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Šią savaitę, iš priežas
ties Padėkos Dienos 
(Thanksgiving Day) šven
tės ketvirtadienį, lapkričio 
22 d., penktadienio “Darbi
ninko” numeris neišeis’.

Šiais metais Padėkos 
Dieną švęsime kiek rames
niu laiku, nes karui pasi
baigus daug mūsų jaunuo
lių jau grįžo pas savuo
sius, o kiti grįžta. Tačiau 
nemažai mūsų jaunuolių 
paguldė galvas už šio kraš
to ir pavergtųjų tautų, ku
rių tarpe yra ir mūsų se
noji tėvynė — Lietuva, 
laisvę. Lai Dievas surami
na žuvusiųjų karių tėve
lius. Prašykime Aukščiau
siojo ir Lietuvai laisvės ir į 
nepriklausomybės, o visam 
pasauliui taikos ir ramy 
bės.

Pamaldos Kongreso Proga 
Chicagoje

COPLEY SQ BOSTON MASS 16 •t
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Prezidentas Truman žiūri į savo paveikslo statulą, kurią jam padova
nojo menininkė Mrs. Electra Waggoner iš New Yorko. ši statula bus išlie- 
dii ta iš bronzos ir patalpinta Missouri valstybės rūmuose, Jefferson City, 
Mc., pagerbimui Prezidento nuo vietinių gyventojų.

TEL. SOUth Boston 2680 antrad: S (Tuesday) LAPKRITIS (November), 20 D., 1945 M. TEL. SOUth Boston 2680 FTVE CENTS

Popiežius Pijus XII Ragina ' 
Ispaniją Ginti Bažnyčią

Roma, lapkr. 19— Jo; 
Šventenybė Popiežius Pi-Į 
Jus XII, kalbėdamas per 
I radio Ispanijos žmonėms, 
'atsišaukė į Ispanijos tikin
čiuosius, kad gintų Katali
kų Bažnyčią, nuo priešų,; 
kurie vėl gali bet kada su
kilti tame krašte.

Popiežius Pijus XII labai j 
aukštai iškėlė ispanus už 
jų gynimą Katalikybės lai-j 
ke civilio karo, ir dėkojo, 
Aukščiausiajam, kad Ispa- 
'nijabuvo apsaugota nuo 
antrojo pasaulinio karo 
baisenybių. Baigdamas 
kalbą suteikė popiežišką 
palaiminimą generalisimui 
Francisco Franco, kurio 
valdžia palaiko diplomati
nius ryšius su Vatikanu.
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Amerikos Lietuvių Kongresas
Istorinės Reikšmės Įvykis

Jei Žmogus Bando Ieškot 
Teisybės SSSR

New York (LAIC) — 
stovi teisinė

Kunigų Vienybės, Chica
go Apskrities, iniciatyva j 
pradedant Amerikos Lie-' 
tuvių kongresą Chicagoje, ^aip žemai 
Šv. Jurgio par. bažnyčioje aPsau£a Sovietų Rusijoje, 
(3230 S. Lituanica avė.), galima spręsti iš Maskvos 
lapkričio 29 d., 9 vai. rytą laikraščio “Izviestija” Nr. 
įvyks pamaldos už Lietu- '.197: korespondentas iš Le
vą. Iškilmingas mišias at- ningrado 
laikys kun. Pr. Juras, pa
mokslą pasakys kun. 
Balkūnas. <

laikraščio “Izviestija” Nr.

praneša, kad,
— - . žmonės negali prisimušti

‘ j prie teismų pagalbos. No- 
Giedos solistai, rėdami patekti į teismo sa- 

vadovaujant prof. Pociui. gyventojai vietomis iš 
Kongreso delegatai kvie- vakaro stoja į eilę, po šim- 
čiami pamaldose dalyvau- ^-4 ir daugiau žmonių. Kai-
ti.

Rusijoj Kaikur Gyvena 
Išsikasę Urvus Žemėse

New York (LAIC)
Komunistų partijos orga- j ieškoti Leningrade, tai ką 
nas “Pravda” Nr. 233 įsi-: bekalbėti apie Lietuvą... 
dėjo vedamąjį antrašte:I 
“Greičiau perkelkime kol- 
chozininkus iš žemliankų į 
gerai paruoštus būtus”. Iš 
straipsnio matyti, kad da-; 
bar Rusijoje kaikuriose 
vietose daugelis valstiečių 
gyvena išsikasę žemėje ur
vus, vadinamas “zemlian- 
kas”. Laikraštis ragina 
gelbėti tokioj vergingoj 
padėty kolchozų gyvento
jus.

kurie žmones per du mė- .. . , ,.
nešiu ir daugiau negali pa-)^!P.a’ I?16 .J1 ^utų di-
tekti į teismo rumus. Kad 
patekti pas vietinį proku- Į 
rorą, tenka išlaukti eilėje’ 
po keletą dienų.

Jei taip sunku teisybės

ja Grąžinti Epirus ’ | Rusija Provokuoja Naują Karą 
- - - - - - - - - - . - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Athens, Graikija, lapkr. Raudonųjų Sukilimas Irane - Rusija 
19 — Vakar apie 150,000 -pv < į lz* •• tz •
graikų, atstovaujančių ka- r adeda ivlfllJOS Ix.OmumSt2.mS
ro veteranų grupes, susi-- -------------
rinko Konstitucijos aikštė-' Rusijos - Kinijos santy- tokiu būdu gelbsti. Sako
je, pareiškė griežtą protes- kiai baigia nutrukti. Kini- ma, kad Rusijos sunkveži- 
tą Alijantams dėl Albani- jos nacionalistinė valdžia miais pristatė sukilėliams 
jos pripažinimo, prijun- vis labiau pradeda įsitikin- 100,000 šautuvų ir 1,000 
giant prie ' pastarosios ti, kad Rusija tiksliai pa- kulkosvaidžių, kuriuos Rv- 
šiaurinę Epirus sritį.

Graikai pareiškė didžiau- .. ,. , .
si nepasitenkinimą Britą- dziunjos gali kilt! rimtas

deda Kinijos raudonie-j sijos raudonoji armija ba
siems įsigalėti. Dėl Man- vo atėmus iš Irano va1- 

l

- ■ ..............- -■ karas.
I '•>- “f

džiausią kaltininkė, bet Kinijos Chiang Kai-she- 
kad jie tikėjosi iš Britani- ko valdžia yra įsitikinus, 
jos kaipo “apsaugojančios kad Rusija, gelbėdama ki- 
jėgos”.

t

Anglai Perėmė Kruppo 
Dirbtuves

Kun. Dr.J. Puišys Žuvo 
Nelaimėje

Nuteisė 29 Nacius Karo 
Kriminalistus

Lueneberg, Vokietija, — 
lapkr. 19 — Anglijos karo 
vadovybė perėmė Fried- 
rich Kruppo įstaigą ir vi
sas jos dirbtuves.

niečiams komunistams, 
laužo trijų mėnesių senu
mo Kinijos - Rusijos drau
gingumo sutartį.

Kaip žinoma, sovietų Ru
sijos karo jėgos pasitrauk- 
damos iš Mandžiūrijos 
pirmiausia įleidžia Kinijos 
raudonųjų karo jėgas, bet 
neleidžia Kinijos Chiang
Kai-sheko kariuomenės iš- w 
kelti uostuose nei jos nu- sužinojusi, 
leisti lėktuvais.

Luenenerg, Vokietija, — 
lapkr. 19 — Pereitos sa
vaitės pabaigoje Militaris 
teismas karo kriminalis
tams teisti nuteisė 29 na
cius karo kriminalistus ir 
15 jų išteisino. Trys iš nu
teistųjų pasmerkti mirties 
bausme. Visi jie pripažinti 
kaltais už baisų kankini
mą ir žudymą žmonių Bel- 
sen koncentracijos stovyk
loje.

Visuotinas Jungtinėse Amerikos Valstybėse gy
venančių lietuvių kongresas, kuris įvyks lapkričio 29, 
30 ir gruodžio 1 dienomis Chicagoje ir kurį rengia vi
sos didžiosios USA lietuvių grupės — katalikai, socia
listai, tautininkai-sandariečiai — bus vienas iš pačių 
didžiųjų įvykių Amerikos lietuvių istorijoj. Niekada 
dar taip sutartinai ir vieningai nebendradarbiavo tos 
didžiosios lietuviškos visuomenės grupės, kaip dabar, 
mirtino pavojaus Lietuvai akivaizdoje. Tokie kongre
sai mūsų visuomenės tebuvo šaukiami tik svarbiuoju 
Lietuvos atstatymo laikotarpiu po Didžiojo Karo ir 
dabar, pasibaigus antram pasauliniam karui.

Šis kongresas bus mūsų galingas šauksmas už 
Lietuvos išlaisvinimą iš raudonosios rusų okupacijos, 
tai bus mūsų stiprus žodis vaduojant ištremtuosius į 
Sibiro tyrlaukius, tai bus broliška ranka ištiesta bena
miams lietuviams, išblaškytiems visuose penkiuose 
kontinentuose.

Šiemet sueina 40 metų, kai įvyko Didysis Vilniaus 
seimas, kuriame pavergtos Lietuvos atstovai pareika
lavo teisės patiems Lietuvos žmonėms spręsti savo li
kimą: šiemet sueina 5 metai, kai Lietuva pateko po 
kruvina raudona bolševizmo letena. Raudonieji vėl 
bando pravesti falsifikuotus, teroru ir durtuvais pa
remtus rinkimus Lietuvoje. Vardan pavergtos tautos 
mes, laisvėje esantieji lietuviai, susirinkę į didįjį savo 
Kongresą Chicagoje, pasakysime pasauliui, kad lietu
viai nenumalšinami veržiasi į nepriklausomybę, kad 
Lietuvos žmonės nenurims, kol nebus atstatytos jiems 
priklausomos ir dabar mindžiojamos laisvės teisės. Šie
met pripuolančias sukaktis mes atžymėsime naujais 
galingais žygiais dėl pavergtų lietuvių išlaisvinimo.

Delegatai į Didįjį Amerikos Lietuvių Kongresą 
jau daugumoje išrinkti. Jie supras jiems uždėtą ir jų 
laisvu noru apsiimtą pareigą — atvykti ir per visas

džios, kada Rusijos ir An- tris dienas ištisai dalyvauti ^Ongr!S? __Niek^^tur* 
glijos kariuomenės užėmė 
tą kraštą 1941 m.

Taigi iš viso atrodo, kad bendras sukaustytos tautos vadavimo darbas yra svar- 
sovietų Rusija provokuoja 
naują karą. Rusija nori už-; 
kariauti visą rytinę ir pie
tinę Europą ir taipgi nori 
turėti Japonijos kontrolę.

ą teisės išnaudoti asmeniškiems pasismaginimams ar 
pasisvečiavimams tą laiką, kuris turi būti paskirtas 
kryžiuojamos tautos vadavimui. Ateina dienos, kada

Britai Užėmė Centraiinį 
Javos Miestą

besnis už bet kokį asmenišką darbą.
Visi prie savo postų didžiojo Amerikos Lietuvių 

Kongreso metu! Paskirkime savo darbą ir auką, nes 
i šiuo metu į mus atkreiptos krauju ir ašaromis pasru
vusios viso pasaulio lietuvių akys!

AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBA.
JL

New York (LAIC) —
Mums praneša, kad per ei
lę metų sunkiose sąlygose 
teikęs ištremtiems lietu
viams dvasinę pagalbą ku
nigas Dr. Puišys, neseniai 
žuvo per auto katastrofą. ; Kinijos centralinės vai- sukilti Semarango mieste

Batavia, Java, lapkr. 19 
Anglijos kariuomenė,; 

‘, kad Indinesie- 
. čiai nacionalistai ruošiasi

J. V. KARIUOMENE PADARE 
KRATAS VOKIETIJOJE

De Gaulle "Atsistatydino" 
Susidarė Rimta Krizė 

Prancūzijoj
Paryžius, lapkr. 19 — 

Gen. Charles de Gaulle, lai
kinasis Prancūzijos prezi
dentas, “atsistatydino”, 
nes dėl komunistų intrigų 
negalėjo sudaryti naujos 
koalicinės vyriausybės. 
Komunistai, turėdami kai
po atskira grupė daugiau 
atstovų, reikalavo svar
biųjų vietų ministerių ka
binete. Prez. Charles de 
Gaulle reikalaujamų vietų 
nedavė. Jis įteikė seimo 
pirmininkui raštą, kuria
me pareiškia, kad jis, ne
galėdamas sudaryti tokios 
vyriausybės, kuri jo ma
nymu būtų reikalinga kra
što gerovei, paveda visą 
reikalą seimui.

Dabar kaikurie aiškina, 
kad gen. Charles de Gaulle 
“atsistatydino”. Tačiau 
pats de Gaulle ir kiti sako,
kad jis savo mandatą pa- moję vietoje stato partiją, 

vedė seimui. Jeigu seimas būtent, komunizmą.

Frankfort On The Main, tuvos teises į nepriklauso- 
Vokietija, lapkr. 19 — A- mybę. Šioje laidoje Lietu- 
pie 100,000 Jung. Valsty- vos vardas mirgėte-mirga. 
bių ginkluota kariuomenė 
savo kontroliuojamoje zo- tuvos vyskupų atsišauki- 
noje pravedė kratas, kad mas į pasaulio vyskupus 
sunaikinti bet kokį vokie- su stipriai parašytu edito- 
čių pasipriešinimą, sunai- rialu — A Sad Message. 
kinti juodąsias rinkas, a-l 

i reštuoti vokiečius, netu
rinčius legalių dokumentų, vėl minimas ryšyje su^ In- 

Panašios kratos įvyko 
pereitą liepos mėnesį, laike 

Sutan kurių areštuota apie 80,000 
asmenų. Šį kartą taip pat 
areštuota nemažai, bet ma- 

sirinkimus, ir po to turėjo ne£u pereitą kartą.
viamo ii u£Liixxiuwi japv .. 7 *■ ~ — ■ ■ —

nūs. J. V. gen. Albert We- pasitarimus su olandų ir 
demeyer, kuris vadovauja anglų viršininkais, bet koL 
visom Amerikos karo jė- kas negalėjo susitaikyti, j 
gom Kinijoj, įsakė kariuo
menei panaudoti aviaciją 
prieš komunistus, jeigu jie 
nesustos užpultinėję Ame
rikos kareivių.

džios kariuomenės deda vi- kad jie nužudė du anglu 
sas pastangas įeiti į Man- karininku, tą miestą užė- 
džiūriją. Jau atsiėmė Sha- me- 
nhaikwan iš komunistų. Indinesiečiai nori atsi- 
Tai gali būti pirmas stip- skirti nuo Olandijos. Jie 
rus Chiang Kai-sheko ka- pasiskelbė _ nepriklauso- 
riuomenės žygis veržtis ir mais. Prasidėjo sukilimai, 
užimti Mandžiūriją. - 'Anglai atėjo olandams į

Kinijos komunistų karo pagalbą. Naujos pasiskel-' 
vadovybė pradeda nervuo- dusios Indinesiečių respu- 
__ Jos kariuomenė puola blikos premieras £---— 
ir Jung. Valstybių mari- Sjahrir ir jo naujasjminis- 
nus, kurie padeda kinie- terių kabinetas turėjo su- 
čiams nuginkluoti japo-

Joje ištisai paduotas Lie-

Be to. Lietuvos vardas ir

dianos senatoriaus Ray- 
mond E. Willis lapkričio 6 
d. į Kongresą Lietuvos ne
priklausomybės reikalu į- 
nešta rezoliucija ir pasku
tinė Herald Tribūne Foru
me Valstybės Sekretoriaus 
J. F. Byrnes pasakyta kal
ba. The Tablet galima užsi
prenumeruoti 1 Hanson

padarytų naujus patvar- įįs 
kymus ir grąžintų prezi
dentui priklausantį man
datą, tai jis bandytų iš 
naujo sudaryti vyriausybę.

Komunistai tvirtina, kad 
gen. de Gaulle “atsistaty
dino”, ir kad jie jo nebe- 
remsią iš naujo perrinkti 
prezidentu, 
siūlo išrinkti 
Prancūzijos 
seimo pirmininką, Feliksą 
Gouin, socialistą. Tačiau 
socialistai, nenorėdami pa
sitarnauti 
gali būti 
balsavimo 
munistais. 
pasilieka su gen. de Gaulle. 
Taigi dėl laikinojo prezi
dento Prancūzijoje susida- Sukilėliai geleži n k e 1 i u veikslus. Bet paties Stali- 
rė rimta krizė. Visiems aiš- 

: ku, kad kur tik komunistai 
gali, tai jie visuomet pir-

Komunistai 
laikinuoju 
prezidentu

Maskva Be Stalino, Tik Jo 
Paveikslai

i
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Brooklyno Vyskupijos Sa
vaitraštis "The Tablet"
savo paskutinėje laidoje, Place, Brooklyn 17. metinė 

įtin energingai gyna Lie- prenumerata — S2.50.

Lietuviu Radio Programa
komunistams, 

susilaikys nuo 
bendrai su ko- 
Respublikonai

Maskva, lapkr. 19 —Mar
šalas Aleksandras M. Va-

Sukilimas Irane (Persijoj) 'silevsky> apsigynimo ko-šeštadieni, 1:15—2:15 p. m.
_______ 1 1 misaras, išleido įsakymą

Šiaurinėje Irano srityj, Stalino vardu minėti rau- 
kuri yra Rusijos Azerbai- donosios armijos artileri- 
jan ir Turkijos pasienyj, jos dieną, 
įvyko sukilimas. Per dvi Rusijos laikraščiai įdėjo dies dainos, muzikos kūriniai, sveikinimai, pranešiu 
dienas vyko kautynės ir maršalo Vasilievsky įsa- ir žinios skambės oro bangomis per visą valandą. P: 
užmušta septyni asmenys, kymą ir taipgi Stalino pa

traukia link Teherano. no Maskvoj, kaip nėra,
Iš Teherano valdžia pra- taip nėra, nors aukštieji 

neša, kad sovietų Rusija Rusijos pareigūnai tvirti-i 
savo sunkvežimiais prista- na, kad Stalinas yra “ge-! 
to sukilėliams ginklus irioje sveikatoje”.

1230 KILOCYCLES — WESX ,SALĖM, MASS.

šeštadienį, lapkričio 24 d., 1:15 vai. po pietų įvytai 
Lietuvių Darbininkų radio programa. Lietuviškos liatt-

šome pasukti savo radio rodyklę ant 1230 kilocycles ir! 
klausytis radio programos iš WESX stoties, Salėm.

Visus pranešimus, sveikinimus ir skelbimus siųs
kite arba asmeniai priduokite šiuo adresu:

DARBININKAS RADIO
366 West Broadvvay, So. Boston 27, Mass. 

Telephonai:—SOUth Boston 2680 arba NORwood 1449

ii.
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PADĖKA

!

Dievas visiems atlygina.
Juozas Smilgis.

Arlington, Mass.

■VAIRIOS ŽINIOS

"Rinkimai" Bulgarijoj

Nuoširdžiai dėkoju pp. Juozui 
i ir Barborai Žiliam, gyv. Cam- 
bridge. už suruošimą "surprise 
Birthday party” mano gimta
dienio proga savo namuose. Dė
koju visiems už sveikinimus, 
linkėjimus ir dovanas, ypač pp. 
Žiliam. Šukiam. William She- 
pard. William Shepard. Jr., savo 
žmonelei ir šeimai ir bendrai vi
siems kitiems, kurie dalyvavo 

;tame parengime ir suteikė man 
tiek daug džiaugsmo ir malonu- 

'mo.
Lai

II
LIETUVIŲ KONGRESAS IR GPU 

KANKINAMOJI LIETUVA
Tiek daug USA lietuvių’ 

buvo išėję savanoriais, 
tiek daug buvo pašaukta 
prie ginklo, kad tikrai ne
buvo fronto, kur nebūtų 
liejęsis ir lietuvių kraujas. 
Tiek gausiai USA lietuvių 
šeimos dėjosi prie Raudo
nojo Kryžiaus darbų ir ki
tų pergalės pastangų ir 
taip uoliai pirko bonus, jog 
milijono lietuvių kilmės a- 
merikieČių veikla ir jų lie- 
tasai kraujas yra tvirtas 
pagrindas, kad būtų iš
klausytas jų balsas užta
riantis jų kraujo brolių — 
Lietuvos žmonių vargus.

Tas Amerikos Lietuvių 
balsas turės būti stipriai 
pareikštas per Amerikos 
Lietuvių Kongresą Chica- 
goje lapkričio 29—30 d. ir 
gruodžio 1 d.

Gausiame delegatų suva
žiavime mes turime pa
reikšti savo ir Lietuvos 
žmonių vardu, kad mes 
stojame už laisvą, nepri-.. 
klausomą, demokratiniais 
pagrindais besitvarkančią 
Lietuvą, kurioje būtų pra
vestos reikalingos ir tei
singos žemės bei kapitalo 
reformos ir garantuotas

ĮVAIRŪS SKELBIMAI
REIKALINGA prityrusi Virė, 

ja ir Seimininkė lietuviškoj kle
bonijoj. Alga $100.00 i mėnesi 
pradžiai, pabuvus bus pakelta.

Kreipkitės pas Kleboną.
Rev. L. J. Mendelis

114 W. Baratoga St., 
Baltimore 1. Md.

(16-23-30)

Juozas Kasinskas
Ine.

Laidotuvių 
Direktorius

602 Washington Blvd. 
BALTIMORE 30, Md.
Tel. Lexington 8595

Llmosinai dėl visokių reikalų 
Patarnavimas Dieną ir Naktį

visiems lietuviams šiltas ir 
sotus pragyvenimas.

Mes turime susirinkti ir 
vieningai pareikšti griežtą 
protestą prieš lietuvių |>er- 
sekiojimą savojoj žemėj, 
prieš atėmimą žodžio, 
spaudos, organizacijų lais- 

, vės.
Mes turime pareikalauti. 

, kad Lietuvoje būtų sustab
dyta sovietizacija ir bruki
mas į komunistinius dva
rus, kada iš savarankiško 
ūkininko lietuvis daromas 

i komisarų stumdomas ko
munistinio dvaro bernas.

Iš Lietuvos turi būti pa
šalinta sovietų žvalgyba, 
jų kruvinoji GPU ir žiau
rieji enkavedistai, tremia
miems lietuviams kastu
vais skaldę galvas, grana
tomis plėšę ūkininkus Pra- 
vieniškyje ir šutinę sąna
rius, išbadę akis patrio- 

■ tams lietuviams Rainių 
miškely ties Telšiais.

Mes turime galingai pa
reikalauti. kad Lietuvos 
žmonėms būtų leista lais
vai išsirinkti savo vyriau
sybę visuotinu, lygiu, slap
tu, tikrai demokratiniu, 
balsavimu, o ne vartojant 

į nacizmo ;
šizmo metodus, kaip tas 
buvo vadinamuose i.....
muose į “liaudies • seimą”, 
kada balsuotojams tebuvo 
pateiktas i 
kandidatų sąrašas.

Iki Kongreso beliko tre
jetas savaičių. Daugumoje 
organizacijų atstovai jau 
išrinkti ir aukos paskirtos. 
Jei kur tas dar nėra atlik
ta. skubiai tą pareigą rei
kia išpildyti. Visi į didįjį 
Amerikos Lietuvių Kon
gresą Chicago je!

Sofia, Bulgarija, lapkr 
19 — Vakar įvyko Bulga
rijos seimo “rinkimai” 
Kaip žinoma. Bulgarija,; 
kaip ir kitos Balkanų, Pa-j 
baltijo valstybės tebėra j 
Rusijos raudonosios armi-Į 
jos kontrolėje. Bulgarijoj, ■ 

(kaip ir Pabaltijo valstybė-j 
įse 1940 m., balsuotojams 
patiektas tik vienas kandi-’ 
datų sąrašas. Balsuoto-’ 
jams nebuvo pasirinkimo:: 
balsuok ar nebalsuok, vis-i 
tiek patiektas valdžios są
rašas bus “išrinktas” jei 
ne 100 nuošimčių, tai 97 

ar raudonojo fa-įnuo®- tikrai.
. Opozicija priešinosi dėl 

rinki- yieno komunistų dominuo
jamo sąrašo, bet su ja ne- 

j siskaitė, nes tą sąrašą rė- 
tik bolševikų svetimos valstybės gin-

VVASHINGTON. D. C.—World cooperation setually performed by 
the children of many countries is one of the major themes to be de- 
veloped during the coming months'by the American Junior Red Cross. 
This new poster is part of a campaign to recruit 60,000,000 world wide 
members within two years.

RAUDONASIS TVANAS PLIN
TA STOCKHOLMO 

KNYGYNUOSE

2

LAIŠKAS IŠ VATIKANO
Šiomis dienomis Bendrojo Amerikos Lietuvių Šal

pos Fondo pirmininkas kun. dr. J. B. Končius, gavo iš 
Vatikano sekančio turinio laišką:
“Brangusis Kunige Končiau:

Daug malonumo man teikia ši proga, Jo Šventeny
bės Popiežiaus Pijaus XII maloniu įsakymu, pranešti 
Jums apie gavimą Jūsų gausios aukos sumoje $6,000, 
kurią Jūs pasiuntėt Jam per Apaštališkąjį Atstovą, 
Bendrojo Amerikos Lietuvių šalpos Fondo vardu, pa
gelbėti lietuviams tremtiniams Italijoje ir Prancūzi
joje.

Jūsų krikščioniškos labdarybės dvasia ir Jūsų gi
lus noras pagelbėti Šventajam Tėvui Jo didžiame Apaš
tališkame žygyje teikti suraminimo ir pagalbos šiais 
nepaprastais liūdesio, kančių ir skurdo laikais, labai Jį 
suramino ir Jis dabar man pavedė perduoti Jums, kaip 
pirmininkui, Jo tėvišką padėkos pareiškimą už Jūsų 
nuoširdų dalyvavimą šioje mielaširdingoje pagalbos 
misijoje ir už Jūsų tikrai kilnius jausmus.

Parodyti savo nuoširdų rūpestingumą ir dėkingu
mą, Jis labai maloniai teikia Jums ir visiems Jūsų šia
me šalpos darbe bendradarbiams, savo Apaštališką 
Palaiminimą, melsdamas, kad tai būtų daugelio dan
giškų malonių šaltinis.

Džiaugsmingai naudodamas šią progą pareikšti 
savo asmenišką pagarbą ir nuoširdžius jausmus, pasi
lieku,

Jūsų Kristuje,
J. P. MONTINI,

Einąs Jo Šventenybės 
Valstybės Sekretoriaus pareigas” 

Vatikanas,
1945 m. rugsėjo 17 d.

“Pasaulinės spaudos su
judime ir Įvairių nuomo
nių skleidime, katalikiš
ki laikraščiai yra kaip tie 
pranašai, tiesos ir dorovės 
skleidėjai.” —Pijus XII.

kluotos jėgos.
Jung. Valstybės prieš 

rinkimus įteikė Bulgarijos 
valdžiai notą, kurioj pa
reiškė. kad bulgarų rinki
mai greičiausia nebus pri
pažinti. Ir negali pripažin
ti, nes jie nėra nei demo
kratiški, nei teisėti. Visose 
valstybėse rinkimai turi 
būti laisvi. Rinkimuose tu-į 
ri dalyvauti įvairių įsitiki
nimų piliečiai. Turi būti 
ne vienas kandidatų sąra
šas, bet keli. Į rinkimus ne
turi kištis svetimos valsty
bės jėgos.

Stockholm (LAIC) — Ig
no Jurkūno Šeiniaus tik 
pasirodęs švedų kalba vei
kalas — Den Rodą Floden 
Svammer Over (Raudona
sis Tvanas Plinta) išstaty- 

! tas visuose stambesniuose 
švedų sostinės knygynuo
se.

Veikalas buvo plačiai pa
minėtas per spalių 21 d.

Įsigyk Angliškai-Lietuviškg Žodyną
English - Lithuanian Dictionary

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

Mes siūlome Jums Angliškai - Lietuvišką Žodyną, ku
ris yra skaitomas vienas iš geriausių. Jo formatas-dydis: 6 coliai 
per 4". 400 puslapių; kietais, stipriais audeklo apdarais. Parduo
davo po $4.00; dabar mes Jums siūlome bargeną—atiduodame už 
$3.00. Mes jų nedidelį skaičių turime. Prašome skubiai užsisakyti.

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

Užsakymus siųskite:
DARBININKAS

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

i 
I 
i

tai, ką ji yra pasižadėjusi 
konferencijose, tai ji ir tu
rės visas atominės jėgos 
paslaptis.

Kodėl Rusija negrąžina

‘•DARBININKO’’ ADMINISTRACIJAI :
Šiuomi siunčiu $3.00 ir prašau prisiųsti Angliškai-Lietuvišką 

Žodyną:
Vardas .....................................................................................
Adresas ................. ..................................................................

Užsisakykite Toniko Pas Mus
Pristatom geriausį toniką 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir visokiems 

Parengimams.
Kainos prieinamos.

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

Tel. Dedham 1304-W
PRANAS GERULSKIS, Namų Tel. Dedham 130 į-RIl
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MŪSŲ
TIESIOGINIS MORTGYČIŲ 

SUMAŽINIMO PLANAS
Tai yra paprastas, sumažinta kaina namams 

mortgyčių — panaujinimo planas.
Jei Jūs planuojate pirkti namą ar atnaujinti j 

dabar turimą mortgyčių, mes su malonumu ir be 5 
jokių Jums abligacijų išaiškinsime visas smulk- J 
menas. Pašaukite SOUth Boston 0379.

430 IIOADWAY • SOUTH BOSTON

n ^ASHINGTON
COOF’ERATIVE BANK

/

/

į _ —l

343 žmonės, iš jų 22 stu
dentai iš kitų tautų. Mo
kyklą manoma išplėsti; 60 
iš šiemet baigusiųjų, pasi
lieka profesoriauti ir ruoš
tis laipsniams.

Taigi, raudonųjų agita
torių pasauliui nepritruks.

Maskva Skiltomis Ruošia 
Naujus Agitatorių Kadrus
New York (LAIC)— Pa

naudodama komunizmą 
savo imperialistiniams sie
kimams, Sovietų Rusija 
tiek gausiai siunčia savo 
agitatorius į okupuotus 
kraštus, kad jų mokyklos 
jau nebespėja ruošti prie
auglio. Dėl tos priežasties 
Maskvoje, prie komunistų 
partijos centro atidaryti 
specialūs. kursai, kurie 
rugsėjo 29 d. išleido pirmą 
pagreitintą agitatorių lai
dą. Tų kursų direktoriumi 
yra Kulbakin. Kursantai 
per pusantrų metų buvo 
mokomi komunistų parti- važiuoti tai tepkit

ir Kanada, kurių vadai su
darė sutartį dėl atominės 
bombos ir pareiškė, kad 
paslaptis išduos Suvienytų 
Tautų Organizacijai, jeigu 
ir kitos valstybės išduos 
savo apsiginklavimo pa
slaptis ir pasižadės laiky
tis ir išpildyti visas sutar
tis, padarytas Teherane, 
Jaltoj ir Potsdame. Taigi

Stockholme įvykusį estų (Rusijai lieka tik padaryti 
kolonijos susirinkimą, kur 
kalbėjo buv. Estijos Vals
tybės galva ir socialdemo- 

l kratų vadas August Rei.
Labai palankų atsiliepi

mą veikalas susilaukė iš pavergtoms tautoms laisvę 
Švedijos Arkivyskupo, di-ir nepriklausomybę? 
delio Baltijos tautų drau-i 
go, Erling Erdem.

Iš viso, veikalas recen-į 
zuojamas per visą Švedi-! 
jos stambesnę spaudą, ne
išskiriant ir Aftonbladet, 
kuris yra žinomas savo pa
lankumu Sovietų Rusijai.

1940 metais autorius iš- jungos susirinkimą, pažy- 
leido “Raudonasis Tvanas mi, kad į jį turi būti kvie- 
Kyla” (Don Rodą Floden čiami visi senieji nariai, jų 
Stiger), 1945 metais — tarpe ir Lietuva, drauge 
“Raudonasis Tvanas Plin- su kitomis Baltijos vaisty
ta”.

Autoriui linkime netru
kus išleisti 3-čią veikalą grinėdamas tą punktą, kur

I

Portugalų Simpatijos 
Lietuvai

Nęw York (LAIC) — Li
sabonos laikraštis ‘A Voz’, 
rašydamas apie Tautų Są-

1

Boston, Mass. — Pereitą 
! šeštadienį, 3:30 vai. po pie
stų, Bostono ir Albany lini
jos traukiniai susimušė ar- 

iti Albany St. tilto. Sužeidė 
!30 žmonių.I

Sužeidė 20 Žmonių Trau
kinio Nelaimėje

So. Bend, Ind. — Sužeista 
20 žmonių, kada iš Chica- 
gos į New Yorką važiuo- 

‘ jantis traukinys nušoko 
nuo bėgių.

Rusų Enkavedistai Nenu
rimsta Net Norvegijoje
Stockholm (LAIC) — 

Lietuvių tremtinių leidžia- 
;mo laikraščio “Svetur” ži
niomis, ir Norvegijoje 
siaučia rusų enkavedistai, 

j Neperseniai Rusų teroro 
auka tapo du lenkai. Juos 
buvo mėginta pasigrobti iš 
stovyklos ir jėga nusiga
benti į Rusiją.

Dėka savolaikiai ir ener
gingai amerikiečio kari- 
jninko intervencijai, abu 
lenkus pavyko išgelbėti.

bemis. Rašydamas apie 
karo kriminalistus ir na-

SVEIKATA—TURTAS
Sveikata brangiausias turtas pa

saulyje. be sveikatos nemiela nei gy- 
venti. Jeigu jus kankina reumatiški 

į 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 

• skirtingi; elementų iš tolimų kraštų 
i svieto, ši mostis turi savyje galingą 
| šilumą, galingai šildydama sunaiki- 
' na minėtus skausmus.
| Sena ir teisinga patarlė sako: kas 
tepa tas ir važiuoja. Tat jeigu norit 

ir vėl tepkit su

jokių kitų pa- 
dialektinio ir is- siūlymų, visada reikalaukit ir žiūrė

kit kad ant dėžutės būtų užrašyta:
- Taip aplai-

VlSUOtinOS kysit tikrąjį Dekens Ointment.
Stebėtinai greitai prašalins minėtus 

skausmus. Kaina 2-oz. SI.00: 4-oz.

KUb Ibiei&u O-Cią veiKdią glllltudllldb L4 puilKUĮ, KUI . . . 7 _£ |Deksnio Galinga Mostim.
“Raudonasis Tvanas Žlun- karo kriminalistais skaito- Jos istorijos, politines eko-: Pasarga: Neimkit jok
ga.”

Rusai Karščiuojasi Dėl 
Atominės Bombos

Maskva, lapkr. 19 — So
vietų Rusijos vadai labai 

j karščiuojasi dėl atominės 
i bombos. Sovietų rašytojas 
j Sokolov, rašydamas apie 
.tarptautinius reikalus, sa
ko, kad “atominė bomba 
yra viso pasaulio reakcio
nierių signalas agitacijai 
dėl naujo kryžeivių žygio 
prieš Sovietų Uniją.”

Keista, ar ne? Sovietų 
Rusijos pareigūnai ir jų a- 
gentai savo kalbose ir raš
tuose sako, kad Rusija jau 
žino kaip atomines bombas 
pasigaminti, o iš kitos pu
sės pyksta ir nervuojasi, 
kad jai neišduoda paslap
čių.

Jung. Valstybės, Anglija

nomijos, ... a. • i • kil Kaa ant aezui.es oitonnio materializmo, pa* • dekens oin^taie^t 
kriminalistų skaičių ture-^j°s.ye^^mo’ 
tų būti įtraukti ir tie, ku- istorijos, tarptautinių san-_____  ___ __  __
rie deportavo Baltijos vai- tykiu istorijos, praktiškų S2.00; pinigų taupymo ekstra didelė _______  . • rnpfnrhi vadovavimo dėžė 16-oz. S5.00...

mi nusikaltusieji prieš ko
munizmą, pabrėžia, kad į

stybių gyventojus.

Amatų Mokyklos Okupuo
toje Lietuvoje

metodų vadovavimo socia
listiniam ūkiui ir — visuo
tinos geografijos. Be to, 

i kartkartėmis buvo skaito- 
Įmos paskaitos iš meno, li
teratūros ir muzikos isto
rijos.

Šalia tų pagreitintų kur-
New York (LAIC) —

Laisvoje Lietuvoje buvo 
gražiai plečiamos moterų sų, Maskvoje veikia dar ir| 
dailės darbų ir kito pritai-Aukščiausia Partijos Mo
komojo meno bei amatuikykla. Ji yra žinioje parti- 
mokyklos. Pagal “Prav- 
dos” pranešimą, dabar to
kių amatų meno mokyklų 
veikia tik trys: Vilniuje, 
Mariampolėje ir Kaune. 
Jose esą apie 1,000 mergi
nų, kurios mokosi dailaus 
išsiuvinėjimo, keramikos 
ir kitų darbų. Paišybos 
mokytojams paruošti vei
kiąs specialus institutas.

jos agitacijos ir propa
gandos skyriaus viršinin
ko. Ji rugsėjo pabaigoje iš
leido jau ketvirtą laidą 
“kvalifikuotų partijos dar
bininkų”; išviso išleista 
virš 1,000 žmonių, kurie 
dabar vadovauja sovietų 
spaudos ir susirinkimų 
propagandai, šiemet pro
pagandos mokyklą baigė

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

i

Maloniam palengvi
nimui bandyk ši 
švarų, nauja patik
rinta būda atliuo- 
suot paprasta strė
nų gėla. Tik uždėk 
viena Johnson’s 
B A CK PLASTER’I 
ant pat skaudamos 
vietos, švelnūs jo 
vaistai palen g v a

ŠILDO jum nugara, sujudina kraujo 
apytaka sklaido jo pritvinima. lengvi
na skausmą šilta multino priedanga 
laiko šilima viduj, šaltį lauko — du<>da 
nuolatinę atrama — jautiesi puikiai! 
Reikalauk TIKROJO. Johnson dL 
Johnson pagaminto. Arčiausioj vaisti
nėj.

aezui.es
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ĮŽYMUS AMERIKIEČIAI- 
LIETUVOS DRAUGAI

Bendrojo Amerikos Lietuvių Šalpos Fondo 
Garbės Nariai

darbas, ačiū Amerikos į- 
staigų nagalbai ir para
mai, krito ant Bendrojo 
Amerikos Lietuvių Šalpos 
Fondo pečiu.

Šiam dideliam darbui į- 
vykd’di nepakanka vien 
tik lietuvišku jėgų ir pasi-

e v Protestuoja Prieš Saro Metodą
Komunistų spauda kaltina amerikiečius, kad jie 

būk tai iešką priekabių įsikišti į naminį Kinijos karą. 
Dalykas toks, kad padėti nuginkluoti japonų kariuo
menę Kinijoj, Amerikos Karo vadovybė pasiuntė 
Čiang-Kai-Šekui apie 50,000 marinų. Japonijai oficija- 
liai pasidavus, ne visa esanti Kinijoj japonų kariuome
nė pasidavė. Vieni daliniai nežinojo apie pasidavimą, 
kiti apsimetė nežiną. Tad juos nuginkluoti teko vyriau
siam Kinijos vadui Čiang-Kai-Šekui. Jam, kaipo Ame
rikos talkininkui, buvo pasiųsta esanti Kinijoj ameri
kiečių kariuomenė. Rodos, čia viskas tvarkoj. Bet štai 
susidarė netikėtas kliuvinys. Nuginkluoti japonus puo
lėsi ir rusų raudonoji armija ir Kinijos komunistai. 
Jie norėjo ko daugiausia užgrobti Kinijos žemių ir di
džiausiu uolumu pradėjo nuginklavimo darbą. Tuo bū
du jie susidūrė su Čiang-Kai-Šeko armija. Du oponen
tai kiek pasiderėję ir prie susitarimo nepriėję, pradėjo 
kautis. Kilo naminis karas, kurio sūkury atsidūrė ir A- 
merikos kariuomenė. Kas jai daryti? Išlaikyti neitralu- 
mą? Ji tai ir norėjo padaryti, nors, būdama Čiang-Kai- 
Šeko talkininke, ji turėjo teisę padėti jam tvarką už
vesti, arba, aiškiau tariant, likviduoti komunistų su
kilimą. Bet ji ir to nedarė, tik padėjo Čiang-Kai-Šekui 
transportuoti kai kuriuos jo kariuomenės dalinius į ko
munistų gręsiamas vietas. Tai buvo papraščiausias 
talkininkų pasitarnavimas.

Tuo tarpu komunistai sukėlė riksmą, kad Ameri
kos marinai pradėjo šaudyti komunistų kareivius. A- 
merikiečiai tai užginčyjo ir savo ruožtu apkaltino ko
munistus, kad tai jie pradėjo šaudyti ir sužeidė keletą 
marinų. Amerikos vadų kantrybė išsisėmė, ir jie pa
reiškė, kad jei daugiau įvyks panašių šaudymų, tai jie 
bus priversti tuo pačiu komunistams atsilyginti, ir dar 
iš oro apšaudys tą vietovę, iš kurios komunistai pradė
jo neprietelingus veiksmus. Rodos, visai loginga ir na
tūralu. Kariuomenė juk ne avių būrys. Puolama ji turi 

> patikimesnis! 
Aišku, kad amerikiečių, jau vien dėlto, kad jų kariuo- 

joseph F/cTuffey iš Penn- menė disciPlinuota- Be įsakymo nešaudys. Gi palaida 
svlvanijos.

Darbininkų vadai: Ame
rikos Darbo Federacijos 
pirm. William Green ir

Bendrasis Amerikos Lie- sinėmis ir fizinėmis kan- šventimo; reikia ne tik ei- '
tuvių ša>nos Fondas, šių čiomis. Iš tų griuvėsių iš- linių amerikiečių, bet ir į-

prenumeratos kaina metų spalių mėn. 1 d. šven- kilo malda ir pagalbos žymiu, įtakingu žmonių
Amerikoje metams __________ $4.00 tęs savo metinę sukaktį, šauksmas, kuris pasiekė navainutarimo ir r>a-
vieną kart savaitėje metams.._ $2.oo kafp Nailonai War Fund ir Amerikoje gvvenančių ramos. B ALF pirmininkas

jkun. dr. J. B. Končius krei- 
ir di- pėsi i visa eilę įžymių A- 

merikos žmonių, kviesda
mas juos prisidėti prie 
B ALF darbo garbės na
riais. Tos pastangos davė 
vaisiu. šiandien BALF 

lietuvių garbės nariai apima įvai-
> Amerikos gyvenimo 

linga nukentėjusiems lie-. ir veiklos sritis, 
tuviams. i BALF’o garbės nariais

Tas nelaimingųjų pagal- Jo Eminenėija Kardi. 
tnolas Dennis Dougherty, 

7’ Philadelohijos arkivysku
pas ir Jo Ekscelencija Ar- 

7 kivyskuoas Richard J. Cu- 
shing, Bostono arkivysku-| 
pas.

Guberantoriai: Pennsyl- 
vanijos valstybės guberna
torius ir Amerikos guber
natorių konferencijos pir
mininkas Edward Martin 
ir Massachusetts valsty
bės guberantorius Maurice 
J. Tobin. , „ . - . , . į .. -

Senatoriai: — David I. P“?llm? atremti. Kūnų uzginsyjimas 
Walsh iš Massachusetts ir ' ............. _ - .

Užsieny metams ____________  $5.00 . . .. . .
Užsieny 1 kart sa-tėj metams $2.50 S, JHU DUO pH- SHVO į* llOtUVlŲ 3.US1S lf Širdis.

pradėjo 
lietuvių 

Lietuvos

sikūrimo,
I Amerikos 
bendram 
karo nukentėjusių 
vos tremtinių šalpos ir pa
galbos darbui.

Didelių nelaimių ir dide
lių krizių laikotarpiai vi- 

. suomet pagimdo naujas 
1 nuotaikas, naujus tikslus, 

Amerikos spauda paduoda štai kokį iš Maskvos naujus draugus, naujas
vaizdą. Raudonojoj aikštėj milžiniškas paradas. Koki vadovybes ir neišvengia- bos šauksmas yra jungtu- 
du milijonai raudonarmiečių ir darbininkų atlieka iš- ’ mai — visuomeninės ir vas, kuris sujungė ir tebe- 
kilmingą eiseną bolševistinės revoliucijos sukakčiai tautinės vienybės akciją, jungia Amerikos lietuvių 
paminėti. Jie tvarkiai ir išdidžiai žingsniuoja pro Lėni-. Karo audrai praūžus, jos jėgas vienam tikslui — 
no paminklą, kur susirinkę vyriausieji Sovietų valdi- takas liko nuklotas ne tik kuo greičiausiai suteikti 
ninkai. Bet — pačio vyriausiojo, Stalino, tarp jų nesi- griuvėsiais, 
mato. Kas atsitiko? Tiesa, buvo viešai paskelbta, kad 
Stalinas kiek sunegalėjo ir ilsisi tolimam Kaukazo ku
rorte Soči, ant Juodųjų marių kranto. Bet buvo gi už
tikrinta, kad revoliucinės sukakties iškilmėse jis būti
nai dalyvaus. Dabar jo nėra. Reiškia, liga turi būt rim
tai pavojinga. Ir štai minioje pasigirdo balsų: “gdie 
choziajin”? — Kur pats šeimininkas? Vadinasi, minia
jo pasigedo, ar iš meilės, ar iš papraščiausio netikėtu- šiaušia, kad vien paliepimu nebegalima jų nutildyti, 
mo — kas juos ten žino? Bet štai kažkas riktelėjo: Drausmė jau nebe ta. Reikia įtikinėti, prašyti, kad nu- 
“ničevo!” (tai niekis). Tas “ničevo” rusų kalboj turi siramintų, ir daryt pasižadėjimų, kad Sovietijos gyve- 
įvairių reikšmių: ar nepaisymo, ar ramaus užtikrini- nimo sąlygos bus pagerintos. Esą bus pagaminta dau- 
mo, kad vadas pasveiks, ar, pagaliau, nebojimo, kad giau gyvenimo reikmenų — ne pergreit ir neperdau- 
Stalinui atsistatydinus, ar net mirus, Sovietijos gyve- giausia, bet vis šiek tiek bus pagaminta. Kalininas nu- 
nimas eis normaliomis vėžėmis, nes atsiras ir kitų, ne girdo, kad pabuvojusieji Berlyne raudonarmiečiai la- 
prastesnių už Staliną, vadų. j bai godžiai, norėjo įsigyti laikrodėlių, tad pasižadėjo.

Tačiau ne visos Sovietijos masės sako “ničevo”.
Tai buvo tik pavienis, gal kokio įsikaušėlio, balsas. Di-
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jungti Didžioji nelaimė
i nasaulinio mąsto 

krizė jau anksčiau, jos 
siautimo metu, paskatino 
Amerikos lietuvius pasi
ruošti dienai, kada ben
droji Amerikos 
pagalba bus būtinai reika- rias

jėgas džioji 
ir nuo 
Lietu-
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bet ašaromis, pagalbą Lietuvos kanki- 
skurdu, ligomis, badu, dva- niams. Tas milžiniškas

bais. Jau apie 200,000 raudonarmiečių pabėgo iš ka
riuomenės ir į savo “rojų” nebenori grįžti. Kurie grįžo, 

• tie nesigaili karčių žodžių Sovietų tvarkai pasmerkti. 
Net Kalininas turėjo pripažinti, kad vokiečių kultūra 
gerokai paveikė kai kuriuos raudonuosius karius. Ar-

kad Sovietų dirbtuvės padirbdysią net 400,000 laikro- .
_________________ , o______ c________ ,________  džių! Mizernas pasižadėjimas. Kad nors būtų pažade- Congress of Industrial Or- 
džiuma Rusijos gyventojų junta, kad Stalinui visiškai jęs keturis milijonus, tai bent trečdalį raudonarmiečių ganizations p 
iš valdžios pasitraukus, ar mirus, Sovietijoj gali kilti būtų kiek nuraminęs, gi 400,000 tai vos karininkams B^ilip Murray.
netik stambių atmainų, bet ir nemalonių ar malonių beužteks. Tarsi pirštu į dangų būtų pataikęs. Juk toks Įžymūs visuomenininkai: 

karininkus James A. Farley, buvęs de
mokratų partijos pirmi
ninkas ir Postmaster Ge- 
neral; Francis Matthews, 
didžiulės Kolumbo Vyčių 
organizacijos vyriausias 
vytis; James J. Davis, bu
vęs senatorius; John W. 
McCormack, Atstovų Rū
mų didžiumos vadas. Gar
bės narių tarpe yra nuošir
dus lietuvių tautos priete- 
lis, mokslininkas dr. Al-

(veikiau malonių) staigmenų. Sakykim, bolševistinė pasižadėjimas aprūpinti vien “buržujus 
valdymo sistema liks ta pati. Bet jos vykdymo būdas dar daugiau suerzinąs kareivių mases, 
gali būt skirtingas. Dabar Rusijoj taip vadinamoji pro- Tokiu skystimavimu įsisiūbavusių raudonarmie- 
letariato diktatūra yra ne kas kita, tik vieno žmogaus čių nenuraminsi. “Solovja basniami nenakormiš” — 
diktatūra. Kas bus Stalino įpėdinis? Ar taip pat dik- lakštingalos pasakomis nepalesinsi — juk tai ne keno 
tatorius? O gal valdys ne vienas žmogus, bet Centrali- kito, tik pačių rusų patarlė. Kareiviai juk tai žmonės, 
nis Komunistų Partijos Komitetas? Tuomet jau būtų kurie nori žmoniškai gyventi. Ir ne vien patys. Jų tė- 
partijos diktatūra — daug panašiau į komunizmą. Gi vai ir giminės tai dažniausiai kaimiečiai - ūkininkai, 
jei valdytų vienas žmogus, tai jau susidarytų kitoniš- prievarta į kolchozus sukimšti ir einą tikrai faraoniš- 
kas režimas, nes kiekvienas diktatorius įneša savo as- ką baudžiavą. Jų sūnūs kareiviai buvo skaudžiai ap- 
menybės ypatumų. Gal bus kiek švelnesnis, žmoniškes- meluoti, kad Sovietijoj geriausias pasauly gyvenimas, 
nis. (Panašus į Staliną žiaurumu, ar net žiauresnis — Dabar patys savo akimis pamatė, kad tai begėdiška 
nebeįmanomas). Spėliotojai mini keletą kandidatų: melagystė. Natūraliai jų širdyse užvirė pagieža ir 
Ždanovą, Molotovą, Vorošilovą, Žukovą, Vasilevskį, kerštas. Kareivių žodis bus kietas ir gali išsivystyti į 
Antonovą. Penki kariškiai, vienas civilis. Reiškia, ka- labai kietus darbus. Stalinas sunegalęjęs, kas juos nu- 
riuomenė tars savo žodį. Gi raudonoji armija, Europoj maišys? Tad Rusijos vadai susirūpinę, nes ir tarp jų 
pabuvojusi, parsinešė naujų savotiškų idėjų. Ji stebė- pačių broliška meilė gausumu nepasižymi. Gali kilti 
jo “kapitalistinių” kraštų gyvenimą ir daro palygini- tokių staigmenų, iš kurių nė tas magiškas ‘ničevo” ne
iną su Sovietijos gyvenimu. Pasisako žodžiais ir dar-, beišvež.

• v

K.

pirmininkas

, komunistų gauja, persiėmus “buržujų” neapykanta, 
'ir draudžiama nepaklausys. Vadai gal ir draudė, bet 
kareiviai nesusivaldė... O bet gi Amerikos komunistai, 
neatsižvelgdami į aplinkybes, arogantiškai teigia, kad 
Amerikos Karo Vadovybė atsiuntė savo kariuomenę į 
svetimą žemę ir ieško progų susikauti. Tai tikra ne
sąmonė, nes vadas turįs nors kiek sveiko proto, nesi- 
kėsys pulti pusę milijono komunistų su dešimt kartų 
mažesne kariuomene, ypač, kad Rusija gali atsiųsti ki
tą pusę milijono komunistams į pagalbą. Čia krinta a- 
kysna įžūli komunistų taktika. Jie pavergia ir smau
gia ištisas tautas ir niekam neleidžia kištis į jų politi
ką. Gi kitiems, kad ir šešėlį jų taktikos nejučiomis pa
naudojusiems, tuojau prikiša provokaciją. Tuo būdu, 
patys prieš savo metodą protestuoja. Bet sau ją visa
dos naudoja ir griežtai uždraudžia kitiems jų išradimą 
vartoti. Kaip matome, išradimas rūpestingai užpaten
tuotas ir griežtai apdraudžiamas. K.

kas — Katkauskaitė. ir kviesti įžymiuosius vie- 
Tie įžymieji lietuvių tau- tų žmones savo skyrių re

tos draugai yra ir turi būti mėjais ir garbės nariais.
> visiems lie- ______fred Senn, Pennsylvąnijos | Daskatin’ma^ ________

universiteto profesorius/. , , ,XT . ... . . r ... jtuviams dar daugiau dirb- , . , , , »Neatsilieka ir menas. Štai, , Juo daugiau dalykų zmo-
Fondo garbės narė yra iri t1 siam kilniam salpos dar- gUg pa^s g^Įįgį. juo dau_ 
New Yorko Metropolitan ■ bui. BALF skyriai turėtų gjau jis gerbiamas.
Operos artistė Anna Kas- pasekti Centro pavyzdžiu G. B. Shaw.

Jonas Kmitas.
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Revoliucijonierių Mitingas
— Draugai! — prabilo Pilvu tis, — paga

liau atėjo ilgai laukiamas incidentas, kurs 
pasiuntė velniop nuobodžias jūsų kalbas. Re
voliucija tai revoliucija! Ji visur pageidauja
ma, bet daugiausiai tai pačių revoliucijonie- 
rių tarpe. Dabar kaip ant delno matau, kad 
Andrius Stuobrys tikras didvyris, gi Michai- 
lov - Mikulis tai tikra kiaulė. (Palauk, Miku
li, pasikumščiuosim po mitingo. )Ans didvy
ris dėlto, kad poroaė tikro revoliucijonieriš- 
ko įkarščio su žandarais, gi šits kiaulė dėlto, 
kad iš pavydo nori apteršti tą, ką jis pavadi
no žalia ja medžiaga. Draugai! aš klausiu jus, 
kuri geresnė — žalia, ar supuvusi medžiaga? 
Jūs ne kiaulės (išskyrus vieną) ir žinau, kad 
atsakysite: žalioji medžiaga geresnė. Iš jos 
ir veikėją ir vadą galima padaryti (tik ne su 
tuo išmokslinimu, su kuriuo siūlosi Mikulis). 
Taigi nusilenkime prieš žaliąją medžiagą ir 
mokykimės iš jos energijos ir inicijatyvos! 
Velniop visos supuvusios teorijos! Mokiausi 
jų per kelioliką metų ir priėjau išvadą, kad 
geriausia teorija tai pirmykštis žmogaus gy
venimas. Reiškia, tiek darbo padėta, o galų 
gale tenka grįžti prie to, nuo ko pradėjau. 
Kaimietis be jokio mokslo ir pastangų pasie

kia kultūros laipsnio, kokiam aš dabar esu. 
Visas skirtumas tame, kad aš apie tai moku 
tik pakalbėti, gi kaimietis ir nekalbėdamas 
tai padaro. Aš moku tik analizuoti, visur 
krapštytis, ir čia mano rolė baigiasi. — Štai 
prieš mus stovi darbo, inicijatyvos, energi
jos, drąsos ir pajėgumo atstovas — Andrius 
Stuobrys; štai iš kitos pusės — liguisto ir 
pikto pavydo kamuolys — Michailov - Miku
lis. Kurį pasirinksime — pliusą, ar minusą?

Ir Pilvutis triumfališkai apsidairė, tarsi 
atlikęs perkūnsargio rolę. Tiesa, jo kalboje 
viskas buvo perdėta ir įtempta, bet situacija 
liko išgelbėta. Audra atslūgo. Andrius jau 
nesisiūlė išmesti Michailovą. Tačiau padėji
mas vis dar buvo nejaukus. Michailovas grie
žė dantis, lyg nepasirinkdamas, ar pulti Pil- 
vutį žodžiais, ar kumštimis, bet nedarė nė 
vieno nė kito. Franko stovėjo kvailai išsižio
jęs, visai nesusivokdamas, kas daryti. Rosto
vas su sardoniška šypsena ant išdžiuvusio 
veido, nervingai trynė rankas. Jis matomai 
buvo šeimyniškų skandalėlių mėgėjas. And
rius jautėsi nė šiaip nė taip. Pilvučio kalba 
jam smarkiai nepatiko. Prieš tuos pasaulio 
pereivas jis nereikalavo sarmatytis nė dėl 
savo drąsos, nė dėl protinio išsilavinimo. Tai
gi bombastiškai perdėtas Pilvučio užtarinėji- 
mas jam buvo tiek pat neskanus, kiek Mi- 
chailovo užgauliojimas. Bet jis jautėsi kal
tas dėl nelemto savo įsikarščiavimo. Į Michai- 
lovo išsišokimą jam reikėjo žiūrėti su šalta 
panieka. Dabar dalykai taip virto, kad reikė
jo kas nors pasakyti, nes visi nejaukiai tylė
jo. Taigi Andrius prabilo:
— Vyrai, man labai nemalonu, kad pasikarš

čiavau dėl draugo Michailovo pastabos. Man 
reikėjo susivokti, kad dėl tokio ligonio žo
džių neverta užsigauti.
— Kas ligonis ? — šoko prie jo Michailovas.

Jis matomai buvo labai jautrus dėl savo 
džiovininkiškos išvaizdos. Pradėjo užsimegz
ti nauja nemaloni scena. Andrius atsitiesė 
visu ūgiu ir atstatė kairiąją alkūnę, o deši
niąją ranką kiek pamiklino, lyg pasirengęs ir 
atremti puoliką ir duot jam savo kumščio pa
ragauti. Tačiau Mikulis nepuolė, tur būt sku
botai susivokė, kad ne jam, viščiukui, su 
stambiu gaidžiu kovoti. Spiegiančiu, kiek 
verksmingu balsu jis protestavo:

— Su panieka atremiu šito kaimiečio pasi
tyčiojimą! Lengva jam su savo raumenimis 
gniuždinti mano smegenis. Fizine pajėga su 
juo nesusilyginsiu — tai pripažįstu. Bet norė
čiau žinoti, kokiu ligoniu jis mane stato: fi
ziniu, ar protiniu?
— Ir vienu ir kitu, — skubotai už Andrių 

atsakė Pilvutis.
— Aš pridurčiau, kad ir moraliniu, — ne

garsiai pridėjo Rostovas.
Michailovas, matomai, nebuvo draugų 

mėgiamas. Bet jis nenorėjo taip greit pasi
duoti kilstančiai prieš jį viešajai opinijai. 
Piktai, apsidairė, lyg ieškodamas, su kuriuo 
oponentu būtų jam patogiausia susikirsti. 
Deja, atrado bendrą frontą. Visi rodėsi stoją 
iš vieno prieš jį. Net dėdąsis rimčiausiu Fran
ko ir tas pradėjo jį gėdyti.
— Su tavim, drauge Michailov, mes vien 

bėdos teturime. Na, kas gi svetimuose na
muose taip nemandagiai elgiasi?
— Eserai nepripažįsta nei svetimų namų,

nei buržuazinės etikos! — piktai atsikirto Mi
chailovas, — ir draugas Franko bent tiek 
turėtų žinoti.
— Bravo! Michailovui grįžta sąmonė! — su

klykė Pilvutis. — Kai ji visiškai sugrįš, tai 
aš atsiimsiu “kiaulę”, kuria jį pavaišinau. Ką 
gi, daiktus reikia vadinti jų vardais. Bet pir
miau, drauguži, atsiimk ką esi pasakęs prieš 
mūsų gerą draugą ir šeimininką, Andrių 
Stuobrį. Tu jo vis tiek nepažeminsi negi nu
galėsi nei savo raumenimis, nei smegenimis.

Atrodė, kad incidentas šiuomi turėtų būt 
likviduotas. Tačiau Mikulis nenurimo. Jis vis 
siūlėsi įrodyti, kad Andrius bent protiniu iš
silavinimu toli gražu jam nelygus. Niekas jo 
neklausė. Pagaliau “ispanas”, kiek pagavęs 
susirinkusiųjų dėmesį, nutrauktąją savo kal
bą tęsė toliau. Jis įrodinėjo, kad revoliucija 
labai reikalinga, bet ne revoliucijonierių tar
pe. Kaip tik priešingai, draugai privalo būti 
ne tik gerai organizuoti, bet ir vieningi. Iš 
viso, be vienybės nė organizacija neįmanoma. 
Pavydas, kerštas ir kiti žemesni sumetimai 
turi būti sutramdyti, kaipo supuvusios bur
žuazijos palaikai. Žalioji medžiaga revoliuci
jai labai ir labai reikalinga, nes energija ir 
veiklumas tai patys didžiausi revoliucijos 
pliusai. Taigi Andrius kol kas daugiausiai iš 
visų čia esamų draugų revoliucijai bus pasi
tarnavęs. Todėl jam pavydėti ir mažinti jo 
nuopelnus labai netikslu ir pačiai revoliuci
jai, ypač jos pradžioje, be galo pavojinga. 
Tikri revoliucijonieriai turėtų gėdytis pana
šių scenų. Tad draugai, sukaupę visą savo su
manumą ir energiją, privalo imtis rimto dar
bo. Pirmiausia reikia išdirbti planai.
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gaus karalystę; kad Jame pilnoje vienybėje su virš- ria su šiuo gyvenimu sun-Į 
visi esame broliai ir sese- gamtinės gyvybės ir amži- kioj nuodėmėj, t. y. netu-Į 
rys. Kristus taipgi nurodė, nosios laimės Vynmedžiu rėdamos savyje viršgamti- 
kad šioj žemėj gyvendami, — Kristumi. nio gyvenimo. Jos yra la-
žmonės gali būti surišti ne Sielos, kurios yra atsi- vonai viršgamtinio gyveni-; 
vien prigimtosios giminys- skyrusios su šiuo gyveni- mo atžvilgiu, ir vertos tei-j 
•tės ryšiais, bet ir viršgam- mu, turėdamos savyje, singos Dievo bausmės, 
įtinęs (supernatural) gimi-jviršgamtinį gyvenimą, bet! Dabar aišku, kad su mi- 
nystės ryšiais, kurie toli nėra pilnai atsiteisusios rūsiais gyvųjų bendravi- 
pralenkia laiko laiptus ir Dievo teisingumui, turi at- mas yra įvairus, pagal tai, 
yra veiklios artimo meilės.’siteisti po mirties, turi at-Į kurioj būsenoj yra ta ar 

Mirusiųjų sielos, kurios’sikratyti nuodėmių (lieka- į kita siela.
svorį, ir jo gyvena viršgamtiniu gyve-1 nų), nes niekas suteptas1 Mirusiųjų sielos, kurios 

nimu, t. y. malonės stovy- negali įeiti į Dangaus Ka-pors ir turi savyje virš- 
Įsivaizduokime kas būtų je, po mirties yra amžinai ralystę. j gamtinį gyvenimą, bet turi

Yra sielų, kurios atsiski-! pareigą atsiteisti Dievo

l 
r

į

Šiandien žmogaus gyve-’gaus gyvenimo dalykai į- 
nimas lekia galvotrūkčiais, gautų tikrąjį j 
Įspūdžių staigumas ir įvai- veiksmai tikrąją linkmę, 
rūmas taip intri g u o j a 
šiandieninį žmogų, 
vos spėdamas 
yra netekęs laiko apsigal- soms ir užkulisiuose kilus 
voti. 
žmogus yra tapęs 
erzinimų sviediniu, 
jektyviai gi jaučiasi 
sėdėti Dievo soste, 
gi įsakymams, rodantiems 
žmogui kelią į laimingą 
gyvenimą, jis šaukia: Ša
lin iš kelio! Tikrovės at- tus, nemato kits kito, ne- 
žvilgiu šis antropocentriz- mato vienas antro teisių, 
mas yra gryna nesąmonė; neatskiria kas jam. o kas 
gyvenime tai žmogaus ne- artimui priklauso, 
laimės pradžia. Gimsta Laikas nelaukia. Tat ne
žmoguje savnaudiška sa- atidėliojant reikia moder- 
vimeilė. Pagautas žmogus niškam žmogui įsižiebti 
tik save mato, tik savimi dieviškosios tiesos žibin- 
rūpinasi, ir visa kita, kaip tus, kurių šviesa nušviestų 
išorės įspūdžiai, turi jo jam kelią, kurių šviesoje 
garbei, žemiškai laimei pa- pamatytų kitus tokiais, 
tarnauti. Ką šiuo keliu ei- kokie jie yra ištiesų. Kaip 
damas per gyvenimą su- saulės ar elektros šviesa y- 
tinka jam nenorint ver- ra reikalinga, kad mes kū- 
gauti, tai. jei mato įvyk- no akimis matytume, taip 
siąs, šaukia: Šalin iš ke
lio’! Jei ne — tik užkuli
siais pasinaudodamas vis- 
tiek jį nuo savo kelio paša
lina. Tie žmonės turi du 
atsakymu gyvenimo klau- šviesa yra pajėgi dvasios 
Simams: Jei man naudin- pasaulį nušviesti; tik jos 
gas esi, tai še į mano mai- šviesoje matome dalykų 
šą, o jei esi nenaudingas, faktinąją ir idealiąją pa- 
arba nenori lysti — tai ša- dėtį, 
lin nuo kelio!! Paprastame 
gyvenime jie vadinami 
karjieristais, nes siekia 
susidaryti sau gerą karjie- 
rą. Jie kartais vadinami a- 
rivistais, nemėgdami, kad 
ant jų pultų kilnių asmeny
bių ar gerų sumanymų ir 
darbų šešėliai, kai jie pa
vydo vedimi, imasi juos 
naikinti. Panašiai, jei as- laisvinti žmogaus valią iš 
meninis savanaudiškumas savimeilės grandinių ir su- 
gręsia žmogiškam gyveni- teikti visą žmogaus veiklą 
mui tarp atskirų asmenų, šiame gyvenime į tikrąjį 
tai organizacinis ir valsty- žmogaus dvasios pasaulio, 
binis gręsia šioms pasta- centrą — Kristų, 
rosioms iš moralinio orga- Su šiuo tikslu mintyje 
nizmo likti tik moraliniu pradedame vesti šį kampe-' 
chaosu. lį —

Šis kelias yra žmogaus 
bėgimas nuo savo gyveni
mo objektyvinio centro, 
taip kad išsigelbėjimas y- 
ra tik griežtame pakeitime 
gyvenimo krypties, tai y- 
ra. į Dievą. Tada visi žmo-

jog jis einant teatre operai, štai- laimingoj būsenoj, nes yra 
rrini iiarrAcno T’io/Amc .juos sekti, giai užgesus visoms švie-

Faktinai modernus gaisrui, spruktų visi iš te- 
išorės atro. vienas kitą mindžio- 

Sub- darni ir žudydami, 
turįs

Dievo
Panašių dalykų matome 

dabartiniame žmogaus gy
venime. Modernusis žmo
gus, užgesinęs savo prote 
dieviškosios tiesos žibin-

dieviškosios tiesos šviesa 
yra reikalinga, kad mes 
protu matytume save ir ki
tus kokie tikrenybėje esa
me. Tik dieviškosios tiesos

Raišam mažai akys pa
gelbsti vaikščioti. Panašiai 
yra dvasios pasaulyje. Kol 
pavienių žmonių (ar atski
rų grupių) valios yra sava-, 
naudiškumo suparalyžuo- 
tas, tol dieviškosios tiesos 
šviesa maža gali pagelbėti 
žmonijai atgimti.

Dieviškoji meilė turi iš-į

“Kristaus Šviesoje’’— 
kad Jojo šviesa nurodytų, 
mums kelią tiesai į žmo
gaus protą, į žmogaus šir
dį. ir į žmonių tarpusavio 
santykius, — ir tada gims 
mūsų gyvenime dvasinis 
renesansas.

BENDRAVIMAS SU MIRUSIAIS

I

“Melskitės vieni už kitus, 
kad būtumėte išgelbėti, nes 
daug gali nuolatinė teisiojo 
malda.” (Jok. 5,16)

Žmogaus minties istorija 
liudija, kad supratimas 
bendravimo su mirusiais 
keičiasi pagal supratimą 
mirusių būsenos. Žmonės, 
kurie mano, kad su žmo
gaus mirtimi baigiasi žmo
gaus gyvenimas, gali turė
ti tik moralinio ryšio su 
mirusiųjų liekanomis: kiek 
šios liekanos gyvai prime
na to žmogaus nuveiktus 
darbus vienokiu ar kitokiu 
pagerbimu. Šis bendravi
mas su mirusiais yra klai
dingas, kai remiasis klai
dingu pagrindu, kad žmo-

i

I
Tik klausi- 
sielos būse- 

Koks jos 
su gyvai- 

Yra įvairūs atsaky- 
bet Kristus, pavyz- 
ir pamokymais, ne

Apsišvietęs žmogus yra 
tas, kuris žino savo šio gy
venimo uždavinį ir kiek 
galėdamas stengiasi jį at
likti. L. Tolstojus.

gaus mirtimi viskas bai
giasi.

Bet vistiek, galima saky
ti, jog beveik pas visas 
tautas yra nujautimas ir į- 
sitikinimas. kad žmogaus 
siela turi atskirą gyveni
mą nuo kūno, 
mas kokia yra 
na po mirties? 
bendravimas 
siais? 
mai. 
džiu
tik parodė kelią vedantį į 
tikrąją ir amžinąją laimę, 
bet taip pat išaiškino dau
gelį žmogaus žemiškojo ir 
pomirtinio gyvenimo daly
kų. Jis savo dieviškuoju’ 
autoritetu nurodė, kad 
žmogaus siela po mirties! 
gyvena: kad sielų likimas, 
po mirties nėra lygus; kad 
yra reikalas atgimti nau
jam antgamtiniam gyve
nimui. norint įeiti į dan-

teisingumui, jokio bendra
vimo iš savo pusės negali 
turėti nei su gyvais, nei su 
laimingomis sielomis, kol Į 
pačios yra atsiteisimo pa
dėtyje. Bet joms padėti, 
greičiau atsiteisti Dievo 
teisingumui, gali tik lai
mingosios sielos, tiek ypač 
gyvieji savo viršgamtinės 
vertės gėrybėmis, nes sese
rys už seseris, broliai už 
brolius gali atsiteisti šei
myniniam teisingumui, di
džiosios viršgamtinės šei
mos, kurios tėvas yra dan-

giškas tėvas. Čia kaip tik 
aiškiausiai ir pilniausiai 
'randa pritaikymą pirmiau 
minėtas viršgamtinio vi
suomeniškumo ir giminin
gumo principas.

Pasitikėdami Dievo gai
lestingumo ir viršgamtiš- 
ko visuomeniškumo realiu 

, gaivalingumu, galime ma
inyti, kad mūsų brangiųjų 
pažįstamų vėlės yra atsi- 

! teisimo padėtyje ir jų būk
lė mus įpareigoja ištiesti 
joms tikrosios pagalbos 
'ranką. J. G.

Pasisukti
Elektriką

Virti?

■>w
•C.-....**

Kodėl Aš Turiu Planuoti

ELEKTRA VIRTI YRA ŠVARU: Elektros

Ar jūs interesuojates savo šeimai turėti maistin- 
gesnius valgius ateityje?

— Su didesne ir lengvesne skuba, kaip jūs esa
te žinoję pirmiau?

— Vėsioje, malonioje 
aplinkumoje?

— Ir ekonomiškai?

Mes tikime, kad šeimininkės atsakys TAIP! Tam 
yra keletas priežasčių, kodėl mes rekomenduoja
me ELEKTRA virti - kepti.

r n
■ ll

karštis yra be suodžių. Skaurados pasilieka 
visuomet švarios. Sienos, langai ir firan- 
kos stovi švarios.

SVEIKA: Vertingi vitaminai, natūralūs 
valgio skysčiai pasilieka maiste verdant 
elektra ir tuomi šeima gauna daug maistin- 
gesnį valgį.

VESU: Eiektrikiniai pečiai yra per aem 
r £ inuliuoti. Viršutinės pečiaus dalys perduo- 

da karštį tiesiai puodams su mažiausiu ši- 
—- lumos bereikalingu išnaudojimu.

%

Tas 
pats switch’iaus pasukimas nustato vieno
dą virimui temperatūrą kiekvieną syk.

SAUGU: Elektrikinis pečius yra taip sau
gus. kaip elektrikinė lempa. Gera pečiaus 
insuliacija neperleidžia karščio — yra vėsu 
— pečius iš lauko neįšyla.

LENGVAI KONTROLIUOJAMAS:

TIKRAS: Elektros karštis nustatytu tem- 
pu niekad nesikeičia. Gerai padarytas ter- 
mostetas užtikrina nustatyto karščio tem- 
peratūros tikrumą.

GREITAS’ Elektros karštis visuomet gau
namas ir taip greitai užvirina, kaip galima 
greitai užvirti ar iškepti.

EKONOMIŠKAS: Karštis labai gerai iš
matuojamas ir kontroliuojamas switch’iu- 
mi — kad jūs galite kepti su “sutaupytu" 
karščiu, didelį laiko nuošimtį.

AUTOMATIŠKAS: Daugelis elektrikinių 
pečių turi autamatiškus prietaisus, kad ir 
išėjus iš namų, valgis gali būti išvirtas ar 
iškeptas pilniausioje tvarkoje.

Jus tuojau galėsite pirKti pa
gerintą elektrikinį pečių kaip

Čia yra elektriška ateitis priešakyje...

Ir nori padėti jums kuo daugiausia 
ja pasinaudoti
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Specialus Pranešimas
Kaip Gyvena Lietuvos Tremtiniai 

Vakarų Vokietijoje-

Faktai ir Palyginimai
1 (Paruošta Sočia! Service Bureau)

ją vardą. Paskutinė vals
tybė naujam vardui pripa
žinti buvo Prancūzija, ka
me ukrainiečių išsilaisvini
mo kova prieš Petrą buvo 
plačiai žinoma, kaip liudi
ja Voltaire’o tikslus laisvę- 

; mylinčios Ukrainos apibū
dinimas. Vakarų Europos 
valstybių lėtumas pripa
žįstant naująjį Maskolijos 
vardą buvo pagrįstas ver
tinimu, kad šiuo veiksmu 
Maskolija mėgino pasisa
vinti kaipo savąją Kijevo 
istoriją ir tradicijas... Be do tiktai po to> kai senojį 

Rusė subyrėjo į smulkias 
kunigaikštystes.

j Nestorius, Kijevo vie
nuolis, yra seniausias isto
rinis šaltinis. Iš jo metraš
čių yra aišku, kad “Ruska 
Ziemlia” terminas buvo 
taikomas išimtinai Ukrai
nai, kuri turėjo Rusės di
nastiją, Rusės metropoliją, 
ir Rusės teisyną (Ruska 
Pravda, ne “Russkaja 
Pravda”).

Kai susikūrė naujos ku
nigaikštijos, nauji valdo
vai suprato Rusės vardą. 
Pa v., Ipatjevo kronika 
1147 m. užrašė, kad Nov
gorodo Sviatoslavas pa
siuntė pasiuntinį į Suzdalį: 
“Aš žygiuosiu į Kijevą Ru
sėje”. Pasiuntinys “Jurgis 
nukeliavo į Rusę su suzda- 
liečiais ir rostoviečiais”. 
1155 m. Suzdalės kunigaik
štis “nuvyko į Rusę, į Ki
jevą”. 1199 metais: “Kuni
gaikštis Jaroslavas Mstys- 
lavič mirė Rusės Perejas- 
lavy”. Ta pati kronika ski
ria “Ruski Perejaslav” nuo

Tęsinys 7-tame pusi.

Benamė šuo-motina buvo valgiu sušelpta šios mažytės mergytės. Tai
gi jai atmokama “bučkiais”.

lų kariuomenės. Jau priim
ta per 200 lietuvių. Visi ap
rūpinami anglų kareivio 
daviniu.

Augsburg (USA zonoje). 
Lietuviai tremtiniai su
talpinti RAD (Reichs Ar- 
beit Dienst) priklausiu
siose patalpose. Maitina 
UNRRA.

Ochsenzollb Hamburg — 
(britų zonoje). Lietuviai 
gyvena bendroje su lat
viais ir estais stovykloje. 
Maistas patenkinamas. 
Anglai kasdien į stovyklą 
atveža vokiečių orkestrą.

Lubeck (britų zonoje). 
Savaitinis maisto davinys 

į sudaro 3,970 gr. duonos, 
700 gr. miltų, 400 gr. mė
sos, 150 gr. sviesto, 150 gr. 
cukraus, 150 gr. marmela
do, 100 gr. kruopų, 1 kg. 
daržovių, 3.5 bulvių ir 62.5 
gr. druskos.

VVatenstadt (USA oku
pacinėje zonoje). Stovyklą 
neseniai aplankė Tarptau
tinio Raudonojo Kryžiaus 
atstovai iš Ženevos, pra
nešdami. kad lietuviams 
ten teksią praleisti žiemą. 
Stovyklos aplankymo išda
vas žadėjo pranešti A.meri- 
kos lietuvių ir Raudonojo 
Kryžiaus vadovybėms.

Papildoma žinutė (gauta 
vėliau). Watenstadte įstei
gtas Lietuvių Sąjungos 
skvrius. Netoli laikomi lie- 
tuviai belaisviai regulanai 
šelpiami maistu iš tremti- 

) nių išteklių, 
tų paleidimu.

j dienas buvo 
pirmieji.

Stovyklose 
70 G angliškos 
kiškos kilmės maisto, 
lorijų skaičius padidintas 
iki 2100. Kokybės požiūriu, 
angliškos kilmės maistas 

už vokiš-

i

pageidauja- 
nėra būtinas.

(Tęsinys)
UNRRA pritaria lietuvių 

akademinės stovyklos kū
rimui. Joje turėtų susitelk
ti akademinė januomenė ir 
profesūra...

UNRRA sutinka priimti 
savo tarnybon nedidelį lie
tuvių skaičių. Visų pirma 
pageidaujami gydytojai ir 
asmenys dirbusieji labda-j 
ros srityje. Anglų kalbos 
mokėjimas 
mas, bet
Šiaip, svetimų kalbų reikia 
mokėti. Norintieji gauti 
tarnybą UNRRAje, turi 
kreiptis su prašymu į lie
tuvių centrą...

UNRRA centro buvo 
pranešta, kad į vokiškus 
universitetus prašymus 
reikia paduoti per savo 
stovyklos vadovybę. Vi- ! 
suose universitetuose, ku
rie jau atidaryti ar bus 
šiemet atidaryti, Pabaltijo i 
studentams numatytas] 
tam tikras vietų skaičius...]

Donauvvoerth (USA oku
pacinėje zonoje). Maistas; 
vidutinis — vokiškos kor
telės ir papildomos korte
lės užsieniečiams...

Eichstadt (USA zona). 
Stovykloje gyvenančius; 
globoja ir maitina UNR
RA. Paskutiniu laiku mai
stas paprastėjo. 
gyvenantiems
liams, UNRRA yra įstei
gusi valgyklą mieste, kur 
pietūs duodami nemoka
mai. Veikia gimnazija ir 
gyva kultūrinė veikla.

Haffkrug (britų okupa
cinėje zonoje). Stovyklos) 
lietuvių vaikams Švedijos! 
Raudonasis Kryžius at
siuntė dovanėlių...

Kiel (britų zonoje). Mai
stas patenkinamas... i

VVentorf (britų zonoje), žymiai geresnis
Maisto, davinys dienai —|kąjį. Stovyklų vyrams įve- 
duonos 400 gr. mėsos 57 dama trijų dienų darbo 
gr., riebalų 30 gr., cukraus'prievolė po 4 valandas die- 
35 gr., kruopų 25 miltų] roję. Stovyklas pradėta į- 
150 gr. Stovyklą išlaiko; rengdinėti žiemai.
Britų Raudonasis Kryžius. Hannover (britų zonoje).

Hamburg (britų zonoje).!Čia susidarė Hannover- 
Lietuviai priimami pagel-) Braunschwaig apygardos 
biniams darbams prie ang-; lietuvių Komitetas. Kai

Privačiai 
svetimša-

Rūpinamasi
Prieš kelias 

paleisti šeši

ar pateisinamas rusų var-
trukus turintį įvykti trem
tinių perkėlimą į vakarus, 
į didesnes stovyklas.

Mannheim (USA zona). 
Stovykloje gyvenančius 
maistu aprūpina UNRRA.

Tubingen (prancūzų o-

duoda m a 
ir 30 G vo- 

Ka-

DO SUTEIKIMAS MASKO
LIAMS?

I

!

Pavarčius senuosius lie-! 
tuvių kalbos žodynus, mes. 
matome, kad: (1) Jėzuito 
kun. Konstantino Sirvydo 
“Dictionariums trium lin- 
guarum”, išlęistas Vilniu
je 1629 metais, turi du api- 
buninimu: “gudas, Gudai
— ruthenus, Russia — ru- 
sin, Rus”, ir “Maskvyčiaii
— Moscovia — Moskwa 
|(panstwo”); (2) Pilypo) 
i Rugio - Ruhig “Littauisch-

to, šiuo veiksmu Maskolija 
įspėjo, kad ji kėsinsis pa
veržti ukrainiečių ir balt- 
gudžių gyvenamas žemes... 

“Po šio ukazo, Maskoli- 
jos diplomatai užsienyje 
gavo tikslias instrukcijas 
įtikinėti ir net gi papirki
nėti svetimų valstybių val
dininkus ir laikraštinin
kus, kad jie išimtinai nau
dotų naująjį vardą.”

• i Autorius primena, kad 
Kijevo Rusės istorija yra 
sena — Rusų valstybė išsi
laikė ligi 1349 m., kuomet 
Lietuva užėmė Kievą. Iš 
kitos pusės, maskoliai isto-j 
rijoje atsirado tiktai 12-! 
me amžiuje, ukrainiečiui 
kolonijose, kuriose gyveno 
suomiškos ir uralo - altaiš- 
kos kilmės giminės susi
maišę su slavais. Maskoli
uos valstybinė istorija pra
sidėjo tiktai Totorių ant- 

; plūdžio metu. Baltgudžių 
valstybė apie Polocką ir gi 
senesnė kaip Maskolijos. 
Istoriniai šaltiniai “ru
sais, rusinais” vadino tik
tai ukrainiečius ir baltgu- 
džius, gi maskoliai atsira-

Rašo adv. Kostas R. Jurgėla

Jau prieš kelis metus, 
, beskaitant istorinę Lietu- 

kupacinėje zonoje). Lietu-Įvoje išleistą literatūrą ir
vių tremtinių santykiai su spaudą, turėjau noro išsi- 
prancūzų vadovybe geri, aiškinti: ar gali būti tikslu 
Visi lietuviai maitinasi painioti rusų ir maskolių 
svetimšalių valgykloje.]vardus? Istoriniai žiūrint, 
Maistas neblogas ir duoda- ruso vardas Lietuvoje pri
mas nemokamai. * gijo tiktai 19-jo šimtmečio

Flensburg (britų zono- gale ir šiame šimtmetyje, 
je). Vaikus iki 12 metų mūsų ausims priprantant'
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o visi kiti gauna vokiškas ir panslavų propagandos, 
maisto korteles ir priedus 
pagal orderius.

Papildoma žinia (gauta kurie praeitame šimtmety 
vėliau). Maisto norma šie- pradėjo “rusų” tautą skal- 
kia 2000 kalorijų.

Nuremberg (USA zona), sus, malorosus ir bieloru- 
Stovykloje gyvena apie]SUs, mėgsta aiškinti, kad 
600 lietuvių. Veikia vaikų tas žodis neva kilęs nuo 
darželis, pradžios mokyk-] vyraujančios jų tautos 
la ir progimnazija. Daugu- žmonių plaukų spalvos: 
ma lietuvių iki šiol, gyveno “rusyj”, rusvas. Jie, aišku, 
apgriautame garaže. Da- paneigė ukrainiečių tautos 
bar jau persikėlė į gyvena- esimą — tai tiktai buvęs 
mus namus, kurie dar be 
langų. Tremtinius aprūpi
na Amerikoniškoji Armi
ja. Maistas neblogas.

Heidelberg (USA zona). 
Lietuviai tremtiniai gyve
na privačiai, mieste, 
narnos vokiškos maisto 
normos.

Pastaba: Vokiškos mais- plotus valdyti atėjo, ar bu-įtinęs ęūšies kalbą. Lietu 
to normos tesiekia vos pu- vo pakviesti, švedai iš vos priešai rytuose, nuo ži 
sę Displaced Person davi- Rodslagen srities, ir nuro-'los senovės, buvo vadina 
nio.

Voiden (Meierhof stovy
kla). Gyvename ankštokai, 
mintame vidutiniškai, gau
nama užsieniečiams skir
tas normas.

Hanau (USA zona). Čia 
gyvena per 3000 lietuvių. 
Tai gausiausias lietuvių 
susibūrimas USA okupuo
toje zonoje. Stovyklą išlai
ko UNRRA.

Schvvarzenbeck.
t nesiskundžiama.

Biberach a. R. 
zų zonoje). Prancūzų kari- 0.5 litro pieno, 
nė administracija lietuvius) Bregenz (prancūzų zono- 
globoja ir aprūpina geru je). Tarp Alpių, ežero Bo- 

Į maistu. Į den pakrantėje, esančiame
Ollo (Ovelgon ir Oldau Bregenz mieste yra susitel- jis paskelbė savo straips- 

stovyklos britų zonoje). O- kę apie 150 lietuvių. Visi 
velgon veikia prekybos gyvena privačiai. Maitini- 

į mokykla. Tai pirmoji lietu-) mas geras. Brogenz yra vi- 
’vių prekybos mokykla Vo-so Voralberg lietuvių cent- 
: kieti joje. Stovyklos dienos] ras. 
.maisto davinys toks: duo-) Lustenau (prancūzų zo
nos 400 gr., mėsos 50 gr., noje). Stovykla veikia 
sviesto 50 gr., ir smulkūs Prancūzų Raudonojo Kry- 
priedai. Ižiaus žinioje. Patalpos pa-

Blomberg (britų zonoje).!kenčiamos, maitinimas ge- 
Dienos maisto davinys —ras. 

'duonos 500 gr., mėsos 25* 
)gr., sviesto 35 gr., bulvių 
600 gr., žirnių 100 gr., cuk
raus 15-20.

Neu Munster (britų zo-

maistu aprūpina UNRRA,) prie “rusų” kalbos, garsųdeutsch - n visi kiti malina vokiškas ir- nonclovn nrnnoorandnc UeUtSC es U eu C

•

“Ruso” žodžio kilmė įvai
riai aiškinama. Maskoliai,

dyti į tris dalis; velikoro-

I

I

Mayor D>ck VVatson and Don Murphy. of Boys’ Town, Nebraska, know< 
it pays to conserve It’s good news to them that four ration points arej 
ncw given for every pound used *at tvrned in. They know, too* 
what used fat helps to make: synthetic rubber, pharmaceut<cal».jsoaoi 

. pamts. lubocants and tnousands rnore^essentjiats,’“**^
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ttauisches Lexicon”, išleis
tas Karaliaučiuje 1747 me
tais, turi vieną Prūsų lie
tuviams žinomą (jie su 
maskoliais nesusiekė) var-i 
dą: “gudas, ein Gudde, eini 
Pole, der von Suedosten1 
grenzet”. Mes visi gerai ži
nome, kad gyvoje ramių' 
gyventojų kalboje “gudas”] 
Prūsų Lietuvos gyvento
jams reiškia “didlietuvį”, 
žemaičiui reiškia aukštaitį 
ar betkurį ateivį, dzūkui 
reiškia baltgudį. Kalbiniu- j 
kai aiškina, kad gudas ka- 

įdaise buvo gotų tautos na-, 
i rio vardas, kai dar gotai 

rU 'gyveno į pietryčius nuo 
aisčių ir nebuvo nusikėlę į 
Vokietiją ir Švediją.

dialektas, tarmė, gi patys 
ukrainiečiai esą “maloro- 
sai”, mažarusiai. Iš kitos) 
pusės, estų ir suomių mok-! 
slininkai teigia kitaip: “ 
sas” tėra švedo vardo iš- 

Gau- kraipymas. Jie teigia, kad 
dabartinis vakarinės (Eu
ropinės) Sovietų Sąjungos! Betgi, kiek tai liečia poli-

Norėti Padėti9'

1 as Yra Puiku

telefonų kompanijos yra pa-
ÎTIKRŲJŲ.
grindinis dalykas, kad jus gautumėte gerą pa
tarnavimą. Štai dėl to mes ir biznyje esame. 
Bet šiomis dienomis, kada svvitchboards ir ope- 
ratorkos taip užimti, mes tikrai Įvertiname tų 
žmonių draugišką nuoširdumą, kurie daro vis
ką, kad tik gavus geresnį patarnavimą sau ir 
kitiems. Čia yra keletas Įpročių, padedančių 
gauti geresnį patarnavimą, naudojant telefoną.

pakviesti, švedai iš1 vos priešai rytuose, nuo ži-

“maskoliais” išimtinai. į 
Pasiskaitykime senovės Į 
raštus iš 17-jo amžiaus, iš į 
18-jo amžiaus, iš Aušros-i 
Varpo - Apžvalgos laikų. 
Politiniai atsišaukimai J 
nuo 1794 m. ligi 1905 m., į 
kalbėjo išimtinai apie 
“maskolius”, ne “rusus”, i

do, kad ligi šiol Švedija mi 
suomių kalboje yra Ruotsi, 
estų kalboje Rootsi. Jų 
valdomi slavai tą švedų gi
minės šakos vardą iškrai
pė į “ros”, “rus”. Labai ga- 

] Ii būti, kad ir Rusnės, Klai
pėdos krašte, vardas yra 
tos pačios kilmės, nes Dau
guvos ir Nemuno žiotyse; Kai dėl maskoliaus var-Į 
yra buvę vikingų koloni-)J“ x "

)j°s. ]

I
I

i

Maistu
nys: duonos 400 gr., me-

(prancū-sos 50 gr., sviesto 50 gr.,

do išsivystymo į prisisa
vintą ruso vardą, daug 
vertingos mokslinės me
džiagos teikia plačiai žino
mas ukrainietis istorikas, 
prof. Nikolaj Čubatyj. Vė
liausiame (š. m. rugsėjo) 
bertaininiame “The Ukrai- 
nian Quarterly” numery

1nį: The Meaning of “Rus
sia” and “Ukraine”.

Jisai pažymi pat pradžio
je, kad 1713 metais caras 
Petras I išleido ukazą, pa
gal kurį seniau Maskolijos 
vardu žinoma valstybė pa
krikštyta “Rossija”. Šis 
krikštas “sukėlė nusiste
bėjimo svetur, nes visi ži
nojo, kad Maskolija niekad 
nebuvo Rusija. Betgi, nau
jam vardui tučtuojau pri
tarė vokiečiai, kadangi vo-

PATIKRINK NUMERI — Netikras numeris be
reikalingai paima laiką ir gaišina telefoną.

2

3

IŠ ANKSTO SUPLANUOK KĄ KALBĖSI — 
Jūs patys sutaupysite sau laiką ir kitiems, jei 
iš anksto suplanuosi pasikalbėjimą.

KALBĖK AIŠKIAI — Kalbant, naudok normalų 
balso tona ir kalbėk tiesiai j triūbelę. 1

Oldau. Beveik visi stovy
klos gyventojai buvo UN
RRA sušelpti rūbais ir ap
avu. Maistas, palyginti, kiškieji Petro patarėjai tą 
geras. Kiekviena šeima vardą buvo pasiūlę. Su lai- 

noje). Dienos maisto davi- maistą gaminasi atskirai.

4
•9

•9

ku ir Anglija priėmė nau-

ATSAKYK TUOJAU — Skambinant telefonui, 
tuojau atsakyk., tas sutaupys laiką ir mes tą 
nuoširdumą labai Įvertinsime.

New England Telephone & Telegraph Co.

1
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GIRDĖTI LIETUVIU! 
KOLONIJOSE '

BRIC-HTON, MASS.
Lapkričio 10 d. įvyko Lietu- 

ų Katalikų Moterų Žiburio 
klubo suruošta vakarienė, ku
ri s pelnas paskirtas Brocktono 
N ..kryžiuotojo Jėzaus vienuoly
nu: ir Cambridge parapijos Se
serims mokytojoms. Pelno liko 
$50.00.

Labai nuoširdžiai ir sunkiai 
pasidarbavo šios šeimininkės: 
pp. Elzbieta Dirsienė. Kazimie
ra Pakštienė. Ona Jonikienė. 
Pranė Žalinskienė, Ona Jakutie
nė .r Viktorija Geležinvtė.

Garbė Žiburio klubui ir pasi
darbavusioms narėms šiam kil
niam tikslui!

1
keletą metų dirbo Abbett labo
ratorijoje. Mr. Schreder dirba 
Veteranų ligoninėje. St. Cloud. 
Jis yra baigęs St. Francis kole
giją. Loretta. Pa. Jis yra šio 
karo veteranas, kuriam teko ko
voti Anglijoje. Prancūzijoje. 
Belgijoje. Olandijoje ir Vokieti
joje. Jis yra pasižymėjęs kovose 
su priešu.

Jaunieji praleidę “medaus mė
nesi“ apsigyvens St. Cloud. 
Minn. Linkime jaunai porai Die
vo palaimos, linksmo ir malo
naus sugyvenimo. Žvalgas.

Rap.

VETERANAMS 
PAGALBA

WAUKEGAH, ILL.

šaunios Vestuves

r

Pi ii
* J

Ii
■ ■* šj
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A.

K? , •

/vvenusi č

na. kurios ištekėjusios pavardė 
nežinoma, kilusi iš Sidabriškių 
km.. Vabalninku vai., Elržų ap., 
iki šio karo gyveno Čikagoje.

GUREVIČIENĖ - Vaivadaitė, 
Marija.

JANČYS, kilęs iš Skapiškio, 
Amerikoje gyvenantis jau per 

į 33 metų.
J ARMALIENĖ

; kagoje.
JASINSKIENĖ - Vaivadaitė, 

i Pranciška, gyvenusi Philadel- 
• phia. Pa.

JUKNA. Adomas, sūnus An-
: tano, kilęs iš Purplių km.. Lau
žu vos v., Mažeikių a., gyvenęs

Į Lavvrence. Mass.
JURKEVIČIUS, Bronislovas.
JURŠĖNAS, Vytautas, Ame

rikoje žinomas kaip Jurshenas
; Witold. gyvenęs Čikagoje.

JUŠKAITĖ, Anelė, kilusi iš
; Vyžuonų miestelio. Utenos aps. 

KAIRIENĖ - Bartkevičiūtė.
gyvenanti Pittsburgh. Pa., ka- 

i me turimomis žiniomis su savo 
; vyru Leonu turi kepyklą.

KALIUNIENĖ - Lapiniaus-
: kaitė. Jadvyga, duktė Petro, 
kilusi iš Naujalyčio. km. Varė
nos v.

Ieškomieji ar apie juo j žinan- 
; tieji maloniai prašomi atsiliep
ti:
Consalate General o j Lithuania 

, Ifl Mest 82nd Street
Netc York 2^, -Y. Y.

I
teisy

bė. kad veteranui yra duo
ta pirmenybė kas link Ci
vil Service darbų? Klausia 
antrojo pasaulinio karo ve
teranas.

Atsakymas. — Veteranų

Klausimas. — Ar

sv.
Baltramiejaus bažnyčioje, ilga
mečių “Darbininko” skaitytojų 
ir rėmėjų Jono ir Zuzanos žekų Pirmenybės Aktas iš 1944 
duktė Diana priėmė moterystės 
sakramentą su Leo J. Schreder 
iš St. Cloud. Minn.

Vestuvines iškilmingas šv. mi
šias celebravo jaunojo brolis, 
kun. William Schrede. T. O. R. 
iš Loretta. Pa., kuris nesenai 
grižo iš Indios. Ten jis misijo- 
r.ieriavo per septynius metus.

Vestuvių liudininkais buvo 
jaunosios brolis daktaras 
žmona.
pp. Dr. žekų namuose. 601 N. Klausimas. — Antrojo 
Sheridan Rd. Pokilyje dalyvavo pasaulinio karo veteranas 
jaunųjų giminės ir artimi drau- praneša, kad būdamas Lai- 
gai. Į vyne buvo

Jaunoji p-nia P

Lapkričio 6 dieną, lietuvių

m. pabrėžia, kad karo in
validas gauna pirmenybę 
(išskiriant darbus, kurie 
moka daugiau negu $3,000 
į metus). Moterys užima 
beveik pusę visų “civil ser- 
vice” darbų, ir rokuojama. 
kad daugiau negu 60 L vi
sų federalių darbų moka 
$1,800 arba mažiau į mė

sų tus.
Vestuvių pokylis įvyko,

j vyne buvo apdovanotas
Schreder per “purple heart”. Jis pametė

z • 'X ' Z_ - z
-6 >• -<• V

Anniversary

SALE
I. J. Fox didžiausia kailinių firma A- 

merikoje skelbia dideli kailinių išparda
vimą ANNIVERSARY SALE. I. J. FOX 
krautuvėje yra didžiausias 1946 madų 
kailinių pasirinkimas prieinamiausio- 
mis kainomis ir geriausiomis sąlygomis.

Kas dabar kailinius nusipirks mūsų 
krautuvėje, tie galės padėti iki ateinan
čio rudens Į storage už kurį nereikės nie
ko mokėti.

§
□
’ <

Mūsų krautuvėje galite kailinius pirk
ti ant išmokėjimo. Atėjusios į krautuvę 
visuomet reikalaukite, kad Jums patar
nautų šios krautuvės lietuvis atstovas p. 
Bernardas Koraitis, kuris yra kailinių 
ekspertas ir žinovas.

Nelaukite rudens kailinius pirkti, pir
kite dabar, kada yra plačiausias jų pa
sirinkimas. Pasinaudokite proga!

Iš kairės į dešinę sėdi — Vincas Sabas, marnas. ir jo žmona Amilija (Jakutytė), pp. Marce
lė ir Benediktas Jakučiai.

Stpvi iš kairės į dešinę— Klemensas, Steponas (karys-veteranas), p. Ona Ogolvie (Jakuty
tė), Alfonsas (karys-veteranas), Genovaitė ir Jonas, šiame vaizde nėra pp. Jakučių žento Povilo 
Ogolvie, kuris tebėra karo tarnyboje ir randasi Japonijoj.

Pp. Benediktas ir Marcelė Jakučiai, gyv. 20 St. Paul St., Cambridge, mini savo 35 metų ve
dybinio gyvenimo sukaktį. Ši sukaktis pp. Jakučiams yra maloni ir linksma, nes abu sūnūs — 
Steponas ir Alfonsas grižo iš karo tarnybos sveiki ir garbingai atleisti, pp. Jakučiai yra labai 
nuoširdūs LDS nariai. “Darbininko” platintojai ir rėmėjai, p. Benediktas Jakutis yra uolus vei
kėjas parapijoje ir jos draugijose. Jis yra B ALF 60 skyriaus pirmininkas, Blaivininkų Susivie- 
nymo Centro vice-pirmininkas ir kitų organizacijų valdybų narys.

Malonu sveikinti pp. Jakučius, uolius veikėjus ir stambius lietuviškos katalikiškos spaudos 
ir įstaigų rėmėjus, jų 35 metų vedybinio gyveni mo sukakties proga, ir linkime jiems geriausios 
sveikatos ir Dievo palaimos sveikiem sulaukti auksinio Jubiliejaus.

W. J. Chisholm
GRABORIUS

“Asmeniškas Patarnavimai'

331 Smith St.,
PROVIDENCE, R. I.

Telephone:

Ofiso: Dexter 1952

Namų: PI. 6286

1

ženklelį, ir dabar nori ži
noti kur gali gauti dupli- 
katą.

Atsakymas. — Taip. Pa
rašyk pilną vardą, laipsnį į 
kada buvai atleistas, vietą! 
kur įstojai į tarnybą ir vie
tą kur buvai atleistas, ir 
savo Laivyno išduoto žen
klelio numeri. Pasiųsk į , ‘ _ z? i seimos nariai, gvvenę Brooklvn.Bureau of Navel Person-Į y 
nei. \Vashington 25. D. C.’ & i— I

I

Lietuvos Generalinio Konsu
lo New Yorke Paieškomi 

Asmenys:
DIČKAUSKAI. Kazimieras ir 

Adelė Liepinaitytė, ir jų sūnus 
Viktoras, gyvenę Brooklyn, N. 
Y.

DIDVALIS. Jonas, arba jo

DULINSKO. Fedrinando, ki
lusio iš Kulšėnų km.. Sedos v., 
Mažeikių a., gyvenusio Boston. 
Mass. Įpėdiniai ar artimieji gi
minės.

i i 
i
sūnūs Jono, kilę iš Kybeikių 
km.. Kybartų v.

GARBAUSKIENĖ - Mikštai
tė. Monika, kilusi iš Veliuonos 
v.. Kauno apskr.

Albert R. Barter
Pirmiau — Pope Optical Co.

Kada Jums reikalingi akiniai leis
kite mums išegzaminuoti akis ir 
pritaikinti akinius. Mes padarome

GAIDAMAVIČIŪTĖ. Kazi
miera. kilusi iš Vyžuonų mies
telio, Utenos apskr. ;T

I

GALINIAI. Juozas ir Vincas,!

GEGŽNA. Vincentą.
GLINSKĮ - Lynski Magar, 

,ucy. kilusi iš Panevėžio aprk. 
GRIGALIUNAITĖ, Magdale-

dirbtinas akis. 
Room 206

Tel. 6-1944
397 Main St.,

DOVIDONIENĖ. Ona. gyve
nusi Philadelphia. Pa.

DRONSEIKA. Juozas, gyve
nęs Brooklyn. N. Y.

naudotis GI biliaus mokslo 
parūpinimais, bet nori kas
dien lankyti kolegiją, apie 
40 mylių nuo jo namų. Ar 
valdžia jam padės padeng
ti kelionės išlaidas?

Atsakymas. — Vetera- 
’ nas pats turi užmokėti ke

lionės išlaidas pagal GI bi- 
lių. Tik karo invalidai, ku
rie paura “vocational re-

t

3? Klausimas. — Mano v v- 
g- ras dabar tarnauja Pacifi- 
S: ke. Mūsų antras sūnelis ką 
<£. tik gimė. Draugai man pa- 
% taria prašyti šeimos pa- 

skyrimą naujam kūdikiui. 
B Prašau pranešti ar galiu 
B taip daryti?
B Atsakymas. — Tain. To-

kis paskyrimas prasideda
■G; pirmą dieną to mėnesio,' 

kuriame kūdikis gimė. Tė- 
vas arba tamsta gali pa- 
siųsti prašymą. Jeigu tam-

® sta išpildai tolų prašymą. habj!itation- t Public 
pasiųsk į Bureau of N avy

?B Personnel. \Vashington 25.
& D. C. ir pristatyk certifi- 

kuotą kopiją kūdikio gimi-
W mo certifikato. Jeigu vy-, .. . .. ras prašo, jis pasiunčia 

prašymą per reguliarius 
Laivyno kelius.si

V;'z

?Bi s
M nori&

Law 16, nemokamai trans
portuojami į mokyklas, 
kurios kiek tolumo nuo j j 
namų.

Klausimas. — Dabarti
niu metu šis veteranas 
gauna taip vadinamą “dis- 
ability” pensiją iš Vete
ranų Administracijos. Jis 
nori įsteigti savo biznelį ir 

i žinoti ar Veteranų 
Administracija paims jo 
pensijos mokesčius užmo
kėti skolas, jeigu tas biz- 
nelis nebus pasekmingas.

Atsakymas. Ne. Pensijos

Klausimas. — Ar teisy
bė, kad Armijos oficierius, 

i kuris atleistas nuo parei
gų ir parvažiavęs namon, 
turi nešioti uniformą?

Atsagkymas. Ne. Kari
ninkas gali nešioti unifor
mą arba civilinius rūbus 
po atleidimo nuo tarnybos.

411 uashington sirelt

BOSTON, MASS.

mokesčiai sulaikomi užrao-'
S kėjimui prigavystės. Ad- 

ministracija nesirūpina su 
teisingais susibankrūtiji- 
mais.

b ---------
§ Klausimas. Kitas vetera- 

nas Paneša, kad jis ketina

Siųskite laiškus savo se
natoriams ir kongresmo- 
nams, kad jie remtų bilių, 
duodantį 30 dientj atosto
gas tarnybos vyrams ir 
moterims, prieš atleidimą 
iš tarnybos. Buto ir Sena
to Military Affairs Com- 
mittees dabar svarsto tą 
bilių. Prašykite kongres- 
monų remti HR2583, pra
šykite senatorių remti S. 

904.

VVORCESTER. MASS.
275 Main St., VVebster,

ĮĮĮri; K! R.,

1 ES 5*1
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VIETINĖS ŽINIOS
ŽINUTES

AUKOS. Adomas Druzdis ir 
žmona aukavo mokyklai $10, 
Saldžiausios Širdies V. J. L. R. 
K. draugija S36. Vincas ir Mar
celė Širkai $50, graborius Juo
zas Kasperas ir žmona $25, My-

DAKTARAI

Tel. ŠOU 2805

Dr. J. L Pasakantis
DR. AMELIAE. RODD

OPTOMETRISTAI
447 Broadvvay

So. Boston, Mass.
OFISO VALANDOS: —

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

Nuo 9 ryto iki 7 vai. vakare

kolas Venis ir žmona $15, Pet
ras Kleponis ir žmona $10, Ade
lė Varžinskaitė $5. graborius D.

i A. Zaletskas $15, Jonas Venis 
'$4, Paulyna Zajauskienė $10, 
Leonora Romanskienė $2, Tere
sė Zareckaitė $10, K. Žibikas 
$2, Teresė Zareikienė $2, Mari
jona Sižienė $2, Petronėlė Kali- 
šienė $3, Saldžiausios Širdies V. 
J. L. R. K. draugija taip pat $36. 
aukavo Seselių namui Brockto- 
ne.

Žmonės sekmadienį, aukuoda
mi ir gausiai ateidami į “Kara
lienės Esteros Sapną” parodė 
didelę meilę parapijos naujai 
mokyklai. Ačiū.

Kitą sekmadienį Lietuvos 
Dukterų draugija rengia vakarą <
mokyklai.

I

Lapkr. 17 d., tapo pakrikštyta 
Karolina Ona Antano ir Onos 
(Kasparaitės) Barkauskų, 343 
W. 4th St.

Lapkr. 18 d., apsivedė Pranas 
Rumskis su Elzbieta Cepaityte, 
gyv. 21 Gatės St.;

Albertas Knuipis su Alena Ži- 
balaite, gyv. 45 Walworth St., 
Roslindale, Mass.

Šv. Mišios Mirusio Kario
a. a. Juozo Šlažo pamaldžiam 
atminimui bus atnašaujamos 
sekmadienį, lapkr. 25 d., 10 vai. 
ryte, Šv. Petro par. bažnyčioje. 
So. Boston, Mass. Kaip jau žino
ma, velionis karys Juozas Šla- 
žas žuvo Vokietijoje, patekęs 
vokiečių nelaisvėje. Jo tėveliai 
gyvena E. 8th St., So. Botsone 
bus dėkingi visiems, kas savo 
maldose prisimins jų žuvusio 
sūnaus vėlę.

Ar Pateisinamas Rusų Vardo 
Suteikimas Maskoliams?

I ĮVAIRŪS skelbimai
IŠSIRENDAVOJA “Dar

bininko” name 5 šviesūs

Šou 4476

Dr.Joseph F. Antanėlis
OPTOMETRISTAS

515 E. Broadway
So. Boston, Mass.

Ofiso Valandos išskyrus 
Trečiadieniais ir Penktadieniais 

Vakarais Nuo 7 iki 9-tai 
Šeštadieniais Nuo 2 iki 8-tal.

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.

Mirė Advokato Tėvas
Lapkr. 15 d., mirė advokato 

Juozapo Cūnio tėvelis Vincen- 
i tas. Jis jau seniai karšo savo na
muose, 29 Gould St., W. Rox- 
bury. Mass., kur ir amžinai už
merkė akis. Jis paėjo Daugų 
parapijos. Amerikoje pragyve
no apie 56 metus. Buvo tvėrė
jas Šv. Petro lietuvių parapijos. 
Iš pradžių jai uoliai darbavosi. 
Paliko žmoną Marcelę (Vilkau- 

Iskaitę), dukterį ir du sūnų. Ta- 
ipo iškilmingai palaidotas, lap- 
; kričio 19 d.. 9 vai. ryte, iš Šv. 
; Petro parapijos bažnyčios. Šv. 
Juozapo kapuose, ?4alden. Mass. 
Melskimės už mirusius.

Pagerbė Matačiunus

Lapkričio 10 d. p. Ieva Mata- 
čiūnienė suruošė bankietą pp. 
Motiejų ir Stanislavą Matačiū- 
nus, gyv. So. Bostone, pagerbti, 
jų 11 metų vedybinio gyvenimo 
sukakties proga. Dalyvavo gi
minės ir šiaip artimieji, pp. Ma- 
tačiūnai gavo daug sveikinimų, 
linkėjimų ir dovanų.

i
i

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

Lapkr. 16 d., mirė Antanina 
Orvydienė (Howard). 59 metų, 
savo namuose. 36 Mt. Vernon 
St.. Charlestovvn. Mass. Paliko 
du sūnų ir dvi dukterį. Palaido
ta. iš Šv. Petro par. bažnyčios.

A. J. NAMAKSY
REAL ESTATE & INSURANCE

414 W. Broadway 
South Boston, Mass.

Office Tel. So. Boston 0948

Res. 37 Oriole Street
West Roxbury, Mass.

Tel. Parkway 1233-W

Lapkričio 15 d., mirė, miesto 
ligoninėje, ilgai sirgęs Jokūbas 
Mikalauskas, 71 metų, gyv. 338 
Athens St. Amerikoje pragyve
no 57 metų. Paliko žmoną, sū
nų ir dvi seseris. Tapo palaido
tas iš Šv. Petro par. bažnyčios, 
lapkr. 19 d., 9 vai. ryte, Šv. My
kolo kapuose.

į Pristatome Vyną, Alų ir Tonikų
$ Mes turime 11-kos rūšių alaus, įvairių vynų ir tonikų. Šiuos 

gėrimus pristatome į namus: vestuvėms, krikštynoms, 
rems ir piknikams. Skubus patarnavimas. Šaukite:

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

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

pa-

į

Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims yra

SOUTH BOSTON CAFE
VINCAS BALUKONIS, 

Savininkas

258 West Broadway,

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

giai patarnauja.
South Boston, Mass.

Kap. Dr. V. G. Duserick
(Dusevičius)

Šiomis dienomis grįžo garbin
gai atleistas iš Jung. Valstybių 
Armijos Medikalio Korpuso ir 
pradėjo medicinos ir chirurgi
jos praktiką adresu 528 E. 
Broadvvay, So. Bostone.

Sveikiname ir linkime geriau
sių sėkmių civilėje praktikoje!

Visiems Naudinga 
Pramoga

Pradžia 5-1ame pusi, 'są Rusėje” — t. y. černihi-^ambariai^-čiarn6, aukšte, 
“Zaliskij Perejaslav” 1201, Suzdalė. Rostovas ir ’
1215, 1227, etc. metais. Ru- . 
sė apėmė Černihivą ir Si- 
verską. Pav. 1147 m. ‘Svia
toslavas nuvyko į Neriž- 
ką... atvyko pasiuntiniai iš 
Rusės ir pasakė, kad Volo- 
dimiras esąs Černihive ir 
Iziaslavas Star o d u b e”.
1175 metais mirė Suzdalės 
kng. Andrius: “jo jaunes
nis sūnus yra Didžiajam 
Novgorode, gi jo broliai e- 

laiku ir naudingai praleisti po
pietį lietuviškoj nuotaikoj.

Rengėjos.

štimu apšildomi. Kreipki- 
Novgorodas nebuvo Rusė- tės į Darbininko admi

nistraciją, 366 W. Broad-
Rusės vardas apėmė Ki- waY» So. Boston. Tel. ŠOU 

jevą, Černihivą, Podoliją, _________________
Voliniją, Haličą, — bet ne 
Smolenską. Galicija tapo 
Rusės dalimi 13-me amžiu
je, kai kng. Romanas iš 
Haličo priėmė “Visos Ru
sės Valdovo” titulą. Popie
žių bulės Vakarų Ukrainos 
valdovus vadino “Rusijos 
kunigaikščiais”, bet Suz
dalės valdovą titulavo — 
“Dux Suzdaliensis”.

( 
t

Lankėsi

16 d.

Sekmadienį, lapkričio 25 d., 3 
vai. po pietų, (tuoj po mišparų) 
bažnytinėj salėj, įvyks visiems 
naudinga pramoga — arbatėlė 
su užkandžiais ir gražia progra
ma. Ją ruošia Lietuvos Dukterų 
po globa Mot. Šv. draugija pa
rapijos mokyklos naudai.

Už 25c. įžangos, gausite ar-

ADV. C. J. KALINAUSKO
Pagerbimo Bankieto

Tikiety
galima gauti “Darbininke” ir'batos ar kavos su pyragu, rie; 
pas Rengimo Bankieto narius. 
Bankietas įvyks gruodžio 5, š.
m., Boston City Club patalpose. 
Laikas trumpas, norinčius da
lyvauti bankiete. kviečiame 
kietus įsigyti iš anksto.

I
“S-

ti-

Pasveikino Kongresą
Su S25.00

Didžioji Šv. Jono Ev. BĮ. drau
gija, savo susirinkime, lapkr. 18 
d., nutarė pasveikinti kitą sa
vaitę įvykstanti Chicagoje A- 
merikos Lietuvių Istorinį Kon
gresą. Prie pasveikinimo pridė
ti S25.00 auką kovai dėl Lietu
vos išlaisvinimo iš baisios bolše.I

Į vikų - maskolių vergijos. Rap.
I
Grįžo Iš Karo Tarnybos

Šiomis dienomis grįžo iš karo 
tarnybos garbingai atleistas pas 
savo žmonelę Stasys Aneliunas. 
lst Class Petty Officier. Jis a- 
pie 29 mėnesius buvo Pacifike ir 
apie 3 metus karo tarnyboje.

Veteranas Stasys Aneliūnas 
su savo žmonele gyvena W. 3rd 
Street.

PADĖKA

Take Years From Your 
Looks.

Face looks younger 
when framcd in thc 

soft appcaling 
Permaner* Wav«.

« Tel. ŠOU 4645

A BEAUTY GIFT 
SHOP

IS ADDED TO

CASPER'S 
Beauty Salon

738 E. Broadway,
South Boston, Mass.

I

Nuoširdžiai dėkojame p. Ie
vai Matačiūnienei už suruošimą 
šaunaus bankieto mūsų 11 metų 
vedybinio gyvenimo proga mus 
pagerbti. Dėkojame šeiminin
kėms pp. Amilijai Slatkevičie- 
nei ir Marcelei Rudauskienei ir 
kitoms, kurių pavardžių neteko 
sužinoti. Taipgi dėkojame moti
nai Grasildai Martinkienei ir 
seserei Onai Martinkiūtei už 
puikų “corsage” ir 11 rožių bu
kietą; dėkojame tėveliui, kuris 
atvyko iš Conn. ir mus apdova
nojo gausia pinigine dovana; 
motinai Ievai Martinkienei, Gra
sildai Martinkienei, Onai Mar
tinkiūtei, Grasildai Svirskienei. 
Sofijai Norkienei, pp. Brasienei. 
Rudauskienei, Slatkevičienei ir 
Stanislovaičiam už jų puikias 
dovanas, sveikinimus ir linkėji
mus. Bendrai dėkojame visiems 
giminėms, draugams, muzikan
tams ir kitiems už mums pada
rytą malonumą ir džiaugsmą. 
Lai Dievas jus visus laimina.

Motiejus ir Stanislava 
Matačiūnai,

So. Boston. Mass.

Parsiduoda Namas
Parsiduoda 7 šeimynų namas 

su visais improvementais, prie 
geros vietos, arti bažnyčios, ar
ti 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)

Čubatyj nurodo Ščerba- 
kovskio sprendimą, kad' 
maskolių tautoje slaviškas i 
elementas sudaro tiktai 
10, ir kad maskoliai! 
principiniai nėra slavai,, 
tiktai slavišką kalbą pasi-J 
savino imigracijos keliu iš- 
Ukrainos Totorių antplū-! 
džio metu. Ukrainiečiui! 
maskolius yra “kacap”, gi f 
maskoliui ukrainietis yra. 
“chachol”. Abidvi tautos, 
išaugo visiškai skirtingų; 
civilizacijų veikiamos, ir 
maskoliams atsiliepė ver
guvė totorių valdžioje. 
Netgi religiniu atžvilgiu; 
Ukraina ilgą laiką pripa-! 
žino Romos popiežių vai-Į 
džią, po Konstantinopolio' 
atskilimo.

i
Plačiai pagarsėjęs Mas-: 

k vos rašytojas, Aleksėj, 
Tolstoj, rašė apie dvi skir
tingas 13-jo amžiaus Ru-, 
sijas. “Viena Rusė turi 
šaknis universalinėje, eu-į 
ropejinėje kultūroje. Šioje 
Rusėje gerumo, garbingu-' 
mo ir laisvės idėjos su
prantamos taip, kaip Va
karuose. Bet gi yra kita 
Rusė; tamsių girių Rusė, 
taigų Rusė, gyvuliškoji 
Rusija, fanatiškoji Rusija, 
mongolų totorių Rusija. Ši 
pastaroji Rusija sukūrė iš 
despotizmo ir fanatizmo 
idealą. Kijevo Rusė buvo! 
Europos dalimi, gi Mas
kva ilgai buvo Europos, 
neigimas”. (The Slavonic 
and East European Re- 
view, vol. XIX, 1939-1940: 
Kiev, Mother of Russian 
Towns, psl. 71-72). Štai ko
dėl maskolius visa kraštą: 
skaito esantį “Dievo ir Ca
ro”, gi ukrainietis — “Die-j 
vo ir žmonijos”. Štai kodėl 
Ruska Pravda teisynas iš
liko ilgam Ukrainoje ir j 
Baltgudijoje, bet neprigijo 
Maskolijoje, kur išsivystė' 
visiškai kitokia teisė. Štai 
kodėl maskolius yra impe-Į 
rialistas, gi Ukrainos poe- 
zija skelbia: “Mes negei-į 
džiante svetimų gėrybių,1 
bet gi neatsisakome nuo 
savųjų”.

Prisimenant tą didelį 
kontrastą, kokį bet kuris 
keliautojas tarp Kauno ir 
Jonavos galėjo stebėti, už- 

Į tikęs maskolių naujakurių

Penktadienį, lapkričio
Darbininke” lankėsi karys-ve- 

teranas Alfonsas Jakutis iš 
Cambridge, kuris lapkričio 13 d. 
grįžo sveikas pas savo tėvelius 
garbingai atleistas iš karo tar
nybos.

Karys-veteranas Alfonsas Ja
kutis yra sūnus pp. Benedikto ir 
Marcelės Jakučių, gyv. 20 St. 
Paul St., Cambridge. Kitas pp. 
Jakučių sūnus, būtent, karys 
Steponas taip pat jau’trečia sa
vaitė kaip grįžo iš karo tarny
bos garbingai atleistas. Du žen
tai, būtent. Vincas Sabas ir Po
vilas Ogilvie tebėra karo tarny
boje Pacifike.

U

MUZIKA
Norintieji išmokti muzikos, išta-, 

vinti savo balsą, išmokti skambin
ti pianu, vaikai ir suaugusieji, už
eikite pas lietuvaitę, muzikos mo-; 
kytoją Amelią Tataronytę — j

Three Arts Štilio
480 Boylston St.,

Boston, Mass.
Tel. KENmore 3571

tainiais bei pyragaičiais, turė
site progos laimėti bile kurią iš i 
leidžiamų 6 dovanų: išgirsite į- 
domią kun. Dr. K. Urbonavi
čiaus trumpą kalbelę ir pama
tysite programėlę, susidedančią 
iš lietuvių tautinių šokių, liau
dies dainelių ir gražių deklama
cijų. kurią išpildys Bostono Lie
tuvių Tautinių šokių grupės ma- 
žesnėsės mergaitės.

Kviečiame visus atvykti į Lie
tuvių bažnytinę salę nurodytu

Remkite tuos profesionalus ir biz
nierius, kurie savo ske'bimais remia 
‘Darbininką”.

Visi skeibkitės “Darbininke”.

Res. Šou 3729 Šou 4618

LHfiuanian Fumiture Co.
MOVERS — 
Insured and

Bonded 
Local & Long 

Dlstanee 
Moving

326 - 328 W. Broadvvay
So. Boston, Mass.Prevenf T8

Christmas Seals

Visų Lietuviu Mylimas ir Skaudžiai Nukentėjęs 
Misijonierius

Tėvas Jonas Bružikas
Visiems Lietuviams Amerikoje Įdomiai Rašo 

Iš Tremtinystės!
Jo jaudinantieji laiškai yra spausdinami

“ŽVAIGŽDĖJE
Skubėkite “ŽVAIGŽDĘ” užsisakyti’

Kaina — 81.00 metams.
“ŽVAIGŽDĖS” ADMINISTRACIJA

488 E. Seventh St., So. Boston 27, Mass.

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS ŠVC.
Pirmininkė — Eva Markaienė,

625 E. 8th St., So. Bo3ton, Masa. 
Tel. So. Boston 1298.

Vlce-Plrmininkė — B. Gailiūnlenft,
8 Winfield St., So. Boston, Mass. 

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

Fin. Rašt. — B. Cunienė,
29 Gould St., W. Roxbury, Ma3S. 

Tel. Parkway—1864-VV.
iždininkė — Ona Stan’uliūtė,

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

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

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

antrą antradieni mėnesio. 7:30 vaL 
vakare, Parapijos salėje, 492 E. 
Seventh St., So. Boston, Ma3s. | 

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
das> protokolu raštininke

t

GRABORIAI

ŠV JONO EV. BL. PASALPINE8 

DRAUGIJOS VALDYBA

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

Vice-Pirmininkas — Pranas Tulelkls
702 E. 5th St., So. Boston, Mass.

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

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

Iždininkas—Stasys K. Griganavičius kaimUS LietUVOS Žemėje, ir
699 E. Seventh St., So. Boston, Mass 1

Maršalka — Jonas Zaikis,
787 E. Broadway, So. Boston, Ma3S

I

I
i

i

į

kontrastą tanp Ukrainos 
j kaimų bei Maskolijos de- 
I revnių, 
i patarlių 

sai«. margas, >.» ! • ,, ---- gesms ,
I Įjg arfoa

\ EARN WHILE YOU LEARN .fei*

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

K 
K

WOMEN AND GIRLS WANTED 
TO SEW BY HAND ON MEN’S CLOTHING

HAYMARKET CLOTHING COMPANY
136 Harrison Avenue, Boston. Mass,

bei tarp liaudies 
(lietuviui “Genys 
pasaulis dar mar-i 
maskoliui pasau-> 
baltas, arba pil- 
matant kaip mas-;

i vengia gėlių ir me
ldžiu, kyla klausimas: ar 
z lietuviams verta pataikau- 
| ti ir maskolius vadinti 
* jiems nederamu, rusų var-i 
£idu? Ar nėra tiksliau juos 
J į vadinti jų tikruoju, mas- 
/ koliaus ir Maskolijos. var- 
lldu? I

S. Barasevičfus ir Sūnus
MOTERIS PAGELBININKB 

Lietuvių Graborius Ir 
Balsamuotojas

Turi Notaro Teisei

254 W. Broadway
SO. BOSTON, MASS. 

Tel. SOUth Boston 2590 
Sūnaus gyvenamoji vieta — 

838 Dorchester Avė. 
Tel. COLnmbia 2537

CASPER
FUNERAL HCMB
187 Dorchester Street 

South Boston, Mass.

Joseph Y.Casper
(KASPERAS)

Laidotuvtų Direktorius Ir 
Balsamuotojas 

NOTARY PUBUC 
Patarnavimas Dieną ir Naktj 

Koplyčia Šermenims Dykai 
Tel. ŠOU Boston 1437 

ŠOU Boston 3960

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 East Broadway 
SOUTH BOSTON. MASS.

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

Ratamavimas dieną Ir naktį 
Koplyčia šermenims dykai 

NOTARY PUBLIC 
Tel. 8OU Boston 0815

ŠOU Boston 2609
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KA SKAITO AMERIKIEČIAIc

Skaitant Amerikos spau-.ie spausdinama 9.263.000. 
dą. neretai pastebėsime Tai reiškia, kad juos skai- 
pranešimų. kad štai tos, 
knygos išleista keli šimtai 
tūkstančių, kitos pusė mi
lijono, dar kitos milijonas 
su viršum egzempliorių.

Paskutiniais metais Vnv^elės 
\Vendell \Villkie “
M orld pasiekė apie pus- paslaptys ir dar pridedami 
antro milijono egzemplio- pamokinimai, kaip jūsų 
rių. "Gone vvith the \\ind pačių gyvenime išvengti

“One

to apie 25 milijonai žmo
nių, kurių širdis dreba nuo 
nepaprastų avantiūrų.

Po jų eina “išpažinčių” 
žurnaliukai. Tai mažos 

kuriose skaity
tojui atveriamos meilės

rių. ”Gone vvith the Wind”
sumušė daugelį rekordų ir išpažintį rašančio herojaus 

nelaimių.
šių “išpažinties” žurna

liukų spausdinama 7.976.- 
000 egzempliorių. Juos vėl 
skaito apie 25 milijonai, 
kurie kas mėnuo gauna pa
žvelgti į nuodėmės ir išga
nymo gelmes, 
skaitytojai čia 
rys.

Toliau eina

prašoko tris milijonus.
Kai kurie klubai, dalin

dami savo nariams kny
gas. išplatina ligi pusės 
milijono, pav.. Guild ar 
Book-of-the Month Club.

Dalis savaitinių ir mėne
sinių laikraščių turi mili
joninį tiražą. Tarp jų pir
moj vietoj stovi “Reader's 
Digest”, turįs ar tik ne a- 
pie 10 milijonų skaitytojų, spausdiniai. 
Labai skaitomi, 
milijonus, yra “Life”, 
turday Evening Post 
dar keletas, 
niai savaitraščiai turi ge-

k fel

Beveik visi 
vra mote-

o 4'

ANT DRUKŠES 
EŽERO

I

Suspaudei ranką man jautriai 
Ir jauną širdį atdarei 
Bendros žvaigždės vardu; 
Dabar ar juokias ateitis.
Ar sopa, verkia mums širdis. — 
Aš jaučiu vis už du.

Vaizdas iš laisvos Lietuvos laikų kariuomenės vasaros stovyklų. Lietuvos ka
rių vasaros stovyklose, kam buvo proga ten pabuvoti, galėjai pajusti gamtos 
grožio ištryškas, kurios buvo meniškai karių išdabintos jų stovyklos aikštėje.

Tekėjo mėnuo. Iš kalnų 
Žiedai kvepėjo jazminų. 
Žavėdami jausmus:
Tarp žalio ežero bangų. 
Toli nuo trukšmo, nuo varg 
Laivelis auna mus.

Man liud.ia buvo ir sunku 
Keliaut gyvenimo taku 
Be draugo dar jaunam: 
Kame pažvelgsi akimi.

1 Aplinkui žmones svetimi; 
Taip liūdna vien vienam! Į 11 Iij* s

Maironis. Iš Vysk. M. Valančiaus Raštų

3
*
tačia i 

bet ja i 
Tie n -

jo vadžioti lo’ ius 
ne mūsų žmonės, 
burliokai (rusai), 
apšviesti maklioriai, nes'- 

įkabindami lokių šankim- 
mu ir pinigų viliojimu, iš
simanė šiaip apgaudinė.i 
mūsų krašto žmones: per- 
veizdėję visas kertes namų 
tarė ūkininkui:
— Ar žinai ką, tėve? Ta

vo gyvenimas ^pakerėtas, 
tu būsi nelaimingas. Nc- 

.tark mane meluojant , t į 
teisybę tuojau pats pare
gėsi: vesiu aš į vidų lokį: 
jei neis — bus tai ženklas 
esant tavo namuose piktas 
dvasias, o jei eis — pasi
rodys namus tavo esant 
nenapeikiamus.

Ūkininkas, tai girdėda
mas, kasė sau galvą ir ta- 

!rė:
— O kas gal žinoti, rasi ir 

.pakerėti yra?
Todėl leido vesti į trobą 

Tokį.
Atvedęs lokį prie durų 

lokininkas timpterėjo vir
vę, lig laikui išmokytas lo
kys suprato nereikiant 
žengti per slenksti ir atsi
traukė. Tuokart lokinin
kas tarė:
— Ar matei, tėve, ar aš 

neteisingai sakiau tavo 
gyvenimą esant pakerėtą? 
Kiek man duosi, aš pašvę- 

, siu juos ir praginsiu piktas 
dvasias?

Paprastai reikalavo pen
kiolikos rublių; ūkininkas 
lygos, o sulygus lokinin
kas, lokiu vedinąs, ėjo i 
trobą, — tuokart lokys jau 
nebesispyrė. Įsivedęs iš
traukė iš maišelio tris vaš
ko žvakgalius, sustatė ant 
stalo, uždegė, išpešė lokio 
keletą plaukų ir svilino 
ant kiekvienos žvakės. Pa
skui liepė atnešti šukę su 
pirkšnimis (pelenai su ža
rijomis), įmetė į tą lokio 
gaurus ir smilkė. Nors 
skaityti nemokėjo, tačiau, 

į ištraukęs kažkokias kny
gas, skaitė. Kad viena mo

teriškė tarė:
i — Kaip tu gali švęsti na
mus, pats nebūdamas švęs
tu, juk tu nesi kunigu?

Šis atsakė:
— Rods, aš nesmi švęstu, 

bet knygos, kurias skai
tau, yra švęstos.

Dar išgręžė sienoje sky- 
mės ponas skundės gene- lėlę, į tą įkišo žiupsnelį lo
rdui - gubernatoriui kuni- kio gaurų su rupučiu vaš- 
gaikščiu Dolg o r u k i u i, ko, užkalė pakala ir tarė: 
kurs, patyręs atsitikimą,; — Pakolei ta pakala ne
uždraudė būtinai lokius iškris, piktos dvasios ne
vadžioti. Sulig tuo kartu drįs įeiti į tuos namus. 
Raudonojo Dvaro ir Smor-! Pagaliau, vadžiojo lokį į 
gonės ponai liovės mokyti]namus, į klėtį, į kluoną, į 
ir pardavinėti lokius. Mū-i daržines ir į kūtes ir į vi
sų jaunuomenė paaugo ne-; sus kambarius. Atėmė su- 
mačiusi lokio, neigi to gai-i 
lėjos...

Nuo 1860 metų Yėl prade- dinėti.

nai visokių amerikiečių — 
vaikai, jaunimas, seniai, 
profesoriai. visuomenės; 
veikėjai, pečkuriai, ir vi-! 
šoki kitoki.

Penkias čia suminėtas 
spausdinių rūšis skaito 
šimtas milijonų ar daugiau 
amerikiečių.

Knygų skaitymas, pa
lyginus su tokiais žurna
liukais, tėra šešėlis.

Jei pasitaiko viena kita 
knyga, pasiekusi šimtus

I

detektyvų 
su nepapras- 

po kelis tai dramatiškais epizodais. 
Sa- kuriuose herojus tik per 

ir plauką išsprunka iš mir-
Net ir politi- ties nagų. Dvylika populia- 

riaušių tokių laikraštukų 
rą pasisekimą. “Time” ne- spausdina 3.223.000 eg- 
seniai pasigyrė turįs per 2 zempliorių. Juos skaito a- 
milijonus skaitytojų.

Bet apskritai imant, vi
dutiniškas 
skaito ką kita, o ne knygas kitokias Hollyvvoodo įdo- 
ir rimtesnius savaitraščius mybes. Dvidešimt populia- tūkstančių egzempliorių.— 
ir mėnesinius laikraščius, riaušių šios

“Common Ser.se” 
piūčio mėnesio 17 d. buvo egzempliorių. Juos skaito 
įdėjęs įdomų straipsnį “Ką apie 30 milijonų, daugiau- 
amerikiečiai daugiausia šia mergaitės, 
skaito.” i Didžiausią pasisekimą

Čia paduodant straipsnio betgi turi vadinamieji “Co- 
išvadas. , mies” — priediniai su

Šiandien apie šimtas mi- trumpais užrašais, kartais 
lijonų amerikiečių ryte ry- nusitęsia serijomis per ke- 
ja žurnaliukus su nepapra- lerius metus, 
sčiausiais nuotykiais, ku- “literatūra 
rie anglu kalba turi “thril- nėra komiška ir nė nemano 
ler” vardą. Juos skaitant, tokia būti, 
kiekvienam šiurpas per šia susidursit su r.epapras- 
nugarą eina ir plaukai ant,tomis 
galvos šiaušias.

Tam
snaudos 
munsius 
r^ieriuie 
žurnaliukus, 
leidiniams 
mina vyrukai, kurie už sa
vo "kūrini” gauna apie 15

pie 10 milijonų.
Plačiai skaitomi leidiniai 

ameriki e t i s apie filmų žvaigždes ir

‘ — Ką čia tu pleški vėjus? 
Pasakyk man, ar ne tei
singai judu Viešpaties ran
ka užtiko? Juk tai judu su- 
gebėjota nevien arklius 
vogti, bet ir lašinius nuo 
viškų nulaipinti, aviną it 
vilku pagauti, žąsiai galvą 
nusukti, bulves darže iš
kasti ir 1.1. Seniai mes vai- 
tojame po judviejų rankų, 
šiandien ačiū Viešpačiui: 

ne bent dviem nusikratysime. 
Atsakė čigonas:

(Tęsinys)
Lokininkai

— Velnie. atiduosiu tau 
vėlę, tiktai paleisk mane.

Tai pasakęs išsimovė iš 
sermėgos, išsprūdo iš gerų 
nagų ir išspruko laukan. 
Lokiu buvo pririštu, todėl 
ginties negalėjo. Čigonas, 
jau lauke būdamas, o vel
nio neregėdamas, tarė:
— Gumbą tu gausi, 

mano vėlę, bet tik aš išsi-, Aus<iK.e uguims. 
sukau iš tavo rankų. Ta- — O, teisybė, tėve, teisy- 
čiau vos stengė nueiti pas be! Kad išgyčiau, pastaty- 
kaimvną; iš baisaus išgąs- čiau šventą kryžių pas Jo
čio įsirgo ir atgulė. kubo jaują: kepurei len-

kurias^^dalina Ry’to met4 lokininkai, tas turiu, tik koto neturiu, 
Čia turima galvoj atradę duris atdaras ir ne- nuneščiau į špitolę duonos

55 J begyvą čigoną, nežinojo, kepalą ir alaus gorčių, 
kas tai gali būti. Netrukus 
vienok išgirdo kaimynuo
se gulintį antrą čigoną, 
kurs viską papasakojo. 
Tas antrasis parvedino ku
nigą ir atliko išpažintį. Ar
ti mirties būdamas tarė:

— Teisingai Viešpats Die
vas mudu pabaudė; per ponu šešiais arkliais karie- 
amžį atsitiko svetimas klė- toje važiuojančiu; pasibai- 
tis, jaujas ir kūtes aplan- dė arkliai, šoko per perka- 
kyti. o niekuomet tokios są, vežėją užmušė, išvertė 
nelaimės neprit y r ė m e. ir sulaužė karietą, ponias 
kaip dabar. Kad giltinė pažeidė. Vos atskubėję 
pagautų Jokūbą su jo gau- žmonės sugrobė ir apstab- 
ruotais svečiais! i dė arklius, kitaip nė vienas

Girdėdamas tai ūkinin- iš važiuojančių gyvas ne
kas atsiliepė: būtų palikęs. Po tos nelai-

I

Už Raseinių ant Dubysos 
Teka saulė, teka;
Geltonplaukės puikios visos 
Šneka ten. oi šneka.

Po rasas kasas šukuoja. 
Saulė jas džiovina;
Kad užgieda, uždainuoja. 
Širdį taip graudina.

Aukštą dangų pamylėjo, 
Blaivią jo skaistybę, 
Sau akis užsižavėjo 
Mėlina gilybė.

Akys blaivios, gelsvos kasos, 
Širdys oi nešaltos, 
Aukštas ugi, kojos basos 
Nuo rasų taip baltos.

-------- —j rūšies leidi- tai labai reta išimtis. Per 
rug- nių spausdina 10,755,000 metus tokių knygų būna 

tik keletas. Į jų skaičių ne
įeina tos, 1 
klubai. < 
tik tos knygos, kurios rin
koje pasirodo be jokių klu
bų paramos.

Vidutiniškai knygos iš
parduodama labai mažai. 
Leidėjai sako, kad gerai 
pasisekė, jei romano buvo 
išpirkta 5.000 egzemplio
rių. Apie 85 G romanų ir a- 
pysakų tesusilaukia nuo 
2,500 ligi 4000 pirkėjų.

Nuo 1880 metų ligi da
bar tarp 150 labiausiai 
pirktų knygų Amerikoje 
90 veikalų buvo romanai ir 
apysakos. 18 knygų pri
klausė vaikų literatūrai. 
Todėl kitos rūšies knygų 
pasilieka 42. tarp kurių 
pirmoj vietoj savo papliti
mu stovi Fannie Farmer 
“The Boston Cooking 
School Cook Book” ir Dale 
Carnegie 
Friends 
People”.

Kaipgi 
knygynais 
mis?

Amerikos knygynų są
jungos biuletenis duoda to
kią statistiką. Chicagoje 
tik dešimt su viršum pro
centų suaugusių žmonių 
ima knygas iš viešųjų 
knygynų. Detroite 13 pro
centų, Bostone 11 proc., 
Philadelphijoj 5 proc., New 
Orleans 7. St. Louis 12. 
Panašus procentas yra ir 
kitose vietose.

Turėdamas minėtus da
lykus galvoje. R. S. Lynd 
savo knygoje “Knovvledge 
for what?” sako apie ame
rikiečius: “Kultūriniu po
žiūriu mes daromės beraš
čiai greičiau, negu visos 
(socialinės ir kultūrinės) 
įstaigos pajėgia mus pa
versti raštingais naudotis 

, kultūrinėmis gėrybėmis”.
A. V.

y?

Šios rūšies 
dažniausiai

Čion daugiau-

nuo 
kailis pagau- 
Mirties pavo

jais, ištrūkimais
niame momente, 

scenomis.
žygiais šie

avantūromis, 
kurių jūsų 

tokių nuotykių gaiš nueis, 
turime vadina- 

“pulp” — pigiam 
spausdinamus 

Šios rūšies
medžiagą paga-

mis 
tais

i *■' ’

šios

paskuti- 
kruvino-

nepapras- 
spausdi-

neturi sau lygių pana- 
rūšies leidiniuose.

Tie “Comics” kas mėnuo 
dolerių. Jei kuris įsigyja rinkon išmeta 25.215,000
vardą, uždirba daugiau. , egzempliorių. Manoma, 

Šių žurnaliukų Ameriko- kad juos skaito 75 rnilijo-

Mažytė mergytė, prieš einant gultų, sukalba 
nuoširdų poterėlį, dėkodama už praleistą links
mą dienelę.

“How 
and

su
ir

to Win 
Influence

viešaisiais 
skaityklo-

Tačiau nieko negelbėjo 
čigonui tie apžadai, nes 
dvejetą savaičių pasirgęs, 
numirė.

Kaži kuomet lokininkai, 
dviem dideliais lokiais ve
dini, tarp Vilkijos ir Čia- 
kiškio susitiko su vienu

I

Našlaitės Daina
Oi siaudžia ir gaudžia žalioji girelė, 
Pageltę lapeliai jai byra,
Vai skauda, vai gelia jaunoji širdelė, 
Galva man nuo sielvarto svyra.
Ne tiek gal giružei nugelto lapelių
Ir žemėn be laiko nukrito.
Kiek ašarų man iš žydriųjų akelių 
Skruostais tylomis nusirito.
Ateis vasarėlė, močiutė saulelė
Vėl pilką žemelę sušildys,
Kaip rūta daržely, žaliuos vėl girelė,
Tik mano širdies nenutildys.
Nebėra močiutės, nebėra senutės,
Suvargus galvelei priglausti,
Vai nėr numylėtos skaistveidės sesutės, 
Pravirkus paguosti, užjausti.
Man nėra brolelio, skaistaus dobilėlio, 
Rūtelių darželiui aptverti,
Vai nėra man nėra meilaus bernužėlio, 
Kad jauną jam širdį atverti.
Tai virsiu, pavirsiu į raibą gegužę, 
Nuskrisiu į žalią giružę
Ir verksiu, rypuosiu ten dieną, naktelę, 
Paporysiu liūdną godelę.
Klausys ąžuolėlis, klausys žaliukėlis, 
Spindės jam lapeliuos raselės,
Nustos man skaudėti jaunoji širdelė, 
Nustos man byrėt ašarėlės.

“Ašarėlės”

Bet kodėl-gi, žalią rūtą 
Laistydamos, liūsta?
Ko, dainuojat joms Birutą, 
Ašaros nedžiūsta?

Kaip nedžiūtų, kad nežūtų 
Tiek jaunų brolelių!
Kad be laiko tiek nebūtų 
Be vilties našlelių!

Daugel žūna, daugel pūna. 
Kas apverks jų dalį? 
Už Uralo žemės galo.
Ne po savo šalį!

lygtus pinigus ir nešinos 
toliau kitų žmonių apgau

bus daugiau)

Motinos džiaugsmas...


