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Jung. Valstybės ir dau-' MontęOHlCTV MžtO P2VCJŲ 
gelis kitų tautų iškilmin
gai minėjo Paliaubų dieną J 
Pamaldomis, paradomis ir] 
įvairiais kitokiais būdais Fįeid maršalas Mont°rome- 
prisiminta žuvusieji pir- įry kalbėdamas Paliaubų, 
mame ir antrame pasauli-Idienoje ,pareiškė, kad Ali-] 
niame kare. jjantų kooneravimas valdy-j

Kaip pirmas, taip ir ant- ti Vokietija nesudaro įspū-Į 
ras pasaulinis karas buvo j^io, įr kad Britai iš anks-į 
vedamas už visų tautų to pasiruošia nrieš civiliui 
laisvę ir nepriklausomybę, gyvento jų sukilimą, kuris 
Po pirmojo pasaulinio ka- gaiį kilti ateinančią žiemą 
ro kai kurios pavergtos 
tautos atgavo laisvę ir ne
priklausomybę. Tačiau įsi
galėję Europos diktatoriai 
ruošėsi naujam karui, ir 
susitarę pradėjo karą, pa-į 
vergė mažesnes tautas. Iri 
šiandien, nežiūrint to, kad 
Vokietija ir Japonija pasi
davė, bet raudonojo siaubo | 
pavergtos tautos tebėra 
žiaurios diktatūros vergi
joje.

Demokratinės valstybės 
— Jung. Valstybės ir An
glija turėtų priversti So
vietų Sąjungą (Rusiją) 
grąžinti pavergtom tau
tom, ypač tom, kurios pri
sidėjo nugalėti nacizmą ir 
fašizmą, laisvę ir nepri
klausomybę. Tarpe pa
vergtųjų Lietuva ir kitos 
Pabaltijo valstybės yra 
daugiausia nukentėjusios, 
nes jos buvo dviejų didžių
jų priešų karo lauku.

Pabaltijos va 1 s t y b ė s, 
kaip ir kitos valstybės, ku
rios tebėra raudonųjų ver
gijoje, turi atgauti laisvo 
apsisprendimo teisę.

ANTRADIENIS (Tuesday) LAPKRITIS (November), 13 D., 1945 M. TEL. SOUth Boston 2680 FIVE CENTS

Mirė Prelatas Gilfillan

Vokietijoje

Berlynas, lankr. 12 —

dėl gyvenimo sunkenybių, i
I 

Prancūzija priešinasi su
darymui centralinės admi-! 
nistracijos Vokietijai, 
tai yra svarbiausia 
žastis, kuri trukdo 
rių - jėgų Vokietijos 
troliavimui.

ir i prie-' 
ketu- 
kon-

Javos Užsienių Ministeris 
Šaukiasi Rusijos Pagalbos j

Batavia, Java, lapkr. 12 
čia kilo ka-

I
i Kaip žinoma, 
iras dėl Indonesiečių respu
blikos. Indonesiečiai nori 
atsiskirti nuo Olandijos ir 
įkurti savo respubliką.

Olandų kariuomenei atė
jo į pagalbą Britanija. Tai
gi dabar Indonesiečių už
sienių ministeris Soemard- 
jo atsišaukė į Sovietų Ru
siją, kad ji ateitų į pagal
bą nepripažintai Indcne- 
siečių respublikai.

I

j

Phillipsburg, N. J. —
Sekmadienį, lapkričio 11 d. 
mirė Prelatas William A. 
Gilfillan, 76 metų amžiaus, 
Šv. Pilypo ir Jokūbo par. 
klebonas. Gimęs Milford, 
Mass. Pereitais metais, 
gruodžio mėn., minėjo sa
vo 50 metų kunigavimo su
kaktį.

• »

"Rinkimai" Jugoslavijoj
Belgradas, Jugoslasija, 

lapkr. 11 — Vakar Jugo
slavijoj įvyko seimo “rin
kimai”. Tito raudonosios 
valdžios opozicijinės par
tijos tuose “rinkimuose” 
nedalyvavo. Taigi Tito val
džia sako, kad balsuotojai 
95 iki 98 nuošimčiu pasisa
ko už tos valdžios progra
mą.

Suprantama, kad nesant 
opozicijos kandidatų ki
taip ir negali būti, kaip tik 
“išrinkti” tuos, kuriuos Ti
to ar jo šalininkai išstatė. 
Tačiau ar tai galima saky
ti, kad Jugoslavijoj buvo 
laisvi ir demokratiški rin
kimai?

Nuginkluoti japonų armijos kariai su savo manta lipa ; jiems paskir
tus vagonus, kuriais vyks kiekvienas į savo namus. Jie stovyklavo apie 75 
mylios nuo Tokio.

Lietuvių Blaivininkų Seimas Buvo 
Nepaprastai Iškilmingas

Pradėtas ir Baigtas Pamaldomis - Da 
lyvavo J. E. Arkivyskupas Richard J 

Cushing - Atstovų Apie 40

Jonas J. Jakaitis, Jakaitis, MIC. Kun. J. 
uolusis blaivybės Dambrauskas, MIC. buvo 

deakonu, o

De GaulSe Už Tautos 
Vienybę

i J. E. ARKIVYSKUPAS STRITCH 
KALBĖS LIETUVIŲ KONGRESE

Paryž'us, lapkr. 12 — 
Gen. de Gaulle atsišaukė į 
visas prancūzų partijas, Lietuvių Kongreso ruošė- 
kad jos mestų “absurdiš- jų kviečiamas J. E. arki- 
kus ginčus” ir stotų vie- vyskupas Samuel A. 
ningai už Prancūzijos gar- Stritch sutiko dalyvauti ir 
bę. pasakyti kalbą tame Kon-
--------------------------------- grėsė, kuris įvyks Con-

SENATORIUS DAVID I. WALSH

Chicago, III. — Amerikos

Cambridge, Mass. —Sek-1 Garbingąjį Ganytoją iš 
madienį, lapkričio 11 (Pa-,klebonijos į bažnyčią atly- 
liaubų dienoje), Nekalto dėjo kunigai ir šv. Vardo 
Prasidėjimo lietuvių para- draugijos apie 100 narių 
pi joje įvyko Lietuvių Blai- sargyba. Pamaldose J. E. 
vininkų seimas, kuris pra- arkivyskupui Richard J. 
dėtas tos parapijos bažny- Cushing, D. D. asistavo 
čioje iškilmingomis šv. mi- kun. Oscar O’Gorman ir 
šiomis ir pamokslu 10 vai. kun. J. Janušonis. Ceremo- 
rytą. Šv. mišias atnašavo nijų vedėju buvo kun. J. J. 
kun.
MIC.,
idėjos platintojas, blaivy- ekspozicijos 
bes laikraščio “Tautos Ry- kun. Pr. Virmauskis buvo 
tas” įsteigimo iniciatorius mitros nešėju.
ir pirmas jo redaktorius. J. E. arkivyskupas Cush- 
Asistavo kun. A. Baltru- ing, D. D. pasakė turiningą 
šiūnas ir kun. Dr. J. Vaš- pamokslą apie blaivybę ir 
kas, MIC. Pamokslą paša- jos reikšmę, o po pamaldų 
kė kun. J. Dambrauskas, visi maldininkai, kurių bu- 
MIC. Tuoj po 
bendri atstovų pusryčiai Ganytojišką palaiminimą 
pas Cambridge 
kų pirmininką

1 2-jį vice-pirm. B. Jakutį, tis visų dalyvaujančių ku- 
1 Seimo posėdžiai prasidė-nigų ir bendrai visų mal- 

parapijiečių

šv. mišių vo pilna bažnyčia, gavo

Blaivinin- ir taipgi pabučiavo žiedą, 
ir Centro Kleb. kun. Pr. J. Juškai-

v*

MINĖJO 73 M., AM2. SUKAKTĮ

bužių ir avalirles rinkimui 
komisiją. Be to, iš vietini□ 
Lietuvių Klubo ir Kanados
Lietuvių Tarybos išrinkti j0 j Val. pO pįetų parapi- dininkų ir parapijiečių 
šeši atstovai j koordinaci-, jos svetainėje. Seimą ati- vardu nuoširdžiai padėko- 
nį komitetą. Kanados Lie- įarė vice-pirm. B. Jakutis, jo Jo Ekscelencijai už at- 

į ir dalyvavimą 
Blaivininkų pamaldose.

Lietuvių Blaivininkų sei
mas išrinko centro valdy
bą, kurion įėjo šie asme
nys: Dvasios vadas — kun. 
J. J. Jakaitis, MIC.; 
kun.
MIC.; vice-pirm. Ieva Ma
žuknienė; rašt. V. Blavac- 
kas; ižd. O. Sidabrienė.

Vakare, parapijos sve
tainėje įvyko įdomios pra
kalbos. Kalbėjo šie: kleb. 
kun. Pr. J. Juškaitis, kuris 

■ _ buvo ir vedėju, kun. Dr. J.
Jakaitis,1 Vaškas, MIC., kun. J. 
Svirskas Dambrauskas, MIC., kun. 
iš Wor- S. Saulenas, kun. J. J. Ja

nkaitis, MIC. ir kiti.
visą eilę Plačiau apie seimą ir sa- 

svarbių rezoliucijų, kurios vo įspūdžius pažadėjo pa- 
tilps kituose “Darbininko” Tašyti nuoširdus “D-----
numeriuose. Patikrintą fi- 1.....— -------- y------ -----

tuvių Moterų Sekcija jai Maldą sukalbėjo ir sveiki- vykimą 
seniai rūpinasi drabužių njmo kalbelę pasakė vieti- Blaivini 
rinkimo reikalais. Atski- nic čoi m i n i niro c _ Hoh įjotu.■ 29, 30 ir gruodžio 1 dieno- rinkimo reikalais.
ros šeimos jau turi atidėję įun pr j Juškaitis. 
rūbų ir tik laukia kada ir 
kas juos paims. Spalių mė
nesį buvo pravestas ben
dras rinkimo vajus.

mis.
! J. E. arkivysk. Stritch 
atvyks į Am. Lietuvių

i Gimtadienio proga Sena- Kongreso posėdį antrą die-; 
: torius Walsh gavo labai ną, būtent, lapkričio 30. 
daug sveikinimų. Jis atvy-| Atsakydamas į kvietimą, 

i ko į Bostoną ir dalyvavo j g arkivyskupas Stritch' 
:gen. Eisenhower priėmime pareiškė, kad jis atjaučia 
;ir Paliaubų dienos ceremo- Lietuvos vargingą padėtį, 
i ni jose.
! Sveikiname J. V. Sena
torių David I. Walsh ir lin
kime jam geriausios svei-

■ katos ir energijos ginti pa
vergtųjų tautų, tarp jų ir 
Lietuvos reikalus į nepri
klausomybę ir laisvę.

pareiškė, kad jis atjaučia

ir apgailestavo, kad per- 
mažai apie Lietuvos var
gus ir siekimus pasaulis y- 
ra informuojamas.

nis šeimininkas — kleb.

Šveicarų Labdaros Draugija 
{steigė Lietuvių Skyrių

David I. Walsh, 
ilgametis J. V. Senatorius 
iš Massachusetts ir nuo
širdus mūsų pavergtos 
tautos užtarėjas.

Washington, D. C., lap
kričio 12 — J. V. Senato
rius David I. Walsh, nuo
širdus Lietuvos užtarėjas, 
sekmadieni, lapkričio 11 d. 
minėjo savo 73 metų am
žiaus sukaktį.

Raudonieji Pastatė 
Paminklą Berlyne

Berlynas, lapkr. 12 — So
vietų Rusijos militarė val
džia pastatė paminklą rau- 

; donosios armijos karių, 
] kurie žuvo Berlyno kauty
nėse, garbei.

Tą paminklą pastatė vo
kiečiai. Jie buvo priversti 
dirbti dieną ir naktį.

RUSIJA NEGALI GAUTI PASKO
LOS NEIŠPILDŽIUS PASI

ŽADĖJIMŲ
VVashington, D. C., lapkr. 

12 — J. V. Atstovi] Buto 
Colmer Komitetas, kurio 
nariai po aštuonių savai
čių kelionės Europoj, ragi
na perorganizuoti šio kra
što užsienių ekonominę 
politiką ir išspręsti pasko
lų davimą Rusijai ir Ang
lijai.

Colmer Komitetas, kurio 
nariai važinėdami Euro
poje matėsi su Anglijos 
premieru Attlee, generali
simu Stalinu ir Šv. Tėvu,

Garbės prezidiuman sei
mas pakvietė šiuos garbin
gus asmenis: kun. Pr. J. 
Juškaitį, kun. Dr. J. Vaš
ką, MIC., ir kun. J. Švagž- 
dį. Prezidiuman išrinkti 
šie: vedėjas — kun. Juo- 

j zas Dambrauskas, MIC.; 
pagelb. Ieva Mažuknienė; 
rast. Steponas Bugnaitis. 
Mandatų, rezoliucijų ir 

i sveikinimų komisija • 
; kun. Jonas J. 
MIC., p. Juozas 
ir kun. Mažukna

l cester.
Seimas priėmė

I

pirm.
J. Dambrauskas,

New York (LAIC) — Iš
trėmime esantieji Lietu
vos vyskupai, pažymėjo, 
kad Vokietijoje ir Austri
joje esantiems lietuviams 
tremtiniams šelpti aukos 
galima siųsti adresu: —] 
Union de Charite, Lucerne, 

Montreal (LAIC) — Mū- Mariahilfgasse, Postcheck 
sų Kanados bendradarbis,VII-1577 — Luzern, Swit- 
praneša, kad Kanados Lie- ‘ zerland, pažymint “Pour la 
tuvių Sąjunga išrinko dra- Caritas Lithuanienne”.

Kanados Lietuviai Rūpinasi 
Benamiais

ANGLIJOS PREMIERAS ATTLEE 
ATVYKO I WASHINGTONĄ

Tariasi Dėl Atominės Energijos 
Kontroliavimo

yVashington, D. C., lapkr.
12 — Pereitos savaitės pa
baigoje atvyko Anglijos 
premieras Attlee ir Kana
dos premieras Mackenzie 
King tartis su Prezidentu

---------- įTruman dėl atominės bom- 
Popiežiu Piju XII, pareiš-]bos kontroliavimo ir ato

minės energijos išnaudoji
mo.

Vakar visų trijų valsty
bių vadai uždėjo vainikus 
ant Nežinomojo Kareivio 
kapo, Arlington kapuose, 
kaipo atžymėjimą jų dide
lio pasiaukojimo kovose 
dėl taikos.

Praneša, L_2 
premieras Attlee pritaria

Organizacijai, tačiau pri
dėjo sąlygą, kad Rusija at
virai pasisakytų apie savo 
teritorijinius ir politinius 
siekius. Jeigu ji tai nepa
darys, tai Jung. Valstybės, 
Britanija ir Kanada neiš
duos atominės bombos pa
slapčių.

tilps kituose “Darbininko” Tašyti nuoširdus “Darbi- 
numeriuose. Patikrintą fi- ninko” bendradarbis kita- 
nansinį raportą komisijos me J° numeryj. 
vardu išdavė p. Mažuknai- 
tė. Seimą sveikino įžymūs 
asmenys ir organizacijos/ 
žodžiu ir raštu.

Dalyvavo apie 40 atsto-
ivų ir daug svečių-viešnių. — Trys šimtai žydų rabi- 

5 vai. po pietų visi seimo nų šį rytą išvyko į Wash- 
. dalyviai susirinko į bažny- 
j čią, kur įvyko seimo užbai
gimo pamaldos. Atvyko ir 
J. E. arkivyskupas Ri
chard J. Cushing, D. D.

Rabinai Reikalauja Britų 
Pagalbos

New York, lapkričio 12

ingtoną, kur kartu su ki
tais eis į Baltuosius Rū
mus reikalauti, kad Britai 
leistų išvežti benamius žy- 

idus iš Europos į Palestiną.

/

kė, kad pirm negu bus 
duota Rusijai paskola, tai 
ji turi aiškiai išduoti kiek 
ir kokius ginklus ji gamin
sis ir bendrai visą produk
ciją. Taipgi Rusija turi iš
pildyti savo duetus politi
nius ir demokratinius pa
sižadėjimus, būtent, iš
traukti savo karo jėgas iš 
tų Europos valstybių, kaip 
buvo sutarta Potsdam, Jal
toj ir kitose konferencijo- išduoti atominės bombos arabus dalyvavime 

paslaptis Suvienytų Tautų šėse prieš žydus.

Areštavo 17 Arabų Tripoly)—
Tripoli, Libija, lapkr, 12 

— Britanijos viršininkai i 
areštavo 17 arabų, įtaria
mų priklausimu Tripolita- 

Inijos Nacionalistų pože- 
kad Anglijos miniam veikimui.

Britai įtaria areštuotus 
riau-

Visų Lietuvių Mylimas ir Skaudžiai Nukentėjęs 
. Misijonierius

Tėvas Jonas Bruzikas
Visiems Lietuviams Amerikoje Įdomiai Rašo 

Iš Tremtinystės!
Jo jaudinantieji laiškai yra spausdinami

“ŽVAIGŽDĖJE
Skubėkite “ŽVAIGŽDĘ” užsisakyti! 1

se.

Kaina — S1.00 metams.
“ŽVAIGŽDfiS” ADMINISTRACIJA

488 E. Seventh St., So. Boston 27, Mass.
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ĮVAIRIOS žinios
Suklaidintiems Lietuviams Stalino "Įpėdinis" Tebėra 

Pastaba Suomijoj
Kcminterno Pataikūnai 

Vilniuje
Lietuviai parsidavėliai, 

kurie prieš pat karą garbi- 12 —
no Hitlerį ir Staliną ir da- pranešė, 
bar tebegarbina Staliną, Andrei Ždanov, Leningra- je vyrauja Stalino 
šaukia “antrąjį demokra- do sovietų pirmininkas ir komunizmo 
tinių Amerikos lietuvių buvęs Alijantų Kontrolės 
suvažiavimą”.

Demokratija yra gražus ninkas, 
žodis. Daug kas juo bando Maskvą užimti Stalino vie- 
prisidengti. Lietuviai par- tą.^jeigu Stalino liga tęsis, 
sidavėliai dirba ir aukoja 
kruvinai diktatūrai, kuri 
yra pavergus šimtus mili- bėra Helsinkyj 
jonų žmonių, ir jie paskleistos Londone, kol 
dangstosi demokratija, kas nepatvirtintos ir neuž-! 
Kodėl jie taip daro? Aiš- ginčytos, 
ku, kodėl! Jie žino, kad jei 
jie skelbtų šaukią “antrąjį 
kruvinos diktatūros gar
bintojų suvažiavimą”, tai 
nepasigautų nei vienos ne
laimingos žuvelės iš mūsų 
išeivijos vandenyno.

Klausimas, ar nors vie
nas žmogus iš mūsų išeivi
jos, kuris myli demokrati
ją, myli savo tėvų paverg
tą kraštą — Lietuvą, yra 
pakliuvęs į tų parsidavėlių 
pinkles? Jeigu taip, tai pa
kliuvęs ar pakliuvusieji tu
rėtų žinoti, kad jie priside
da prie Lietuvos ir mūsų 
tautos žudymo, nes šau
kiantieji “antrąjį demo-. 
kratinį Amerikos lietuvių 
suvažiavimą” turi tikslą 
viešai pasisakyti visų su-Į 
važiavusiųjų vardu, kad 
jie užgiria Lietuvos pa
vergimą — Lietuvos sovie- 
tinimą, mūsų tautos žudy-j 
mą.

Helsinki, Suomija, lapkr. 
Londone spauda 
kad pulk.

Komisijos Suomijai virši- 
yra iškviestas į

New York (LAIC) —
Vieton originalios lietuvių 

gen. literatūros, dabar Lietuvo- 
ir kitų 

šulų kūrybos
reprodukcija. Iš Vilniaus, 
“Pravda’ 'praneša, kad te
nai “masiniu tiražu iš
spausdinta š. m. rugsėjo 2 
d. Stalino pasakyta kalba, 
ir rugsėjo 3 datuotas vyr. 
vado Įsakymas raudonajai

Iš Suomijos praneša, 
kad pulk. gen. Ždanov te- 

ir žinios, armijai ir laivynui”.

Kaip ten nebūtų, bet 
Stalino nepasirod y m a s 
raudonosios revoliucijos 
minėjime sukelia įvairių 
kalbų. Yra gandų, kad 
raudonosios armijos viršū
nėse yra nesutikimų. Rau
donieji vadai esą varžosi 
dėl vadovybės.

Laiškas Iš Sibiro Eina 
4 Menesius

I

Vilniaus Teatras

New York (LAIC) — 
Laiškas iš Sibiro pasiekia 
USA tik per 4 mėnesius. 
Kad lengviau praeiti per 
rusų cenzūrą, laiškus ge
riau rašyti rusiškai. Prak
tiškiausia siųsti registruo
tus. Rašyti tik vienoj lakš
to

I

pusėj.

Unija Reikalauja Prašalinti 
Valstybės Darbo 

Kofnisijonieriy

New York (LAIC) —Ra
šydama apie Vilniaus te
atro sezono atidarymą, 
“Pravda” pastebi, kad šie
met bus pastatytas “Le
ningrado Dlentas”, taipgi 
Simonovo kūrinys “Rusi
jos žmonės”. Į repertuarą 
yra įtrauktas Čechovo 
“Vyšnių Sodas” — Daugu
viečio pastatytas, Šekspy
ro “Daug triukšmo dėl 
niekų”, dramatizuota Že
maitės apysaka “Nuota
ka”, Dauguviečio “Nauja 
vaga” ir Hermano “Vilties 
Žuvimas”.

Tarpusavio Pagalba 
Nelaimingiesiems

ir

I
i

I
I
IBiddeford, Me., lapkr. 12 

— CIO unija reikalauja, 
kad valstybės gubernato
rius Horace Hildreth pa-' 
reikalautų, kad Darbo iri 
Industrijos komisijonie-; 
rius atsistatydintų, nes jis! 
esą pasirodę “su darbda
viais”.

Kaip žinoma, tame mies
telyj ir kitur dabar yra au- 
denyčių darbininkų strei
kas. Eina smarki kova! 
darbininku su darbdaviais.

žvirblis_____
Pasėjo tėvelis 

Gelsvus miežius.
Nuėjo tėvelis 

Miežių lankyt.
Nukovė žvirblelį, 

Nutrinkino:
Parvežė žvirblelį, 

Pargirgždino: 
Nupešė žvirblelį. 

Nudulkino;
Iškepė žvirblelį. 

Iščirškino;
Suprašė tėvelis 

Kaimynų būrelį;
Suvalgė žvirblelį, 

Supuškino.

I

I

I

I

f

Viennos vaikučiai susigrupavę Alijantų vir
tuvėje, kur jie gauna kasdien maisto. Ten Ali- 
jantai valgydina apie 70,000 vaikų. Pirmą dieną 
jiems buvo duota ekstra sykis valgyt.

B jf..
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STOCKHOLMO LIETUVIAI
LEIDŽIA SAVO LAIKRAŠTĮ

Šiuo metu vedamas 
lietuviams rūbų vajus. 
Rinkite rūbus patys ir pra
šykite kitų juos rinkti. 
Rinkite iš visų geros va
lios žmonių. Prašykite vi- 
Įsų nukentėjusiems lietu- i ĮaVteid’inysZ

I
!

I
I

Į

!

PRANCŪZIJOS LIETUVIAI
APIE GAUTUS DRABUŽIUS
Šiomis dienomis BALF 

Centras gavo iš Prancūzi
jos lietuvių tremtinių laiš
ką, kuriame dėkoja už 
gautus drabužius ir iš ku
rio matyti tie trūkumai, 
su kuriais tenka tenykš
čiams lietuviams susidur
ti, dalinant gautus ameri
kiečių suaukotus drabu
žius.

Tame laiške tarp kitko 
sakoma: “Jei ne visais at
vejais raštu, tai bent min
timis dabar plaukia jūsų 
link daug, daug tūkstan
čių šiltų padėkos žodžių”, 
už gautus drabužius. 
Tremtiniai primena ir trū- 

i kumus ir ko jiems daugiau 
reikia.

Pagrindiniai trūkumai y- 
ra šie:

I 1. — Darbiniai drabužiai, 
ypač vyriški (Overalls ir 
kiti). Tuo reikalu rašoma: 
“Ir inžinierius ir rašyto
jas šiose aplinkybėse yra 
arba bus priverstas dirbti 
vadinamąjį paprastą dar
bą, jei tik jo gaus. Vadina
si, visiems reikia drabu
žio, kuris būtų tinkamas 
prie darbo”.

2. Siūlai ir adatos. “Su
plyšusių ar jau pradedan
čių plyšti drabužių mes ir 
čia dar turime, tik, deja,

DIDYSIS RAMYBĖS ŠALTINIS
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:

366 W. Broadway, So. Boston. Mass.

neturime galimybės juos 
susilopyti, nes nėra nei lo
pinių, nei siūlų.”

3. Vyriškų kelnių. Patys
esame pastebėję, kad su
aukotų vyriškų drabužių 
tarpe yra labai daug švar
kų ir liemenių, bet trūksta 
kelnių ir, anot tremtinio 
pareiškimo: “Nelaimei,
kaip tik toji vyriško apda
ro dalis greičiausiai plyšta 
ir to dalyko yra didžiausia 
stoka”.

4. Vyriški batai. Vyriškų 
batų vis dar nepakanka, 
nes tremtiniai daugumoje 
yra vyrai. Siunčiant pasi
taiko nemažai batų su 
prastais puspadžiais, ku
riuos tremtiniai patys ga
lėtų prisikalti, jeigu turė
tų puspadžiams odos.

5. Vyriškos ir moteriškos 
kojinės. Didžiausias trū
kumas tai be ne bus vyriš
kos ir moteriškos kojinės, 
kurių aukojama mažai.

6. Li e t p a 1 č i a i (rain- 
coats). “Tose vietose, kur 
dažnai lyja, lietaus paltas 
yra labai svarbu, nes jis 
taupo kitus drabužius, be 
to, su juo galima gerai ver
stis ir pavasarį ir rudenį..”

7. Apatiniai ir viršutiniai 
skalbiniai, ypač marški
niai.

8. Visoki drabužiai ir a- 
valynė augančiam jauni
mui, 10 metų amžiaus ir 
daugiau.

Lietuviai Prancūzijoje 
mūsų pasiųstus drabužius 
kaip tik gavo prieš rudens 
speigas ir žiemos šalčius, 
todėl reikia tikėti, kad šią 
žiemą, jei ne visų, tai bent 
daugumos lietuvių tenai 
būklė nebus tokia baisi, 
kaip buvo praeitais me
tais.

Daugelis tremtinių mūsų 
aukotuose drabuži u o s e 
randa aukotojo 
su vardais ir 
Tiems pasiunčia 
meninę padėką.

BALF Valdyba.

Stockholmas (LAIC) — viškos išeivijos pasireiški 
Rugpiūčio 22 d. išėjo pir- mą svetur. Ten pat ir poli 
mas Stockholme apsigyve
nusių lietuvių leidžiamas 
dvisavaitinis laikraštis — 
“Svetur”. Yra tai 10 pus
lapių švariai mimografuo-

. Jo įžanginia
me taip apibudinama pro- 
raminė kryptis:

“Visas politinis, kultūrinis, e- 
konominis, aukštyn keliąs, auk-į 
štyn kylantis gyvenimas yra. 
mums išplėštas. Plačiai ir stip-į 
riai išsikėrėjusi spauda išžudy
ta. Beliko tik “Svetur", lietu
viai svetur. Vien mūsų išeivija 
ir gyvybę išgelbėję pabėgėliai 
gali laisviau kvėpuoti ir, norė
dami tarti kokį žodį, neturi iš 
anksto apsidairyti į visas pu
ses. Ta itik svetur, kad ir nevi- 
sados lengvai, galim mes palai
kyti neapsakomą kančią ken
čiančios mūsų tėvynės židinį.

Nusiminti, visų vilčių atsisa
kyti vis dėlto-neturim. Neleis
kim užgesti tėvynės meilei savo 
širdyse. Ji sudaro ir turi suda
ryti mūsų gyvybės dalį. Lietu
vių niekas ir niekados negalės 
priversti atsisakyti savo šven
čiausių teisių: savo krašto lais- 

i vės. savo asmens laisvės, lais- 
I vės atsikovoti ir atkurti laisvą 
bei nepriklausomą Lietuvą.

Niekas negali iš mūsų laukti, 
kad savo priešui pintumėm vai
nikus. Niekas neturi nustebti, 
jei mes iš visų savo sielos gel
mių linkim jam greičiausio ga- 

j lo. Tikėtis, kad jis įgautų proto, 
į būtų bergždžia.

Nenustokim vilties. Tikėkim, 
I kad pagaliau laimės teisė ir tei- 
. sybė. 
( Teisės, teisybės ir tiesos ke- 
. liu žada eiti ir šis mūsų dvisa- 
. vaitinis laikraštis. Jūsų, Šve- 
■ dijos lietuviai, dėmesio ir mo
ralinės paramos gaivinamas, jis 
tikisi palengva sutvirtėti ir ge
riau atlikti savo kuklų uždavi
nį: teikti jums svetur jus domi
nančių ir jums reikalingų ži
nių”.

Pats laikraščio turinys į- 
vairus ir turtingas. Pir
moje vietoje duodamas 
švedų valdžios komentuo
tas patvarkymas, kad prie
varta niekas iš tremtinių 
nebus išgabenamas.

Lietuva ir lietuviai sve
tur” skiltyje duodamas 
pluoštas žinių epie lietu-

tinę spaudos apžvalga, 
kiek ji liečia Lietuvą ir 
Baltijos kraštų ateitį.

Komentuojant Amerikos 
lietuvių veiklą, paduoda
mas Lietuvos Steigiamojo

kitę man kokios pilietybės 
mūsų sūnelis?

Atsakymas.— Pagal ‘Na- 
tionality Law of the Unit- 
ed Statės’ vaikas gimęs 

! svetimoje šalyje yra Ame- 
_ i tėvas 

ar motina gimimo metu 
buvo Amerikos pilietis, ir 

; (kuris pi
lietis) prieš pat kūdikio 
gimimą, gyveno Jung. Val
stybėse dešimt metų, pen- 
; kis iš tų dešimt metų po 
šešiolikto gimtad i e n i o. 
Tadgi jeigu Tamstos žmo
na prisilaiko prie to reika
lavimo, sūnus yra Ameri
kos pilietis. Bet jam laiky
ti Amerikos pilietybę, jis 
turi atvykti į Jung. Vals
tybes prieš šešioliktą gim- 

Gotebergs Hand- tadienį. F LIS. si lygūs ubagai.

viams pagelbėti.
Prašykite vietinės spau

dos ir radijo stočių jums 
pagelbėti. Duokite jiems 
anksčiau išsiųstu o s i u s • 
raštus anglų kalba. Tegu' 
visi pažįsta lietuvių tautos 
vargus ir tegu jums pa
gelbsti nelaiminguosius 
lietuvius paremti. I

Jeigu dar reikia straips-j 
nelių spaudai arba prane
šimų radijui, praneškite 
mums. Paprašykite savo 
vietos spaudos, kad įdėtų 
paveikslų. Mes paruoštų 
paveikslų matrisų galime 

! pasiųsti jums, arba jūsų 
nurodytam laikraščiui.

Tegu visi plačiai išgirs
ta lietuvių tautos nelai-j 
mes, tegu pagelbsti vargs-; 
tantiems lietuviams.

Laukiame visų talkos.
Surask naujų narių lie

tuvių ir amerikiečių tarpe 
savo apylinkės BALF sky
riui.

Pirk vitaminų, medika- 
įmentų, muilo, reikmenių 
vargstantiems lietuviams. 

, Siųsk kiek gali daugiau- 
: šiai drabužių, avalynės, 
patalynės į

I United Lithuanian Relief 
VVarehouse,

101 Grand Street, 
Brooklyn 11, N. Y. 

Tel. Ev. 8-7871

I Seimo 25 metų sukakties rikos piUetis jeigu
minėjimas, lietuvių pasi
reiškimas San Francisco,
Protestantų Draugijos A- jeigu tas tėvas

i

Plečia Propagandos Prie 
mones Lietuvoje

Neu York (LAIC) —Ne
paisant kad Lietuvos ūkis 
yra labai sunaikintas ir 
per kaikurį laiką reikalau
tų pirmaeilio dėmesio, ta
čiau bolševikai pirmoj vie
toj stato propagandą. Tam 
reikalui, kaip praneša 
“Pravda”, Lietuvoje šie
met steigiama 20 naujų 
radijo mazgų, o pirmame 
1946 m. pusmetyje nusi
statyta valsčiuose įtaisyti 
dar 30 radijo mazgų.

1

merikoje J. Foster Dulles 
įteiktas memorandumas, 
balandžio mėnesyje už 
Lietuvos atstatymą, Bos
ton, Mass., laikytos pa-! 
maldos ir t. t.

Spaudos apžvalgoje pa
minėtas balandžio nume
ryje New Yorke išleistas 
specialus New Leader prie-j 
das — Pabaltijos Valsty
bės ir švedų liberalų dien
raščio 
elstidning” straipsnis “Pa
mirštieji” (t. y. tremtiniai) 
iš Pabalčio). Skiltyje “O-l 
kupuotoje Lietuvoje” pa-| 
duoti faktai iš Stockhol- 
mo ‘Aftonbladet’ ir “Sven- 
ska Dagbladet”.

Ten pat pranešama, kad 
iš kelių šaltinių patirta, 
kad sovietai yra pakeitę 
pabaltiečių deportavimo 
tvarką; per pirmąją oku
paciją, pirmoje eilėje, gir
di, buvo deportuojami in
teligentai, gi dabar gabe
nami ūkininkai, amatinin
kai ir darbininkai.

Taip pat patvirtinama ži
nia apie masinį ir abipusį 
vaikų deportavimą.

Pagaliau, sužinome, kad 
Vilniaus radio pranešimu, 
rusai išardė Nežinomojo 
kareivio kapą Kaune ir 
prie jo žuvusiems už Lie
tuvos laisvę pastatytą ak
meninį paminklą.

Numeris baigiamas tarp
tautinių įvykių apžvalga.

korteles 
adresais, 
savo as-

Komunistų “rojus”— vi-

Paruošė Kun. J. Dabryla 
Papildytą Rinkinį Išleido 

KUN. P. M. JURAS

“VAI LEKITE DAINOS

Gražiausių Liaudies Dainų 
Rinkinys

DARBININKAS
366 West Broadway So. Boston 27, Mass.

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.

M y opia Club Beverage C o
Grafton Avė., Islington Mass.

Tel. Dedham 1304-W
PRANAS GERULSKIS, Namų Tel. Dedham lSOį-R
t, tiri

DARBININKAS

“Darbininko" Administracija.
Siunčiu $ ir prašau prisiųsti knyga(s)

DIDYSIS RAMYBES ŠALTINIS šiuo adresu:

Vardas ir Pavardė
Gatvė ........................
Miestas ir Valstija

Imigracijos Ir Natūralizaci
jos Problemos

Klausimas.— Mano žmo
na dabar gyvena okupuo- 
toj Europoje. Mūsų sūne
lis ką tik gimė Europoj. Aš 
gyvenu Jung. Valstybėse. 
Esu ateivis. Mano žmona 
Amerikos pilietė. Praneš-
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Published every Tuesday and Friday except Holidays such as 
New Year, Good Friday, Memoriai Day, Independence Day. 

Labor Day, Thanksgiving and Christmas
-------- by---------

8AINT JO8EPH'8 LITHUANIAN R. C. A8SOCIATION OF LABOR
Cntered as eecond-clasa matter Sept. 12, 1915 at the post office at Boston. 
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SUBSCRIPTION RATES:

Domestlc yearly ___________
Domestic once per week yearly
Forelgn yearly_____________
Foreign once per week yearly

$4.00
$2.00
$5.00
$2.50

PRENUMERATOS KAINA
Amerikoje metams__________ :
Vieną kart savaitėje metama.._
Užsieny metams ____________ :
Užsieny 1 kart sa-tėj metams

$4.00
$2.00
$5.00
$2.50

Hong Kong kolonijos augintinės, kai jos buvo atvaduotos iš po japonų, 
gražiai šypsosi Britų komandieriui.

y

DARBININKAS
866 West Broadway, South Boston, Mass

Telephone SOUth Boston 2680

Kinija nuolatinių karionių šalis. Pradėjus nuo ka
ro su japonais (1894-95 m.), beveik be pertraukos eina 
Kinijoj kautynės — tai prieš japonų užsimojimus, tai 
prieš svetimtaučių įtaką, tai pagaliau nesuskaitomi na- 

. miniai karai tarp įtakingų Kinijos generolų. 1925 m. 
[Kinijoj pasireiškė smarkus komunistų sąjūdis, iš ku- 
I rio vėl išsivystė karai tai su vietos komunistais, tai su 
I rusais ir pagaliau vėl su japonais už Mongoliją bei 
i Mandžūriją, kurioj japonai įsteigė neva tai savistovią, 
^et iš tikrųjų jiems priklausančią “valstybę” Manču- 
; kū. Paskui vėl kilo naminis tarp galingų generolų ka
ras, iš kurio išėjo nugalėtoju gen. Čiang-Kai Šek. Lyg 

Į to dar būtų permaža, 1937 m. japonai vėl pradėjo “ne-
■ paskelbtą” karą, kurs tik dabar pasibaigė, kuomet Ja-
■ ponija liko nugalėta ir nuginkluota. Rodos, galų gale

x rr^TYi w a y kiniečiams nusišypsos taika ir jie pasidžiaugs taip rei-BRAJZILIJOS POLITINIO GYVENIMO VINGIAI i kalingu poilsio laikotarpiu nuo karo audrų atsigriebti. 
!~ ‘ . >— komunistai.

Šio karo metu Kinijos komunistai vaidino neaiškų

M <4 *

________________________ j Bet ne. Iškilo naujas naminis priešas
(Ką tik gavome ši “Darbi- o kareiviams vis būdavo įvesni vėjai. Laisvesni vė-' 

ninko” 1----------j’------- '--- ---------------- A ---- ------ «------innn------
snį iš Brazilijos apie politinio pie šį karą yra pasakoja- tų laisvė tiek ! 
gyvenimo vingius. Kada šis ma daug visokių anekdotų, liams, tiek patiems brazi- padedami, jie tiek įsigalėjo, kad turėjo stiprią savo 
straipsnis buvo kelyje, tai Tarp kitko pasakojama, lams buvo labai smarkiai kariuomenę ir jautėsi turį Kinijos sienose savo atskirą 
Brazilijoje įvyko daugiau ' ' '' . • . - . -
permainų. Prezidentas Getu
lio Vargas atsistatydino. Da
bartiniu prezidentu yra Lin- 
hares, kuris jau paskelbė 
rinkimus gruodžio 2 d. Ta
čiau šis straipsnis dar tebetu
ri savo vertę. Red.)

Skaudi ir traginga Lietuvos padėtis. Milžiniškas 
Rusijos kalėjimas išsiplėtė už jos sienų ir padarė Lie-! 
tuvą antru kalėjimu, Sovietų kalėjimo paveikslu ir pa
našumu. Ir virto mūsų šalelė vientisu vergovės, skurdo 
ir ašarų kloniu. Kur tarpo gerbūvis, klestėjo pažanga, 
skambėjo lietuviška daina, ten dabar suskių kacapų 
sukurtas jų savotiškas “rojus” — utėlynas. Atžaga- 
reiviška azijatų “kultūra” nušuoliavusi atgal į totorių 
laikus, žiauriai skiepyjama dvidešimto amžiaus žmo
nėms. O bet gi ta atožangos tamsa ir nelaisvė vykdoma 
moderniniais įrankiais. Viduramžio kankynėms pagy
vinti vartojama naujausi mokslo išradimai. Barbarai 
čekistai aprūpinami naujai išgalvotomis kankinimo 
priemonėmis. Ir tie visi bolševizmo eksperimentai 
praktikuojami ant ramaus ir taikingo Lietuvos kūno. 
Kad kankinių šauksmas plačiau nesuaidėtų, budeliai- 
užčiaupia Lietuvos burną, kad ta pasaulio dalis, kuri 
dar nepatyrė, kas yra bolševizmas, manytų, kad Lietu
voj viskas jau nurimo ir gyventojai noroms - nenoroms 
su savo likimu apsikentė.

Tačiau smulkmeniškai suplanuota ir tampriai už
čiaupta prispaudėjų cenzūra negali aprėpti ir nedide
lio, palyginti, Lietuvos krašto. Prasiveržia žinių, ir tai 
labai rimtų, kurių pasaulis negali ignoruoti. Tos svar
bios žinios apie liūdną mūsų tėvynės padėtį šiuo kartu 
semiamos iš Lietuvos Ganytojų Vyskupų laiško, adre- karų, ypač minėtinas Sao 
suoto į viso pasaulio Katalikų Vyskupus. Tas balsas, Paulo valstijos karas su 
tarsi į Dangų nukreiptas kankinių šauksmas, pradeda federaline vyriausybe. Mat 
skambėti net kitataučių spaudoje. Katalikų laikraštis Sao Paulo valstybė, būda- 
‘ Pilot” įdėjo ilgą straipsnį, kariame nuodugniai išdės- ma pažangiausia ir turtin- 
tyta Lietuvos Vyskupų laiške turinys. Suprantama, giausia iš visų kitų valsti- 
toks laiškas negalėjo išeiti iš bolševikų kontroliuojamų jų, panoro būti nepriklau- 
sričių. Tai pabėgėlių balsas, bet tokių pabėgėlių, kurie soma. Tačiau, karą pralai- 
pergyveno pirmąją bolševikų okupaciją ir vokiečių mėjo. Pažymėtina, kad ši- 
priespaudą, gi iš antrosios be iševikų vergovės vos su- tame kare dalyvavo ir lie- 
spėjo pasprukti. Jie viską matė ir ištyrė. Jų patiekia- tuvių, mobilizuotų ir sąva
ruos žinios šiurpiai sukrečia skaitančiųjų mintis ir šir- norių. Savanoriai ėjo dėl 
dis. Tie baisūs faktai aiškinimų nereikalingi. Užtenka duonos kąsnio. Karo metu 
juos atpasakoti. Ganytojai tai ir daro — šaltai, objek- daugumas fabrikų sustojo, 
tyviai, be jokio ffasikėsinimo žaisti ant skaitytojų jaus-l-------------------------------------------------------------------- ;lią nuolatinėms revoliuci-
mų. Ir stebėtinas daiktas: Lietuvos Vyskupai, išdėstę čių. Tas sumanymas yra vykdomas. O jei to pasirodys joms, kurios taip dažnai 
visas sunaikinimo žalas, padarytas žmonių tikybai ir permaža, tai ir daugiau ištrems. Kas tada liks iš Lietu- šiam krašte kildavo. Page- 
dorai, nepamiršta pareikšti, kad smaugiama ir kry- vos? Rodos, tautos mirtis neišvengtina. O bet gi tie rino materialinę ir teisinę 
žiuojama Lietuva neišsižada savo nepriklausomybės! drąsūs už tikybą ir laisvę kovotojai turi vilties ir pasi- darbininkų padėtį. Buvo 
Ir tai nežiūrint fakto, kad bolševikų vyriausybė yra ryžimo atgauti savo tautos nepriklausomybę. Kiek čia laikai, kad darbininkas bet 
pasiryžusi išgabenti į Rusiją bei Sibirą 700,000 lietu- didvyriškumo! Iš tiesų, vyksta mūsų tautos himno žo- kurią valandą galėjo būt 
vių, ir į jų vietą atkraustyti atitinkahaą maskolių skai-.džiai: “Iš praeities tavo sūnūs sau stiprybę semia!” K.lišmestas iš fabriko ir ne-‘

korespondento straip- lengviau gauti maisto. A- jai, nes ypač nuo 1938 me- vaidmenį. Neva tai kovojo prieš japonus, bet daugiau
svetimša- krovė sau lizdą šiaurinėj Kinijoj ir, žinoma, Maskvos

I

Diktatūros laikotarpis.
-i 1930 metų teisėtai išrink- 

i toji valdžia tais pat metais 
ginkluotu sukilimu, kuris 
prasidėjo pietinėj Brazili
joj, buvo nuversta ir val
džios viršūnėn atsisėdo Ge- 
tulio Vargas, dabartinis 
prezidentas. Per šiuos 
penkiolika diktatūros me-: 
tų buvo kilusių tarpusavio1

I
kad pozicijose, kai būdavo 
laikas gerti kafeizinioi 
(braziliška kava), o brazi-, 
lai ją geria beveik kas pora 
valandų ir tarnybos metu,' 
tai fronte kareiviai mesda
vo ginklus ir virdavosi ka
vos.

1935 metų lapkričio mėn. 
komunistai suruošė pučą. 
Įvyko smarkus ginkluotas 
susirėmimas. Buvo aukų. 
Bolševikams vadovavo ka
pitonas Liudvikas Karlos 
Prestes, dabartinis Brazi
lijos komunistų vadas ir 
kominterno atstovas Pietų 

.Amerikai.
i 1938 m. gegužės mėn. Rio 
de Janeiro braziliški f ašis-! 
tai, kurie čia turi integra- 
listų vardą, sukilo. Buvo 
apsupta net prezidentūra. 
Dalis kariuomenės i

apkaroyta. Politinės parti- Į valstybę. Jie galėjo daug padėti vyriausiam kinų vadui 
jos uždarytos, spauda po čiang-Kai-Šekui, bet už savo pagalbą norėjo išsiderėti 

: griežta cenzūra, daugumai tokias sąlygas, kurių ęiang-Kai-Šek nenorėjo ir nega- 
svetimšalių kultūrinių ar įėjo priimti, būtent, jie reikalavo vyraujančios vietos 

■savišalpos organizacijų a-■ valdžioje. Iš ilgų derybų nieko neišėjo. Jiems beside- 
jtimtos galimybės pasmeik-, rant, Japonija, Amerikos sumušta, besąlygingai pasi
eti, arba pastatyta labai j davė. Bet pora dienų prieš jai pasiduosiant, rusų rau-
stropi policine priežiūra. O donoji armija šoko mušti jau sumuštus japonus tuo 
spauda neportugalų kalba sumetųnu, kad Maskva turėtų priekabę įsikišti į poka- 
visiškai uždrausta. Sve- rinius japonų reikalus. Suprantama, kad su raudonąja 
timšalių dauguma mokyk- armija susijungė ir Kinijos komunistai, kad galėtų pa
ių buvo uždarytos. Dauge- sinaudoti japonų pralaimėjimu. Jie tiek pasipelnė ir 
ly vietų net bažnyčiose už- sustiprėjo, kad šoko muštis su Čiang-Kai-Šeku. Prasi- 
drausta svetimomis kalbo- dėjo naujas naminis kinų karas.
mis sakyti pamokslai. Ke-! į naminius karus kitos valstybės paprastai nesiki- 
leta svetimšalių kunigų ša, nebent turi kokių savotiškų interesų. Taip ir dabar, 
buvo uždaryta kalėjiman,'TegU patys kiniečiai savo reikalus ginklu išsprendžia, 
kur galų gale pasirodė, Bet štai kinų komunistai pradėjo garsiai šaukti, kad 
kad visi kaltinimai neturė- Amerikos kariuomenė padeda Čiang-Kai-Šekūi. Wash- 
jo jokio pagrindo. Kai gat- ingtono vyriausybė tai užginčyjo: mūsų marinai tik 

jvėje, ar net gatvekary, au- apgina ten esančius Amerikos piliečius. Komunistai

i

tobuse išgirsdavo bet koks,savo ruožtu užginčyja Amerikos vyriausybės užginčy- 
tinas kalbant neportuga-' jimą. Susidaro kebli padėtis. Amerika sakosi ištrauk- 

____ __________ irgi kiškai, tai dažnai be jokių isĮanti iš Kinijos visą savo armiją (apie 50,000 marinų), 
juos palaikė. Tačiau sukili-'ceremonijų prisistatydavo,Bet, turint reikalą su komunistais, kurie natūraliai
mas nepasisekei ‘ , policijom

Kai dabartinis karas jau' Tačiau vertinant penkio- 
ėjo prie pabaigos ir kai likos diktatūros gyvenimo 
'buvo matyt aiški demokra- metų, teisingumo vardan, 
Įtijos pergalė, visur ban- reik pripažinti, kad daug 
i dant atstatyti demokrati- kas ir gero padaryta. Visų 
nę tvarką, ir Brazilijos pa- pirma, kieta vykdomosios 
dangėje pradėjo pūsti lais- valdžios ranka, užkirto ke-

su komunistais, kurie natūraliai 
likviduoja visus ne komunistus, vargu beįmanoma pa
likti be stiprios apsaugos ten gyvenančius Amerikos 
piliečius. K.

Jonas Kmitas.

VYTIS ir ERELIS
APYSAKA 

XIV.

Maištininkas Pasprūksta
— Aš suprantu, kad šitiems ponams labai 

nemalonu būti įtariamoj padėty, bet ką pa
darysi, kad aplinkybės taip susipynė. Ir man 
norėtųsi tai išaiškinti tik atsitiktinu to— e — 
drąsuolio atsilankymu. Deja, teismas kitaip 
į tai žiūri, gi su teismu teks tamstoms susi
durti. Tai neišvengtina. Perdaug turime liu
dininkų, kad tą įvykį galėtume tylomis už
gniaužti. Aš iš savo pusės nematau reikalo 
tamstų areštuoti. Už teks tik jūsų garbės žo
džio, kad reikalui atėjus, stosite prieš tardy
mo komisiją. Tamstos tą žodį duodate?

Vaišmantas su Bitinu linktelėjo.
— Užteks ir galvos palenkimo, — nusišyp

sojo Pomadinas. — Tamstoms vis tiek neiš
simoka pabėgti. Apylinkės bus saugiai dabo
jamos. Be to, bėgti būtų labai negudru, nes 
tuomi kaip tik įrodytumėt savo su revoliuci- 
jonierium santykiavimą. Tuo būdu mūsų rei
kalas kaip ir baigtas. Teks su tamstoms atsi
sveikinti. A! štai ir jie!

Ir pažiūrėjęs pro langą, Pomadinas pama
tė grįžtant į kiemą raitus žandarus. Deja, be 
Andriaus. Pirmas nuleidęs galvą ėjo Maksi
mas, tas pats, kurį Andrius taip klastingai 
buvo sužalojęs. Jis jau grynai savo sumeti
mais norėjo Andrių sugauti ir nebuvo abejo
nės, kad stengėsi, bet veltui.

— Na, ką, Maksim, nesugavote? — paklau
sė Pomadinas.
— Nieku būdu ne! — atsakė žandaras.
— Matau, kad ne, — sausai pastebėjo Po

madinas, — nesistengėte kaip reikia.
Maksimo akys sužibo.

— Nereik nė minėti, jūsų malonybe, kad aš 
stengiausi. Aš su tuo šuns... e... vyruku turiu 
savo sąskaitas. Manęs raginti nereikia. Ir 
mums visiems niežėjo rankos jį pačiupinėti. 
Bet jis turėjo geriausią arklį ir bematant at
sidūrė miške. Negana to, jis pradėjo šaudyt.
— Ir jūs nusigandote, — pašiepė Pomadi

nas.
— Jis moka šaudyt, — suniurnėjo Maksi

mas, — ir turi Mauzerį, kurs neša toliau už 
mūsų revolverius.

Čia Maksimas parodė savo antakį. Tik da
bar visi pastebėjo, kad žandaro žandas buvo 
kruvinas. Pomadinas sukeikė pro dantis. Tai 
jis pats padovanojo Andriui tą Mauzerį. Bet 
galop susivaldęs, žandarų vadas tarė:
— Na, vyras iš tavęs, Maksim. Matau, kad 

stengeisi. Ir gerai padarei nelysdamas į pa
vojų. Mums vienas žandaras brangesnis už 
dešimtį banditų. Mes jį dar suimsime. Tuo 
tarpu eik ir apsiraišiok savo žaizdas. Ar la
bai sužeidė ?
— Nieku būdu ne. Tik odą nubrozdino. Bet 

iš karto susmukau ir būčiau iškritęs iš balno, 
jei draugai nebūtų prilaikę. Dabar — nieko, 
tik kraujas kiek varva.
— Nesiseka tau su tuo revoliucijonierium,— 

tarė Pomadinas, bet, susigriebęs, pridūrė: — 
ir mums visiems negeriau. Tai kažkoks įkū
nytas kipšas... Na, Maksim, eik apsivalytų ir 
pasakyk žandarams, kad tuojau išvykstame.

Maksimas, kareiviškai sudavęs kulniais,

’savimas politinių kalinių, 
daugumoj komunistų ir 
fašistų. Išsikovotą spau
dos laisvę, nors praktiškai 
valdžios organai randa ne
tiesioginiu būdu spusterti 
laikraščius. Leista kaiku- 

! riomis svetimomis kalbo- 
ir sumoderninta mis laikraščiai. Pagerėjo 

j sąlygos ir svetimšalių or

turėjo teisės reikalauti jo
kios kompensacijos. Tam 
visam išnaudojimui kelią 
užkirto prezidento Getulio 
Vargas išleisti darbininkų 
naudai įstatymai, apdrau
dimas nelaimės atsitikimų, 
savišalpos kasos. Perorga
nizuota 
kariuomenė, ir tt.

Demokratijos linkui. Pir-i^anizacij°ms Duota Pilna 
mas žingsnis buvo paliuo-l Tęsinys 4-tame pusi.

i

apsisuko ir išėjo. Užviešpatavo nejauki tyla. 
Vaišmantas, kuriam ūpas stebėtinai pagerė
jo, dabar tik atsiminė šeimininko pareigas.
— Kur tamstos taip skubate? Pabuvokite 

dar pas mus. Gal — vynelio?
Tas pasisiūlymas vynu pavaišinti atrodė 

lyg Andriaus išsigelbėjimo sugertuvės. Biti
nas nežymiai šyptelėjo. Tik to' dar trūko, kad 
būtų išsigerta į Andriaus sveikatą. Bet sve
čiai nuo vaišių atsisakė. Nebuvo tam nė ūpo, 
nė prietelingumo. Vis dėlto Pomadinas, kurs 
mėgo ir mokėjo viską apdailinti, labai man
dagiai atsiliepė:
— Gaila, kad negalime priimti tamstos sve

tingumo. Mūsų ūpas — nepergeriausias. Be 
to, nėr laiko gaišti. Reikia padaryti žingsnių 
tam drąsiam ponaičiui suimti. Jis su savo 
Mauzeriu nejuokauja, tai ir mes tuo pačiu 
atsimokėsime. Nuo šio laiko žandarams įsa
kymas: suimti gyvą ar — nukautą. Iki pasi
matymo!

Ir, kareiviškai nusilenkęs, Pomadinas atsi
sveikino. Bezickas nė žodžio nepratarė, nė 
galva nelinktelėjo. Išdidžiai suraukęs skruos
tus, jis nusekė paskui Pomadiną.
— Išdidus ponas! — aitriai pašiepė Bitinas.
— Mums gerai iš jo juoktis, — tarė Vaiš

mantas, — bet jam, vargšeliui, ne taip jau 
lengva. Išdidumas tai sunkiausia lenkų naš
ta. Gyvenime gi būna tokių momentų, kada 
su išdidumu nėr kur dėtis.
— Ir tokių momentų vis daugiau atsiranda, 

— sutvirtino Bitinas.
— Taip, gyvenimas gerokai sumužikėjo, — 

nusišypsojo Vaišmantas.
Čia pašnekesys nutrūko. Buvo daug apie 

ką kalbėtis, bet šiuo momentu tyla iškalbin

gesnė už žodžius. Abu žinojo, kad jų mintys 
sukasi apie — Andrių.

XV.

Revoliucijonierių Mitingas
Dangus geriausia pastogė. Jis platus, ir 

vasaros metu labai prietelingas. Bet, be dan
gaus, Andriaus turėta ir kita pastogė — tėvo 
namai. Jis kažkaip buvo įsitikinęs, kad į Po- 
madino širdį įvarė prietaringos baimės, kuri 
neleis žandarui paliesti Stuobrių grįčios. In
stinktyviu nujautimu jis neklydo. Pomadi
nas, nors turįs stiprią žandarų apsaugą, ne
išdrįso vienok eiti prieš griežtą Andriaus įsa
kymą — nekliudyti jo tėvo. Andrius dabar 
buvo gaudomas. Prieš jį buvo sumobilizuota 
žymi žandarų pajėga, tačiau Pomadinui vis 
rodėsi, kad jei užkliudys Andriaus tėviškę, 
tai baisusis revoliucijonierius kažkaip suge
bės jam atkeršyti. Ir abudu dramos dalyviu— 
Pomadinas ir Andrius — tarsi sutartinai tą 
žinojo. Žandaras, lyg teleopatiškai susikalbė
damas su revoliucijonierium, neišdrįso lau
žyti jo įsakymo, gi revoliucijonierius, tai nu
jausdamas ir tuomi pasinaudodamas, apsi- . 
rinko sau buveinę tėvo namuose. Jis jautė, • 
kad kol kas čia jam saugiausia buvoti. Su- ’ 
prantama, jis negyveno tėviškėje pastoviai. į 
Iš čia jis darydavo visokius žygius, bet iš ke- L 
lionės vis gan dažnai pas tėvus užsukdavo. |

(Rus daugiau)

Buy extro Bonds in the
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DARBININKAS

DABAR..

prikabin amos lempos
... *“Daili klevo nugarėlė 

kvietkom spausdin
tas šešėlinis dangtis 
—83.95.

BEACON STALO LEMPOS
Tikrosios Beacon Porceliano Lempos su 15" dang-ti- 
mis. Dangtys nustatomos skaitymo šviesai. Yra viso

kio fasono kojų... tūlos ranka dekoruotos.
Kainos nuo 814.25 iki 814.75

Nugarėlė iš senoviškos 
pušies su žalvario ran
kele. Dangtys visokių 
spalvų — lyg vienuolio 
rūbas ar kvietkuotos 
—$3.50.

s

. DAUG VISOKIŲ Dailiu Icu ApSa^k S3V0
- , LEMPŲ KOžNAM 32 EDISONO STORŲ... ATEKITE IR SAU PASIRINKITE

- ■J
R

Natūralaus mahogany 
medžio ar dailaus kle
vo. Kvietkuotas dang
tis. Su prietaisu lauž
tai (indirect) šviesai 
—84.95.

Už lemputes ekstra mokestis. Kainos gali pasikeist

VISOKIOS STALO LEMPOS
Pasirink iš ba'.'.ų ar ružavų 15 dangčių. Kojos 4 spalvų- o-elsvos 

rausvos rusvos. Magonio ar metalo aukfuoU pa'stSaT 
Kainos nuo 813.95 iki 814.95

‘Maišą Šviesos" apsaugot akis!
Tuoj nueik Į arčiausią Edisono Shopą 
nusipirk vieną šitų maišelių su lempom.

Maišeliai su tokiom lempom namam: 
Dvi 100 \vattu lempos i ?ILNA KAINA 

. i (su taksom I
keturios o0 w. lempos i TIKTAI 

Dvi 40 \vattų lempos! g g
Viena 25 wattų lempa *

ir Better Light means Better Sight 
It’s money in your Pocket,

Protect your eyes with Proper Light 
Fili Every Empty Socket!

BOSTON

EDISON
COMPANY

<

■ 3?-

4

/

NEPRALEISKITE 
IRVINO T. McDONALD 

Kiekvieną popieti Panedėliais iki Ketvergo 

3:45 WEEI 
—kit "More Light on the Nevvs"

Naujos Anglijos komentuo 
nušviečia dabartinias ž 

bei Įvykius.

Vis k\aus^r' 

Žymial'sis 

torius

U'igYit °n

Braziliios Politinio Gyvenimo Vingiai
Vargas. Opozicija i rtonr-c 1S> LėLLV I11ŽĮ, I Įtinti IdU' I11II1

ciVs ’čaC1vSd avia’ tos atstovams; drumsdami Bet
Gomes. Almėtos dvi politi
nės grupės yra stipriau
sios. Spėja - iš bendros 
nuotaikos ir apskaičiuo
ja" t galimybes, jei rinki
mai eis be jokių sukrėti
mų tai daugiau vilties pre
zidento kedei užimti turi 
valdžios kandidatas, gene
rolas Dutra.

-- į dentą galės busimasis sei- Dar viena galimybė Ge-'
— mas išsirinkti. Ir jie tikisi, tūlio Vargas valdžioj pasi- 

. kad staigiai pakeitus rin- likti būtų, jei vidaus gyve-
;.;i'?i9Zi’ kimų Įstatymą, rinkti tau- nime Įvyktų neramumai.

i ir tai išprovokuoti ne
tvarką per stiprią propa- taip jau lengva. O ypač po 
gandą, daugiau savo šąli- Amerikos ambasadoriaus 
ninku seiman sumedžiotų. Rio de Janeire viešo pa- 

Dabartinis prezidentas'Ųiškim0 ?ėl Brazili,-!°s1 vi’
Getulio Vargas, dėl vidaus daus «• “zsiemo politikos, 
ir užsienio politikos sume- Tačiau bandymų netruks
imų. nėra kandidatas į |a-Ir? ar8as, "epasisako. 
prezidentus. Ir nors jis ko- kad J15 nesutiktų būti per- 
munistu vadą beveik de- rInktas' Kelata kart« Ua 
šimt metu išlaikė kalėjime.! Pare!sk«5 kad Jls ncra 
nemažai jų ištrėmė užsie-ikan<Matas. Nepaisant 
nin.ju tarpe ir keliolikaivies0 Vargo pareiškimo, 
lietuvių, tačiau komunistų °P°z>c’Ja J™ ba,mes- 
partija palaiko Getulio kad §al! lv-vktl aW«nenų. 
Vargas ir veda propagan- Y!.enok‘o ar k,tokl°. Pobu’ 

dzio vidaus gyvenime su
krėtimų, ir tuo valdžia pa
siliktų dabartinės padėties 
šeimininkų rankose. Jei tik 
sąlygos būt palankios, vis_-( statutai nėra suderinami 
ko galima tikėtis.

Amerikos ambasado
riaus Berle, Jr. intenvenci- 
ja Brazilijos vidaus politi- 
kon buvo nelauktas netikė
tinumas. Dalis spaudos šį 
žygį teisina, o kita, tiesiog 
smerkia ir stambiomis rai-

; Keistas yra komunistų 
[laikymasis. Jie savo kan- 
iaidą' o Į prezide"* us netu
ri Ir neremia nė "ieno iš _ _ _ _
es nčiv, ”es abudu yra dą. kad išstatyti jo kandi- 
griežti komunistų priešai, datūrą Į prezidentus. A isa 
pra ' ikuojerti katalikai, tai daroma ne iš nuoširdu- 
Komvnistai n jaučia, kad mo, bet kad suardyti kraš- 
vienam ar uitam generolui te tvarką 
laimėjus rinkimus. jie ne- piudinti,

u. T?d jie varo prie civilinio karo. Komu- 
rropagandą nistai įsitikinę, juo krašte

Pradžia 3-čiame pusi.
laisvė politinėms parti
joms, išskiriant fašistus. 
Komunistai laisvai veikia. 
Paskelbti rinkimai prezi
dento ir parlamento. Jie 
turėtų Įvykti gruodžio 
mėn. 2 dieną. Stipriausios 
politinės srovės yra trys. 
Pirmoji — tai socialdemo
kratų. dabartinės valdžios 
partija, kuri visai nepana
ši nei Į buvusius Lietuvos 
socialdemokratus, nei kitų 
kraštų to pat vardo parti
jas. Tai gal tik vardo su
tapimas. Į prezidento rin
kimus ši partija eina su f 
krašto apsaugos ministe- 
rio generolo Dutros kandi
datūra.

Opozicija yra sudarius: 
vadinamą tautinės vieny
bės demokratinį bloką. Tai bus glostėm 
yra Įvairių dešiniųjų ir kuoplaėiausią 
vairiųjų, išskiriant komu-į kurstydami s < įenę rei- bus didesnė anarkija, tuo^ 
nistus, partijų junginys, alai ■ pre- jie daugiau laimės. Tačiau:
Visų jų svarbia - tik.--zidento, bet tautos atsto-,savo tikslo nebeatsieksj 
las išstumti iš valdži - i - vų a įj: i konstitucijai iš-, nes kandidatų statymas Į 
bartir.Į prezidentą Getu’io dirbti. t '-j ' . O prezi- prezidentus yra išsibaigęs.f

ir ramybę, su-i 
ar net privesti i

(

u_-3.<C Z*

tylint £>

V/2~ES 
TO MBIZ 
6'STEa

demis pirmuose puslapiuo- nizuotą Katalikų Lygą, nu-vikų rojaus gaunama daug 
SP rašo kad ambasadorius rodant už kokiu* ’-.ižhų, prašančių informa-

tus reikia balsuoti. Visose cijų apie galimybes patek- 
parapijose veikia balsuo- ti Brazilijon.

---- > metais 
Pranciškiečių ___ j_ ____ t
lanko virš 700 mokinių. 
Mokslo metų pabaiga bus 
pabaigoj lapkričio mėn. 
Mokyklą baigs apie 60 mo
kinių.
☆ Lapkričio mėn. 13 d. 

Seserų Pranciškiečių mo
kyklą aplankė Amerikos 
ambasadorius Adolf Berle, 
Junior, ir generalinis kon
sulas Cecil Cross.

se rašo, kad ambasadorius rodant už kokius kandida- laišku 
Berle Brazilijoj yra perso- ' ’’ ’ ’ ’ —
na ingrata. Jei vienu at
žvilgiu, tiek Argentinoj, 
tiek Brazilijoj intervencija 
Amerikos diplomatų gali 
būt pateisinta, tai iš ant
ros pusės, ateičiai šis žygis mą minimum, 
gali tik šaldyti santykius, būt vykdoma,

i

4, prašančių informa-

tojų surašinėjimo skyriai. ☆ Šiais 
Katalikai naujausdami sa
vo svorį būsimuose rinki
muose, paskelbė progra- 

kuri turės 
norint lai- 

nes yra noras užmesti sa- mėti jų balsus, 
vo valią, vieton kad duoti. Paskutinėmis dienomis 
patiems piliečiams savo paskelbtas valstybes pre- 
namuose susitvarkyti. “Ši- zidento dekretas, sulig ku
tą žemė turi savo šeiminiu- rio gruodžio mėn. 2 d. bus 
ką”, kaikurie Įtakingi laik-'renkami ne tik valstybės 
raščiai uždėjo antraštes? prezidentas, parlamentas, 
rašydami šiuo klausimu. į bet taipgi ir atskirų vais

Komunistams nesiseka.’^ gubernatoriai ir par- 
Nors visiems yra laisvė or
ganizuotai veikti, tačiau 
komunistų partijos vy- 

las neregistravo, nes jų

ia mentai. Šio dekreto ap
skelbimas buvo nelauktas, 

.? nes buvo manoma, kad at- 
riausias rinkimų tribūno- sklrl) vald°!?W

I

organų rinkimai bus tik už 
kokio pusmečio. Čia val
dančios partijos yra tam 
tikra strategija išlaikyti 
savo poziciją. Lig šiol dar 
nei viena opozicinė parti
ja žmoniškai nesuspėjo su
siorganizuoti, o tuo tarpu 

į padėties šeimininkai jau iš 
į senai, niekad nieko nesą-, 
akydami, ruošėsi prie šio 
•'trūkio. Būsimų rinkimų 
Į rezultatai kol kas labai ne- 

liai veikianti partija nega-iitlc,nud'
lės. į Kataliku rinkiminė lyga,*

Katalikai, kaipo politinis’visoj šaly daugiau per sa-' 
vienetas neina nei Į prezi-'vo skyrius suregistravo; 
dento, nei parlamento rin-j balsuotojų, negu bet ku- 
kimus, bet Brazilijos epis-Jrios kitos grupės kartu, 
kopatas orientuoja katali-’ Iš Įvairių Europos kraš- 

‘kus, per specialiai suorga-' tų. nuo pabūgusių, iš bolše-

su demokratijos dvasia. 
Komunistų partija vado
vaujasi Markso - Lenino 
idėjomis, nepripažįsta nuo
savybės, siekia nusavinti 
žemes be jokio atlyginimo 
jos savininkams. O tai yra 
priešinga šalies konstitu
cijai. Ir pakol nebus pa 
keista partijos Įstatų rau
dė, registruotis kaipo lega-įI?f,“tL<x

Seserų 
mokyklą

Four-Pointed Points

Sharkey. the talking seal. i* mak. 
ing an announcement, and he hopec 
hou»ew:ves will get four points 
waiting for them at the butcher’a 
for every pound of ussd fa: they 
save and turn in. It’s FOUR HEO 
POINTS now inatead of two for a 
pound of kitchen grcase. Save every 
drop and earn needed extra points.
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Karo Fondo Vajus Pratęsiamas
New York National War 

Fund vajus pratęsiamas 
per lapkričio mėn. Lietu
vių komitetas savo darbą 
tebedirba.

Ta proga pravartu apie 
fondą plačiau pakalbėti ir 
į kai kuriuos klausimus at
sakyt.
— Kas yra tas National Į 

War Fund?
Tai veikianti be uždarbio 

organizacija, kuri apima 
19 šalpos įstaigų, gelbstin- 
čių užsieniui, ir 12 įstaigų, 
pagelbstinčių amerikie
čiams.
— Kokias amerikietiškas 

šalpos įstaigas remia Na
tional War Fund?

United Seamans Service, 
War Prisoners Aid, Philip- 
pine War Relief ir tarp ki
tų draugiškų tautų, kurios 
kare nukentėjo, J 
kentėjusius lietuvius per tai padarysime! 
United Lithuanian Relief _ Kiek turėčiau aš du0. 
Fondą. . tį?
— Kas vadovauja Newį

Yorko National War Mažiausiai dienos uždar- 
Fund? bį. Jūsų auką iš taksų iš-

Šimtas trisdešimt New skaitys.
Yorko žmonių atstovau- — Ar mano dovana gali- 
jančių visoms Nevv Yorke ma išmokėti per ilgesnį 
gyvenimo sritims.
— Kodėl vieną kartą per 

metus renkamos 
fondams palaikyti,

gi... Šiandien Europa alka
na. Daugeliui ten trūksta 
drabužių Mr karo, ir įran
kių, ir pastogės bei žalia
vos. Jiems trūksta priemo
nių miestams ir dirbtu
vėms atstatyti. Besiarti
nant žiemai nelaimingųjų 
kančios didės. Jei mes 
jiems negalėsime pagelbė
ti, per sekančią žiemą, mes 
galime nustoti viso to, ką 
tokia baisia kaina laimėjo-: 
me pereitą pavasarį. Des
peracijoj, žmonės gali su-! 

' naikinti savo socialinę 
. santvarką, ieškodami ko- 
; kios vilties viską naikin
dami. Jei mes leisime Eu
ropai šalti ir alkti, mes ga
lime prarasti tvarkos pa
matus, ant kurių viso pa
saulio taikos viltis turėtų 
laikytis... Mes privalome 
teikti pagalbą panaudoda- 

kare nu- mi savo visas jėgas. Ir mes 
vius per tai padarysime!”

I

y**

Berlyno piliečiai vokiečiai perkasi rytinius laikraščius, kad sužinojus 
pasaulio žinias. Kol Vokietiją valdė naciai, jie skaitė tik nacių propagan
dą. Berlyne dabartiniu laik” keturių partijų laikraščiai, bet
raudonųjų laikraščio leista daugiausiai spausdintis, nes jie ten faktiniai 
“bosai”. Jie ir cenzūruoja laikraščius.

8

ALRK Naujos Anglijos Federacijos 
Apskričio Suvažiavimas

Federacijos apskričio suvažiavimas šįmet įvyks 
uodžio 9 d., Šv. Jurgio parapijos svetainėj, Norwood, 

Mass.
Federacijos skyriai ir organizacijos raginamos iš 

anksto prisirengti ir dalyvauti šiame Federacijos me
tiniame suvažiavime. Besidarbuodami svarbiais Tėvy
nės Lietuvos šelpimo ir vadavimo reikalais, užmiršome 
taip sau artimą ir svarbią Federacijos veiklą. Laikas 
pagyvinti Federacijos veikimą, kuris yra taip svarbus 
netik mūsų išeivijai, bet ir mūsų Tėvynės Lietuvos va
davimo darbe.

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

JAUNOS DIENOS

laiką?
Taip, šalpos įstaigoms 

aukos pagalba teikiama per me- 
ir dėl tus ir savo dovaną galite 

ko drauge visiems renka- paskirstyti.
— Kam turėčiau duoti?ma vienu kartu?

Dėlto, kad visos šalpos Tinkamai įgaliotas Karo 
įstaigos nekartotų to pa- Fondo aukų rinkėjas 
ties darbo. O šalpos įstai- kreipsis į jus jūsų darba- 
gų yra net keliasdešimt. vietėje. namuose arba per

Dėl to, kad taupo jėgas, organizacijas, kurioms jūs 
To paties darbo nereikia priklausote. Be to, 
visiems kartoti ir tuo dau
giau atsiekiama.

Dėl to, kad sutaupo va
jaus išlaidas.

Dėl to, kad šalpos įstai-’, 
gos gautų progą koncen
truotis tik šalpos darbams, 
kitaip sakant, pačią šalpą 
perduoti.
— Kodėl aš turėčiau au

koti kitoms valstybėms 
gelbėti ?

Prezidentas Truman. sa
vo raporte tautai, pasakė:

“Bet kuris asmuo, žiūrė
damas į Europą dabar, tu
ri suprasti, kad pergalė 
dideliame kare yra pasiek
ta ne visiems laikams. Di
džiajame kare laimėjimas 
turi būti ne tik pasiektas, 
bet ir išlaikytas. Laimėji
mas gali būti prarastas, 
jei laimėję nepasirūpinsi
me ar būsime nerūpestin-

DU NAUJI DAKTARAI I T
LIETUVIAI ROMOJE sas Žalalis, O.F.M., yra gimęs 

* \ 1918 m., Pakaniūkės vienkiemy.
“ i Utenos apskr. Pradžios mokslą

Šventė praėjo labai jaukioje'-gijęs Sku(Juti-ky tolįau mokėgi 
nuotaikoje, duodama progos Utenos įr Kretingos gimnazijo_ 
Romos lietuviams valandėlę pa- ^ Filosofiją studijavo Kretin- 
sidalyti mintimis ir viename goje Teologiją _ sienos mies
telyje prisiminti savo mielą- tg Italijoje 1941 m buVo įšvea. 

tintas kunigu ir sekančiais me- 
Pirmasis daktaras T. Vikto- tais atvyko Romon i Šv. Anta- 

ras Gidžiūnas, O. F. M., yra gi- no Universitetą, Teologijos fa- 
męs 1912 m. Marinkos kaime, kultete šv. Rašto sekciją. Dizer- 
Simno valsčiuje. Baigęs pra- taciją parašė iš Senojo Testa- 
džios mokyklą Babranininkuo- mento apie Kraujo Sužieduotini 

. Kitais me
ne ir Kretingoje, Filosofiją — tais “mano tobulintis Šv. Rašto 
Kretingoje ir Teologiją — Sar- studijose Biblicum’o institute 
giane ir Florencijoj. 1940 m. bu- Romoje.
vo įšventintas kunigu ir po me
tų pasiųstas Romon į Šv. Auta-į Abiem Tėveliams Pranciško
no Universitetą. Teologijos fa- nams' igijusiems daktarato 
kulteto Bažnyčios-istorijos sek-, laipsnius, lipkime ilgiausių me-

Šių metų liepos mėn. 10 d. Po-
1 piežiškame šv. Antano Univer
sitete Romoje du Pranciškonai 

: lietuviai, būtent. T. Viktoras 
j Gidžiūnas ir T. Klemensas Ža- 
i Ialis apgynė dizertacijas, abu į- ją tėvynę. 
I gydami šv. Teologijos laipsnius.

Dizertacijos gynimas buvo 
maloni proga susirinkti Romos 
lietuviams, kuriuos jungia nuo
širdus vienybės ir draugiškumo 
ryšys. Iš Lietuvių pusės iškil- ge> gimnaz-jos‘mokslą ėjo Kau-J (Exod. IV, 24-26). 
mėje dalyvavo: Lietuvos Minis- ■ -

! teris St. Lozoraitis su žmona ir
I

! sūnumi. S. Girdvainis, Lietuvos
- Ministeris prie Vatikano, p. J.
, Gaurilius, Liet. Pasiuntinybės
i prie Vatikano Sekretorius su
i žmona, T. Dr. J. Vaitkevičius, 
iMIC, kun. Dr. V. Pavalkis, p. ciją Dizertaciją parašė apie

priklausote. Be to, savo 
dovaną jūs galite čekiu ar
ba pinigais pasiųsti adre
suodami :

National War Fund 
Lithuanian Committee, 

101 Grand Street, 
Brooklyn 11, N. Y.

— O kaip su rūbais, ar jie
■teberenkami?

Tai n. Bendrasis Ameri-X

kos Lietuvių šaipos Fon-i 
das teberenka rūbus, ava
lynę, patalynę ir visa tai, 
ko žmogui varge būtiniau- 

'siai reikia. Renkama ir 
I muilas ir knygos, vitami
nai. vaistai, kenuotas mai- 

: stas, ypač badaujantiems 
vaikučiams. Malonėkite 
viską rinkti ir siųsti ar at
gabenti į United Lithua-iciškonų Ordino Generalinis De- 
nian Relief Fund of Ame- finitorius. p. A. Lumbau. p. Ros- 
rica, Warehouse, 101 si ir daug Universiteto profe- 

' Grand St.. Brooklyn 11, šorių bei studentų.
■ N. Y. . Po dizertacijos

I aukščiau suminėti 
' dalis profesorių 
gerb. Universiteto Rektorium T. 
Dr. A. Ledwolorz’u, O. F. M. 
priešaky ten pat pas Pranciško
nus buvo pakviesti kukliems 
užkandžiams. kurių metu buvo 
išreikšta daug nuoširdžių linkė
jimų naujiesiems daktarams.

' tų ir sėkmės, dirbant Dievo gar- 
tėvynės Lie- 

Dalyvavęs.

Jaunos dienos — neprotingos, 
Paklydimais gan turtingos. 
Neina žingsniais, bet risčia! 
Už akių joms neužbėgsi. 
Nepavysi, neužrėksi, 
O senatvė šit ir čia!
Žilo plauko — sveikas protas. 
Prieš pagundas apšarvotas.
Bet. Dievuliau, pervėlai: 
Nei jam giedro Įkvėpimo;
Nei energijos jaunimo; 
Bailūs patys veikalai!
Oi. kodėl gi tų dienelių 
Nieks išmelsti nei ant kelių 
Nebegali niekados?
O gan tankiai lyg kad tyčia 
Pats galanda sau vilyčią, 
Nebesergėdams doros!
Kad jauni plačiau žiūrėtų! 
Kad seni daugiau galėtų!
Būtų ir giesmė kita!..
O dabar juk žmogų retą 
Rasi, kurs pernykšti metą 
Neapkaltintu kada.
O vienok jūs mano vienos 
širdžiai brangios, jaunos dienos, 
Vilčia gimusios rytuos”. 
Pirmos laimės ir karionės! 
Meilės pirmgimės svajonės! 
Jūsų nieks neužvaduos!

Mairo,

i

I

I

FOUR LITHUANIAN 
DANCES

Op. 35
For Piano

By
Vytautas Bacevičius 

Price S2.00
DARBININKAS 

366 W. Broadway,
South Boston 27, Mass.

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.

r 
i

Juozas Kasinskas 
Ine. 

Laidotuvių 
Direktorius 

602 Washington Bfvd. 
BALTIMOP.E 30, Md.
Tel. Lexington 8595 

Llmosinal dėl visokių reika’ų 
Patarnavimas Dieną fr Nakt)

Į

SAVO SAYS SAVE

limmy Savo. comediĄP. is demorstrating to the chef at Cafe Society 
Jptown. Nevv York City. that he knovvs hovv to save every drop of 
»sed kitehen fat. Fat saivage is so vital a conservation program that 
□PA has recently inereased the bonus to 4 ration points per pound

8S© 9-- "FFAT$! K

nis.

O* f

HAFFENREFFER & CO., Ine., Boston, Mass., BREWERS S1NCE 1870

gynimo visi 
lietuviai ir 

su aukštai

Iš svetimtaučių pusės malonė
jo atsilankyti: J. E. Vysk. T. 
Nutti. O. F. M.. Egypto Apašta
liškas Vikaras, aukštai gerb. T. 
Dr. D. Mandic. Pranciškonų Or
dino Genleralinis Definitorius 

' ir Ekonomas, aukštai gerb. T. ij Dr. W. Lampen, taip pat Pran-

nienė, T. Gutauskas. S. J. ir 
klier. A. Arminas. Lietuvos pa- I 
bėgėlius Romoje atstovavo agr.' 
Mikeliūnas su žmona, teisėjas J. • 

j Valiulis ir du Romos Universi-] 
iteto studentai: A. Remeikis ir' 
į A. Leskūnas.

Amerikos Lietuvių 
Jaunimo Žurnalas 
“VYTIS”

“VYTĮ" leidžia Amerikos didžiau
sia jaunimo organizacija — Lietuvos i 
Vyčiai.

“VYTIS" eina kas mėnesį gražiai 
paveiksluotas ir deda įdomių straips
nių, žinių iš Amerikos ir užsienio.

“VYTY" rasi žinių iš viso pašau-, 
lio.

“VYTIS" rašo apie Amerikos lie- į 
tuvių jaunimo judėjimą.

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

“VYTĮ” redaguoja įžymus ir paty- I 
ręs redaktorius Ignas Sakalas ir ‘ 
“VYČIUI” bendradarbiauja jo su- I 
kviesti įžymiausi literatai.

TAD. padarykime šūkį: “Tenelle- | 
fca nei vienos katalikiškos jaunimo i 
organizacijos, ar nors mažiausio sky
riaus, kurie neska’tytų "VYTIES". Į 
Visi skaitykime “VYTĮ!”

"VYTIES" kaina metams tik S3.00
“VYTIS”

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

kada buvo įkurta Haffenreffer & ( o.. Ine., kuklus Bost ono Iub- 
rary namas stovėjo prie Boylston gatvės, priešais Boston ( o- 
mmon. Tais laikais knygyne buvo vos tik 160,573 knygos. Kny
gyno skyrių nebuvo iki 1871 metu, kuomet atsidarė vienas sky
rius Kast Bostone. Tai bnvo pirmutinis skyrius šioj šaly.

Boston Public Library sistema laikoma geriausia Amerikoj. 
Jo puikus trobesys, pastatytas 1895 metais prie dailaus Copley 
Sųuaro, yra žymiausis kultūros centras Naujoj Anglijoj. Jis 
turi jau 30 skyrių. Ir jis turi jau 1,7 45,276 knygas. Taip pat au
go ir Haffenreffer & < o., Ine., ką gamina PK'KVfK’K ALE. 
šiandien ji užima vadovaujamą vietą tarp \merikos didžiųjų 
bravoru.SEPTYN7.4SDESIMT PENKTA METINĖ SUKAKTIS
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A Lietuviu Parapija
i <■ i j t

j Kar
A X M
ii k t

3. š m.. Jo Eminenci 
enintėlis Jung 
įolas. D. Dou 
:upas Philadel 
Vincento lietu

v;ų parapiją. Girardville. Pa.
Jo Eminencija atsilankė pa 

šventinti parapijos naują vie 
^uolyną kur dabar 
geseles Jėzaus 
Naująjį vienuoly 
jenas klebonas
Daumantas. kuris 
rangai darbuojasi 
-\-'e jau dvyliktas 
šiai jo pastangų
martuotoje ir puikiai 
x„je bažnyčioje ir 
Dabar naujasis vienuolynas liks 
kaip kitas amžinas paminklas, 
klebono 
buotės.

apsigyveno 
Nukryžiuoto, 

na Įgijo Sese- 
kun. Mykolas 

uoliai ir sek- 
šioje parapi- 
metas. Vai- 

matosi atre- 
dabin- 

mokykloje.

kun. Daumanto dar-

rvunigas Albinas Neveraus- 
kas. parapijos vikaras, irgi 
daug gero yra nuveikęs savo' 
energingu pasidarbavimu. Jam i 
teko rinkti aukas. Jis tai sėk
mingai įvykdė. Gerieji parapi-, 
piečiai ir draugai. Įvertindami 
kunigų ir sesučių mokytojų pa
stangas. visa širdimi. įvertin
dami kunigų ir sesučių mokyto
jų pastangas, visa širdimi prita
rė kiekvienam jų užsiėmimui.

r visi dzinV3isi3i 
nuekrdžių aukų.

m»:ais. klebonas gerai 
. damas. kad mokykla vra 

tvirtos lietu
ms parapijos, atidarė Para- 

:?;j::.ę in. aĮa'J. Ją vesti pasi
kvietė Nukryžiuotojo Jėzaus 
Seseles, mokytojas. Tuo laiku 
tinkamo namo Sesutėms nebuvo 
galima įgyti. Jos apsigyveno 
trečiame aukšte mokyklos na
ru . N i.- nebuvo užtektinai vie
tos ir buvo trūkumas reikalin
gumų. visgi Sesutės buvo links
mos -r pilnai patenkintos. Jos 
savo pasiaukavimu daug malo
nių nuo Dievo išprašė.

Kiekvieną metą vaikučių 
skaičius didėjo, šį metą užre
gistruota 177 mokiniai aštuo- 
ni irs skyriams, šiuo atžvilgiu 
vaikučiams pritrūko vietos mo
kykloje. Tad klebonas susirūpi
no įgyti Sesutėms vienuolyną ir 
pavesti mokyklos kambarius 
vaikučiams. Dievas palaimino 
klebono pastangas, jis įgijo pa
rapijai 8100.000 vertės namą 
nuo Girard Estate dykai.

Igvjęs namą aukas rinko ko
plyčios išpuošimui ir namo at- 
remontavimui. Dabar randasi 
šioj apydinkėje vienas iš gra-

3 V<

1<

DARBININKAS

Jo Eminencija Arkivyskupas Philadelphijos, 
KARDINOLAS D. DOUGHERTY.

• 
žiausių lietuvių vienuolynas. 
Koplyčios sienos puikiai ištep
liotos lietuviškais paveikslais: 
Aušros Vartų Marijos, šv. O- 
nos. Šv. Kazimiero ir Angelų. 
Viduryje randasi gražus naujas kun. W. McArde iš Girardville. 
altorius ir Marijos puiki statu
la. Abelnai, sienos išpuoštos lie
tuviškomis spalvomis.

Jo Eminencija, pašventinęs 
vienuolyną, pareiškė savo didį 
džiaugsmą ne tik išvaizda, bet 
ir žodžiu. Jis pagyrė lietuvių 
kilnią dvasią ir dosnumą baž
nytiniams reikalams. Jis nuo
širdžiai sveikino kunigus ir Se
seles.

Pu pašventinimo Kardinolas 
visiems suteikė palaiminimą ir lių iš Įvairių miestų, 
pavieniai sveikino atsilanku- 

‘sius. Garbė visiems lietuviams,1 
; kad vyresnioji dvasiškąja taip 
; Įvertina mūsų lietuvių darbuo
tę.Į

iš Mahanoy City, kun. A. De
gutis iš Maizeville. Pa., kun. J. 
Morand iš Gordon. Pa., kun. J. 
Zrnich iš Snenandoah, Pa., kun.

' S. Garcka iš Frackville, Pa.,

Pa., kun. L. Petsukevičius iš 
Frackville, Pa., kun. J. Gibas iš 
New Philadelphia. Pa., kun. V. 
Vežis iš Philadelphia. Pa., kun. 
J. Monaghan iš Girardville, Pa., 
ir kiti.

Stacijų < 
tie patys 
Coledale, 
Frackville, 
Skruodenls,

Dalyvavo ir Sesučių

šventinime 
ir kun. 
kun.

Pa..
MIC.

S.

dalyvavo 
iš 
iš 
P.

Mockus
Norbutas 
ir kun.

Vienuo-

KUN.MYKOLAS DAUMANTAS,
. Vincento parapijos klebonas, Girardville, Pa.

Džiaugiamės visi 
kad darome pažangą.

yvavo 
Gar- 

sekantieji: 
Pottville. 

Miliauskas

lietuviai, 
Sveikina

me kieboną kun. .M. Daumantą, 
linkėdami jam geros kloties ir 
ateityje. ‘ Ten Buvęs.

Paieškomi Asmenys
ANCIUNAITC, Domice 

duktė Kazio, gimusi 1893 
kilusi iš Panevėžio A; skr.

GEGŽNA.
Petro, kilęs 
apie 60 m.
gyvena Rochester, N. Y.

KCNTVAINIS, Jonas, apie 75 
m. amžiaus, spėjamai gyvena 
Levvlslone, Maine.

KUKAUSKAS, Juozas.
KUKAUSKAITĖ (vardas ne

žinomas), spėjamai gyvenu N.-»v 
Yorke.

KLIRIKAITIS, Juozas.
KLIORIKAITYTĖ, Aj>olonija 

(Jeseliūnienė) abu kilę iš šakių 
apskr. į USA emigravo prieš 
Did. Karą. Spėjamai gyvena 
Cleveland, Ohio.

NAUDUŽAS, Jonas.
NAUDUŽIENĖ. Eleanora, ki

lę iš Šiaulių apskr. Endrlškių 
km.

NAUDUŽAS, Kazys, sūnus 
Vinco, apie 24 metų amžiaus,! 
kilęs iš Šiaulių apskr., Endriš- 
kių km.

PATAPAVIČIUS, Zigmantas,' 
apie 30 m. amžiaus, kilęs iš į 
Švenčionių apskr., Petrašiūnų 
kaimo, į USA atvyko 1917 m.,i 
spėjamai gyvena Chicago, III.

PETRILIONYTE, Sofija, ki
lusi iš Dirvonų km.. Padubusio 
vaisė. Šiaulių apskr., spėjamai 
gyvena Chicago, III.

PAULIUKAITIENĖ, Marija, 
gimusi 1893-94, spėjamai gyve
na Chicago, III.

RŪBAS, Jonasą apie 57-58 m. 
amžiaus, kilęs iš Pajavonio 
valse., Vilkaviškio apskr.

SIDABRAITĖ i 
nomas), spėjamai 
lyn, N. Y.

SATKEVIČIUS, 
męs 1903 m. kilęs 
apskr. jo žmona iš namų Katrė 
Barauskaitė, spėjamai gyvena 
Hamilton. Ontario, Canada.

SINIAUSKAS, Stanislovas.
SINIAUSKAS, Antanas, spė

jamai gyvena Cleveland, Ohio 
ar Boston, Mass.

Ieškomieji ar apie juos žinan
tieji maloniai prašomi atsiliep
ti — Lithuanian American In- 
formation Center, Sočiai Ser- 
vice Bureau, 233 Broadway, 
Ncw York 7, N. Y.

i

sūnusVincentas,
iš Kėdainių apkr., 
amžiaus spėjamai

(vardas neži- 
i gyv. Brook-

•V

Marijonu Misijonieriy 
Veikla

Šventinimo apeigose dal 
šimtai žmonių ir svečių, 
bės svečiais • buvo 
Prelatas J. Heir iš 
Penna., Prelatas J
iš Scranton. Penn., kun. Dr. J. 
B. Končius iš Mt. Carmel. Pa., 
kun. Dr. J. McGlinn iš Phila
delphijos, Pa., kun. I. Valančiū- 
nas iš Phila.. Pa., kun. P. Ces- 
nas iš Mahanoy City, kun. J. 
Sukevičius iš Tamaąua, Pa., 
kun. Gaudinskas iš New Phila
delphia. Pa., kun. Laumakis iš 
St. Clair. Pa., kun. J. Rakauskas

Gruod. 16—26,
Md., Šv. Alfonso

10—17, Blnghamton, N. 
Juozapo bažnyčioje, mi- 
kun. Antanas Mažukna,

Naujasis Vienuolynas

Cambridge, 
Prasidėjimo 

kun.

III., 
dvie-

Baltimore. 
bažnyčioje, 

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

Mich.. šv. Jurgio bažnyčioje, re 
kolekcijos: kun. Adomas Mar
kūnas, MIC.

Kovo 
Y„ Šv. 
sijos: 
MIC.

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

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

i Kovo 25—31, Chicago, III., Šv. 
Jurgio bažnyčioje, misijos kun. 
Antanas MazuKna, MIC.

Bal. 1—7, Pittston, Pa. Šv. 
Kazimiero bažnyčioje, misijos, 
kun. Adomas Markūnas, MIC.

Bal. 1—14, Chicago, III., šv. 
Kryžiaus bažnyčioje, dviejų sa
vaičių misijos, kun. Jonas J. Ja
kaitis, MIC ir kun. Ant. Mažuk
na. MIC.

Bal. 8—14. Chicago, III., Šv. 
Juozapo bažnyčioje, misijos: 
kun. Adomas Markūnas, MIC.

Bal.
Petro 
sijos, 
MIC.

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

šv. Vincento bažnyčia, Girardville, Pa.

Plačiausiai Amerikoje 
Skaitomas

gy
ir kituose kraš-

i

Antanas, gi- 
iš Kėdainių

Tėvų Pranciškonu Misijos
1945 m

yra

mėnesinis, religinis, paveiksluotas 
laikraštis

“šv. Pranciškaus
VARPELIS”

“VARPELIS”
duoda naujausių žinių iš katalikų 
venimo Amerikoje
tuose. Aprašo Lietuvių kančias Lie
tuvoje. Talpina gražių aprašymų, 
vyzdžių ir trumpų straipsnelių.

Metams kainuoja tik §2.00 
Adresas:

Franciscan Fathers 
Mount St. Francis 

Greene. Maine

LITHUANIAM 
NATIONAL ANTHEM 

Lietuvos Himnas 
Balsui ir Pianui

Piano Version by
V gtautas Bacevičius 

Kaina 50c.
DARBININKAS 

366 W. Broadway, 
South Boston 27, Mass.

p<x

i
i tuo mažiau reikalavimų; o 
i kuo mažiau žmogus reika
lauji, tuo esi laimingesnis.

Julės Verne.

Kuo mažiau patogumų,

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

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

FRANCISCAN FATHERS 
Mount St. Francis 

Greene, Maine.
KUN. A. NEVERAUSKAS,

Šv. Vincento parapijos asistentas.

15—21, Chicago, III., šš. 
ir Povilo bažnyčioje, mi- 
kun. Jonas J. Jakaitis

15—21, Detroit, Mich.,

Šv. Vincento



ŽINITES

Penktadienį, 8 vai. ryte, bus
tas valdybos sąstatas. Išrinkta'■ »^amos egzekvijos ir mišios

DAKTARAI

12 atstovų seiman. Tegyvuoja 
Blaivybė!

AUKOS. Agota Kalinauskaitė 
aukavo parapijos mokyklų fon- 
dan $10., Seselių namui Brock- 
tone $5. Ačiū.

Tą dieną susituokė Jonas Ja- 
roša su Katre Alasevičiene

VIETINES ŽINIOS
Massachusetts Valstybės Gubernato
rius Sveikina LDS ir “Darbininkę

(Vainavičiūte), gyv. 109 Bolton

PAGYVĖJO BLAIVININKŲ 
KUOPA. Lapkričio 9 d., po Šv. 
Valandai, kurią laikė Tėvas Ja
kaitis, vietiniai blaivininkai tu
rėjo susirinkimą. Tėvas Jakaitis 
pasakė kalbą apie blaivininkų 
ir seimo reikalus. Tapo užpildy-

Lapkr. 11 d., tapo pakrikštyti 
šie kūdikiai: Dennis Mikas sū
nus Petro J. ir Onos (Bartytės) 
McNiff, gyv. 19 Pilsudskį Way;

Virginija Ona Alfredo ir Onos 
(Stankiūtės) Leith, gyv. 161 W. 
7th St., So. Boston.

Edvardas K. Edvardo J. ir 
Bronislavos (Mikalauskaitės) 
Esterų, gyv. 5 Carson St., Dor
chester, Mass.

Margareta Alena Juozapo ir 
Magdalenos (Raškauskaitės) 
Masionių, gyv. 664 E. 5th St.

už kun. Jeronimą Vaičiūną. Tą 
dieną yra penkių metų sukak
ties nuo palaidojimo mūsų visų 
gero draugo — kun. J. Vaičiū
no. Žinau, kad jis meldžiasi arba 
melsis už mus visus, kaip tik 
galės.

PAMATYK NAUJĄ DRAMĄ 
Kitą sekmadienį, 2 vai. p. p., ir 
7 vai. vak., bažnytinėje salėje, 
W. 5th St., Šv. Petro parapijos 
jaunimas, Seserų mokytojų va- 

i dovybėje, vaidins naują 3-jų 
į aktų scenos veikalą “Karalienės 
Esteros Sapnas”. Veikalas gra
žus. Scenerija išdabinta. Vaidy- 
los prisirengę. Ateik ir pama
tyk tikrai puikų vaidinimą. A- 
teidamas paraginsi jaunimą 
veikti ir paremsi mokyklą.

TeL TROwbridge 6330

J. Repshis, M. D.
(REPŠYS) 

Lietuvis Gydytojas 
278 HARVARD STREET 

Kampas Inman arti Centrai Sq.
CAMBRIDGE, MASS.

Ofiso Valandos 2—4 ir 6—8.

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

A. J. NAMAKSY
REAL ESTATE & INSURANCE

414 W. Broadway 
South Boston, Mass.
Office Tel. So. Boston 0948

VYRAI GERAI PASIRODĖ. 
Per šį mėnesį. Bostono diecezi
joje yra varomas Šv. Vardo vy
rų draugijos narių vajus. Vajų 
užmanė ir remia mūsų uolus 
Arkivyskupas. Didysis vajaus 
darbas pavestas direktoriui ku
nigui Donovan. Šis diriguoja 
visose parapijose šv. Vardo 
draugijų dvasios vadus. Mūsų 
parapijos Šv. Vardo draugijos 
dvasios vadas yra kun. Abra- 
činskas. Jam širdingai pasidar
bavus, į mūsų parapijos Šv. 
Vardo draugiją įsirašė 180 vy
rų. Jie visi viešai priėmė šv. Ko
muniją mūsų bažnyčioje, sek
madienį. lapkr. 11 d. Reiškia 
vyrai labai garbingai pasirodė. 
Sveikiname!

Andrius Zaleckas
Pirmadieni, lapkričio 12 dieną mirė Andrius 

Zaleckas, 67 metų amžiaus, gyv. 843 E. 5th St., 
So. Bostone. Amerikoj pragyveno 39 metus. 
Paliko dideliame nuliūdime savo sesers dukte
rį p. Marijoną Bižokienę, jos vyrą ir šeimą, 
pas kuriuos velionis gyveno ilgus metus.

Laidojamas ketvirtadieni, lapkričio 15 d. iš 
Šv. Petro lietuvių par. bažnyčios. Velionis pa
šarvotas namuose, 843 E. Fifth St.

A. a. Andrius Zaleckas buvo vienas pirmų
jų LDS organizacijos narių ir “Darbininko” 
skaitytojų ir nuoširdžių rėmėjų. Jis buvo la
bai nuoširdus ir kuklus darbininkas.

Apie mūsų idealingo darbininko, Andriaus 
Zaleckio mirtį gauta žinia baigiant paruošti šį 
numerį spaudai, tai plačiau apie jo gyvenimą 
paduosime kitame “Darbininko” numeryj.

Res. 37 Oriole Street
West Roxbury, Mass.

. Tel. Parkway 1233-W

Antradienį. 7:30 vį v., parapi
jos salėje, 492 E. 7th St.. į- 
vyksta svarbus Lietuvos Duk
terų draugijos susirinkimas.

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

220 E St., TeL ŠOU 3141. So. Boston, Mass. į
*XXXXXXXXXX9CXXXXXXXXX3SXXXXXXXXX9SX9tXXXXXX9eXXXXXXXXXXXsf

Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims yra

SOUTH BOSTON CAFE

į 258 West Broadway,

Šiomis dienomis Massachusetts valstybes Guber
natorius Maurice J. Tobin, sužinojęs, Itad LDS ir laik
raštis “Darbininkas” mini savo 30 metų gyvavimo su
kaktį, prisiuntė sekančio turinio sveikinimą:

THE COMMONVVEALTH OF MASSACHUSETTS 
EXECUTIVE DEPARTMENT 

STATĖ HOUSE, BOSTON
The Lithuanian Roman Catholic

Association of Labor
366 West Broadvvay
South Boston, Massachusetts
Gentlemen:

(VAIRŪS SKELBIMAI

It is a great pleasure for me to convey my sincere 
cęngratulations to your organization and its paperi 
“Darbininkas” on the occasion of their thirtieth anni- 
versary.

The foresighted founders of your semi-weekly 
įpublication sagely reccgnized the need of a mediunaį 
Į for the education and unification of your people. That 
j they wrought wisely and well is definitely attested by Į 
i the fact that through the years this paper has welded 
your countrymen together by its continuous dissemina- 

! tion of demoeratie principles.
\Vith three decades of success as your heritage 

and inspiration, may the Lithuanian people be enriched 
in ever inereasing measure 
seope of your endeavors.

Sincere

by the broadening of the

MAURICE
Governor

yours,
J. TOBIN

į

pardavėjai. Broadvvay
50 metų. Casino biznio managerium yra

MIRĖ. Lapkričio 12 d., mirė, 377 W. Broadvvay, atpirko p. 
ilgai sirgusi Jieva Miliauskienė, Petras ir Edmondas Ketvir- 
82 metų, gyv. pas savo dukterį čiai. žinomi So. Bostono brange- 
Oną Dvareckienę. 183 L St. A- nybių 
rnerikoje pragyveno
Paliko nuliūdusią dukterį. Pa- nesenai iš karo tarnybos grįžęs 
šarvota pas graborių D. A. Za- Edmondas Ketvirtis. Gero pasi- 
letską, 564 Broadvvay. Laidoja- sekimo.
ma lapkr. 15 d., 9 vai. ryte, iš 
Šv. Petro parapijos bažnyčios. 
Šv. Benedikto kapuose. Melski
mės už mirusius.

SVEIKATA—TURTAS
Sveikata brangiausias turtas pa

saulyje. be sveikatos nemiela nei gy
venti. Jeigu jus kankina reumatiški 
skausmai prieš oro permainą, jau- 

: čiat dieglius, rankų: kojų sustingi
mą. nuovargį, šaltį. — tuoj nieko ne- 

„ laukiant įsigykit DEKSNIO GALIN- 
GOS MOSTIES. Ji sudaryta iš daug 
skirtingų elementų iš tolimų kraštų 
svieto, ši mostis turi savyje galingą 
šilumą, galingai šildydama sunaiki- 

i na minėtus skausmus.
Sena ir teisinga patarlė sako: kas 

tepa tas. ir važiuoja. Tat jeigu norit 
' važiuoti tai tepkit ir vėl tepkit su 

Onos Rimkevičienės, Deksnio Galinga Mostim.
Pasarga: Neimkit jokių kitų pa- 

1’- *• į siūlymų, visada reikalaukit ir žiurė-
aukavusiems nuošir- kit ksfd ant dėžutės būtų užrašyta: 

DEKENS OINTMENT. Taip aplai- 
kvsit tikrąjį Dekens Ointręent.

Stebėtinai greitai prašalins minėtus 
skausmus. Kaina 2-oz. 81.00; 4-oz. 
$2.00; pinigų taupymo ekstra didelė 
dėžė 16-oz. $5.00...

DEKEN’S OINTMENT COMPANY 
P. O. Box 666, Nevvark 1, N. J.

Aukos LAIC
$5.00 nuo J. M. Šaltenis, i

Madison St., Chicago 25. III.
$2.00 nuo Felikso Montvilos. 

Brooklyn. N. Y.
$59.80 iš New Y’orko Lietuvių 

Tarybos.
$5. nuo

Brooklyn. i
Visiems

di padėkai

ATPIRKO BIZNĮ
Ilgus metus laikęs G. Masiu- 

lionis Broadvvay Casino biznį.

WANTED FOR THIS MAN
A RETURN TRIP TICKET TO HEALTH !

IŠSIRENDAVOJA “Dar
bininko” name 5 šviesūs 
kambariai 3-čiame aukšte, 
štimu apšildomi. Kreipki
tės į “Darbininko” admi
nistraciją, 366 W. Broad- 
way, So. Boston. Tel. ŠOU 
2680.

miškiai liko Lietuvoje ir vargu 
bau jų mano akys bematys. Ma
no brolį, kunigą sušaudė “drau- 

! gai”, tad netikiu, kad kitokio li- 
kimo susilauks ir mano artimie-- 
ji. Jie, gaila, pabėgti nebeturėjo 
laiko ir progos...

į “Liko viskas ir vėl tapau uba- 
Įgas, kaip ubagas į pasaulį išė
jau.

; “Dirbu Lietuvių Komiteto 
laukiame pragiedrulių, ku- Valdyboje, kur tvarkome visus

Augsburge gyvenančių lietuvių 
dvasinius ir materialinius rei
kalus. Gavęs iš Tavęs laiškutį.

; parašysiu plačiau. Pasiteirauk 
ir gal pasiseks surasti šiuos ad
resus Amerikoje: Emilija Sin
kevičiūtė. Cleveland, Ohio ir Jo
no Racevičiaus. Chicago, III.”

Mano Brolį Kunigą Sušaudė 
Draugai"iv

Šiomis dienomis “Darbininko” 
bendradarbis Petras gavo laiš
ką nuo lietuvio pabėgėlio iš Lie
tuvos, gyvenančio Augsburge. 
Bavarijoj. Jis rašo:

“Gyvename vienodas ir nuo
bodžias lagerio gyvenimo die
nas, I 
rių. deja, dar neįžiūrime. Gyve
nau Vienoje šešius mėnesius, 
tris mėnesius Tiroly, o dabar 
Augsburge. Iš Lietuvos jau dau
giau kaip 15 mėnesių. Išbėgau 
vienas kaip stoviu, nes už trijų 
dienų po mano išvykimo iš Kau
no. jį užėmė bolševikai. Visi na-
J)XXXXXXXXXXXXXXX'XXXXXXXXSVXXXXXXXXXXXXXXXXXXXVVXXXX^

DANCE
Sponsored by

K. ©f 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)

Parsiduoda Namas
Parsiduoda 7 šeimynų namas 

su visais improvementais, prie 
geros vietos, arti bažnyčios, ar- 

įti Bus’ų kelio ir prie fabrikų. 
: Didelis lotas žemės su 10 obeli
nių medžių. 2 kriaušių (grūšių), 
2 vyšnios. Yra trijų automobi
lių garažius, 2 vištinyčios. Ran
dasi 38 Sawtelle Avenue, Brock
ton, Mass. Galima matyti savi
ninką po 4-tos valandos kasdien 
ir šeštadieniais ir sekmadieniais 
per visą dieną. (9-13-16-19)

Maloniam palengvi
nimui bandyk ši 
švarų, naują patik
rinta būdą atliuo- 
suot paprastą strė
nų gėlą. Tik uždėk 
vieną Johnsun's 
BACK PLASTER'I 
ant pat skaudamos 
vietos, švelnūs jo 
vaistai palc-n g v a

ŠILDO jum nugarą, sujudina kraujo 
apytaką, sklaido jo pritvimmą. lengvi
na' skausmą, šilta multino priedanga 
laiko šilimą viduj, šalti lauke— duoda 
nuolatine atrama — jautiesi puikiai’. 
Reikalauk TIKROJO. Johnson A. 
Johnson pagaminto. Arčiausioj vaisti
nėj.

I

BACK plaster

VINCAS BALUKONIS,
Savininkas

Tel. ŠOU 4645

^3^■1
d

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

giai patarnauja.
South Boston, Mass.

Take Years From Your 
Looks.

Faee looks younger 
when framed in the 

soft appealing 
Permaner* Wav«.

A BEAUTY GIFT 
SHOP

IS ADDED TO

CASPER'S 
Beauty Salon

738 E. Broadway, 
South Boston, Mass.

America mušt take care of her own
in the GREAT VICTORY LOAN!

IN every onc of the seven War Loan Drives, so far. America ha* 
topped her ąuotal And nov-in this finai Great V ictory Loan 

—you’re asked to do it just oncc more.
When you think of the costly care 

that over 300.000 wounded men mušt 
have — whcn you think of the cost of 
bringing whole armies back home — 
you’ll realize that this Victory Loan is 
in manv wavs the most important onc 
of all.

Yes. if you’vc never bought your limit 
bcforc. now is the time to do it—for a 
stronger. better America — for the safest 
inveslment ever knoun—backed by the 
Treasury of the L nited Statės.

FOR PEACE AND PROSPERITY

APKALKITE NAMUS 
ŠINGELIAIS — 

NEREIKĖS JU MALIAVOTI 
Dėl platesnių informacijų 

pašaukite 
H. S. TITELBAUM 

Tilo Roofing Co., Ine. 
District Managerį 

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

Rcscrvation for overnight stay and a plcasant Sunday in 
South Boston v rite: Miss Regina Glineckas, 5 Thomas Pk., 

South Boston 27, Mass.

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS ŠVC.
Pirmininkė — Eva MarksienS,

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

Vlce-Pirmininkė — B. Gailiūnienė,
8 Winfield St., So. Boston, Mass. 

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

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

Tel. Parkvvay—1864-W.
iždininkė — Ona Staniuliūtė,

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

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

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

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

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
Da.« protokolu raštininke

GRABORIAI

ŠV JONO EV. BU. PASALPINE8
DRAUGIJOS VALDYBA

I
Pirmininkas — Juozas Svagždys,

601 6th St., So. Boston, Mass.
Vice-Pirmimnkas — Pranas Tulelkla

702 E. 5th St., So. Boston, Mass.
Prot. RaSt. — Jonas Glineckls,

5 Thomas Pk., So. Boston, Mass. 
Fin. Rašt. — Aleksandras Ivaška,

440 E. Slxth St., So. Boston, Mass. 
Iždininkas—Stasys K. Gri Janavičius.

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

787 E. Broadvvay, So. Boston. Mass

Draugija laiko susirinkimus kas tre 
čią sekmadienį kiekvieno mėnesio 
2 vai. po pietų. Parapijos salėj 
492 E. 7th St.. So. Boston. Mass

j

TAUPYK, KAI MOKINIES!
MOTERIS IR MERGINAS NORIMA 

IŠMOKINTI RANKOM SIŲTI VYRIŠKUS 
DRABUŽIUS

HAYMARKET CLOTHING COMPANY
136 Harrison Avenue, Boston, Mass.

'lxkxxxxxxxx>vxxxvxxxx\xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx'

S. Barasevičius ir Sūnus
MOTERIS PAGELB1NINKG 

Lietuvių Graborius ir 
Balsamuotojas 

Turi Notaro Teises

254 W. Broadway
SO. BOSTON, MASS.

Tel. SOUth Boston 2590
Sūnaus gyvenamoji vieta —

838 Dorchester Avė.
Tel. COLumbia 2537

CASPER
FUNERAL HOMB
187 Dorchester Street 

8outh Boston, Man. 

Joseph W. Casper 
(KASPERAS) 

Laidotuvių Direktorius Ir 
Balsamuotojas 

NOTARY PUBUC 
Patarnavimas Dieną ir Naktį 

Koplyčia šermenims Dykai 
Tel. ŠOU Boston 1437

ŠOU Boston 3960

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 East Broadvvay 
SOUTH BOSTON. MASS.

D. A. Zaletskas, F. E. Zaletskas 
Graborial ir Bafsamuotojal 

Patarnavimas dieną ir naktį 
Koplyčia šermenims dykai 

NOTARY PUBLIC 
Tel. ŠOU Boston 0815

ŠOU Boston 260#



Veda — Antanas Vaičiulaitis

pra- jo nuostabos 
s:

- tas.
K»t: dar ir "ūmi ne^alė-

: tikėt
S tri ių dičkiu,
•*%

LAIŠKAI IŠ NEW YORKO
3. Prezidentas Truman Avių Ganykloje

Sinclair Lewis yra 
šęs knygą “Žmogus, 
pažinojo Coolidge”. 
lės La Guardia dosnumu, 
aš dabar esu žmogus, ku
ris yra matęs prezidentą 
Trumaną.

La Guardia tūkstan
čiams savo piliečių išsiun
tinėjo kvietimus aną šeš
tadienį susirinkti Avių Ga- 
nvklon pasiklausyti prezi
dento.

Vienas ir man pateko.
Nors kiek neaiškumo bu

vo, ką New Yorkas veikia 
su tomis avimis, jei net 
ganyklą turi, bet savo šir
dy nutariau problemų ne
kelti ir tik pasirūpinti ank
ščiau vietą užimti.

Man prieš akis stovėjo 
pamokantis New Yorko 
gyventojo pavyzdys. Vie
nas žmogus čia norėjo pa
matyti Eisenhotverį ir de 
Gaulle, bet vis. būdavo, per 
vėlai ateina ir jau negali 
pro minią prasigrūsti. To
dėl kai admirolas Nimitz 
buvo New Yorko svečias, 
mūsų pilietis atsikraustė 
prie rotušės dešimtą va
landą iš vakaro ir laukė 
visą naktį. Kai užėjo lie
tus. jis palindo po suolu, gi 
rytą, saulei pratekėjus, jis 
iš kišeniaus išsiėmė ries
tainių ir užkando.

Neilgai trukus šalia jo 
atsirado ir antras žiūro
vas.

Šį sykį abu jie matė 
mirolą Nimitzą.

Tokiais pavyzdžiais 
sistiprinęs, skubėjau į

para- 
kuris 
Gėle-

ad-

• regi vieną iš tų 
kurie pasaulį 

i tvarko, apie kuriuos diena 
iš dienos laikraščiai nuo 
vieno žemės krašto ligi ki
to rašo, ir kurių žodžius 
radio vilnys neša aplink 
visą' mūsų nuvargusių, 
mirties, granatų, koncen- 

vaikai, negrų būrys ir net tracijos stovyklų nunioko- 
visai mandagiai atrodau- tą skrutulę, — ir per ža- 
čių piliečių pulkelis, 
jie susikorė ant suolų ir 
stypso dvasios pagavime, 
kad nepražiopsetų tos se
kundės. kai prezidentas

kopia cnt kėdės ir temdo 
užpakalyje sėdintiems do
riems amerikiečiams ma
tyti iškilmių paveikslą. Jo
sios pavyzdžiu nusižiūrėjo

i

Lietuvos upių sparnuočiai

Iš Vysk. M. Valančiaus Raštų

Visi lįas lygumas, ir per trem
tiniu kapus, ir per kalnų 
viršūnes.

Sušokę a.nt kėdžių, vyrai, 
moterys ir vaikai ėmė 
šaukti, mojuoti savo pre
zidentui. Jis dar nusilenkė 
ir atsisėdo su kitais prie 

są savo amžių svajojo iš- pat estrados atramos, 
vysti pirmąjį Amerikos' 
vyrą, ir štai dabar, jei tik 
nebus apdairūs, gali imtij Dasį2iūrejo į bičiulius, vėl 

į ir nepastebėti, kada Tru-;................. ..... •
manas užlips į estradą. 
Svarbiausia yra sugautij 
pirmutinę akimirką, kada' 
laukimas pasiekęs beveik; 
ekstazę.

Vienok užpakalyje sėdin
tieji tos ekstazės nesu
pranta ir šaukia: “Sėski
tės! Ir kiti nori matyti”.

Čia kažkas riktelia: “At
važiuoja!”

Šis stebuklingas žodis 
visų kaklus pakreipia į pie- 

Itinį parko šoną. Minia pa
moksta ant kojų, tiesia ran
kas ir sako: “Ana, tenai”.

New Yorko gyventojai 
apsiriko — tenai riedėjo 
policijos automobiliai.

Laikrodžio rodyklė jau 
buvo užėjus kaip tik ant to 
brūkšnelio, kada Truma
nas turėjo stoti prieš šį 
milijoną galvų ir du mili
jonus įsistebėjusių akių.

Bet jo dar nebuvo. Mano 
kaimynas išaiškino, jog 
toks vyras kaip Amerikos 
prezidentas, kuris turi ato- laukė galingieji Amerikos dar ko nepasakys, 
minę bombą po savo skver- laivai. Priešais 

’ nu ir kuris Stalinui paša- sčiuose popietės
ko, kad šisai su savo poli- liuose, stūksojo New Yor- 

irįko dangoraižiai.
Šioje tai aplinkoje Ame- 

prezidentas išėjo 
prieš mus pasakyti svar-Į Jo aidams nutilus, Tru- 
biausios savo kalbos. Joj manas priėjo prie atramos, 
žodžiai plaukė greitai, be žvelgė į savo valdinių mi- 
jokių pagražinimų, be ges- nią, lenkėsi jai, o paskui ė- 
tų, be iškalbos. į męs ir persisvėrė per es-

Bet tai buvo galingi, viltį ! 
nešantys ir teisybę skel
biantys žodžiai.
— Klausykite:
— Mes nesiekiame terito

rinių padidinimų.
— Mes tikime eventualiu 

grąžinimu suverenumo tei
sių ir savos vyriausybės 
visoms tautoms, kurioms 
tai per jėgą buvo atimta.
— Mes nepatvirtinsim te

ritorinių pakeitimų jokio-

licininką pranėrus į pir
mesnes vietas, — jiems 
taip knitėjo iš arti pa
žvelgti į prezidento veidą.

Visų mūsų troškimai iš
sipildė. Policininkai davė 
ženklą pasislinkti į ligšiol
dar neužimtas kėdes prie-, pasirodys. Ką manote, gal 
šakyje. Mes tuoj ir sugū- tie New Yorko ponai, da
žė jom. — maži, jauni, svei-mos, juodukai ir vaikai vi
ki ir ligoti.

Dabai- buvo ir poniją ge
riau matyti estradoje. Ten 
sukinėjosi visokių tūzų, 
tarp kurių lengva išskirti 
žvalgybos vyrukus.

Aplink mus vėl prasidė
jo smulkesnioji politika. 
Pirmose eilėse viena dama 
su tvirtu nusistatymu pa

Viena ponia, vis lyg dar 
savo akimis netikėdama.

••

f

Lapkričio Pirmoji
Visų šventų diena saulėta. 
Taip slenka, eina pamaži... 
Žalybė rudens nugalėta. 
Kaspinai tyso jau dryži.
Už lango čirena paukšteliai, 
Pašiurpę ieško sau namų... 
Gatvėje klykauja vaikeliai;
O aš vis Dangų klabenu.

Žinau jau greit prašneks bažny
čios.

Varpai per miestą nulinguos...
Ir tuoj uždegs žvakes, grabny

čias.
Vargonai griaudžiai sudejuos.

Prie katafalkų degs lempelės 
Baltai, raudonai, mėlynai...
Ir mano bėgs jautrios godelės. 
Kur Lietuvos kapinynai.

O kapinynai tenai platūs. 
Apaugo kryžiais žemė mūs...
O kiek be kryžių. — gretų gre- 
Suversti kūnai j klanus, 'tos:

Neatpažintum. nesusektum;
Kur sūnus, brolis, ar tėvai...

pa- 
Ą 21“ 

vių Canvk’ą Cer.traliniam 
Parke. Beeinant man top- 
tolėio, kad tas vardas bus
ičsilikęs iš senovės, kada Kapinės p!ačios Jei Pažvelgtum; 
šioj pievoj New Yorko biz- kloniais ir kalnais,
nieriai iŠ tikrųjų ganė avė- Nuo Vilniaus, Kauno, ir nuo 
les į Prienų;

Žmonių ten buvo ištisos'Ligi Sibiro mūs kapai... 
marios. Bet La Guardia'* Ir verkia šilai griausmu vienu; 
kvietimas man padarė ta-| Su jais pravirks ir mūs varpai, 
ką pro minią, ir aš atsidū
riau tarp kėdžių “D” sekci
joj. Mano kaimynas galvo
jo. kad būtu galima arčiau 
persikelti i “B” ruožą: esą. 
kvietime reikia tik “D” per 
uždurį rašalu 
ir policininkas neatskirs 
tos raidės nuo “B”. Tikrai 
išmislingi tie jankiai! Ir 
vaikai laužė savo galvas, 
kaip čia prasmukus pro po-

augiškoje ilioj
dalyje, jeigu tai nesutinka 
su paliestų žmonių laisvai i 
pareikšta valia.

— Mes nesutiksim pripa
žinti kurią nors vyriausy- 

i_ by, svetimos valstybės pri
mestą kuriai nors tautai...

Kai jis sakė tuos žodžius, 
žadančius tautoms laisvę 

Bet laiko nebuvo. Gar- ir išsivadavimą, keturias- 
vėl sušvokštė, dešimties su viršum tautų 

vėjo papūstos,

i žvelgė į estradą ir su di
džiu įsitikinimu pasakė:
— Aš dabar jau matau... 

Anava...
Ji nudūrė pirštu į prezi- 

įdentą. Visa jos dvasia iš 
džiaugsmo žydėte žydėjo 
kaip rožė.

dayo žmones ir pakeldavo 
gimtuves. Stipriai jau pa
sigėrę pramindavo lokuti 
Maušu, Šmuilu ar kitu žy-

Lokininkai
Už Vilniaus yra mieste

lis, vadinamas Smorgonė, 
kuriame anais laikais su
gautus krūmuose meškų- dų vardu; todėl žmonės ir 
čius arba lokius mokė šok
ti ir dviem kojom vaikščio
ti. Lygia dalia Žemaičiuo
se, Raudonajame Dvare, 
Jo malonės Tiškevičiaus i 
pramokytus lok’

vadino tokią gėrynę lol u- 
čio krikštynomis.

Taip susigentinę lokinin
kai su žmonėmis paprastai 

: daugiau gaudavo dovanų.
siakalbiai .... ____
Buvo tai Gėleles T n Gimr- vėliavos,
dia balsas. ' suplevėsavo ore, ‘ lyg prb pramokytus lokius gebėjo £

Jis pasakė: mindamos, kad dar ištisos žmones arba pirkti,
— Ponios ir ponai! Jung- šalys laukia tų pažadų iš- 

tinių Amerikos Valstybių tesėjimo, 
prezidentas. i Minia klausėsi atsidėjusi,

Trumanas pakilo ir prie- rimta. Vaikai sėdėjo, kum- 
jo prie kalbai parengtos ščiomis suspaudę savo žan-1 
vietos. dus, galvas pakreipę, -

Minia nutilo. Lėtesnieji jau tikrai didelė valanda,' v. 
skubėjo sėstis. jeigu ir mažieji su tokiu

Aukštai, mėlynoje pa- susitelkimu seka žodį po 
dangėje, dūzgėdamas lėkė žodžio, 
orlaivis. Už poros valandų Kaip kalbėjo, taip prezi- 
jų čion pasirodys tūkstan- dentas Trumanas ir baigė 
tis su viršum didžiajam savo pareiškimus — be jo- 
laivyno Darade. Anapus tų kios puošmenos, be paren- 
namų, Hudsono upėje in- gimo. Jo balsui nutilus, mi- 
karus išmetę, savo šventės nia akimirką laukė, ar jis

mus. skai- 
spindu-

, ar j 
nuomuoti keletai metų ir 
vadžioti po mūsų kraštą.

Bet tie lokininkai, kaip 
katalikai, niekokių išmo
nių nedarė, atvedę savo 

"Yai gyvulius pas ūkininką,' 
tam leidžiant, pūtė patrū-j 

, šankino lokius;
(meškas), paskiau davė 
joms kepures, prašydino 
nuo šeimininko pinigų, ja- „yįs šių sodžiuje. 1820 metuose, 

žiemos laike, pas ūkininką 
apsigulė lokinin- 

turėjo gerai 
uždaromą jaują, kurioje 
savo arklius laikė. Loki
ninkai. norėdami, kaip rei
kiant atsilsėti, meldė ūki
ninką, idant vieną naktį, 
išvedęs ašvienius į kūtę, 
leistų lokius kluone užda
ryti. Jokūbui leidus ir iš
vedus arklius, lokininkai 
du didžiu lokiu užsidarė 

, jaujoje ir sugulė troboje. 
Tuo tarpu du iš Kuršo at- 

! vykusiu čigonu, nežimda- 
jmu Iokininkus nakvojant, 
atėjo naktį vogti arkliu. 

; Pagadino jutrvną, įsilaužė 
i kluoną ir ėjo tamsoje 
yaudvti arklių. Vienas či
gonas, begraibydamas, už
mynė lokiui koją; tas, stai
ga piestu stojęs, sugrobė į 
glėbį čigoną ir taip sus- 
naudė, jog tas vos “ai” su
šukęs, numirė. Antras lo
kys antram čigonui sugro- 
hė už nelies; tas, išgirdęs 
žvangėjimą geležinių pan- 
?ių ir prilietęs jos gauruo
tą rosi, tarė esant nelabą
jį; todėl sušuko. b d

i laikė Iokininkus ubagais, 
kuriuos kiekvienas šelpti 

'turėjo. Lokininkai priešin- 
Igai laikė save ponais. Kad 
i vieną kartą kažkuo apsiri- 
• ko senesniojo lokininko 
j vaikiukas, tas balsu tarė:

—Tau arti reikia ir akė- 
įti, ne ponu būti, nelokius 
vadžioti.

Žagarės parapijoje, Ver-
vų, duonos ir mėsos, 
.tai padarę nešinos į kitą
būtą ir lygia dalia šanki- Jokūbą 

--- - vaikai Jokūbas
I
I
i

no. Visi sodžiaus
”s juos lydėjo, o šunes už kits 

kito lojo, bet prie lokių ar- 
Bet kalba jau buvo baig- Joties nedrįso.

ta. Taip minios plojimų --- ~
suskambėjo daina, po jos 
kita. Paskui visi sukilo ant 
kojų — pasigirdo Ameri
kos himnas.

Kartpic ypcĮ^inin rlytmcro
“ “ ■ ~ ' -• ' "O

lokį \r lokienę; tai nusive
dus lokininkai džiaugės, 
nes užgimęs lekutis būti
nai jiems pridėjo. Suvadin-

cija. raudonarmiečiais 
su savo pakalikų valdžio
mis Europoje nėra pagei- rikos 
dautinas svečias, — jog 
toks vyras gali sugaišuoti 
dvi, tris ar net penkias mi
nutes, jeigu tokia jo valia.

Tuo tarpu prezidentas 
važiavo New Yorko gatvė
mis mūsų link. Iš tų dan
goraižių ant jo krito po
pieriai kaip sniegas, ir ry
tojaus dieną šlavėjams 
buvo dvigubo darbo, kur 
Trumano automobilis pra
riedėjo. Žmonės iš langų, 
nuo šaligatvių jam mojo ir 
šaukė, o jis pats nešykštė
jo savo plataus šypsnio, 
atsinešti iš Missouri lygu
mų.

Avių Ganykloje orkes
tras grojo dvasią kelian- 

jčias melodijas, kurias gar
siakalbiai. net šniokšdami, 

j skleidė po visą minią.
Ūmai anapus estrados 

žvilgtelėjo vienas, antras 
automobilis. Ponija prasi- 

; skyrė, ir orkestras griebė 
naują melodiją.

i Estradoje pasirodė nau
jų žmonių. Vienas iš jų, 
apsivilkęs dryžai pilku ap
siaustu. su pilka plačiu 
brylių skrybėlė, atlašus ir 
judrus išėjo priekin.

Jis nusiėmė skrybėlę, — 
io galva buvo balta, daug 
žilesnė, negu iš paveikslų 
spėtum. Jo akiniai žvilgte
lėjo nuo saulės atspindžių, 
ir jisai nusilenkt prieš visą 
milijoną New Yorko pilie
čių.

Tik tada žmonės atitoko. 
Per visą Avių Ganyklą

Į

Kamuoliu skausmo susitraukus. 
Kartosiu Dangui vis vardus... 
Nakties paleidus melsvus plau

kus.
—.. Drauge su manim atsidus, 

perbraukti,'Ji apkaišys kapus žvaigždynais.
Blizgės žvakelės virš grabų... 
Banguos mūs maldos kapiny

nais.
Iš klaupkų, bokštų ir namų.

Marija Aukštaitė.

i

trados atramą: jisai-pasi- 
mojo choro dirigentą, pa
spaudė jam ranką už dai
nas, dar kartą žvelgė j A- 
vių Ganyklą ir pasitraukė 
su savo palydovais.

Žmonės ėmė skirstytis.
Kadangi Romos imperi

jos valdytojas Cezaris vie
ną savo sėkmingą žygį, a- 
pibūdino šiais trimis žo
džiais: “Atėjau, pamačiau, 
nugalėjau”.

Kaunas — žiema.

Mirusiųių Mieste
Ak, drovu liesti pėdomis žemę relikvijuotą. 
Čia visos dulkelės garbingos ir šventos.
Ne tai, kad tiek vardų paminkluose išdekoruota, 
Bet kiek šioje dulkėj visko išgyventa.
Kiek nebaigta lūkesio, kiek darbų vos įpusėję...
Čia trykšta rožėmis nebaigti žodžiai!
Svyra krizantemos karštais troškimais apdulkėję, 
Žiūri ašarėlės šventų akių grožiais.
Ištiesę kryžiai vis glėbius, — tai mirusiųjų siekiai. 
Maldingai, tylūs, į tolius pasinešę...
Ir pasakyk, o pasakyk, ko tos dulkelės siekia;

2BSBĮ sojusp umąjeą ūįzAjjį tų onu oy[
Ne žemei suprast mirusiųjų miesto įstatymą. 
Jisai uždaram žalumynų albume...
Kapų inkarai paklausė tik Vieno įsakymo. 
Ir nuskendo amžinų amžių tylume.
Ak, drovu liesti pėdomis kapų altorių tylų.
Kur jauti po savim, — debesį šventųjų...
Čia siela susikaupia, su kryžių glėbiais pakyla. 
Ir beldžiasi ten, prie Salionų Aukštųjų.

Marija Aukštaitč.

Būsimi amžiai Cezarį mi
ni ne tiek dėl anos karinės, 
kiek dėl posakio lakoniš
kumo ir stiprumo. Juk taip 
nelengva didelius dalykus 
trumpai nušviesti! Kiti 
prirašo knygas apie mū
šius, o Cezariui užteko tri
jų žodžių.

Mano kaimynas Aviu. 
Ganykloje pralenkė ir pati: 
Cezarį. Pakilęs nuo kėdės, 
jis su visu rimtumu užsi
sagstę švarką, pažiūrėjo į 
tuštėjančią estradą ir išta
rė:
— Mačiau!
Kažin 

žodžius 
amžių į

ar mano kaimyno 
istorija kartos iš 
amžius?..

A. Vaičiulaitis.

Į

Lietuvaitė verpia šilko linelius...


