičius, S. Zu- 
bavičius, Vaitukaitis, F. Rima- 
vičius, D. Paleckas, O. Zaka
rauskas, V. Skodis, P. Šaloms- 
kis, H. Ražaitis. F. Lavinskas, 
J. Šimaitis, D. Kriaučiukas, A. 
Lukoševičius 50c., smulkių 85c.

Seka po §1.00: — F. White, 
P. J. Montvila. J. Bakūnas. S. 
Bredes. Jr. J. Glaveckas. Žilins
kas, J .Paterson. M. Karaktinas, 
Adelė Kavilauskas, K. Miške- 
nas. J. Anuškevičius. Vyšnius, 
Mrs. Carlstedt. P. Kyrius, V. 
Sunkus. A. Linkus. Ch. Kundro
tas, K. Pačesa. P. Mačys, Stak- 
vilavičius. T. Buivydienė. V. 
Bartkus, Fr. Milas. J. Spurga, 
B. Spudienė. A. Sasna. J. Šaltis, 
J. Tiškevičius, P. Grabauskas. J. 
Kairys, G. Kuraitis. M. Stako- 
vas. Mrs. J. Spurga. Mrs. J. 
Ambrozaitis. Aukų suma — 
§120.20.

Nuoširdžiai dėkojame draugi- 
§10.00. 250 kuopa j°ms- aukojusioms, radio, spau- 

— §2.50. Atletų Klubas §5.00. dai- Pramogoj dirbusiems ir vi- 
Tautininkų Klubas §5.00. S.

v k

Karvelis už siuvėjų Kontrakto- 
rių Associaciją — §12.50. Mote
rų Vienybė §2.50. L.D.S. 1-kuo- 
pa §5.00, 24 ir 46 po §1.25; 26 

________ kuopa §2.50. L.D.D. 7 kuopa 
Kaip miestas prie jūros, tad ir §2.50. Lietuvių Amerikos Pilie-;

i

Ch. Kundrotas, se-
J. Glaveckas vice-

Spalių 14 d. Piliečių Klubo so §20.00. Moterų Birutės drau- 
svetainėje, Brooklyne, įvyko 
Dariaus - Girėno Paminklo Ko
miteto kviesta konferencija. 
Dalyvavo septyniolika draugijų 
su 58 delegatais. Darius ir Girė
nas pagerbti vienos minutės at
sistojimu. Paminklui vieta pa
likta išspręsti ateičiai. Į komi
tetą išrinkta vieton atsisakiusių 
trys nauji nariai: J. Montvila, 
iždininku: 
kretorium;
pirmininku. Taipgi darinkta še
ši nauji nariai į komitetą gel- . 
bėti sukėlimui daugiau finansų. 
Atstovai' pasižadėjo remti dar- 
bj ir pinigiškai, kad šį reikalą 
užbaigti su 1946 metais.

| Po konferencijos įvyko ban- 
kietas pagerbimui didvyrių la
kūnų Dariaus ir Girėno dvyli- 

f . .

kos metų sukakties nuo skridi
mo. Čia pasakyta daug gražių 
kalbų pagarbai lakūnų ir pasta
tymo paminklo klausimu. Pa
ruošimui šios pramogos darba
vosi J. Marčiukienė. B. Spudie- 
nė; maistą pagamino J. Augu- 
tienė, viskam pagelbėjo Sofia 
Petkus. Juozo Ginkaus veda
mas radio davė skelbimus ne
mokamai. Lietuviški laikraščiai 
Brooklyno ir kitų miestų pra
nešė konferencijos ir bankieto 
eigą. Įžangos bilietų po §1.25 
pasiųsta draugijoms. Nupirko 
šios: Amalgameitų Unijos lie
tuvių 54 skyrius už §30.00. Pi
liečių Klubas — §15.00: S.L.A.

________________  38 kuopa —
neužten-pyks jaunų vyrų svetainėje, 

iapkr. 10 d. vakare. Rengėjai 
kviečia visus atsilankyti ir šį 
parengimą paremti, nes pelno 
dalis bus skiriama ir Lietuvos 
šalpos reikalams.
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Į IfiR PEACE, AND PROSPERITY ★

i teko girdėti, kad operacija bu- 
sporto arenoj sukėlė ovacijas. ! vo sėkminga ir priežiūroj Dr.

Nors Fritz Barziliauskas nėra M. Devenis ir Dr. Larkins po 
mūsų miesto gyventojas, bet ki-įbiskį jau pradėjo stiprėti, 
lęs iš VVaterbury, vistiek buvo; Ligonę kiekvieną dieną lanko; 
didelė garbė ir pakėlimas lietu- jos vyras Antanas ir sūnus, 
vių vardo, ir tikiu, kad kiekvie- taipgi draugės ir draugai. P-nia 
nas lietuvis klausantis radio J- Dičkienė nors jau seniai ne-' 
arba dalyvaudamas Yale Bowel sveikavo, bet nesiskundė nie- 

jauno kam. visuomet daug rūpinosi 
sportininko gabumus didžiavo- tėvynės reikalais, ypatingai vi- 

■ytojaus ir kelias dienas sa širdimi buvo <----------- —
su Šalpos darbų Lietuvos tremti- TaiPgi buvo palaidota praeitą Pavarde tikrai 

aprašė niams, ir Raudonojo Kryžiaus mėnesį Liudžiuvienė. 
pasižvmėjimus Lietuvaičių vienetui, pati dirbo ~ ?

„ v- *ra žmonių, kurie kai kada kuris dar tik . ir kitus kviete savo gabia . . . 1. , i išlenda iš kur tai ir ragina kad1šiame sezone < plunksna. .... x x ,! ............................................... lietuves moterys turi kur tai
eiti ir priklausyti arba net kitų 
pasiklausyti. Mes lietuviai ir 
mūsų darbščios moterys 
kur jų yra vieta: jos turi savo 
parapiją, savo gražią svetainę,' paveiksluotas ir deda įdomių straips- 
ir ne vieną, bet dvi, kur gali tu
rėti savo pastogėje susirinki- uo.
mus ir pasitarimus. Tas 
paukštis, kuris bėga iš gavo liz
do ir dar kitą kviečia, kad te
nai tai tik pieno ir Smetonos u-

. pelis 
sime 
kale.

kus. bet to gyvenimo i 
ka, seniai laukiame darbų tė
vynės labui! Tikimės!

Klevelis
I

I

ir matydamas mūsų

j šiame žaidime, 
buyo pirmutinis 
su Yale. Linkim jaunam Fritz 
sveikatos ir pasisekimo taipgi draugės ir draugai 
Dievo palaimos atsiekti aukš- darbiai, užjaučia ] 
čiausį laipsnį sporto srityje. I kienei ligoje ir širdingai linki 
taipgi moksle.

t

I Spalių 28 d. išvyko į Water-
<
būry ligoninę mūsų kolonijos 
veikėja ponia Juzė Dičkienė.
kur pasidavė operacijai, ir kieki

----—-----------------------------------

Visi šios kolonijos lietuviai,
i ir bendra- 
p-nei J. Dič-

:♦> :«• <♦> <«• •»> <«• <♦> <♦> <♦> <«• <«•

t
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Surinko ir išleido

Kun. P. M. Juras
Maldaknygė turi 788 puslapius. Minkštas 

odos viršelis; papuoštas lietuvišku kryžiu
mi. Paauksuota. Išoriniai puiki, patraukli, 
bet viduje dar gražesnė. Joje telpa 106 pa
veikslėliai. Daug jų paimti iš Mišiolo.

Lietuvišku menu dabintų raidžių 22.
Evangelijos Sekmadieniams ir Bažnyti

nėms šventėms. Novenų 12. Litanijų 16. 
Vainikų maldų (Karunkėlių) 7. Giesmių 9. 
Trejos Mišios (Vienos Liturginės — mal
dos iš Mišiolo). Graudūs Verksmai. Arti 
šimto puslapių pašvęsta maldoms į Švč. 
Sakramentą.

Nurodoma geri darbai, už kuriuos galima laimėti atlaidus. 
Labai daug įvairių maldų su atlaidais. Nurodoma gyvenimo 
pagrindai — atspausdinta visi Poteriai. Raidės aiškios ir 
įvairios. Kalba graži. Iš priežasties karo spausdinta nedaug. 
Paskubėkit įsigyti. Kaina — §3.50. Rašyk:

DARBININKAS
366 W. Broadvvay, So. Boston, Mass.

Vardas ir Pavardė

Gatvė ....................

Miestas ir Valstija

“Darbininko” Administracija,
Siunčiu $ ir prašau prisiųsti

DIDYSIS RAMYBES ŠALTINIS šiuo adresu:
knyga(s)

BR1DGEP0RT, CONN.
Viens po kito mūsų parapijie

čiai keliauja į kitą platųjį pa- Praehą savaitę ^buvo sustoję ke- čių Klubas, Great Neck, §2.50. j 
šaulį. šį mėnesį palaidotos ^aro ^aiyai dėl parodos, kur 
Krikščiūnaitienė ir Astrauskie- ^auS žmonių tuos laivus lankė,

kuogreičiausiai pasveikti ir vėl 
grįžti pas savo šeimą, ir į mūsų 
tarpą, kur labai yra laukiama.

Moterų Sąjungos 33 kuopos 
valdyba ir narės labai apgai
lestauja. kad negeistina viešnia 
aplankė mūsų darbščią narę ir 
linki jai laimingai pasveikti.

siems dalyviams.
Dariaus-Girėna Paminklo

Komiteto
Pirm. Jonas Šaltis

Fin. Sekr. Adv. S. Bredes, Jr.

Plačiausiai Amerikoje 
Skaitomas

vra
mėnesinis, religinis, paveiksluotas 

laikraštis
“Šv. Pranciškaus

A.L.D.L.D. — 81 kuopa §2.50. 
vx-------------------- --------------—- - --------------- , Tautininkų Taryba §2.50. L. S.

atsidavus dėl nė. palikdamos dideles šeimas.10 ypač »ražus buvo H. Purvis, S. 19 kuopa S5.00. Viso §107.50.
Aukos Surinktos Konferencijoj

Ir Bankiete
Frank Shimaičio siuvyklos 

" Brooklyne darbininkai prisiun- duoda naujausių žinių iš katalikų gy- 
tė šias aukas- no SI 00   A ' venimo Amerikoje ir kituose kraš-i Šias aUKas. po dl.UV A', tuose. Aprašo Lietuvių kančias Lie- 
Masiulis, V. Sopolsky, S. Kuba- tuvoje. Talpina gražių aprašymų, pa- 
vičius, I. Gudaitis.

B.
wicz, P. Zarskus, 
Mary Petraška, A. Bugailiškis, 
F. Shimaitis. Smulkių §8.00; vi-

yra lietuviška.
Man teko visus atlankyti ir ma
tyti karo įrengimus. O.

VARPELIS”
“VARPELIS”

M.

LEWIST0N, MAINE
Lapams krintant, apsilankė 

mirtis ir lietuvių tarpe.
Netekome gero draugo Ado

mėno. kitą savaitę su mumis at
siskyrė ponia Ausikaitienė, vė- Brooklyną, yra tvarkoj priimti.

Dabar, jei kurie turite gerų

Amerikos Lietuvių 
Jaunimo Žurnalas
“VYTIS”

“VYTĮ" leidžia Amerikos didžiau- kas, A. Ceslan,
vyzdžių ir trumpų straipsnelių.

Metams kainuoja tik $2.00
Adresas:

Franciscan Fathers
Mount St. Francis 

Greene. Maine

M. Nazvec- 
Kasčiukia-

I. šeštokas,

I
.. IŽino sia jaunimo organizacija — Lietuvos

I Vyčiai.
j “VYTIS” eina kas mėnesį gražiai
’ fNO Ir o c iv dodo irl/srvtiis

j nių, žinių iš Amerikos ir užsienio.
I “VYTY” rasi žinių iš viso pašau- i 

ne' “VYTIS” rašo apie Amerikos lie- i 
tuvių jaunimo judėjimą.

“VYTY” rasite įdomių pasiskaity 
mų tinkamų seniems ir jauniems.

“VYTĮ” redaguoja įžymus ir paty
ręs redaktorius Ignas Sakalas h 
"VYČIUI” bendradarbiauja jo su Į 
Kviesti įžymiausi literatai.

TAD. padarykime šūkį: “Tenelie- , 
Ka nei vienos katalikiškos jaunimo 
organiz-cijos, ar nors mažiausio sky
riaus. kurie neska;tytų “VYTIES”.; 
Visi skaitykime “VYTĮ!”

"VYTIES" kaina metams tik $3.00
“VYTIS”

366 W. Broadvvay, 
So. Boston 27. Mass.

teka. Kitą kartą pakalbė- 
biskutį daugiau tame rei- 
jei tik reikės.

the procetsing of fabric yarn*, 
tuesen i* tęsting the frictlonaU

* J 1 Ąf
* 2**'“-*u *

Į *

' f J
-zJu

Šalpos Fondo 8-tas skyrius' 
jau gavo pranešimą, kad drabu-Į 
žiai, kurie buvo pasiųsti į J

įč j liau Petras Jasiūnas, kurio grei-
f į ta mirtis sukrėtė ne vieną ati- ^ny»U ar lietuviškų gražių žur- 
f ! dėliojant} atgailą mirties valan- nalų. tai priduokite šalpos Fon- 
| ■ dai. do skyriaus valdybai, kuri su-

Šv. Baltramiejaus draugija tvarkius pasiųs į centrą dėl Lie- 
-imi ičv-inim zioinorota : t tuvos nabėsrėlių Europos kraš j

Į

tuvos pabėgėlių Europos kraš- 
------ . Tikrai bus gražu, kad 
mes nepasiliksime nuo kitų ko-

i jau išrinko delegatą į Lietuvių
, Kongresą Čikagon ir beregint tuose. 
;duosnūs draugijos nariai sume- 1 
tė su virš §50.00 nuvežti tary- lonijU ’r knygų vajuje.

i bai Lietuvos gelbėjimo reika-
i lams.

Tarybos skyrius turės savo 
parengimą dėl sukėlimo finansų 

Marijos draugijos bankieto sjuntįmui atstovo į Visuotiną 
metu Tėv. Juvenalis priminė 
Lietuvių Tarybos veiklą. Kon
greso svarbą, būtina reikalą ir 
pareigą kiekvienam Lietuvos 
sūnui - dukrelei ranka rankon 
stot į pagelbą savam kraštui. 
Marijos draugija pasiryžo arti
miausiam susirinkime visą tai 
išspręsti. Laikas jau būtų su-i 
krust ir “Lietuvos Dukterų” bei 
“Gedimino” draugijom. Jos 
vardus nešioja gan patriotiš-

atstovo
Lietuvių Kongresą. Vakaras j-

Skaityk ir Platink 
“ŽVAIGŽDĘ” 

Jėzaus Širdies religinio 
atgimimo laikraštį! 

“ŽVAIGŽDĖ” 
rimčiausias ir turiningiau
sias mėnesinis laikraštis!

Metams tik $1.00!
Adresas: 

‘Žvaigždės’ Administracija 
488 E. Seventh St., 

So. Boston 27, Mass.

Used cooking fat, now worth four ration point* a pound, substitute* 
for imported fats and oils needed in f “ ;-------• - * ‘
Here, Laboeatory Assistant Evelyn Ruesen _ _____ _
characteristics of textile yarns. Save every d r op of .household giĮMM. 
lt will help speed reconversion. -

pat salvagg 
STATlON
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VIETINĖS ŽINIOS
ZINUTĖS

Lapkr. 1 d., staiga mirė, Mari
jona Grubi jolienė (Žajinčkaus- 
kaitė), 49 metų amžiaus, gyv. 
546 E. 6th St. Amerikoje pra
gyveno 30 metų. Paliko sūnų ir 
dukterį. Palaidota lapkr. 5 d., 9 
v. r., šv. Mykolo kapuose.

išdėtos parodon katalikų auto
rių knygos. Kviečiama yra vi
suomenė apsipažinti šiomis kny
gomis. Patartina, kad kiekvie
nas pilietis — ypač inteligentas 
susipažintų su šiomis knygomis.

AUKOS. Pranas - Genovaitė 
Razvadauskai aukavo mokykų 
fondui $25., Jadvyga Verbickie- 
nė $5., Magdalena Ausikaitė 
$10.00. Ačiū!

Lapkr. 4 d., tapo pakrikštytas 
Jonas Edvardas Jono Edvardo- 
Onos (Barbaitės) Eide, gyv. 
377 Broadway.

Dieną prieš tapo pakrikštytas 
Juozas Mykolas Juozo - Alenos 
(Urbanavičiūtė) Karpine, 86 F 
St.

Kapelionas kun. Čebatorius, 
grįžęs iš užsienio, lapkr. 4 d., 
Šv. Petro parapijos bažnyčioje, 
atnašavo šv. mišias Lietuvos 
Dukterų draugijos intencijai.

Trečiadienį, 7:30 v. v., bus 
laikomos Šv. Teresės novenos ir 
Sodalicijos pamaldos. Sodalie- 
tės nenori pasiduoti Šv. Vardo 
draugijai. Ir jos varo naujų na
rių vajų. Visos parapijos mer
ginos kviečiamos tapti sodalie- 

i temis.

“Catholic Book Week”. South 
Bostono viešo knygynų prižiū
rėtoja praneša, kad šiame kny
gyne, 372 W. Broadway, nuo 
lapkr. 4 d. iki lapkr. 10 d., bus

DAKTARAI

Tel TROvbridge 6330

(REPŠYS)
Lietuvis Gydytojas
278 HARVARD STREET

KALĖDNINKAI ĮSISIŪBA
VO. Šią savaitę Šv. Petro para
pijos kunigai lanko parapijie
čius apie Columbia Rd., Marine 
Rd., E. 7th ir E. 8th Streets.

Girdėjau, kad iš So. Bostono 
daug lietuvių važiuoja Chica- 
gon — į Lietuvių Kongresą. Tas 
parodo šio miesto didelį patrijo- 
tingumą. Atstovams, kurie ren
giasi važiuoti Kongresan, reikė
tų užsiregistruoti “Darbininke”. 
Tuomet žinotume tikrai kiek iš 
viso atstovaus So. Bostoną.

Į

i

Kampas Inman arti Centrai Sq. 
CAMBRIDGE, MASS. 

Ofiso Valandos 2—4 ir 6—8.

ĮVAIROS SKELBIMAI

A J. NAMAKSY
REAL ĖST ATE & INSURANCE 

414 W. Broadway 
South Boston, Mass.

Offlce Tel. So. Boston 0948

Res. 37 Oriole Street
West Roxbury, Mass.
Tel. Parkway 1233-W

“Karalienės Esteros Sapnas”. 
Pereitą savaitę tapo daug įžan
gos tikietų išparduota naujo 
3-jų aktų veikalo “Karalienės 
Esteros Sapnas”. Šį veikalą re
mia ir tikietus sparčiai platina 
daugelis ypatingai — šios po
nios: Brazauskienė, Kuderaus- 
kienė. Trinkienė, Jocienė. Sinke
vičienė, panelės Bakunaitė, Au
sikaitė. Kviečiami yra vissi pri
sidėti prie šio didelio veikalo 
pasisekimo.

Penktadienį vakare, šventą 
Valandą laikys Tėvas J. Jakai
tis, MIC. Po šv. Valandai įvyks 
Blaivininkų specialus susirinki
mas. Kviečiami visi blaivininkai 
ir blaivybės gerbėjai susirinkti 
į šį prieš šeiminį susirinkimą.

j Pristatome Vyną, Alų ir Toniką
! Mes turime 11-kos rūšių alaus, įvairių vynų ir tonikų. Šiuos 
! gėrimus pristatome į namus: vestuvėms, krikštynoms, pa

rems ir piknikams. Skubus patarnavimas, šaukite:
BORIS BEVERAGE CO.

, J. ARLAUSKAS — J. SKENDELIS, Savininkai

į

; 220 E SU TeL ŠOU 3141. So. Boston. Mass. į 
wĮa0BacasXX963tX3eXXX9S3S3aSXXXXX3tXSS3SXXXXX9S3eXXX3OS3SX3eXX9S3S3a^ 
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Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims yra

SOUTH BOSTON CAFE
VINCAS BALUKON1S,

Savininkas

Pagamina gerus lietuvišku pietus, « 
užlaiko geriausį alų, vyną ir degti- t 

nę, ir visiems draugiškai ir manda- * 
giai patarnauja.

Swth Boston, Mass. i
--------------

Take Years From Your 
Looks.

Faee looks younger 
when framed in the 

soft appealing 
Permanent Wave.

Tel. ŠOU 4645

A BEAUTY GIFT 
SHOP

IS ADDED TO

CASPER'S 
Beauty Salon

738 E. Broadway, 
South Boston, Mass.

Tavo Sočiai Security 
Kortelė

laikyti tik vieną. Kitaip, 
jo algos ne vienam nume
riui kredituotas, bet ke
liems. Ir dėlto gali įvykti 
visokių nesupratimų, kadaKada darbininkas gauna

pirmą darbą, kuris Sočiai jis prašys apdraudos, arba 
Security įstatymo padeng- kada jo šeima prašys pa
tas, jis visų pirmiausia, 
turi nueiti į arčiausią So-

Our nation is very grateful to 
United Statės for not having 
recognized her subjection and i 
expects that Atlantic Charters 
principles proclaimed by distin- 
guished late President Roose-
velt will be applied to her. Lith-Į 
uanians know that United! 
Statės is sufficiently powerful: 
to put into effect a just peace’cial Security ofisą ir ten 
according to these principles išgauti specialį Sočiai Se- 
and hopefully await Your Ex- eurity Account Number^ 
cellencys support at Peace Con
ference to rebuild an indepen
dent demoeratie Lithuania to 
which hundreds of thousands bus laikoma Baltimore. 
Lithuanian refugees and exiles Kortelės numeras identi-į 
may fearlessly return. We can- fikuoja jo sąskaitą. Per; 
not imagine that Lithuania visą gyvenimą jis privalo 
would be treated worse than turėti tą patį numerą. Jis 
former enemies and their satel- turi parodyti tą kortelę vi- 
lites. We beg you to do not let 
our Nation be annihilated.

I galbos. FLIS.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
I

kortelę. Ši kortelė turėsi 
numerą ir pagal tą nume-, 
rą, darbininko sąskaita

IŠSIRENDAVOJA “Dar
bininko” name 5 šviesūs 
kambariai 3-čiame aukšte, 
štimu apšildomi. Kreipki

mės j “Darbininko” admi
nistraciją, 366 W. Broad- 
way, So. Boston. Tel. ŠOU 
2680.

■ ~~

Buy extro Bonds in the

VICTORY LOAN
Artistė Skeveriūtė 

Bostone

Ketvirtadienį, lapkričio 1 d., 
“Darbininko” redakcijoj lankė
si artistė p. Ona Skeveriūtė, 
lydima p. Felicijos Grendelytės. 
Art. Ona Skeveriūtė yra įžymi 
dainininkė ir vaidintoja. Ji vai
dina “Oklahoma” komedijoje ir 
turi vadovaujamą rolę. Šis vei
kalas vaidinamas Colonial teat
re, Bostone.

Art. Ona Skeveriūtė yra bai
gusi Šv. Kazimiero Seserų Aka
demiją Chicagoje ir buvusi Lie
tuvos Vyčių organizacijos narė. 
Ji gražiai vartoja lietuvių kalbą 
ir yra pastriotinga lietuvaitė. 
Sveikiname! art. Skeveriūtę ir 
linkime jai geriausių sėkmių.

Lankėsi
Penktadienį, lapkričio 2 dieną 

lankėsi “Darbininke” Jung. 
Valstybių Laivyno narys — jū
reivis Vincas J. Kudirka, Jr., 
kuris apie tris metus buvo Paci- 
fike Seabees skyriuje. Pasta-

Dalyvauja The Boston Grand 
Opera Kompanijoje

PARSIDUODA Mattapane na
mas su 6 kambariais, bath, mo
demiškas, parankus aliejinis 
apšildymas. Puiki vieta, arti 
bažnyčios, mokyklos. Gera pro- 

j ga pertaisyti į 2 apartmentus. 
Kaina §6500. Galima pamatyti 
pagal sutartį. Kreipkitės į ‘Dar- 

į bininką’. (30-2-6)
Į 
I

siems jo darbdaviams, kad 
tie darbdaviai galėtų ra
portuoti jo algas tikru var
du ir numeriu.

Social Security kortelė 
yra raktas darbininko se
natvės ir “survivors” ap
draudos sąskaitos su Fe- 
derale valdžia. Jam korte
lė bus reikalinga, kada jis 
prašys apdraudos. Jis pri- 

The hundred thousand Lith- vaj0 labai atsargiai laikyti 
į šią kortelę.

to the. Jeigu pamestų kortelę,; 
Kingdom on at-: jįs Įurį įuoj kreiptis prie, 

vietorious peace arčiausio ofiso ir gauti 
to aid subjugated “duplikatą” vis SU tuo pa-i 
Cruelly oppressed £įu numeriu. Jeigu turi 

powerful neigh- daugiau negu vieną nu- 
—i nation ne- merą, turi apie tai praneš-

Lithuanians in South America
Pampa 4174

Buenos Aires.

His Excellency
Mister Clement Attlee 
Prime Minister of England 
London

ruoju laiku buvo Kalifornijoje, 
kur buvo nuvykus ir jo žmone
lė p. Genovaitė (Valatkaitė) su 
dukrele Genovaite. Grįžo į na
mus iš Kalifornijos garbingai 
atleistas iš karo tarnybos auto
mobiliu. kurį pirko Kalifornijoj. 
Turėjo malonią ir laimingą ke
lionę.

Veteranas Vincas J. Kudirka, 
Jr. su savo šeima dabartiniu lai
ku gyvena pas savo uošvius pp. 
Valatkus, Roslindale, Mass. Jo
tėveliai pp. Kudirkos gyvena 
Norwood, Mass., kuriuos aplan
kė šeštadienį, lapkričio 3 d.

uanians living in South Ameri-Įg 
ca send felicitations
Great United 
tainment of 
and ask her 
Lithuanian. 
by her more 
bors Lithuanian nation ne-j

Pietų Amerikos Išeivija 
Sveikina Prezidentų Trumą 
ną Ir Britų Premjerą Attlee

Buenos Aires (LAIC) — 
Karo pergales proga, se
kančio turinio telegramos 
buvo pasiųstos Jung. A. 
Valstybių Prezidentui; ir 
Did. Britanijos Premjie- 
rui —
“His Excellency 
Mister Harry Truman 
President of the United Statės 
Washington

i
The hundred thousand Lith

uanians living in South Ameri
ca congratulate Your Excellen- 
cy and United Statės on occa- 
sion of victory for world peace.

ORANGE GLAZED 
SWEET POTATOES

Orange Glazed Sueet Potatoes
4 lanre sweet

jmUtocS
4 tablespoons Spry

PIA IGY,
Bucharesto Royal Opera prima 
donna dalyvauja The Boston 
Grand Operoje. Šį pranešimą 
laikraščiams padarė vedėjas 
Stanford Erwin.

Miss Pia Igy turėjo didelį pa
sisekimą ‘Cho-Cho-San’ Madam 
Butterfly”. Traviata. Manon, 
Faust, Lakme ir tt. Ji yra pa
garsėjusi visoje Europoje kai
po įžymi artistė, koncertuose ir 
radio.

Jungtinėse Valstybėse Miss 
Pia Igy yra dainavusi New Yor- 
ko Pasaulinėje Parodoje, NBC 
Symphony Orchestroje, vadovy
bėje Dr. fYank Black. National 
Broadcastihg Company (WJZ) 
ir tt.

Pirmas Miss. Pia Igy pasiro
dymas buvo Boston Grand Ope-! 
ra Company svarbioje rolėje 

1 “Madame Butterfly". Sklb. I

i

vertheless does not lose hopeĮti Social Security Board ir| 
that at Peace Conference the ------------------------ ---------------
lofty principles proclaimed by do not permit our Nations dės-j 
Great Britain in Atlantic Char- 
ter will be put into effect and 
that an independent and demo- 
eratie Lithuania will again rise 
to which her hundreds of thou- 
šand refugees and exiles will 
fearlessly return. We cannot 
imagine that Lithuania will be 
treated worse than former ene- 
mies and their satellites. Please

truction.
Lithuanians in South America 

Pampa 4174
Buenos Aires. i

Kuo mažiau patogumų,' 
tuo mažiau reikalavimų; o, 
kuo mažiau žmogus reika-( 
lauji, tuo esi laimingesnis.

Julės Verne.

i

REIKALINGA 
HAND FINISHERS 

ir SIUVĖJŲ 
Haymarket Clothing

Company
136 Harrison Avenue, 

Boston.
(2-6-9)

APKALKITE NAMUS 
ŠINGELIAIS — 

NEREIKĖS JŲ MALIAVOTI 
Dėl platesnių informacijų 

pašaukite
H. S. TITELBAUM

I

A vinning team — delicious 
“swects” baked vvith orange slices! 
When meat is scarce, let this 
hearty, tempting dish round out 
the meal and satisfy the hungry 
family. Sweet potatoes, you knovv. 
are rich in Vitamin A, so here’s a 
real asset for your wartime menu. 
P.S. Try the sugar-saving varia- 
tion, if vou’re running low on 
sugar. Either way, thcse are ‘’ciip 
for keeps” recipes.

1 unpeeicd orange, 
sliced

_______ ____ . _ eup brown susai
1 teaspoon salt

Cook siveet potatoes until tender; 
peel, and cut into puarters, lcngth- 
vise. Coat casserole with 1 tablc- 
spoon Spry. Arrangc potatoes and 
orange slices in shallow baking 
dish. Dot with remaining 3 table
spoons Spry. Combinc brown sugar 
and salt and sprinkle over pota- 
tocs and oranges. Cover.
Bake in hot oven (400°F.) 30 min
utes. Remove covrr and bake 10 
minutes more. Turn potatoes 2 or 
3 times during baking. Serves 6. 
Su<jar-Saving Vcrsion. Ūse ’į eup 
dark corn sirup instead of \ eup 
sugar

1

DANCE
Sponsored by

K. of L. New England District
THIRTIETH ANNIVERSARY

Municipal Building, South Boston

Saturday Evening, Nov. 17,1945
Music by GEORGE MARTIN

Dancing 8—12 Subscription 75c. (including Tax)

Rcservation for ovcrnight stay and a plcasant Sunday in 
South Boston u'rite: Miss Regina Glincckas, 5 Thomas Pk., 

South Boston 27, Mass.

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS SVC.
Pirmininkė — Eva Marksienė, 

625 E. 8th St., So. Boston, Masa. 
Tel. So. Boston 1298.

Vlce-Pirmininkė — B. Ga'.liūnienė,
8 Wlnfiela St., So. Boston. Mass.

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

Fin. Rašt. — B. Cunienė,
29 Gould St-, W. Roxbury. Mass. 

Tel. Parkvvay—1864-W. 
iždininkė — Ona Stan’uliūtė.

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

948 E. Broadway. S. Boston, Mass.
Kasos GI. — Elzbieta Aukštikalnytė, 

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

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

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
nas protokolu rafttwilnxe •

y\XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

SV JONO EV. BU. PASALPIN68
DRAUGIJOS VALDYBA

Pirmininkas — Juozas Svagždys, 
601 6tb St., So. Boston, Mass.

Vlce-Pirmininkas — Pranas Tulelkl*
702 E. 5th St., So. Boston. Mass.

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

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

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

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

Draugija laiko susirinkimus kas tre 
čią sekmadienį kiekvieno mėnesio 
2 vai. po pietų. Paranljos salė; 
402 K. 7th St.. So. Boston. Matu

ATIDAROME

l

RAKANDŲ KRAUTUVĘ
Ketvirtadieni, Lapkričio-NOVEMBER 8,1945

Su kiekvienu pirkiniu virš $10.00 — duodama 
pora paduškų (pagalviu).

CASH IR CREDIT! DYKAI PRISTATOME!
THE SOUTH BOSTON FURNITURE COMPANY 

38O‘/2 BROADVVAY, arti E STREET 
So. Boston, Mass. — ŠOU 2758

Tilo RoofingCo., Ine.
District Managerį 

1576 BLUE HILL AVĖ., 
MATTAPAN. MASS. 
Tel. Blue Hills 8400

Maloniam palengvi
nimui bandyk ši 
švarų, naują patik
rintą būdą atliuo- 
suot paprastą strė
nų gėlą. Tik uždėk 
vieną Johnson's 
BACK PLASTER'I 
ant pat skaudamos 
vietos, švelnūs jo 
vaistai palen g va 

nugarą, sujudina kraujo •BILLX) jum _ 
apytaką, sklaido jo pritvinimą. lengvi
na skausmą, šilta multino priedanga 
laiko šilimą viduj, šaltj lauke — duoda 
nuolatine atramą — jautiesi puikiai! 
Reikalauk TIKROJO. Johnson <&. 
Johnson pagaminto. Arčiausioj vaisti
nėj.

BACK PIASTER

GRABORIAI

S. Barasevičius ir Sūnus
MOTERIS PAGELBININKE 

Lietuvių Grabortus Ir 
Balsamuotojas 

Turi Notaro Teises

254 W. Broadvvay
SO. BOSTON, MASS.

Tel. SOUth Boston 2590
Sūnaus gyvenamoji vieta —

838 Dorchester Avė.
Tel. COLumbia 2537

CASPER ii
FUNERAL HOMB
187 Dorchester Street 

South Boston, Mass.

Joseph W. Casper
(KASPERAS)

Laidotuvių Direktortua Ir 
Balsamuotojas 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas Dieną ir Naktį 

Koplyčia šermenim* Dyka! 
Tai. ŠOU Boston 1437 

80 U Boston 3980

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 East Broadvvay
SOUTH BOSTON, MASS.

O. A. Zaletskas, F. E. Zaletskas 
Oratoriai Ir Balsamuotojal

Patarnavimas dieną ir naktį 
Koplyčia Šermenims dykai 

NOTARY PUBLIC 
Tel. ŠOU Boston 0815 

ŠOU Boston 2608
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D A R B i N I N K A S

Veda — Antanas Vaičiulaitis
■»:
I
Vasaros Naktis

^tiieJutiuAoA. SJupiiuA,

VALANČIAUS MOKSLAS IR 
NUOTYKIAI KALVARIJOJE 
Iš Vysk. M. Valančiaus Užrašu

kės. Aš šiuo kartu išlikau, 
nes nebuvau pavėjuje.

Savaitę po tos pirties 
praleidus, taip man atsiti
ko.

Buvo jau vėlybas ruduo, 
lapkričio 6 d. Žvarbus va
saros vakarų vėjas bepra- 
dėm pūtė su sniegu ir lie
tum. Aš turėjau tvirtą, 
drobe apsiūtą skėtį.

Suskambino į pamokas 
po pietų; pasiėmiau tą skė
tį ir išėjau. Ligi tik priė
jau Anno koplyčią, išskė
čiau skėtį, mane pagavo

(Tęsinys)
Kasdieną eidavome į baž

nyčią primarijos; šventa
dieniais primarijos, su
mos, pamokslo ir miš
parų klausyti. Advente 
kasdieną rarotų ir prima
rijos. Išpažinties kas mė
nuo. šv. Tomo Akviniečio 
dieną to šventojo paveiks
lą nešdavomės iš mokyk
los į bažnyčią, giedodami, 
procesijoje.

Profesoriai turėjo teisės 
būti mokinių teisėjais ir e e e e A* A CA VA C A AlACX**k- XX. < VZ
budeliais. Kiekvienas pi o- aujra; knygos iš pažasties 
fesorius buvo viešpats, ne
privaląs niekam atsiskai
tinėti. Nė vienas mokinys, 
nors kažin kaip gerai buvo U -
išmokęs, kas užduota, ne- - 
galėjo būti tikras, jog jo pats
mokykloje nenuplaks, nes t,Įoške mane už koplyčios: 
tai priderėjo ne nuo to.' 
moki ar nemoki, bet nuo 
to. piktas ar nepiktas bus 
profesorius.

Tačiau visi profesoriai, 
nors tokią turėjo galią, 
žmoniškai elgdavosi su 
mumis, be kun. Klimavi- 
čiaus. Šiam pasenusiam 
'vienuoliui bemox\ ..ojau- dauw nes mirtis buvo čia
jant bakalarauti buvo taip 
įsipykę, jog jis pradėjo ne-j 
bepakęsti mokinių; dėl to 
dažnai baudė juos nieko 
neprasikaltus.

Vieną kartą atėjo į ant
rąją klasę antrą valandą, 
neišmiegojęs ar kiek įkau
šęs, labai piktas. Mokinys 
Bernotavičius vertė išra
šus. prasidedančius žo
džiais: “parentes charissi-j 
mos.” Paminėjo žodį —t 
“oportel”. Tai išgirdęs,! 
Klimavičius šūktelėjo: ne-’ 
mėgstu tų “portek”! Buvo 
t« i tik ieškojimas kliau- 
džiu. nes to žodžio negi iš
mesi iš lotynų kalbos. To
liau profesorių:
— Ką reiškia žodis: indi- 

geo?
To žodžio duotoje pamo

koje nebuvo, Bernotavi
čius ir atsakė: — Nežinau.

Profesorių:
— Klapkis! Sekantysis: 

kas tai yra: indiges?
Ir šisai atsakė: — Neži

nau.
Taip išvarė į vidurį 24 

“studentus”, išsitraukė iš 
už aulo bizūną ir pliekė be 
galo. Kilo klasėje šauks
mas ir verksmas. Klimavi
čius bežudvdamas priilso 
ir išbėgo iš klasės, nė pa
mokos nenažymėjęs. Kla
sėje buvo 86 mokiniai ir vi-j 
si drebėjo, nes liūtas dras-

iškrito: nusitvėriau abiem 
rankom už skėčio ir paki
lau į orą. Skridau čia aukš
čiau, čia žemiau: tariaus į 

e_ dangų nuskrisiąs. Švento 
> vėjas už-

pasiekęs kojomis žemę, su
glaudžiau skėtį, tada vėjas 
jau nieko nebegalėjo pada- 

| ryti.
Perskridau karčiamą, til

tą, Varduvos upę; ji ru- 
________ i gili esti; pralė
kiau oru bent 2.000 žings
nių. Prisipažįstu, nusigan-

pat. Todėl įėjau į Judo pa
bučiavimo koplyčią padė
koti Viešpačiui Dievui už 
tai, kad išlikau sveikas. 
Vos tik priklaupiau, kaž
kas praeidamas pro šalį 
koplyčią uždarė ir kabelį 
užkabino, šokau prie durų, 
beldžiau, bet žmogaus ne
buvo. Palikau, kaip paukš-

Ruduo

Naktis graži, rami vaizdi; 
Toli juokavimus girdi 
Ir dainas ilgesy pradėtas! 
Malonu vienkart ir graudu: 
Į toli eitum vienu-du!..
Naktis graži, dangus žvaigždė-:

i tas.

jhilMįlUHt

Mėnulis šviečia. Pradalgių 
Pakvipo šienas. Už rugių 
Griežlė begriežia kanapėta.
Ant kalno snaudžia pušynai: 
Kapuos sapnuoja milžinai!.. 
Naktis graži, rami, žvaigždėta.

Mėnulis šviečia. Nuo arklių 
Juodi šešėliai iš šalių
J kraštą lydi užžavėtą. 
Tenai, tenai, kur pušynai, 
Kur ilsis bočiai - milžinai!.. 
Naktis graži, rami, žvaigždėta.

Maironis.

i

tis narve. Tris ketvirčius 
valandos prastovėjau prie 
durų, žiūrėdamas pro ply
šį tarp suvirimo, ar kas 
neina. Galų gale, išvydau 
ateinančią bobą, pradėjau 
belsti ir smarkiai šaukti. 
Išgirdo ir atidarė.

Bėgu, kiek tik betesėda- 
mas, į klasę — jau būta 
arti galo pamokos. Įeinu 
uždusęs. Klimavičius, iš
vydęs mane, šūkterėjo:
— Kur buvai, valkata? 
Atsakiau:

— Kunige profesoriau, 
netyčiomis buvau bepra- 
puoląs...

Profesorius atsistojo ir 
tarė:

— Netyčiomis užsnūdai, 
blozne. Imkite jį! Ir įsegė 
man šešius tokius skanius 
bizūnus, jog randus per še
šias savaites nešiojau.

Po pamokų apsakiau 
draugams savo kelionę o-

Graži vasarėlė, kaip sapnas, praėjo, 
O. rodos, dar vakar žydėjo laukai, 
Giružės nuo paukščių giesmelių skambėjo, 
Gėlėms vainikuoti mirgėjo takai.
Dar vakar, sakytum, rugeliai liūliavo, 
Lyg miško krūtinė, audroj nerami: 
Linai išbujoję dirvonuos žaliavo, 
Pražydusias galvas aukštyn keldami.
Skaistveidės sesutės, džiovindamos šieną. 
Dainavo, net raudo įkaitę skruostai.
Ir buvo taip gera... Bet liūdna šiandieną, 
Nes vien tik pilkuosius laukus bematai.
Nezirzia bitutės, drugeliai pranyko, 
Suvyto gėlelės nuo ryto šalnos, 
Dar keletas lapų ant medžių paliko. 
Bet jiems nesulaukti rytojaus dienos.
Paukšteliai išskrido, jų giesmės nutilo, 
Apkurto galingi žalieji miškai.
Tik vėjas beūžia, liūliuodamas šilą,
Tik naktį bestaugia išalkę vilkai...
Nustojo skambėti ir mano dainelės, 
Ir skausmas į širdį įsmigo giliai: 
Nuvyto, kaip gėlės, svajotos godelės,
O širdžiai beliko tik vien sopuliai... “Ašarėlės”

Vienas iš didžiųjų American Export Airlines orlaivių, kuris teiks pa
tarnavimą tarp Nev.’ Yorko ir Europos.

Dar atmenamais Laisvos Lietuvos laikais šis vaizdas liudijo Karo Mokyklos pušnią rezidenciją, kur patrio- 
tingas Lietuvos jaunimas lavinosi tėvynės apgynimo žinybai._________________________

Tėvynės Meileru: be to, kažin kas matęs 
mane skrendant; tai pa
garsėjo miestelyje. Tai iš
girdęs, prefektas Žukas 
pasišaukė mane pas save 
ir liepė viską apsakyti su 
visais išgaliais. Apsakiau 
ir pridūriau:

—Ta diena dvigubai bu-i 
vo man nelaiminga: nes 
kuo tik neištiko manęs 
mirtis ir už pavėlavimą į 
mokyklą kun. Klimavičius 
mane nulupo.

Prefektas atsakė:
— Ką gi padarysi, mano 

vaike! Atleisk seniui; rasit, 
kitą kartą nebebus toks 
greitas muštis. Aš jam pa-. 

; kalbėsiu.
Dviem savaitėm vėliau I 

einu iš savo bendrabučio: 
ant Beržokalnio ir matau 
tris draugus mokinius ant
ros klasės: Albiną Vitaro- 
vičių, Ignotą Klenauską ir 
Juozapą Ulbą, bestovint 
prie Viešpaties vakarienės 
koplyčios. Jie tuojau įsive
dė mane į koplyčią ir sako:
— Pone Motiejau! Juk ir 

tave Klimavičius yra be 
reikalo sumušęs. Taria
mės, kas čia padarius tiro
nui pašalinti. Patark, ką 

Aurime daryti.
Atsakiau: — Jūs esate 

vyresni, tai pirma pasisa
kykite savo nuomones.

Vitaravičius tarė:—Man, 
rodos, bene reikėtų mums, tamsoka, nuėjau į mokyk- tėjus, 
pasiskųsti Vilniaus Uni- ją įr ištepiau aną sėdynę sniegas ėmė su smiltimis 
versiteto Rektoriui. 1

Klenauskas patarė pa- kuriuo tepdavomės sau ba- paskui ant galvos, 
siųsti prašymą dvarinin-j tus. Įėjo Klimavičius čiuk- šorius riktelėjo: 
kui Ronne, Kalvarijos mo- sėdamas, susiraukęs, kaip — Kas čia yra? 
kyklos kuratoriui. j aulas, ir majestotiškai įsi-* Vyresnieji atsakė darga-

Ulba tarė: — Man, rodos,jsėdo į krėslą. Išklausė pa- na turėjusi prinešti sniego
Klimavičius ta- 

nemuše. Galop nagu už- čiau pamatė skylę, labai 
brėžė pamoką ir išėjo. Vi- supyko ir išbėgo iš klasės, 
sas balto domininkonų ab- Paskui prefektas tyrė, kas 
sto užpakalis juodas. Vai- tai būtų padaręs, 
kai

parodė, labai pyko ant stu- vos {jį gavėnioje 1817 m., 
loniapoic lentelėje dvi 

tiesa,. duobeles, tik nekiaurai, į- 
bet apie savo abitą nieko statė dvi didokas adatas,

Tu meilė mano nemari, amžinoji, 
Nuo lopšio dienų prasidėjus...
Sieloje karščiausiu aukuru liepsnoji, 
Širdy gėlėmis sužydėjus.
Kas gi išgriautų aukurą sielos mano? 
Kas užgesintų liepsną karštą?’ 
Niekas neišsemtų ugnių okeaną, 
Nieks neišplėštų širdies raštą.
Ir niekas tavęs pakeisti negalėtų: 
Platūs rūmai, auksas nei žmogus...
Už visus tavo sopulius iškentėtus, 
Esi vis brangesnė kaip dangus.
Davei man dalj didžiausią ką galėjai, 
Skausmą ir sielą, lopšį, lyrą...
Poetų keliais į žmones išlydėjai, 
Bet man be tavęs galva svyra.
Nemiegu dėl tavęs, kenčiu ir badauju;
Žinau, tu esi alkanesnė.
Sopulius savo už tave atnašauju, 
Kad būtum laisva, laimingesnė.
Verkiu dėl tavęs, ilgiuosi ir blaškausi;
Vis jaučiuosi be savų namų...
Be tavęs nieks mano vargų nepaklausė;
Be tavęs nesuprasta einu...
Be tavo glėbio nurimti negaliu.
Priglausk, mane bent kape smėlio’ 
Aš tave brangią mylėjau ir mylėsiu,
Dėl tavęs likau tik šešėliu. Marija Aukštaitė

siekdinome visa laikyti pa- neužsiminė.
slaptyje ir parėjome namo? Dviem savaitėm vėliau 

Profesoriaus sėdynė mo- Vitaravičius užlipo ant 
kykloje buvo apmušta mokyklos lubų, ant pat 

i juoda oda. Dviem dienom profesoriaus galvos išgrę- 
i vėliau dar gerai prieš aš- žė skylę ir užklojo ją biau- 
mą valandą, kai tebebuvo riu sniegu. Profesoriui a- 

mokykla įšilo, ir

tepalu iš taukų ir suodžių, lašėti pirma ant kopturo, 
’ ’ ' 1 - --- 1—- ’--- . Profe-

I

visa klasė turi eiti į pre- moką, tą dieną dargi nieko ant lubų, 
flirtą ir nrašvti kad 115- __ ______fektą ir prašyti, kad už
tartų. Galop pridūrė: — O 
tu, Motiejau, kaip spren
di?

Atsakiau:
— Jei nunešime skundą 

į Vilnių, kur Universiteto 
Rektorius Sniadeckis ar dentų. Antrą kartą atėjęs iškrapštė 
Lobenoein’as, palaikys tai buvo labai piktas, f-*— 1 
maištu; Ronnei dominin
konai iškels pietus, ir tuo 
pasibaigs byla; jei visa! 
klasė išeis į prefektą, taip 
nat gali palaikyti susibau- 
dimu. Tai, mano nuomone,' 
mes patys turime jam taip; 
įkyrėti studentiškais savo 
šposais, kad jis pasijustų 
priverstas pamesti vietą.

Visi sutiko:
— Gerai! Tik kokiais špo

sais?
į Atsakiau:
Į — Kiekvienas turime ką 
nors prasimanyti, nors su
manymas ir nebūtų švel
nus, tiek to: juk ir profeso
rius nėra mums švelnus.

Draugai tarė: — Tu pir
mas taip sumaniai, pirmas 
ir iškrėsk šposą.

Sutikau. Galop, prisi-

twl būtų tačiau
tačiau nieko jam nesą- nieko nesuvokė.
Kai vienuolyne jam tai Klenauskas negreit, nes

atardė profesoriaus krės
lo odą, pakišo lentelę ir vėl 

! užtaisė. Adatų negalėjai 
matyti. Bet kai profeso- 

Irius atsisėdo, adatos pra
dūrė odą ir susibedė sė
dančiam į pasturgalį. Šoko 

: Klimavičius, it arklys, ku
riam dilgių po uodega pa
kiša, ir riktelėjo:
— Kolei gi, bloznai mane 

kankinsite! Vis tai daro 
jūsų vyresnieji. Todėl ku
rie sėdi paskutiniuose suo
luose — į vidurį, klauptis!

Paklausė nabagai, ir pra
sidėjo kapojimas. Išplakus 
du studentu, Ulba, jau 25 
metų bernas, keliais pri
šliaužė prie profesoriaus, 
neva prašydamas, kad do
vanotų, apėmė Klimavičių 
už abiejų kojų, suspaudė 
ir ūmai patraukė į save. 
Kunigas driobtelėjo, kaip 
ilgas busąs, aukštynelkas; 
labai susikrėtė sau nugar
kaulį ir galvą. Atsikėlė rė
kaudamas ir sakydamas:
— šitie galvažudžiai už

mušė mane!...
Vienas mažesnysis atsi- 

: liepė: —
I — Muša nekaltai mušan
ti-

Klimavičius, parėjęs į 
vienuolyną, išgulėjo dvi 
savaiti ir daugiau į moky
klą nebeatėjo. Vienuolyno 
vyresnieji veikiai atsikvie
tė į jo vietą profesorių La- 
bašauską, Klimavičių gi, 
kaipo niekam nebederantį, 
padarė šv. Rožančiaus pro
motorių m čia pat Kalvari
joje. Kun. Labašauskas 
buvo žmogus geros širdies, 

1 ir taip visoje mokykloje 
pasibaigė tironybė.

Klimavičius paskiri buvo 
Vilniuje. Senatvėje atsiųs- 

1 tas į Raseinius išpažinties 
klausytoju, rodos, 1864 m. 
valgydamas už stalo šal- 

; tanosius paspringo, trenkė 
. apopleksija, ir numirė, 
i Nuo anų mokslo metų man 
• neteko jo daugiau pamaty- 
, ti. M. Valančius.

Betliejaus Stebuklas
Ateina pievomis šviesus stebuklas. 
Ir žydi džiaugsmas pusnynuos. 
Sustingsta pagiry upelis mažas 
Ir debesėly balzganas mėnuo------
Ateina jis ir švinta žemė. 
Ir blėsta vargas jo šviesoj... 
Nėra, nėra jau niekur skausmo juodo. — 
Visur taip linksma ir šviesu!...
Įsisupa varpai ir pušys kugžda: 
— Ak, Viešpatie, Tu vėl grįžti... 
Ir virpa žvaigždės, dega ugnys, 
Ir meldžiasi klevai aukšti------
Ak. džiaukitės, mažučiai piemenėliai! 
Sapnuok, sapnuok, naktie šviesi! — 
Lai ritasi laukais, lai bėga 
Tylus varpelių skambesys!----------
Šią naktį džiaugsmas snaigėm žydi, 
O skliautuos skamba muzika švelni!. 
...Nueina, pievomis šviesus stebuklas 
Per sniegą, per tylies pusnis---------

Juozas Žemaitis Kryžius rugiuose.-


