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Amerikos Lietuvių Kon
gresą, kuris įvyksta Chi- 
cagoje, lapkričio 29, 30 ir 
gruodžio 1 dd. ir linkime 
geriausių sėkmių.

Visos organizacijos ir 
pavieniai asmenys siųski
te aukas ir sveikinimus 
Kongresui šiuo adresu: — 
Lithuanian American Con
gress, Congress Hotel, 520 
South Michigan Avė., Chi- 
cago, 5, III.

VOL. XXX — No. 89. TEL. SOUth Boston 2680

Pakrykimas Lenkų Tarpe ;

ANTRADIENIS (Tuesday) LAPKRITIS (November), 27 D., 1945 M. TEL. SOUth Boston 2680 FTVE CENTt

Raudonieji Pasistato Save 
Sale Karo Kriminalistų

Neužilgo Neurn b e r g e 
(Vokietijoj) bus teismas 
kelių dešimtų nugalėtosios 
Vokietijos narių - vadų. 
Juos teis Alijantų Tribu
nolas susidedąs iš Ameri
kos, Anglijos, Prancūzijos 
ir Sovietų Rusijos teisėjų. 
Nacių vadai kaltinami! 
konspiracijoj ruošimosi ir 
vedimu agresingo karo.

Tuo klausimu, daugely 
laikraščių (Bostone Sun- 
day Advertiser) tilpo iš 
Madrido Kari H. Von Wie- 
gand įdomus straipsnis. 
Autorius pažymėjęs, kad 
šio teismo tikslas surasti 
šio karo kaltininkus, kurie 
buvo priežastimi milijonų 
žmonių mirties, juos nu-l 
bausti ir tuomi padaryti 
agresijos bei užpuolimo 
karą tarptautine piktada
rybe.

Kadangi Rusija esanti 
viena iš tų keturių kaltin
tojų prokurorų ir teisėjų, 
tai jos pozicija Neumber- 
go byloje esanti anomali.

Rašo: “Apkaltinimo akte 
Ribbentropas ir kiti kalti
nami konspiracijoje pradė
ti agresijos karą, be kitko 
ir Lenkijos užpuolimą rug
sėjo mėn. 1939”.

“Suprantama, tais pat 
metais komunistinė Rusija 
ir nacių Vokietija sudarė 
sutartį, kurią pasirašė ko
misaras Molotovas ir Rib- 
bentrop’as, dalyvaujant ir 
sutinkant Stalinui, su tuo 
slaptu supratimu, kad Sta
linas užpuls Lenkiją iš ry
tų, ir taip pat užims Balti
jos respublikas, Estoniją, 
Latviją ir Lietuvą, sudaro 
kitą dalį minėtos konspira
cijos.”

Todėl, ar Stalinas, Molo
tovas ir kiti sovietų komu
nistų lyderiai nėra bendri 
konspiratoriai (fellow con- 
spirators) su Ribbentro- 
p’u, Hitleriu ir kitais nacių 
lyderiais? Tai yra logiškas 
ir tinkamas klausimas”.

Jeigu nacių užpuolimas 
ant Lenkijos iš vakarų e- 
santi kriminalybė, tai Sta
lino komunistinės Sovietų 
Rusijos užpuolimas, ant 
bejėgės Lenkijos iš rytų 
pusės esanti tokia pat kri
minalybė.

Toliau autorius rašo: —

New York (LAIC)— Vie
tinės lenkų spaudos žinio-i 
mis, žinomas buv. Londono 
lenkų vyriausybės šulas 
Stefan Littauer liko pa
skirtas Varšuvinės val
džios Charge d’Affaires 

' ad interim Washingtone. 
ilki šiol Charge d’Affaires 
j pareigas ten ėjo kitas per- 
Isimetėlis — Janusz žol- 
! towski. 
į Kaip žinome, nuolatiniu 
Varšuvinės valdžios pa
siuntiniu Washingtone tu- 

Įrėjo būt paskirtas Prof. O. j 
Lange, vienok, jo paskyd
imas kiek susitrukdė. Prof. 
; O. Lange yra žinomas savo 
Įoragarsėiusia kelione į 
I Maskva, kartu su kun. Or- 
lemanskiu.

Tų pačiu laikraščių ži
niomis, Varšuvinės val
džios pasiuntiniu Meksike 
numatomas Jan Droho-‘ 
jowski.

London vaMžios gerais 
laikais, p. Drohojovvski bu-j 
vo artimiausiu Prof. S. Kot 
padėjėju ir
Vice-ministeriu.

Šiuo metu Prof. Kot yra:kurion įeina penki komu- 
Varšuvinės 
siuntiniu 
Kvirinalo.

Šių ponų 
tik neperseniai, buvo pa
grindine Londono lenkų 
politikos stūmuokle ir tra
dicinio lenkų imperializmo 
reiškėją.

Nepriklausomos Lietu
vos atstatymo atžvilgiu, 
dauguma jų buvo užėmusi 
itin nedraugingą poziciją.

5-sics Armijos kariai ir jų pagelbinės šunų jėgos pirmutinis būrys grį
žęs s Italijos karo frontų, kur jie kovėsi savo laiku su naciais.
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DeGsalle Sudarė Naują 
Vyriausybę

Paryžius, lapkr. 26 —
Prezidentas Charles de 

Informacijos Gaulle sudarė stiprią nau
ją vyriausybę Prancūzijai,

Amerikos Katalikų Vyskupai
Užtaria Pavergtas Tautas

Švedija Išduosianti 157 Pabaltijo
Karius Pabėgėlius Rusijai

valdžios 
Romoje,

dauguma,

pa- nistai, šeši socialistai, še- 
prie ši populistai respublikonai, 

du nepriklausomi, vienas 
dar radikalas ir vienas mode- 

į ristas.
Komunistai negavo nei 

vienos svarbios ministeri- 
jos, kaip jie reikalavo. 
Pats prezidentas Charles 
de Gaulle pats pasiliko val
džios ir armijos viršininku 
ir krašto apsaugos direk
torium.

Hitleris-Stalinas Planavo

Seockholm, Švedija — f ir sulaikytų jų grąžinimą į 
Praneša, kad Švedijos vai- Rusijos nagus.
džia sutiko išduoti 157 Pa-j Amerikos Lietuvių Tary- 
baltijo valstybių karius, ba per atitinkamus sluoks- 
kurie buvo prievarta pa-'nius sužinojo ten esančių 
imti į Vokietijos nacių ka- lietuvių vardus: Ambra- 
riuomenę ir, progai pasi- ziūnas, Langis, gyd. Zen- 

; taikius, pabėgo iš kariuo- kevičius, Jančys, Plevokas, 
menės į Švediją. Lengvelis, Vosylius, Inge-

Sovietų Rusijos valdžia levičius ir Dranseika.
reikalavo, kad Švedija Ieškoma Pagalbos

j tuos Pabalti jos karius iš- A. L. Taryba per savo į- 
' duotų. Sakoma, kad ji su- staigas tuoj kreipėsi į ati
tikusi tą padaryti. tinkamas Amerikos įstai-

Visiems yra žinoma, kad gas ieškodama pagalbos tų 
Vokietijos naciai, nesilai- lietuvių gyvybių išgelbėji- 
kydami tarptautinių įsta- mui.
tymų, lietuvius, latvius ir Taryba taipgi pasiuntė 
estus prievarta paėmė į protesto telegramas Švedi- 
kariuomenę ir juos vežė į jos karaliui, užsienių rei- 
karo frontus. Taigi atsi- kalų ministeriui, abiejų 
žiūrint į Pabaltijo valsty- Švedijos parlamento rū- 
bių poziciją, tie kariai ar mų pirmininkams ir aš- 
civiliai žmonės negali bū- tuoniems svarbes n i e m s 
ti kitaip traktuojami, kaip švedų dienraščiams, 
tik tremtiniai. Tačiau, jei- Kreipiasi į Popiežių 
gu jie bus grąžinti į Rusi
jos pavergtą Lietuvą, jie 
visi greičiausia bus nužu
dyti.

Mes, Amerikos lietuviai 
turime dėti visas pastan
gas tas nekaltas gyvybes 
išgelbėti. Prašykime mūsų latviai ir estai patrijotai 
Prezidento Truman, Sena- taip pat daro žygių savo 
torių ir Kongresmanų, kad tautiečių pabėgėlių išgel- 
užsistotų nekaltus žmones bėjimui iš rusų nagų.

I

Massachusetts 
guberantorius 

ir lai-
t

I

Nuernbergas, Vokietija,'tos vyrus, moteris ir vai- 
lapkr. 26 — Teisiant aukš- kus.”

Į tuosius nacius, kurie kalti-i Amerikos prok u r o r a s 
j narni dėl nekaltų žmonių i taipgi iškėlė Hitlerio planą 
i žudymo ir sukėlimo karo,' su Stalino pagalba pasida

linti pasaulį.
Hitleris savo kalboje, pa

sakytoje Vokietijos mili- 
tariniems vadams rugp. 22

VVashington, D. C. —Šio- tadienį lėktuvų išlėkė dėlė
mis dienomis įvykęs Jung. gacija iš penkių, kuriai va- 
Valstybių Katalikų Vys- dovauja 
kupų seimas rezoliucijose valstybės 
stipriai pasmerkė sovietų Maurice J. Tobin,
Rusijos agresingą politiką, mingai pasiekė Londoną, 
pareikšdami, ’ jog Rusija Delegacija turi įtikinan- 
čiauriu būdu užgrobė Lie- čius planus, kad Suvienytų 
tuvą, Latviją ir Estiją ir Tautų Organizacijai turėti 
taipgi sutrempė Lenkijos centrą Eostone yra tinka- 
ir kitų rytinės, bei pietinės miausia.
Europos valstybių nepri
klausomybes ir prievartos 
priemonėmis primetė joms 
raudonųjų vyriausybes ir 
bolševikišką tvarką.

Katalikų vyskupai reiš
kia baimę, kad tokia agre
singa sovietų politika gali

Austrijoj Komunistai Visai 
Prakišo

Tuo pat metu ALT pa
siuntė atsišaukimą ir Šv. 
Tėvui, šiomis dienomis 
taipgi bus atsikreipta į į- 
vairias įtakingesnes Ame
rikos organizacijas.

Patirta, kad Amerikos

Jung. Valstybių Paštas Priima Laiškus 
Išblaškytiems Asmenims Europoje

tybių zonoje jau gavo spe
cialius atvirukus, kad ga
lėtų pirmi tuojau parašyti 
savo giminėms ar pažįsta
miems. Amerikiečiai gavę 
minėtus atvirukus turės 
parodyti pašto pareigū
nams, kad paštas priimtų 
jų laiškus arba siuntinius.

Washington, D. C., lapkr. 
26 — Jung. Valstybių val
džia leidžia ribotą pašto 
aptarnavimą tarp Jung. 
Valstybių ir amerikiečių 
zonoje (Austrijoje ir Vo
kietijoje).

J. V. Valstybės departa
mentas praneša, kad ame
rikiečiai galės rašvti laiš
kus ir siųsti penkių svarų 
siuntinius - dovanas Jung. 
Valstybių okupacijos zo
nose esantiems išblaškv- 
tiems asmenims (displaced 
Dersons).

Išvietinti arba tremti
niai, kurie yra Jung. Vals-

Vienna, Austrija, lapkr.
)26 — Vakar įvyko rinki- 

- . - jmai Austrijoj. Pirmieji
įtraukti pasaulį į dar bai- daviniai aiškiai parodo ko- 
sesnę padėtį negu praėjęs munistų pralaimėjimą. So- 
antrasis pasaulinis karas, cialistų ir Liaudies parti- 

. Komunistai net 
armijos oku

puoto ie zonoie susmuko. 
Jie patvs prisipažįsta, kad 
nei raudonosios armijos 
būvimas jiems negelbėjo 
gauti daugiau balsų.

Industrijos centruose ko
munistai tikėjosi gauti 

Washingtono tarD ir 20 nuošimčiu 
balsu, bet gal gaus nuo 2

Priminė valstybių vadams jos iaįmį. 
Atlanto Čarterį su jo kil- raudonosios 
niais principais.

Taigi ir lietuviai, kurie 
randasi Austrijoj ir Vokie
tijoj ir su kuriais iki šiol 
tiesioginiai nebuvo galima 
susirašyti, kaip tik prisius 
kam atvirukus, tai gavėjai 
galės rašyti jiems laiškus 
ir siųsti siuntinius.

Prezidentas Lėktuvu Lėkė 
Pas Motinąi iškyla įdomių dalykų.

Jung. Valstybių prokuro
ras karo kriminalistų teis
me iškėlė viešai, kad Hitle- 
™ yra pasakęs savo gene-| Obersalzberge.
polams dešimt dienų pirm, vįso
negu Vokietija užpuolė,^ vyrai pa-

'Lenkiją, be pasigailėjimo,saulyj. a?pat<r
Mussolini. Mussolini yra 
silpniausias ir nepajėgė 
palaužti nei karaliaus, nei 
bažnyčios jėgos.

“Stalinas ir aš esame vie
ninteliai, kurie numatome 
vien tik ateitį. Tad aš bė
gyje kelių savaičių pa-: 
spausiu Stalino ranką ben
droje Vokietijos - Rusijos 
sienoje ir pradėsiu su juo 
naują pasaulio padalini
mą.”

Taip, Hitleris “paspaudė 
Stalino ranką”. Vokietija- 
Rusija pasirašė “krauju 
sucementuotą” sutartį. 
Stalinui leido užgrobti Pa
baltijo valstybes, o Hitle
ris puolė Lenkiją, kurią 
taip pat iš užnugario puolė 

■ ir Rusijos raudonoji armi-

rolams, dešimt dienų pirm( 
negu Vokietija i 
Lenkiją, “be pasigailėjimo j 
nužudyti visus lenkų tau-

I
Granvien, Mo., lankr. 26 

— Prezidentas Truman 
lėktuvu iš 
vyko į Missouri ūki, kur
jis užaugo, pas savo moti- 1K1 iU nuos-

1 J • _ 4. » • _____________

Amerikos Lietuvių Kongresoną, kad ją pasveikinti gim
tadienio proga. Ji jau mi
nėjo 93 gimtadienį. Nesutaria Dėl Graikijos 

Plebiscito“Jei Neurnberge iškeltu 
tarptautinės teisės princi
pu remiantis, tai ar komu
nistinės Sovietų Rusijos be 
jokios provokacijos užpuo
limas ant mažytės Suomi
jos 1939 ir 1940 m. nesuda
ro karo kriminalybės?”

Tą patį klausimą galima 
esą teisingai statyti ir dėl 
Raudonosios Armijos už
puolimo ir okupacijos trijų 
Baltijos Respublikų, 1940 
metai. A.

I

Du Užmušta Traukinio 
Nelaimėje

Chica-

jI

i
i

Bostono Delegacija Dėl STO 
Sostinės Londone

Londonas, lapkr. 26 —
Winston Churchill ir užsie
nių sekretorius Ernest Be- 

Boston, Mass., lapkr. 26 vin susikirto parlamente 
— Bostonas tikisi laimėti, dėl valdžios nusiteikimo a- 
kad Suvienytų Tautų Or- t’dėti Graikijos plebiscitą 
ganizacijos (STO) sostinė monarkijos klausimu 
būtų Bostone. Pereitą šeš- trims metams.

PANAIKINO MĖSOS 
RACIONAVIMĄ

Amerikos Lietuvių Kon- vyksta iškilmingas atida- 
gresas prasideda ketvirta-{rymas su ceremonijomis. 

Po to eina prezidiumo su
darymas, dienotvarkės pri
ėmimas ir sveikinimai.

Popietiniame posėdyje 
iškilmingas karo laimėji
mo paminėjimas. Tai atli- 

Numatytas ^us svarstomos taikos at-

dienį, lapkr. 29 d., Chica
gos Congress viešbutyje, 
52Cf South Michigan ave- 
nue (HARrison 3800).

Kongresas užtruks tris 
dienas, lapkr. 29 ir 30, ir 
gruodžio 1. j 
štai koks darbų progra
mas:

Prieš oficialų Kongreso 
atidarymą lapkričio 29 d., 
9 vai. rytą įvyks pamaldos 
už Lietuvą šv. Jurgio par. 
bažnyčioje, 3230 S. Litua- 
nica avė. Iškilmingas mi
šias atlaikys ALT narys, 
kun. P. M. Juras, o pamok
slą pasakys kun. J. Balkū- 
nas.

Ketvirtadienį, lapkričio 
29 d., 10 valandą rytą į-

I

steigimo problemos.
Penktadienį, lapkričio 30 

d., 9 vai. Rytinis posėdis 
pašvęstas Lietuvos nepri
klausomybės reikalams. 
Tarn kitu kalbės ministe- 
ris P. Žadeikis.

Lietuvos reikalai svars
tomi ir popietiniame posė
dyje. Šiame posėdyje apie 
3:30 kalbės Chicagos arki- 
vysk. Samuel A. Stritch.

7:30 vai. vakare tame pa-
Tęsinys 2-rame pusi.

Washington, D. C. — J. No. 4, nes cukrus ir toliau 
V. Agrikultūros sekreto- racionuojamas. 
rius Anderson pranešė, 
kad nuo vidurnakčio iš’mininkėms didelis paleng- 
penktadienio į šeštadienį'vinimas. Dabar nebereikia 
■pereitos savaitės panaiki- punktų pirkimui mėsos ir 
'namas mėsos, kenuotos kitokių valgomųjų pro- 

Štai kodėl dabar Ameri- žuvies ir riebalų bei valgo- dūktų. Gali pirkti ką nori 
arba, geriau pasakius, ką 

Sekretorius Anderson į- gauni be jokių štampų. Tik 
visus nesunaikinti cukraus stampos tebėra

Krautuvininkams ir šei-
Appleton, Wis.

go & North Western kelei-jir Rusijos raudonoji armi- 
viniui traukiniui trenkus ja ir ją pribaigė ir pasida- 
į automobilį, penki vago- lino.
nai nušoko nuo bėgių. Du f _______
automobiliu važiavę asrne-'kos spaudoje keliamas bai- mų aliejų racionąvimas. 
nys užmušti ir 52 trauki- sas, kad ir Rusijoje yra 
niu važiavę asmenys su- karo kriminalistai, kurie spėjo ___  _________________

taip pat turi būti teisiami, j savo racionavimo knygelių galioje.žeisti.



■<

Antradienis, Lapkričio 27. 1945

ĮVAIRIOS žinios
DARBININKAS________________________

J. E. ARKIVYSKUPO LAIŠKAS,
2
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Sovietizacija

‘si 'y linas bažnyčiose per du Sekmad’eniu 
kepki. 25 ir gruodžio 2.

New York (LAIC) — Į- 
domių šiuo klausimu in
formacijų patiekia N. Y. 
leidžiamas “Socialističes- 
kii Viestnik”:—

Kongreso knygos spausdi
nimu rūpinasi A. Kaula- 
kis.

Finansų Komisija. Rūpi
nasi Kongreso lėšomis ir 
priiminėja aukas, kurias 
perduos Kongreso išrink
tai komisijai. Pirminin
kauja J. Šukys.

Bankieto Komisija. Tvar
ko visus lapkr. 30 bankie- 

i to reikalus. Bilietai vienam 
; asmeniui $5.00. Bankietas 
Įvyksta pirmaeiliame Chi- 
cagos viešbuty. Komisijos 
sąstatan įeina 21 narė, o 

Į vadovauja E. Mikužiūtė. 
j Rezervacijas tvarko E. Ša
ulienė, 3442 S. Union avė., 
tel. YARds 3962.

(Pradžia 1-rne puslapyj) 

čiame Congress viešbuty
je, Gold Room salėje, Įvyk
sta Kongreso Bankietas, 
kurio pelnas skiriamas 
Lietuvos gelbėjimo reika
lams. Numatomas gausus 
dalyvavivams — apie 600- 
700 svečių.

šeštadienį, gruodžio 1 d., 
9 vai. rytą. Paskutinei 
Kongreso dienai numatomi 
šie darbai: Amerikos Lie
tuvių Tarybos raportas ir 
diskusijos, Informacijų 
Centro ir komisijų rapor
tai, ir naujos ALT rinki
mas.

Kongreso svečių ir dele
gatų priėmimu, praneši
mais spaudai, programų ir 
kitais Kongreso reikalais 
rūpinasi šios komisijos:

Spaudos ir Radio Komi
sija. Per lietuvišką bei an
glišką spaudą ir radio in
formuoja visuomenę apie 
Kongreso uždavinius. Ko
misijai pirmininkauja Dr. 
A. Montvidas.

Svečių Priėmimo Komi
sija. Šiai komisijai vado
vauja K. Mačiukas, 2439 
West 69th street, Chicago, 
III., tel. PROspect 3140. Ji 
registruoja delegatus ir 
svečius, ir parūpina kam
barius.

Programos Komisija. Ji 
kviečia įtakingus ameri
kiečius į Kongreso svečius. 
Šiai komisijai talkininkau
ja Federal Savings and 
Loan Association prezi
dentas J. Mackevičius. Ji 
taipgi turi sudariusi Kon
gresui meninę programos 
dalį, kurioje dalyvauja žy- 
mūfc solistai ir muzikai.

Brangieji Broliai: —
Kiekvienais metais, pirmąjį Adventų sekmadienį, 

mes prašome gausingai paremti Katalikiškąjį Ameri
kos Universitetą, kaipo aukštesniojo išsimokslinimo 
centrą. Viso pasaulio katalikai yra daugiau negu kada Į 
nors pasiryžę palaikyti, išvystyti ir pagerinti katali-) 
kiškos apšvietos sistemą, ypač aukštesniojo mokslo 
srityje. Skaudus prityrimas jiems parodo, kad jeigu] 
nuoširdžiai ir uoliai nepalaikys savo mokyklų ir kole-i 
gijų, tai nebus kito būdo įskiepyti amžinai išmintingą 
Bažnyčios mokslą ir dvasią naujajai mūsų kartai, kuri 
ant esamų dabar griuvėsių turės kurti pastovią atei
ties taiką. Apverktinas proto ir doros susmukimas, šio ] 
karo metu pasireiškęs, ir stoka sveikų principų taikos 
kūrimo pastangose, verčia katalikus, kiek išgalint,] 
steigti savo aukštesniąsias mokyklas.

Ačiū Dievui, Amerikos tradicija leidžia mums tai 
daryti. Tipinga mūsų aukštesniojo mokslo įstaiga yra 
Amerikos Katalikų Universitetas. Jis yra įkurtas mū
sų šalies sostinėje. Jis moko ir auklėja katalikiškoj; 
dvasioj tūkstančius, iš įvairių šios šalies kraštų ten 
vykstančių, dvasiškių ir pasauliečių studentų, kurie 
grįžę į savo gimtąsias vietas, uoliau ir surtianiau tar-i 
nauja Bažnyčiai ir tautai.

Kasmet mes ten siunčiame mokytis po kelis jau
nus kunigus; taip pat ir keletas Arkivyskupijos sese
rų - vienuolių naudojasi to garbingo Universiteto mok
slu. Mūsų Vyskupija visuomet buvo viena iš uoliausių
jų Katalikiško Universiteto rėmėjų. Tad prašome ir 
dabar gausiai paremti mūsų Universitetą, kurs suda
ro labai stambią dalį katalikiško švietimo programos. 

Jūsų ištikimas Kristuje,
RICHARD J. CUSHING, 

Bostono Arkivyskupas.
Lapkričio 21,1945.

Nekalto Prasidėjimo 
Vienuolyne,

Putnam, Conn. šį penk
tadienį t. y. gruodžio 30 
dieną pradedama Novena 
i Nekaltai Pradėtąją. Dau
gelis lietuvių prisiuntė sa
vo intencijas prašydami 
melstis už Lietuvos laisvę, 
už ištremtuosius lietuvius 
ir padėkoti Dievui už A- 
merikos pergalę bei lai
mingą sūnų iš karo fronto 
sugrįžimą. Novena tęsis 
iki gruodžio 8 dienos.

i
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(įdomi padėtis: sovietų vy- 
iriausybė, pirma taip žiau
riai persekiojusi bažnyčią, 
dabar perka patriarchui ir 
rusų vyskupams viską, 
pradedant brangakme
niais išpuoštomis mitro
mis, baigiant autuvu, ir 
cerkvėmis parūpina ne tik 
alyva deginamas lempeles, 
bet ir brangias ikonas. I- 
konos buvo gaminamos 
nežiūrint ir karo. Daugeliu 
atvejų seniau konfiskuo
tos žmonių branginamos i- 
konos dabar grąžinamos iš 
muziejų. Popai aprūpina
mi reikalingais drabužiais, 
ypač labiau užsieniečių 
laikomuose miestuose. Kai 
po aukščiau minėto aukš
tosios dvasiškijos suvažia
vimo buvo iškeltos vaišės, 
produktai buvo suteikti iš 
vyriausybės sandelių, o 
komunistas J. Karpovas 
buvo garbės svečiu. L_
riarcho chore, sovietų vy- lonijai. 
riausybės patvark y m u. 
gieda valstybinės operos vaizdas, suprantama, kiek 
solistai. Kaip toliau “Sec. kuklesnis: 
Viestnik” rašo, per provos- 
lavų bažnyčią skleidžiama kla, vaikų darželis ir suor- 
mintis, kad “krikščionims ganizuoti anglų kalbos 
turi rūpėti ne mūsų laisvė, kursai.”
o laisvė nuo nuodėmių”. Be to, per visas kolonijas 
Visose cerkvėse įsakyta ruošiamos paskaitos, kur- 
malda už Staliną: “O zdra- sai, skaitomi referatai.
vii į blagodenstvii bogo- Pav. VViesbaden stovyk- 
postavlennavo voždia na- loję įsteigtas liaudies uni- 
rodov christoliubivoj der- versitetas. Ten pat susior- 

i” (Malda, pra- ganizavo miškininkų sky- 
šant sveikatos ir palaimos rius, kuris, tikimasi, is- 
— Dievo pastatytam tau- augs į aukštąją miškinin- 
tų voždžiui mūsų Kristų kystės mokyklą.
mylinčios valstybės). Mas- Ravensburge gyvenąs 
kvoje leidžiamas patriar- rašytojas Petras Babickas 
cho laikraštis “Vestnik parašė trijų veiksmų su 
moskovskago patriarcha”. prologu vaidinimą “Ginta- 
Jis leidžiamas valstybinės ro Kraštas”. Ten pat gyve- 
spaustuvės (kitokių Rusi- nąs poetas Bernardas 
joje nėra) ir jo turinys — Brazdžionis su pedagogu 
toks, koksai 
bet kuriame 
laikraštyje.

voslavų bažnyčia padary-1 Susovietinę 
ta sovietų vyriausybės 
klusniu Įrankiu. Susidarė

Po revoliucijos, nuvertus 
carą, kurs buvo pravosla
vų bažnyčios galva, 1917 
m. buvo sušauktas vado
vaujančių bažnyčios as
menų suvažiavimas, kurs 
priėmė demokratinę pro- 
voslavų bažnyčios konsti
tuciją. į bažnytines parei- 
gavietes buvo net įvestas 
rinkimų principas. Bolše
vikų persekiojimai nelei
do pilnai tos konstitucijos 
įgyvendinti, bet vis dėlto, 
daugiau ar mažiau, nepri
klausomai ir demokratiš
kai pravoslavų bažnyčia 
tvarkėsi kuo ne 30 metų.

Šių 1945 metų vasario 
mėnesyje Įvykęs pravosla
vų hierarchy suvažiavimas 
išrinko patriarchu Alek
siejų. Bolševikų planų po
veikyje. suvažiavimas bu
vo priverstas pakeisti de
mokratinę bažnyčios kon
stituciją ir įvesti į bažny
tines pareigavietes skyri
mo principą. Patriarchas, 
pagal konstituciją nomi
naliai liko vienintelis šei
mininkas pravoslavų baž
nyčios, bet tikrumoje jisai 
priklauso nuo valdžios 
skirto komiteto pirminin-1 „ ..
ko. kuriam pavesta tvar- zav~ nas^ 
kyli pravoslavų bažnyčios 
reikalai. To komiteto pir
mininku paskirtas Jurgis 
Karpovas, komuni s t a s, 
taigi ir ateistas (bedievis), 
pirma buvęs GPU valdi
ninku, kuriam buvo pa
vesta bažnyčių sekimas. 
Karpovo įgaliotiniai yra 
paskirti prie kiekvieno 
pravoslavų vyskupo ir 
jiems suteiktos labai pla
čios teisės. Tuo būdu, pra-;

qvii nodarA’J

Švietimo Ir Kultūros 
Pramogų Srityje

Padėčiai pailiustruoti, 
štai du tremtinių koloni
joms tipingi pranešimai:

“Veikia gimnazija (ar 
progimnazija), tauti n i s 
meno ansamblis, sportinis 
klubas, keturios pradžios 
mokyklos, keturi vaikų 
darželiai, amatų mokykla, 
keli chorai ir leidžiami 2 
laikraščiai”.

Šis vaizdas yra tipingas 
Pat- stambesniai tremtinių ko-

Mažesnėse kolo n i j o s e

i

“Įsteigta pradžios moky-

galėtų tilpti Ignu Malinausku parengė 
komunistų

Streikai Ištraukė 1,250,000 
Darbininkų

NEVYKUSI FOREIGN POLICY 
ASSOCIATION LEIDINIO 

NUOMONE
New York (LAIC) — Į burg išvadžiojimus kur 

rimtumą pretenduojanti tikslingiau būtų pavadinti 
Foreign Policy Associa- “šališka brutalės jėgos a- 
tion (22 East 38th St., New pologetika”.
York 16, N.*Y.) neperse- Amerikos Lietuvių In- 
niai išleido naują brošiurė- formacijos Centro tuo rei- 
lę, taip vadinamojo Head- kalu Foreign Policy Asso- 
line Series. Brošiūrėlė pa- ciation parašytas laiškas 
vadinta — F
saw.

Du tos brošiūrėlės pusią-i ----------------
KiuTs BS] MLF Drabužiai Išdalinti 
bant apie stambius prasi-j 
lenkimus su faktinaja da-, 
lykų puse, The Baltic!

European Jig- talpinamas šios santrau- 
i kos gale.

Tarp Lietuvių Pabėgėlių

ĮVAIRŪS skelbimai

Q't p

Maloniam palengvi
nimui bandyk šį 
švarų, nauja park
rinta būda atliuo- 
yuot paprasta strė
nų gėla Tik uždėk 
v : - n a Johnson's 
EACK PLASTER'J 
ant pat skaudamos 
vietos, švelnūs jo 
vaistai palen g v a

ŠILDO jum nugara sujudina kraujo 
apytaka sklaido jo pritrinuna. lengvi
na skausmą, šilta multino priedanga 
laiko šilima viduj, šalt; lauke — duoda 
nuolatine atrama — jautiesi puikiai! 
P., ikaiauk TIKROJO. Johnson & 
Johnson pagaminto. Arčiausioj vaisti
nėj.

G£lA

EACK PLASTER

naujus elementorius pra
džios mokykloms.

Hanau gyvenąs dailinin- 
bažnyči77a«oj‘'Rusijoj kas V Jonynas pakvies- 
dabar bolševikai per ją ^a^ pailiustruoti prancūzų 
stengiasi išplėsti savo įta- rašytojo Prosper Merimee 
ką ir į kitų valstybių pra- vei^alą I _ — T - a
voslavų bažnyčias, steng- motyvas paimtas įsLietu- 
damiesi jas suvarvti Mas- Yos Praeities. Klaipėdietis 

1 o . - , , Trim salint s c iZmcrn-

pravoslavų

ką ir į kitų valstybių pra-

kvos patriarcho priklau
somybėm
- Tolimesnis bolševikų pla
nas — jų pamėgtomis prie
vartos priemonėmis ir ka
talikus bei kitas tikybas 
palenkti Maskvos “pravos
lavų” priklauso m y b ė n. 
Kaikuriuose bolševikų o- 
kupuotuose kraštuose jau 
tas imama vykdyti.

Carų politika ir vėl atgy
ja pilnu tempu....

Komunistų “rojus”— vi
si lygūs ubagai.

10 neužgis CM aea<^ ana ew^:^:?ųicajitfĮacao«W|

Užsisakykite Toniko Pas Mus |

Pristatom geriausį toniką |
Piknikams, Vestuvėms.

Krikštynoms ir visokiems j
Parengimams j

Kainos prieinamos 1

Myopid Club Beverage Co. j
Grafton Avė.. Islington Mass. į

Tel. Dedham 1304-W
PRANAS GERULSKIS, Namų Tel. Dedham 130Ą-R

tas pailiustruoti prancūzų

veikalą “Lokys”, kurio

i žurnalistas Jonas Grigo- 
laitis parašė atsiminimus 
iš Oranienburgo vokiečių 
koncentracijos stovyklos, 
kurioj jis iškalėjo ketve
rius metus. Atsiminimai 
pavadinti “Nacių Praga
re”.

Haffkrug kolonijoje, lite
rato J. Krumino pastango
mis. išleistas 60 puslapių 
literatūros almanachas, 
“Baltija”, bendradarbiau
jant pirmaeiliams lietu
viams rašytojams.

Lietuvių Sąjungos Cent
ro jau sudarytos visoms 
tremtinių mokykloms pa
grindinės programos.

Šiuom metu, programos 
multiplikuojamos ir kam 
reikia siuntinėjamos. Va
dovėliams spausdinti lei
dimas jau gautas. Pirmon 
eilėn spausdinami vadovė
liai pradžios mokykloms.

Organizaciniu požiūriu: 
visose stambesnėse koloni
jose veikia Lietuvių Są
jungos ir Lietuvos Raudo
nojo Kryžiaus skyriai.

Pastarasis liko perorga
nizuotas.

Į

Kun. Dr. Juozas B. Kon- 
Štates ‘autorius (Samuel čius, BALF pirmininkas, 
Van Valkenburg), visą gavo malonų pranešimą iš 
Baltijos kraštų kompleksą Europos: 
nagrinėja išimtinai rusų- - _ -- - • _ ----------
vokiečių rungtyniavimo išsiųsti 110,000 svarų drabužių 
Šviesoje, tariant, brutališ- jr batų laimingai pasiekė savo 
kos jėgos santykių plot- paskyrimo vietą ir iš Prancuzi- 
mėje. Veikalą skaitančiam j0S buvo nugabenti sunkveži- 
asmeniui neišvenkiamai : 
susidaro įspūdis, kad kito
kio likimo tie kraštai tikė
tis negali ir pagrindo ge- 
resniai ateičiai jiems nėra. 
Tuo tarpu, programinėje 
tos leidyklos deklaracijoje 
mes skaitome — “The ob- 
ject of the Foreign Policy 
Association’s Headline Se- 
ries is to provide sufficient 
unbiased background in- 
formation to enable read- 
ers to reach intelligent and 
independent conclusions 
on the important interna- 
tional problem of the 
day...”

Deja, tenka pasakyti, 
kad Baltijos kraštų padė
ties nušvietimas šį kartą 
nėra nei “sufficient” nei 
“unbiased”.

Taip pat tenka paabejoti 
ar skaitytojas galės susi
daryti “intelligent and in
dependent” tuo klausimu 
išvadą.

Šia prasme, 7-as brošiū
rėlės skyrius yra ne tik 
kad nevykusiai parašytas, 
bet ir aiškiai prieštarau
jąs šio krašto užsienio po
litikos linijai.

P. Samuel Van Valken-

REIKALINGA prityrusi Virė
ja ir Šeimininkė lietuviškoj kle
bonijoj. Alga $100.00 Į mėnesį 
pradžiai, pabuvus bus pakelta.

Kreipkitės pas Kleboną. 
Rev. L. J. Mendelis 

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

(16-23-30)

Jung. Valstybėse, karui 
pasibaigus, kilo streikų 
banga. Jau 500,000 darbi
ninkų dėl streikų neturi 
darbų. Montgomery Ward 

. & Co. 83,000 darbininkų iš- 
’eina į streiką, o 656,000 
‘darbininkų trečiadienį bal- 
įsuos streikuoti ar ne. Tai
pgi iš viso susidarys 1,250,- 
:000 darbininkų, kurie dėl 
streikų neturės darbų.

Streikai yra paskutinė 
darbininkams priemonė iš- 

i kovoti sau geresnį atlygi
nimą ir darbo sąlygas, 

j Jung. Valstybių valdžia 
turėtų įsimaišyti ir beša- 

I liškai turėtų tarpininkau- 
i ti, kad kilusius ginčus tarp 
darbininkų ir darbdavių 

į teisingai išaiškintų. Kai 
'kur yra užsispyrimų ir iš 
! vienos pusės ir iš kitos, 
į Teisingus darbininkų rei- 
jkalavimus turėtų be atidė- 
iliojimo patenkinti. Pragy
venimo kainos nesumažė
jo. o darbininkų algos arba 
darbo valandos sumažin
tos. Taigi negalima reika
lauti, kad darbininkai sun- f 
kiai dirbtų ir pusbadžiai 
gyventų. Darbininkams 
turėtų būti užtikrintas tin- 

I karnas pragyvenimas su 
šeomomis.

Rugsėjo mėnesio gale BALF

miais Į militarines zonas Vokie
tijoje.

BALF nusiųsti drabužiai pir
moje eilėje išdalinti fianau ir 
Muncheno apylinkėse gyvenan
tiems lietuviams.

Jau yra paruošti du nau
ji drabužių ir batų siunti
niai (apie 200,000 svarų).

- Juozas Kasinskas 
Ine. 

Laidotuvių 
Direktorius

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

Umosinai dėl visokių relka'ų 
Patarnavimas Dieną ir NaktJ

De Gaulle Siūlo Nacionali
zuoti Bankus

Paryžius, lapkr. 26 — 
Prezidentas Charles de 
Gaulle Įteikė parlamentui 
valdžios programą, kurioj 
siūlo tuojau nacionalizuoti 
bankus, elektros ir apdrau- 
aos Įstaigas.
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Tėvų Pranciškonų Misijos 
1945 m.

Chicago, III. — švenč. P. Ma
rijos Nekalto Prasidėjimo par., 
Nekalto Prasidėjimo novena, 
rekolekcijos ir Tretininkų vizi-i 
tacija, lapkričio 29 — gruodžio 
8 d. — Tėvas Juvenalis Liauba. I

Kingston, Pa. —švenč. P. Ma
rijos par.. 40 vai. atlaidai, gruo
džio 2—4 d. Tėvas Justinas 
Vaškys.

Watcrbury, Conn. — Šv. Juo-|
taiką 
d. —

Jono

i 
I

zapo par.. Padėkos už 
Triduum, gruodžio 7—9 
Tėvas Justinas Vaškys.

Delhi, Ontario — Šv.
par., gruodžio 14—16 d. — Tė
vas Juvenalis Liauba.

FRANCISCAN FATHERS
Moiint St. Francis, Greene, Me.

Paliuosuotas japonas - karys iš karo tarnybos 
su ryšuliu ant pečių, stotyje sutinkamas jo žmo
nos su kūdikiu ant pečių.
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LIETUVIŲ TREMTINIŲ GYVE
NIMAS SIBIRE, KRASNOJARS

KO APYL. STOVYKLOJE
Vienas asmuo, kurį čia 

žymėsime raide S., kuris 
buvo iš Lietuvos išvežtas į 
Sibirą, nesenai papasakojo 
savo pergyvenimus.

S. buvo bolševikų išvež
tas 1940 m. VI. 16 d. Iš 
karto jį nuvežė į N. Vilnios 
stotį, kur vyrus atskyrė 
nuo jų šeimų. Toliau trau
kiniu, kuriame buvo 60 
prekių vagonų (vagone 
buvo apie 35 žmonės), ve
žė per Smolenską (tenai 

i pirmą kartą po kelių dienų 
davė valgyti, t. y. duonos AKCHBISHOP Jinn J. Mitty, 

of San Francisco, is one of 
five American Archbishops 
to be nominated for the Col- 
lege of Cardinals. Appoint- 
Boent will be made some time 
in November or December. 
Bhere are 32 vacancies in 

. Ępllege of Cardinals.
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LAIC Leidinių Kritika Ir 
Bibliografija

drungno vandenio su agur
kų sunka po i/2 Ii torio. 
Duona buvo neiškepta. 
Cukraus nei druskos ne
buvo. Kas perviršydavo 
darbo normą, gaudavo 700 
gr. duonos ir šaukštą kruo
pu. Kaliniai iš karto pra
dėjo sirgti, ypač dėl vita
minų trukumo. Užėjus šal
čiams, stovykloje mirė 
8-10 žmonių kasdieną. 
Vaistų nebuvo jokių. Ka
liniai buvo laikomi medi
niuose barakuose. Kūrenti 
buvo leidžiama tik šako
mis, kurias kaliniai įsteng
davo parsinešti, grįždami 

į iš darbo. Tad barakuose 
temoeratūra buvo ne kuo 
aukštesnė, kaip ore. Šalčio 
buvo 42-45 , bet žmones 

; vistiek varė dirbti. Suša
lus žemei, mirusių nelaido
jo, bet lavonus krovė vie
name barake ligi pavasa
rio.

Kiekvieną naują kalinį 
administracija iškratyda
vo, atimdama viską, išsky
rus tai, kuo žmogus buvo 
apsivilkęs. Iš ūkininkų bu
vo atimti lašiniai ir šiaip 
maisto produktai atvežti iš

100 BOOKS RECOMMEN- 
DED B Y CATHOLICS — 
skelbia Neu York Times.
New York (LAIC) — 

Kaip “The New York 
Times’’ iš lapkričio 3 d. 
praneša, The Gardinai 
Hayes Literature Commit- 
tee lapkr. 2 d. paskelbė sa
vo užgyrimą (selection of 
recommended books) šim
tui leidinių. Tarpe 21 isto
rinio turinio knygų, komi
sija sumini LAIC leidinį
— Lithuania’s Fight for 
Freedom, by E. J. Harri- 
son. Greta šio leidinio, ko
misija rekomenduoja ir 
Latvijos Pasiuntinybės 
Washingtone leidinį, Lat- 
vian - Russian Relations, 
kuriame surinktos sutar
tys pradedant 1731 m. Ny- 
stad taika ir baigiant šio 
karo dokumentais.

Harrison’o leidinys origi
naliai išėjo Londone 1944 
m. lapkričio mėnesį. Auto
riui sutikus, LAIC išleido 
pirmą amerikonišką laidą 
š. m. vasario mėnesy. Kny
ga tiek greitai pasklido, 
kad kovo mėnesy teko lei
sti jau antrą laidą.

Harrison’o knyga yra 
objektyvi Lietuvos istori
ja. Ypatingai turtingas 
laikotarpis nuo šio karo 
pradžios ligi vokiečių oku
pacijos galo. Šią istoriją 
papildo kiti LAIC leidiniai
— An Appeal, Supplement 
ir Lithuanian Bulletin.

jau buvo labai bloga, kai jį 
atvežė į stovyklą. Pabuvęs 
stovykloje trumpą laiką, 
jis visai nusilpnėjo, bet če
kistai vistiek kasdien va-!’ 
rydavo jį į darbą. P. S. ma-’ 
no, kad p. Stulginskas sto-į 
vykios režimo ilgai išlai-į 
kyti negalėjo. Lietuviai' 
buvo traktuojami ir vadi
nami fašistais. Lietuvos 
karininkai sudarė atskirą! 
darbo brigadą. Su jais bu-j 
vo elgiamasi ypač žiauriai.

Kariniai kirto mišką. Ei-j 
ti į darbo vietą reikėjo 6-8į 
km. per pelkes ar — žiema; 
— per gilų sniegą. Žmonės’ 
nuėję ligi darbo vietos jau 
taip pavargdavo, kad netu
rėjo jėgų dirbti. Darbas 
tęsėsi nuo saulės užtekėji
mo liki sutemos. Kelionės į 
darbą ir atgal į darbo lai
ką neįeidavo. Miškas buvo 
padalintas į 15-20 ha. skly
pus, kurių kiekviename 
dirbo tam tikra brigada. 
Kaliniams buvo uždrausta 
pereiti iš savo sklypo į ki
tą. Laikytis šito draudimo 
buvo labai sunku, nes to
kių sklypų sienos nebuvo 
pažymėtos, tiktai sklypų 
kampuose buvo kelių mo
terių bokštai, kuriuose sto
vėjo sargybiniai ir be įspė
jimo šaudė į kalinius, ne
tyčia perėjusius į gretimą 
sklypą. Šitokiu būdu buvo 
nušauta daug žmonių. Vie
ną kartą p. S. brigada nu
kirto medį, kuris griuvo!
taip, kad jo viršūnė atsi- Sveiki> broliai dainininkai, 

--------------------------------------------  Mielos seselės.I

Pasauly niekad nebuvo pilnos teisybės, bet kad 
pasaulis būtų buvęs taip pilnas neteisybių, kaip dabar; ir vandens), Orią, Novosi- 
vra, — istorija to neparodo. Yra buvę ilgų karų (30 — birską ir Omską į stotį Re- 
100 metų), kruvinų skriaudų ir sunkių vergovių, bet šioty. Iš tenai p. S. nuga- 
visuomenė, arba taip vadinama viešoji opinija, tuos;beno į priverčiamųjų dar- 
žiaurumus ir skriaudas pasmerkdavo, kaipo esminiai,bų stovyklą Kraslag (la- 
blogus dalykus. Dabar gi atrodo, kad vyriausieji pa-'ger Krasnojarskago kra- 
saulio vadai visiškai prarado teisingumo principą. Ne-j ja) Niznepoimskoje Otde- 
teisingumas, smurtas, klasta — bendrai, visi neigia
mieji žmogaus prigimties ypatumai — įsigijo piliety-' 
bės teisių moderninės “moralybės” kodekse. Kas bloga, 
žema, niekšinga, šiais laikais atrodo legalizuota. Tiek 
urmu pasireiškusių viešų nedorybių bei neteisybių nie
kad nėra buvę. Ir, deja, prieš tokį negirdėtą nenormalu
mą beveik neprotestuojama. Vieni neišdrįsta, kiti jau 
apsikentė su gėdos ir padorumo išnykimu. Tiktai vie
noj srity norima įlaužti nedorybės lanką, kuriuomi šie-: 
kiama žmoniją apjuosti. Ta sritis tai katalikų spauda 
ir Bažnyčios Episkopatas.

Net tais laikais, kuomet įsivyravusi bolševikų cen-J 
zūra norėjo užčiaupti tiesos žodį, katalikų spauda ne
sidavė terorizuojama. Ji gynė ir tebegina nuskriaus
tas tautas ir smerkė “paglostymo” politiką, kuri beso
čiam diktatoriui nuraminti, stumia jo gerklėn vis nau- 
kta buvoar’Tebėr diktatoriaus nuotaika-'pyktisl’ker- brolis ūkininkas, gink-
štas ar pasityčiojimas — katalikų spauda jo užsimoji
mus smerkė ir tebesmerkia. Gal kas sakys, kad tai tuš
čios pastangos: ką teroristas nukando, iš dantų nepa
leis. Gal būt. Bet spauda vis vien negali tylėti. Kitaip, 
ji lyg užgirtų juodus darbus ir kruvinas skriaudas.' 
Kiek iš to naudos — ne mums spręsti. O pareigą “ 
dėlto reik atlikti, kad ir ji būtų nemaloni ir 1

Bet ne bergždžias Amerikos Vyskupų žodis, ypač jungą? Kaip galima leisti ir net užgirti pavergimą Len
kai jį tariama organizuoto Episkopato vardu. Tai jau kijos, Vengrijos, Rumunijos ir kitų Europos kraštų? 
pajėga, su kuria tenka skaitytis. Jie patriotai ir atsto- Taip pat ir Vokietijos likimas negali būt mums abejin- 
vauja daugelį milijonų taip pat patriotų, kurie moka gas. Ar ir ji bus paaukota diktatoriaus alkiui nura- 
valstybei mokeščius ir už jos laisvę gyvybę aukoja. Tą minti?
reikšmingą žodį Vyskupai tarė savo konferencijoj, į-! Amerika turi užtektinai galios išgelbėti demokra- 
vykusioj Katalikų Universitete, Washingtone. Bendrai tiją, kuriai ruošiama pražūtis, prisidengiant tos pačios 
suredaguotame memorandume Ganytojai rimtai ir at- demokratijos vardu. Kodėl tos galios nepanaudojama? 
virai pasisako, kad šiuo momentu gyvename gal pavo-; Toks Ganytojų perspėjimas, plaukiąs iš tikėjimo 
jingiausią istorijos krizį, daugiausiai dėl to, kad turin- meilės ir perimtas idealingu patriotizmu, turėtų rimtai 
tieji stiprią galią turi labai silpną valią. Prisibijo dik- suaidėti sveikai protaujančių piliečių širdyse. K.

visi neigia-Jenije, Nr. 7, ant upės Poi- 
ma kranto. Iš viso kelionė 
ligi stoties Rešioty truko 
apie 3 savaites.

Stovykloj buvo apie 1000 
lietuvių. Jų tarpe: buv. 
Respublikos Prezidentas 
Stulginskis, buv. ministe- 
ris St. Šilingas, gen. Spran- 
gauskas, agronomas Vasa- 
revičius iš Šiaulių apkr., 
Dr. Steponavičius iš Aly
taus, pik. leitn. Gasunas, 
Dr. Karvelio, buv. Fin. Mi- 

misterio brolis, gen. Rašti
kio tėvas (mirė 1940 m. 

jas aukas, tautų bei valstybių formoje. Nežiūrint, ko- rudenį)ir brolis, pik. Rau-
lų fabriko karininkai su 
viršininku pryšaky. Prezi
dento Stulginskio sveikata

I dūrė gretimam sklype. Če
kistas prižiūrėtojas įsakė 
vienam lietuviui kapitonui 
nueiti prie viršūnės nuva
lyti šakas. Kapitonas at- 
kreipė prižiūrėtojo dėm®VLi^tuTOsj Iš g^dįtojų“atŠ- 
kad yra uždrausta eiti iš 
savo sklypo ribų, bet čekis-' 
tai vistiek privertė jį eiti. 
Kai tik kapitonas nuėjo, 
čekistas pasakė stovin-' 
čiam bokšte prižiūrėtojui 
šauti. Kapitonas buvo nu
šautas.

Valgyti davė 400-500 gr. 
duonos ir du kart — rytą ir 
vakarą — sriubos, t. y

SVEIKI, BROLIAI 
DAINININKAI

tatoriaus, laužančio teisingumo ir teisėtumo principus i Drauge visi uždainuokim 

bergždžia I derinti su Atlanto Čarteriu Pabaltės valstybių užgro- jp vasarą girios skamba 
s • Įbimą ir priverstiną jų įjungimą į Rusijos Sovietų Są- Nuo paukščių dainUi

.' ir smaugiančio bei naikinančio ištisas tautas. Kaip su- Linksmas daineles.

Jonas Kmitas.

VYTIS ir ERELIS
APYSAKA

XV.

Revoliucijonierių Mitingas
Čia kalbėtojas kvietė visus susitelkti ir 

svarstyti esamus klausimus. Jo kalba buvo 
graži ir tiksli, nėr ką sakyti. Tačiau susirin
kusiųjų dėmesio ji kaip ir nepagavo. Kiekvie
nas buvo užimtas savo mintimis. Michailo- 
vas tik viena ausimi klausėsi “ispano” kal
bos. Į tai, kiek jis nugirdo, atsinešė su pil
niausia panieka. “Tas asilas iš knygos iška
lė”, — tik tiek kritikos Michailovas tepašven- 
tė Franko kalbai, nes jo mintis buvo užimta 
klaustuku: kaip čia likvidavus Andrių ir Pil- 
vutį drauge? Rostovas atydžiai klausėsi tik 
tuo tikslu, ar nenugirs, kiek Franko užta- 
raus žydus, o kiek ispanus. To nenugirdęs, 
ant visos kalbos jis tik ranka numojo. Pilvu- 
tis klausėsi su išdidžiu nuolaidumu. Jis jau
tėsi šio momento didvyriu. Trafaretiškos 
Franko teorijos geros skelbti miniai, ne va
dams. “Ispanas” gali sau sveikas kalbėti ką 
nori, bet visa situacija tai jo, Pilvučio, ran
kose. Franko kalba tai tik nuobodi pilietiš
kųjų dorybių recitacija, gi revoliucijos su
krėtimai su jos ugninga inicijatyva tai jam, 
Pilvučiui, priklauso. Jo veido išraiška sakyte 
sakė: “Tu sau sveikas kalbėk, bet aš tą visą 
geriau žinau ir kur kas gyviau atpasakočiau. 
Nė originalumo, nė revoliucijonieriškos ug
nies. Ta pasaka tik vištoms tetinka”.

Andriui pradėjo jau gerokai įkyrėti visa 
ta painiava. Tie žmonės buvo jam beveik ne

pažįstami ir visai nereikalingi. Sukvietė čia 
juos Pilvutis, su kuriuo Andrius sykiu mo
kėsi gimnazijoje. Paskui gyvenimas juodu 
perskyrė. Dabar, kai Andriaus susirėmimai 
su žandarais plačiai pagarsėjo, iš kažinkur 
atsirado Pilvutis ir atsivedė savo draugus, 
kurie, pasirodo, buvo susiorganizavę į revo
liucinį komitetą ir matė čia gerą progą ką 
nors pradėti. Jie buvo prisisiurbę teorijų, bet 
veikti ir nežinojo kaip ir neišdrįso. Apie An
driaus prisirengimą prie revoliucioninio dar
bo jie turėjo žemą nuomonę, bet norėjo jį pa
naudoti kaip drąsuolį, kurį būtų galima pa
stūmėti į bet kokį drąsų žygį. Taigi kuomet 
jie netikėtai atvyko į Andriaus tėviškę, tai 
jis buvo ir labai nustebęs ir gerokai nepaten
kintas, nes jam smarkiai nepatiko ir “drau
gų” tipai ir drąsus jų šeimininkavimas sveti
muose namuose. Be to, jis buvo susirūpinęs, 
iš kur jie sužinojo jo buveinės vietą. Andrius 
jau buvo bemanąs išvyti nekviestus svečius, 
bet Pilvučio prašomas nusileido ir sutiko 
duoti jiems progą išsikalbėti. Ir jam pačiam 
buvo įdomu susipažinti su revoliucijonieriais 
ir pasiklausyti jų kalbų. Tačiau jis labai nu
sivylė. Tuč tuojau pastebėjo, kad nieko rim
to jie negalės nuveikti. Tai kažkokie tuščia
galviai padaužos. Be to, bailiai ir pavyduoliai. 
Ginčyjasi per visą naktį ir vis prie nieko ne
prieina. Ir jį patį jau pradėjo užgaulioti. Tie
sa, tai padarė tik vienas, bet ir iš kitų elgesio 
buvo galima suprasti, kad jie į jį žiūri kažko
kiu gailestingu nuolaidumu, kaipo į asmenį, 
kuriam toli - gražu nuo jų protinio išsivysty
mo. Andrių tiesiog pagavo pagieža. Jau me
tas jais nusikratyti. Bet kaip tai padarius? 
Staiga jam švystelėjo laiminga mintis.

Besiklausydamas “ispano” kalbos, kurią 
vis dažniau ir drąsiau pertraukdavo Mikulis, 
Andrius pažingsniui atsidūrė pas duris. Kiek

mė instrumentus ir vais
tus. Ypač stropiai buvo a- 

‘ timinėjama kryž i u k a i, 
maldaknygės, šventi pa
veiksliukai.

Paleistas iš stovyklos, p.
S. kurį laiką gyveno Bar- 
naule. Tenai buvo irgi keli 
tūkstančiai deportuotųjų 
lietuvių, daugiausia mote
rų ir vaikų. Čia mirtingu
mas nuo maisto stokos bu- __ _________ ______
vo ypač didelis vaikų tar-‘Harrison’o knygą dar ga- 
pe. Taip, viena moteriškė įima gauti. Kaina 50 cent. 
laidojo mažą berniuką, o užsakymas reikia adre- 
grįžusi namo, rado mirusi suoti: Lithuanian Ameri- 
kitą savo vaiką. Produktų'Can Information Center, 
kainos Barnaule laisvoj 233 Broadway, N. Y. 7, 
rinkoj buvo šitokios: ko-: N. Y.
pustų 1 kg. — 5 rubliai, a-Į---------------------------------
gurkų 1 kg. — 5 rub., bul-! kažkur išvežta Ob upe bai- 
vių kibiras (7-8 kg.) — 50 dokais.
rub., sviesto 1 kg. — 300 Iš Druskininkų 1941 me- 
rub., mėsos visai nebuvo, tais bolševikai deportavo 
Senų batų pora — 3000 ru- 16 šeimų
bliu, seni vyr. marškiniai žydų šeimų. Žydų tarpe 
— 300 rub. Kaip žinoma,!deportavo Čekovskį, lent- 
10 rub. arba 1 cervonec y- piūvės ir elektros stoties 
ra vienas anglų svaras.

1941 m. žiema dauguma jono savininką, 
lietuvių iš Barnaulo buvoiką, Montvilickį.

i
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Ir per dienas visur girdis 
Balseliai anų.
Tai ir mes dainuokim, broliai,—
Vasara daili,
Kad mūs dainos būt girdėti 
Arti ir toli.
Jauni esam, tai dainuokim. 
Kolei mums patink.
Kol drauge pasaulis visas 
Linksminas aplink...

1 lietuvių ir 15

savininką, Frenkelį pensi 
Soloveiči

palaukęs, jis pradėjo į jas belsti taip negar
siai, jog atrodė, kad kas iš lauko į jas takš- 
noja. Labai atsargiai pravėręs duris, And
rius tyliai paklausė: “kas ten?”, paskum ir 
pats nejučiomis į priemenę išslinko. Ten pa
sigirdo tylus šnibždesys. Po valandėlės And
rius sugrįžo labai susirūpinęs ir nusigandęs, 
ir tyliai, beveik pašnabždomis prabilo į susi
rinkusius:
— Draugai, turiu pranešti labai nemalonią 

žinią. Prie mūsų namų artinasi būrys žanda
rų. Tur būt pergarsiai kalbėjomės ir kas iš 
kaimynų pakišo liežuvį. Gelbėkitės, kaip kas 
įmanote!

Ir pats smuko į tamsią priemenę, bet nie
kur neišėjęs, įlindo į kertę ir žiūrėjo, kas čia 
bus.

Tai buvo magiškas žodis. “Ispano” kalba 
staiga nutrūko, ir visi revoliucijonieriai, nė 
žodžio nepratarę, žaibo greitumu išsmuko 
pro duris. Už lango pasigirdo skubus kojų 
trepsėjimas, tarsi būtų bėgęs būrys avių. An
drius išėjo iš kertės ir visu balsu nusikvato
jo. Iš kitos kertės atsargiai išsėlino tamsus 
šešėlis. Tai buvo Andriaus tėvas.
— Ar jau visi išsinešdino? — paklausė se

nis Stuobrys.
— Visi alei vieno! Išbėgo kaip zuikiai. Tai 

tau ir revoliucijonieriai. Niekad nemaniau, 
kad jie tokie šiaudadūšiai.
— Bet kodėl pats nebėgi, jei žandarai atei

na?
Andrius plačiai nusišypsojo.

— Jokių žandarų čia nėra. Tai aš juos su
galvojau, kad tie nekviesti svečiai greičiau 
išsinešdintų. Nusibodo man klausyti jų pa
sakų. Ir kaip jie sužinojo, kad aš čia buvo- 
ju? Tas man pradeda rūpėti, nes jei jie žino, 
tai ir žandarai sužinos. Jei dasiprotės, kad 
juos apgavau, tai esu tikras, kad praneš žan

darams. Tokiais žmonėmis negalima pasiti
kėti. Tai kažkokie tušti pavyduoliai. Be to, 
ten buvo pora žydų.

Tėvas rūpestingai pažiūrėjo į sūnų.
— Pakliuvai tu, Andriuti, į bėdą, ir vis dėl 

to prakeikto medžio Tautgėlos girioje.
Andrius susimąstė.

— Medis kaip medis, bet čia yra gilesnė 
priežastis. Aš lyg nujaučiu, kad ateina kaž
kas tokio, kas sujudins visą kraštą. Tie revo
liucijonieriai gali būt juokingi ir vaikiški, 
bet jie yra kažkokių įvykių pranešėjai. Man 
rodos, kad artėja antroji revoliucija. Kol kas 
aš vienas kenčiu, bet neužilgo būsiu ne vie
nas.
— Bet kam tie visi sumišimai ? Kam tas rei

kalinga?, — dejavo tėvas. — Ir kam tau čia 
kištis? Kodėl kitų tėvų vaikai ramiai gyvena?

Andrius jausmingai į tėvą pažvelgė.
— Tėveli, man daugiau gaila tavęs negu sa

vęs. Aš dieną ir naktį kremtuosi, kad už
traukiau ant tavo galvos tokią bėdą. Bet pats 
žinai, kad aš to neieškojau. Ne aš kliudžiau 
žandarus, tik jie mane. Ir čia ne medis kaltas, 
tik tas pereiva lenkas. Ir ko jis iš manės no
ri? Nesuprantu, kaip aš jam parėjau į kelią. 
Neieškojau nė šitų padaužų revoliucijonierių. 
Man su jais nepakeliui.
— Taigi, taigi, vaikeli, tu su jais nesusidėk! 

— mokino jį tėvas.
Andrius žadėjo būti atsargus ir daugiau 

nebegrįžti į tėvo namus. Senis Stuobrys sun
kiai atsiduso. Gaila jam buvo sūnaus, bet 
esamose aplinkybėse geriau, kad jis tėviškė
je nebuvotų. Ir slopindamas ašaras, jis grau- 
d/iai prisiaudė Andriaus galva prie savo krū
tinės. Silpna kerosino lemputė gailiai mirk
čiojo, tarsi norėdama apsiverkti.

Taip pasibaigė revoliucijonierių mitingas 
Pupkaimy. • (Bus daugiau^
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PARAPIJOS JUBILIEJAUS 
UŽBAIGIMO KONCERTAS

Nevc Britain. Conn. — Sekma-' 
dienį. lapkričio 1S d. įvyko pui
kus koncertas šv. Andriejaus 
lietuvių parapijos auksinio jubi
liejaus apvainikavimui. Progra
mą išpildė Šv. Cecilijos (šv. An
driejaus par.) choras, solistai ir 
solistės.

Gausi publika lietuvių svetai
nėje buvo labai sužavėta gražio
mis lietuviškomis liaudies dai
nelėmis. kurias sudainavo Šv. 
Cecilijos ir aukštesnės mokyk
los chorai, solistai-solistės — p. 
Ona Sintautienė, p. Izabelė De
gutienė. pp. Petras Malinaus
kas. Viktoras Sintautas ir Jonas 
Scrabulis. P-lė Onutė Valinčiūtė 
visus sužavėjo skambindama 
kanklėmis liaudies dainą —į metelių! 
“Kur Nemunas ir Dauguva”, j 
Daugelis ašarojo prisiminę pa-j 
vergtą brangiąją savo tėvų že-Į 
mę — Lietuvą. Taipgi dainavo 
ir vyrų choras. Akompanavo pp. 
Marijona ir Leoną Čaponytės ir 
Jonas Scrabulis. Duetus išpildė 
pp. Marilyn McGrath ir Irene 
Narcum ir pp. Viktoras Sintau
tas ir Jonas Malinauskas.

Kaip chorai, taip ir solistai la
bai gerai sudainavo, vadovau
jant mūsų talentingai vargoni
ninkei p. Izabelei (Jenkeliūnai- 
tei) Degutienei, kuri yra plačiai 
žinoma kaipo gabi muzikoje ir 
turi gražų baisą. Garbė vargo
nininkei p. Degutienei, choram, 
solistam ir solistėms už puikų 
koncerto programos išpildymą.

Programa užbaigta Amerikos 
ir Lietuvos himnais.

bei Lietuvos vargšų sušelpimui. 
NVaterburio katalikiškos drau
gijos ir pavieniai asmenys per 
Federacijos pirmininką aukų 
sudėjo $269.00. Ačiū! Beja. Gy-i 
vojo Rožančiaus d-jos aukavu
sių tarpe, buvo praleista, kad j 
Ieva Baranauskienė yra auka-Į 
vusi $1.00. Prašau atleisti!

Kuklus Minėjimas
Lapkričio 20 d., kun. klebonas 

J. Valantiejus. iškilmingomis 
šv. mišiomis paminėjo 31 me
tus savo kunigystės sukaktį. 
Uoliam mūsų tautos veikėjui 
bei geram dvasios vadui linkime 
ir ateityje geriausių sėkmių, 
stiprios sveikatėlės ir ilgiausių 

Aidas.

N. t National War Fund 
Vajaus Lietuvių Komiteto 

Parengimas

Mūsų Šv. Cecilijos choras yra 
plačiai žinomas visame Connec- 
ticut apskrityje. Jis savo gražiu 
dainavimu yra pasižymėjęs vi
suose parengimuose. Rap.

WATERBURY, CONN

Lapkričio 11 d. Brooklyne, 
Apreiškimo parapijos salėje. į- 
vyko Ne'.v York National YVarj 
Fund Vajaus Lietuvių Komiteto 
parengimas, kuris visais atžvil
giais pavyko puikiai.

Vakaro programą atidarė ko
miteto pirmininkas Jonas Brun- 
aza. kuris perstatė vakaro ve
dėją Joną Valaitį. Programą 
gražiai atliko p-lė Skarulytė, 
Juodytė. Kostantas Jurkevičius 
ir Jonas Čižauskas iš Elizabeth, 
N. J. Akompanavo Aldona 
Strumskytė ir P. Narutis. Apie 
New York National War Fund 
vajų ir aplamai šalpos darbą ir 
reikšmę kalbėjo: Jonas Brun- 
dza. Jonas Valaitis. BALF vice t
pirm. Antanas Olis iš Chicagos 
ir BALF reikalų vedėjas Juozas 
B. Laučka.

Vakarą surengė ir programą 
sutvarkė šie parengimų komisi
jos nariai: Jonas Brundza. Bro- 
|nė Brundzienė. Pranas Dulkė.
Lionė Juodytė. Ant. Visminas 
ir Ksaveras Strumskis. Per ra
diją pagarsino lietuviškų radio 
programų vedėjai Juozas Gin-

Kaip Lt. Gen. Jimmy Doolitle sugrįžo į savo 
gyvenamą miestelį Alameda, Calif., tai susirinko 
to miestelio apie 50,000 jo draugų jį pasveikinti.

jaukioj nuotai-’
t

tės į namučius 
koj.

______

Jau grįžo iš ligoninės 
kolonijos gera veikėja.
Juzė Dičkicnė, ir dabar sveiksta 
savo namuose, globoj savo šei
mos ir gerų draugių. Visi šios 
kolonijos lietuviai linki savo ge
rai veikėjai kuogreičiausiai pa
sveikti.

—--- —
Pereitą savaitę sugrįžo iš sau

lėtos Californijos mūsų gera 
veikėja, 
ri buvo 
brolį ir 
gus bei 
atrodo,
pasikaitinusi saulutėj, ir negali 
atsigerėti gamtos malonumais.

i I

Aukos Amerikos Lietuvių Tarybai
mūsų Nuc šių metų spalių 1 dienos iki lapkričio 5 dienos Amerikos 
p-nia Lietuvių Tarybai prisiuntė šias aukas:

Mrs. K. Kungis, Chicago, Illinois ...........................  $10.00
Žemaičių Kultūros Kliūbas, Chicago, Illinois................ $15.00
Prel. Julius Maciejauskas, Los Angeles, Cal........ ...... $100.00
J. J. Kurtinaitis, Cle Elum, Wash.............  3.00
ALT. Bridgeporto, Conn.. Skyrius, per Stanišauską $10.00 
C. Naujokaitis, Clinton, Ind............................................
Joe B. Aglys, Chicago, III.................................................
ALT Manchester, Conn., Skyrius, persiuntė Astrau

skienė ........................................................................................
Jaunų Lietuvių Amerikoje Tautiškas Kliūbas, Chica- 

goj, Illinois, persiuntė S. Kunevičia.......................................
ALT Lake County, Indiana, Skyriuje, persiuntė George 

j Dubickas ................................................................................... $50.00
Peter Silius, Chicago, III......................................................  $1.00
K. Micuta. Coos Bay, Oregon............................................. $25.00
S. ir M. Ališausko auksinių vestuvių auka.................... $10.00

AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBA.

i

i

$5.00 
$10.00

Zofija Markunienė. ku-į 
išvykusi aplankyti savo' 
kitas gimines ir drau-; 
drauges. Labai gražiai 
ir. sakosi, pasilsėjusi ir

j čerebiejutė. Aukų
$263.50. kurie jau perduoti New
York National War Fundui.

Salėje prie bilietų, bufeto ir reikalus, 
kitur pagelbėjo šie: S. Čerienė. j nors kaikurie mūsų jaunuoliai
J. Tumasonis, seserys Karpiu-' nekalba lietuviškai, bet jųjų 
tės. A. Spaičys, Juozas Karpius, j dvasia ir troškimai yra už jųjų 
Bindžiuvienė, K. Lesevičius ir tėvelių gimtą šalį Lietuvą.
S. Dulkė. j Mūsų klebonas, didis jaunimo

N. Y. National War Fond'uiJ mylėtojas, kun. E. Gradeckas 
i salėje aukojo po $10.00: kun. N. i visą laiką su jaunuoliais daly- 
Pakalnis. P. Atkočaitis. Marcei-i vau ja ir teikia jiems patarimus, 
la Pūkas ir Jos. Simanaitis. Po Nutarta turėti trumpoj ateity- 
$5.00 aukojo: A. Lelis. kun. J. je “Pergalės Šokius“. Mūsų kle- 
Gurinskas. P.
Adomaitienė, 
Andruškienė. 
Urbonienė. F.
Bakšiai ir Masachuk.

Komitetas nuoširdžiai dėkoja! nuoširdžiai. Paskui sekė šokiai kūnas, MIC. 
visiems, kurie prisidėjo prie šio'prie smagios muzikos. Visi 
naudingo labdarybės darbo.

National War Fund
Lietuvių Komiteto Valdyba.

surinkta kinosi ir dalinosi įspūdžiais.
Prasidėjus posėdžiui, visi rim- 

tai svarstė savo organizacijos 
rūkalus. Reikia pabrėžti, kad

Šios kolonijos korespondentė 
i širdingai dėkoja visoms savo 
draugėms ir draugams, kurie 
taip gausiai apdovanojo gražio
mis dovanėlėmis ir gėlėmis ir 
sveikinimo kortelėmis gimta
dienio proga: taipgi dėkų sesu
tėms ir švogeriams ir motinėlei. 
Vienu žodžiu nuoširdžiai dėkoju I 
už tamstų gerą širdį ir man su
teiktus malonumus, kurie pasi
liks mano atmintyje ilgus mete-' 
liūs. Af.

sijos; kun. Antanas Mažukna,
MIC.

Kovo 11—17, Cambridge, 
Mass., Nekalto Prasidėjimo 
bažnyčioje, rekolekcijos, kun.

&

■

šv. Vardo D-ja Remia 
Liet. Kongresą

Lapkričio 11 d.. Šv. Vardo 
d-ja Lietuvos tremtiniams au-i 
kavo $5.00. Pranas Kuzminskas !į
$2.00. Juozas Abadauskas ir Jo- kus ir J. Stukas. Parengimui sa- 
nas Kairys po $1.00. Viso $9.00.‘lę nemokamai davė Apreiškimo

Taip pat lapkr. 16 d., Federa-^ parapijos klebonas kun. N. Pa- 
cijos susirinkime. Jonas Breivė(kainis. Salėje aukas rinko: G. 
aukavo $2.00. Po $1.00 — Ona' Čerebiejutė. N. Tuskaitė. G. Vi- 
Kankalienė. M. Šakočiai ir Pet-!taitytė. E. Matulytė. M. Augus
tas Liubinas. Taigi iki šiam lai- tinaitė. G. Zovytė. M. Karpiūtė. 

dėliai Vergelaitė. M. Kašėtaitė ir M.kui. Lietuvių Kongreso

$12.75

$10.00

i Jonas J. Jakaitis, MIC.
Kovo 18—31, Chicago, III., 

Aušros Vartų bažnyčioje, dvie
jų savaičių misijos, kun. Jonas 

i J. Jakaitis, MIC.

Ar ne. jo žingeidus žvilgsnys? Paprastai šuo 
su tokiu ž vilgsni j žvelgia tik į gerus pusryčius.

Marijonų Misijonierių 
Veikla

Gruod. 16—26, Baltimore, 
Md., Šv. Alfonso bažnyčioje, 
kun. Antanas Mažukna. MIC.

Gruodžio 21—25, Detroit,
Mich., Šv. Jurgio bažnyčioje, re- 

mas pagamino ir vaišino visus kolekcijos; kun. Adomas Mar-

Atkočaitienė. B. bonas pažadėjo jaunimui para- 
sarž. B. Laučka.! pijos svetainę.

Garbanauskas, i Posėdžiui pasibaigus, prasidė- 
Saranka. G. ir A.'jo vaišės, kurias vietos jauni- 

i ............................
- • - - ■ ---------•'

Visų Lietuvių Mylimas ir Skaudžiai Nukentėjęs 
Misijonierius

Tėvas Jonas Bružikas
Visiems Lietuviams Amerikoje Įdomiai Rašo 

Iš Tremtinystės!
Jo jaudinantieji laiškai yra spausdinami 

“ŽVAIGŽDĖJE” 
Skubėkite “ŽVAIGŽDĘ” užsisakyti!

6 U

C.BROOKLYN.N.Y

Parengimas
Sekmadienį, lapkričio 18 

Šv. Jurgio par. svetainėje New 
Yorko ir New Jersey Moterų 
Sąjungos apskritis turėjo pa
rengimą. Buvo suvaidinta ‘Teis
me’. Režisavo dain. Marijona 
Čižauskienė. Pirm visa ko ren
gėjai turėtų žinoti sąstatą savo 
artistų ir kas kokiai rolei ati
tinka, o ne pasitenkint tuo, bi 
tik rolės išdalintos. Vaidino 
vien tik moterys nors tai turėjo 
būti keletas vyrų. Žinoma, mo
terys dėvėjo vyriškus rūbus, 
bet tas tikslo neatsiekė. Pats 
vaidinimas yra silpnos vertės, 
tai tas daug prisidėjo prie nepa
sisekimo šio teatro, jeigu jį taip 
galima pavadinti. Daugelis vai
dintojų buvo ne savo rolėse. 
Rengėjos turėjo geriausius no
rus ir daug padėjo darbo prisi
rengimui, bet ir tas minuso ne
išlygino. Pradžioje, p. Čižaus-
kienei dainuojant ir jai pačiai 
pianu skambinant, trims altoms' 
pritariant, gražiai padainavo 
liaudies dainas.

B. Brundzienės šokėjų grupė; 
gražiai išpildė keturis lietuvis-1 
kus šokius. Linksmi jaunų šoke-! 
jų veidai publikai patiko. Žmo-Į 
mų prisirinko gan daug. Mat du 
apskričiai rengė. Už energiją ir 
darbštumą priklauso garbė 
apskr. pirmininkei p. Subatie- 
nei. Buvęs.

NEW HAVEN, CONN.

Jaunimo Suvažiavimas
Lapkričio 11. įvyko C.L.C. 

jaunimo suvažiavimas mūsų ko
lonijoj. Nors oras buvo gana ne
malonus ir lietingas, bet tas ne
sulaikė jaunuolių nuo dalyvavi
mo suvažiavime. Malonu matyti 
karius, kurie jau grįžę iš karo 
tarnybos, ir vieni su kitais svei
kinosi ir klausinėjo, kada yra 
grįžę. Taipgi buvo karių, kurie 
dar yra tarnyboje ir dar dėvi u- 
niformas. Visi draugiškai svei-

Kaina — $1.00 metams.

Kovo 10—17, Binghamton, N. 
j smagiai laiką' praleido ir skirs- Y., Šv. Juozapo bažnyčioje, mi-
i

I

“ŽVAIGŽDĖS” ADMINISTRACIJA
488 E. Seventh St., So. Boston 27, Mass.
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Lietuvių R. Katalikų P. Blaivininkų 
XXXI-ojo Seimo Rezoliucijos

I
ŠVENTO JONO NUO KRYŽIAUS ŠVENTĖJE

i

Kunigo J. Svagždžio Varduvių Proga
Man kalbėjo motinėlė, pakartojo ir tėvelis, — 
Kad atėjus vardo dienai, dangun šventieji balių kelia. 
O šventasis tos dienos, lankydams žemę nuolatos, 
Tiems, kur vardą jo nešioja, daug malonių dovanoja.

Tad paklausiau aš mamytės: “Koks šiandien šventasis lankos’? 
Ji dangun akis pakėlus, imdama mane už rankos
Tyliai, švelniai prakalbėjo: “Šventas Jon’s šiandien atėjo — 
Kurs “Nuo Kryžiaus” pavadintas, daktaru bažnyčios rinktas.

Mūs kleboną šiandien lanko garsus svečias iš dangaus, 
Kuris jį įsimylėjęs daug jam dovanų prikraus!
Nes matyt jie pasižįsta ir draugai senų laikų; 
Jon’s nuo Kryžiaus mūsų Joną myli tikrai be ribų.”

Pasiklausius aš mamytes širdyje tuoj nuliūdau, 
Ir bažnyčioje nubėgus prie Dievulio pravirkau: 
“Tik neduok, gerasis Dieve, Šventam Jonui sugalvot 
Savo draugą numylėtą, mūs Kleboną pasivogt.

Mat, mamytė man kalbėjo, kad gyventojai dangaus 
Didžiai šventei tuoj atėjus, kelia pokilį— ir jau!
O “Nuo Kryžiaus Šventas Jonas” labai myli mūs kleboną; 
Gal’ dar staigiai sumanyt, ir į balių užprašyt.

villėje 1909 metais, ir tuojau 
ėmė rūpintis naujos bažnyčios 
statymu.

Parapijinės mokyklos staty
mo darbas teko kun. Karaliui, 

į Kun. Karalius paskirtas klebo
nu 1923 metais, tuojau matė ir 

'suprato, kad parapijai reikalin
ga parapijinė mokykla. Jis nie
ko nelaukęs ėmėsi darbo. Pasta
tyta graži, didelė ir modernišką 
parapijinė mokykla ir puošnus 
seserims namas.

Su mokyklos ir seserims namo 
pastatymu, Minersvillės lietuvių
parapija pilnai išsivystė. Dabar prie parapijos ar miestelio ru- 

bežiaus. Per šį karą daugiau ne
gu 450 šios parapijos jaunimo 
stojo į karo tarnybą. Jų tarpe 
yra oficierių laivyne ir kariuo
menėje. Penkiolika mūsų vaikų 
iš karo lauko nesugrįžo ir nebe
sugrįš. Jie savo gyvastį paauko-

lietuviai turi savo bažnyčią, 
kleboniją, mokyklą ir seserims 
namą. Bet, aiškus dalykas, to
kius didelius ir gražius rūmus 
pastatydinti reikėjo nemažą pi
nigo, nes viskas tais laikais bu
vo baisiai brangu. Nors parapi
jiečiai mielu noru aukojo, bet jo. kad mes galėtume laisve ir 
reikėjo didelė skola užsitraukti, nepriklausomybe džiaugtis.

Šv. Pranciškaus lietuvių para
pija yra davusi net aštuonis 
kunigus ir vienuolika seselių 
vienuolynams. Iš šios ne taip 
jau didelės parapijėlės, yra 
mokslus išėjusių gydytojų, dan
tistų, inžinierių, advokatų, mo
kytojų, visokių specialistų ir 
daug kitų profesijonalų, moky
tų žmonių ir biznierių.

Šv. Pranciškaus parapija gali 
teisingai

Kunigas ne vien tik rūmų sta
tymais atsižymėjo. Jis taipgi 
jaunimu rūpinosi ir ragino vi
sus į mokslą eiti. Jam klebonau- 
jant daug bernaičių ir mergai
čių ėjo į aukštesnius mokslus: 
jauni vyrukai stojo į kunigų se
minariją, mergaitės ėjo į vie
nuolynus. šitie laikai, galima 
sakyti buvo tikro moksliško 
prisikėlimo laikai visiems para- 

i pi ječiams. ’ teisingai pasigirti ir pasidi-
Klevinskas paskirtas klebonu džiuoti. kad ji turi net aštuonis 

1929 metuose. Jam teko nema- savuosius kunigus, vienuolika 
lonus ir sunku., darbas parapi- seselių ir vienuolika daktarų.

Slaugių (nursių) ir mokytojų 
darbuotis, sumažinti. Nuo to laiko iki šių tiek daug yra ir buvo, kad sta- 

“................................... > pa
čiais metais Šv. Pranciškaus pasistačius bažnyčią." kas- dabartinis klebonas, su vi- duoti. Biznierių yra apie 58. A-

’ parapija švenčia ir mini savo į Kunigas Matulaitis, kai tik į- sų parapijiečių pagalba, daug pie 344 iš parapijiečių turi nuo- 
Auksinį Jubiliejų. Devyniolikto sišventino į kunigus, buvo pa- nuveikė. :savus namus,
šimtmečio pabaigoje, pirmieji skirtas pirmuoju Minersvillės

• lietuviai, darbo beieškodami at- lietuvių klebonu. Pamaldos bu- 
! vyko ‘ Minersvillės miestelį iš Vo laikomos pradžioje pas “ai-
Shenandoah, Mahanoy City, Mt. 

■ CarmeI ir Shamokin. Jie čia. 
į anglies kasyklose darbą rado ir 
apsigyveno.

Pradžioje, lietuviai prisirašė 
ir priklausė prie šv. Vincento

• airių parapijos, nes neturėjo nei 
‘ savo parapijos, nei savo bažny-

Juk ir mes karštai jį mylim. Ir sulaukę šios dienos, 
Prašom’ dar ilgiau laikyt mus prie jo tėviškos globos. 
Tik nepyk, Šventasis Jonai, aš tavęs gražiai prašau, 
Vieton baliaus, geras Pone, nešk malonių jam daugiau. s. M. A.

lo Hew Yorke Paieškomi 
Asmenys:

KASPARAS, Adomas, kilęs iš
gyvenęs

Priimtos lapkričio 11, 1945
I. — Kadangi pastarais keliais metais girtuokliavi

mo papročiai Amerikoje labai įsigalėjo, ir net jauni
mas, ne vien vaikinai, bet ir merginos palinko smar-! 
kiai gerti svaiginančius gėrimus; todėl Lietuvių R. Ka-1 
talikų P. Blaivininkų Susivienymo dalyviai vienbalsiai 
nutarė prašyti parapijų dvasios vadų, kad visomis gali
momis priemonėmis skleistų blaivybės dorybę parapi
jose ; labiausia, kad rengiant vaikučius prie pirmos Ko
munijos, juos skatintų daryti iškilmingus pasižadėji
mus neragauti svaiginančių gėrimų ligi nesueis į me
tus (iki 21 metų); taipgi vienbalsiai gerbiamų klebonų 
prašo, įvesti blaivybės sekcijas jaunimo organizacijose, 
labiausia Sodalicijose, Vyčiuose, Šventojo Vardo Broli
joje.

II. — Seimo dalyviai, patikrinę, kad kai kuriose lie
tuvių parapijose Blaivininkų draugijos nustojo veiku
sios, kviečia tų draugijų Dvasios Vadus ir valdybos na
rius tuojaus sušaukti susirinkimą, išsirinkti veiklią 
valdybą ir pradėti blaivybės veiklą iš naujo.

III. — Seimo dalyviai vienbalsiai Centro Valdybą į- 
pareigoja daryti Centro Valdybos posėdžius kas tris 
mėnesiai ir pasiųsti Blaivininkų kuopų lankytoją į vi
sas kuopas nors sykį metuose.

IV. — Blaivininkų Seimas įsako visoms kuopų vai-' 
dyboms pildyti griežtai Konstitucijos patvarkymą, kadi 
kuopų susirinkimai būtų sušaukti kiekvieną mėnesį. 
Toje srityje apsileidimas tuojaus turi būti pranešamas 
Centro Valdybai bile kurio iš narių.

V. — Seimas visiems Blaivininkų Susivienymo na
riams primena garbės pareigą regulariai dalyvauti mė
nesiniuose susirinkimuose, ir kiekvienam Viešpaties Lietuvos Generalinio Konsti 
Dievo duotomis galimybėmis darbuotis blaivybės pla
tinimui.

VI. — Blaivininkų Seimas, sulyg mūsų Susivienymo
Konstitucijos, įsako visoms kuopoms iškilmingai švęs
ti metinę mūsų Globėjos — Grabnyčių šventę, vasario
2 dieną, arba artimiausiame sekmadieny j, ryte iškil- Marijampolės apskr., 
mingomis pamaldomis ir bendra Komunija, ir vakare New Yorke ar apylinkėje. 
Blaivininkų vakarėliu. KASTECKlENfi - Surkaitė,

VII. — Blaivininkų Seimas skiria visą Gavėnios lai- K., gyvenusi Amsterdam, N. Y.
ką blaivybės platinimui ir naujų narių prirašinėjimui į KUČINSKAI, Antanas ir Vla- 
Blaivininkų Susivienymą. das, gimę Amerikoje, bet 1922-

VIII. — Blaivininkų Seimo dalyviai vienbalsiai ra- 1930 metų įaikotarpyj gyvenę 
gina visas kuopas nors sykį metuose parsitraukti Cen- Lietuvoj.
tro Valdybos narį, kad jo page'lba pasinaudojus blai- LAPINIAUSKAS, Petras, sū- 
vybės platinimui, kad jis patikrintų kuopos veiklą, pa- nūs Petro, kilęs iš Naujaulyčio 
tikrintų iždininko ir sekretoriaus knygas, kad sustip- km., Varėnos v.
retų kuopos ryšiai su Centru. • LA'PURKA, Julius, sūnus Juo. j

IX. — Kadangi Blaivininkų Susivienymas negali į- zo, kilęs iš Naujaulyčio km., 
tėkmės visuomenėje sėkmingai skleisti nepanaudojęs Varėnos valsč.
spaudos, ir kadangi visos aktualės Blaivininkų draugi- LAURINAITIS, Juozas, gyve. ■ 
jos yra arti Bostono, kame išeina laikraštis “Darbinin- nęs Čikagoje.
kas”, todėl Blaivininkų Seimo dalyviai vienbalsiai pa- LIAUDINSKAITĖS, Ona ir, 
rinko tą laikraštį kaipo Blaivininkų Susivienymo orga- T.
ną, savo visus narius ragina tą laikraštį skaityti, ir į jį LIUTVINAS, Vacys, kilęs iši 
siųsti raštus apie blaivininkų veikimą. Mikytų km., Lekėčių v.,

X. — Blaivininkų Seimo dalyviai, giliai atjausdami apskr. 
baisioms lietuvių tautos kančioms ir Tėvynės tragiš- LUKOšTUNAS, Juozas, kilęs 
kai padėčiai, komunistiška jai Rusijai pavergus Lietu- iš Slabados km., Veprių v., Uk- 
voš Respubliką, ir įsitikinę, kad vienatinė lietuvių tau- mergės a.
tos išsigelbėjimo viltis yra tik Visagalėje Viešpaties MAGAR - LUCY LYNSKI, 
Dievo Apvaizdoje, vienbalsiai nutarė paraginti visus Frank. 
Blaivininkų Susivienymo narius, ir kartu kviečia visą 
lietuvių tautą, į didelį ir ištvermingą pamaldumą. L .

XI. — Trisdešimts pirmasis Lietuvių Blaivininkų nos apskr. Gyvena New Yorke
Susivienymo Seimas, džiaugdamasis Marianapolio Ko- (ar Chicagoje. 
legijos studentų blaivininkų kuopos veikimu, ir įver- . • ■* ■* • • g • M g g — • • •

PENNSYLVANIJOS ŽINIOS
MIHERSVILLE, PA.

Parapijos Auksinis 
Jubiliejus

. čios. Jie bastėsi iš vienos bažny-
' čios į kitą, iš vienos parapijos į
kitą, kol jų skaičius padidėjo, ir Jos skolas atmokėti ar nors kiek
jie ėmė rūpintis ir
kad sutverus savąją parapiją ir Jubiliejinių Metų. kun. Klevins- čiai sunku tikras skaičius

Negalima tikrai apiprekiuoti 
šiandieninę parapijos namų 
vertę ar pasakyti kiek vertas 
parapijos turtas. Bet galima 
drąsiai sakyti, kad parapijos pi
niginė bei finansinė padėtis yra 

Panelės Švenčiausios Šventovė labai gera ir jos turtas siekia, 
pastatyta, kapinės padidintos ir jeigu neperviršija ketvirtį 

jono dolerių.
Nuo 1929 metų, mokytojos, Iš tikrųjų, yra kuo 

Seselės Kazimierietės veda pa- džiaugti ir pasididžiuoti, 
rapijinę mokyklą. Šiais metais pilnai užsitarnauta garbė vi- 
buvo įsteigtas “Vaikų Darželis” siems Šv. Pranciškaus parapijos 
tiems vaikams, kurie dar per parapijiečiams.
jauni į pirmąjį mokslo skyrių 
stoti.

Aukštesnę mokyklą. "High dieną, iškilmingas šv. mišias at- 
School" lanko šimtas ir dvylika našavo kun. Dr. Vitas Martuse- 
lietuvių ir lietuvaičių. Pastarai- vičius. kuris gimė, augo, moks- 
siais metais imta laikyti tikybi- lūs ėjo ir savo primicijas laikė 
nes pamokas “Public High Minersvillėje. Pamokslą pasakė 
School” lankantiems studen- kun. Dr. Batutis. kuris taipgi y- 
tams. j ra šv. Pranciškaus parapijos

Kolegijose bei universitetuose sūnus.
randasi trylika lietuvių ir lietu
vaičių iš Šv. Pranciškaus para
pijos. Bet parapijos veikla ir pa
rapijiečių pažanga nesustoja

Parapija dabartiniu laiku gra
žiai gyvuoja. Didžiuma skolos 
atmokėta. Visi parapijos namai 

paskui pas “deičius” arba pataisyti ar pertaisyti, visuose 
namuose šiluma ar pataisyta ar 

graikus, kur lietuviai gavo lei- visai nauja įvesta. Graži Liurdo 
dimą laikyti savo pamaldas rū- 
syj.

Lietuviai, priklausydami prie pertvarkytos.
Šv. Vincento parapijos, jau sa
vo mažą parapijėlę įsikūrė, ir to 
paties patrono vardu ją pavadi
no. Bet, kai jie nuo airių atsi
skyrė, tai turėjo savo globėjo, 
savo patrono taipgi išsižadėti, 
nes airių parapija turėjo tą glo-. 
bėją. Lietuviai pasirinko Šv. Į 

i Pranciškų Asižietį.
Bet lietuviai neilgai “ant ran- 

dos” norėjo melstis. Visiems lie
tuviams rūpėjo savąją bažnyčią 
pasistatydinti. Kiekvienas lie
tuvis, jeigu tik išgalėjo, sau na-. 
mėlį pirkosi ar statėsi. Už tai 
jis norėjo, kad ir Dievo Namai 
būtų nuosavi, o ne samdyti.

Kaip tyčia, po kelių metų 
rapijos gyvavimo pasitaikė ge
ra proga savąją bažnyčią įsigy
ti. Liuteronai leido pardavimui 
savo bažnytužę. Ji kaip tik lie
tuviams ir tiko. Jie tą liuteronų 
bažnytužę nusipirko, altorėlį į- 
sitaisė ir turėjo savo lietuvišką 
bažnytėlę.

Po kelių metų kun. Dargis bu
vo paskirtas klebonu. Kun. Dar- 

tgis tuojau ėmėsi darbo naują 
' bažnyčią statydinti, nes ta jau 
buvo lietuviams permaža. Lietu
vių Minersvillėje vis daugiau 
atvažiavo, parapija didėjo.

Didesnė bažnyčia buvo lietu
viams reikalinga, bet klebonija 
dar reikalingesnė. Bažnyčia, 
kad ir maža, bet visgi bažnyčia 
ir gana, o klebonijos lietuviai 
visai neturėjo. Kaip jie patys 
stengėsi savo namus turėti, taip 
jie ir savo klebonui norėjo na- 

. mus įtaisyti.
Klebonija pastatyta ant kal

no. Ji buvo gražiausias namas 
visame mieste. Dar ir šiandien, 
Minersvillės lietuvių klebonija 
yra viena gražiausių visoje apy
linkėje.

Kunigui Dumčiui teko darbas 
bažnyčia statydinti. Kun. Dum
čius paskirtas klebonu Miners-

.rius”,

.vokiečius, ir dar vėliau pas
f

Švenčiausios Šventove
mili-

t
pasi-

Tai

J apskr.
j3, PLUŠČIAUSKIENĖ - Žarins- 

ŠakiU. kyte, Petronėlė, kilusi iš Vevir- 
Ižėnų, Kretingos a.

PETRAUSKAS. Vladas, kilęs 
iš Betygalos v., Raseinių apskr. 
ir gyvenęs Pittsburgh, Pa.

POVILAITIS, Kazys, sūnus 
Mykolo, gyvenęs Philadelphia, 

MAŽELIAI, Alfonsas ir Jur- ,pa 
gis, kilę iš Grybelių km., Ute-į

I POVILAITYTĖ. Antanina, 
[duktė Martyno, gyvenusi Los 

__o_v__________ ____________ ___________________ , __ s.„ | MISIŪNAS, Romualdas, sū-'^S^- CaL
tindamas Tėvų Marijonų berniukų auklėjimą tapti nūs Juozo, kilęs iš Raikėnų km.j 
blaiviais, pavyzdingais Amerikos lietuvių vadais, pa
sižada visais įmanomais būdais remti Tėvų Marijonų 
pastangas ugdyti Marianapolio Kolegiją į nuolat stip
rėjančią katalikybės ir lietuvybės tvirtovę.

XII. — Blaivininkų Seimas, turėdamas Worcesterio

i

Apvaikščiojant Auksinio Ju-
• biliejaus šventę, lapkričio 25-tą

POVTLfiNAS. Karolis, kilęs
, < ...
iš Adutiškio v., Švenčionių aps., 
gyvenęs Pittsburgh, Pa.

PRANCKEVIČIUS, Jurgis, 
Amerikoje žinomas kaip FRAN- 

MOCENAS, Aleksandras, ki- KU?- ^orge. prieš 1939 metus

Pandėlio vi., Rokiškio apskr., į 
Ameriką išvykęs 1912-13 me
tais ir gyvenęs Kalifornijos 
valstybėje.

Z or

klebono kun. Augrustino Petraičio kvietimą sekantį lęs iš Subačiaus miestelio. Pa- gyvenęs Čikagoje. . _ _ - __ . .__ I _ i DTTZVTMCVACBlaivininkų Seimą šaukti į Worcesterį, ir taipgi išklau- Į nevėžio apskr. 
sęs Marianapolio Kolegijos rektoriaus kun. dr. J. Vaš
ko, MIC. pastovų kvietimą visiems Blaivininkų 
mams ir išvažiavimams šaukti į Marianapolį, nutarė 
pavesti Centro Valdybai šaukti sekantį Blaivininkų 
Seimą ten kame pasireikš didesnis reikalas.

XIII. — Seimo dalyviai vienbalsiai nutarė, kad Sei
mo protokolas ir Centro Valdybos patvarkymai būtų 
skaitomi Blaivininkų kuopų susirinkimuose.

Seimo Prezidiumas.

umoai. I PURVINSKAS, Stasys, gyve-
* NORKŪNAI, Petras ir Anta-.n^ Worcester. Mass. 

sei- ! nas, sūnūs Marijos Norkūnie-! RACYLAI, 
neš.

NORKŪNAS. Domininkas.
NORKUNIENĖ - Gaižulytė, 

Marija, gyvenusi Brooklyn, N. 
Y.

PALILIONIAI, Jonas. Myko
las ir Ipolitas, kilę iš Panevėžio

Minia apgulusi gatvę, kur turi praeiti Crooncr Frank Sinatra. Kėturi 
policininkai jam gelbsti. Bet atrodo, vargiai jam teks praeiti nepalikus 
souvenirų.

pa-

Vakare iškilmingas bankietas, 
akarienė. Pirmadienį, iškilmin- I >

gos gedulo šv. mišios, atlaiky
tos už visus parapijos mirusius.

, Jonas ir Juozas, 
kilę iš Suv. Kalvarijos, Mari
jampolės a., iš Lietuvos išvy
kę 1939 metais.

RADUSIS, Jonas, kilęs iš Kal
tinėnų v., Švenčionių a.

RADŽIŪNAS, Kostas, kilęs 
iš Antalkių km.. Vilkijos v.

RADŽIUNIENĖ - Kavaliaus
kaitė, Ona, kilusi iš Mikytų km.. 
Lekėčių v.

RADUSKI - Samulytė.
RIKLJKAS, Povilas, kilęs 

Eržvilko v., Raseinių apskr.
SAKALAUSKAS, Vytautas, 

sūnus Jono, gimęs Amerikoje, 
bet iki 1929 metų gyvenęs Lie
tuvoje, iš kur grįžęs gyveno iki 
1938 metų Philadelphia, Pa.

Ieškomieji ar apie juos žinan
tieji maloniai prašomi atsiliep
ti:

iš

Consulate Gcneral of Lithuania 
!fl ~West 82nd Street 
Nevc York 2Ą, N. Y.

f SPEEDY RECONVERSION

The Convaletcent Hospital at Camp Edwarda, uaes a huge ateam
kettle for rendering. Here T/5 Arthur H. Maxwell *tir* the grieti* ar»< 
fat. H* take* pride in the fine record hi* camp ha* in fat aalvagfe 
V-J Day ha* not eaced the fat* and oil* *ituation. and u*ed fat mu*t 
continueto^betaved andtur n e d I n to h e t p_jn d u *t <■ < a1 reco n v e r*ion.



KOLONIJOSE
f

Stambi Parama Marianapo
lio Kolegijai

Lapkr.Cambridge, Mass.
11 d., lietuvių klebonui kun. J 
Pranciškui Juškaičiui leidžiant. 1 
bažnyčioje padaryta aukų rink
liava Marianapolio Kolegijos ' 
palaikymui. Tuo tikslu du sek
madieniu čionai lankėsi tos auk
štesnės mokslo įstaigos mokyto
jai. marijonai — kun. dr. Vin
centas Andriuška ir kun. Juo
zas Dambrauskas.

šios parapijos lietuviai Maria
napolio Kolegijai nuoširdžiai 
atjaučia, ir savo dvasiškijos 
skatinami suaukojo $351.

Tėvai Marijonai, būdami Ma
rianapolio Kolegijos vedėjais, 
šiuomi nuoširdžiai dėkoja Cam- 
bridge kunigams ir tiems vi
siems geradariams, kurie savo 
auka malonėjo prisidėti prie 
Marianapolio išlaikymo. Mari
jonų Vienuolijos yra taip dide
lis troškimas tą vienatinę lietu
vių bernaičių aukštesnio moks
lo įstaigą išlaikyti. Vienuoliai 
Marijonai tris kartus dienoje 
susirenka bendroms pamaldoms • 
už geradarius, ir savo visose mi- . 
šiose meldžiasi savo geradarių 
intencijomis.

Amerikoje yra taurios dvasios , 
lietuvių, ne tik kunigų, bet ir 
pasaulionių, kurie Lietuvių Ko
legijai dirbo ir aukojo dar pirm 
jos įkūrimo. Jų tarpe yra ir 
Cambridge lietuvių klebonas 
kun. P. Juškaitis. Virš trisde
šimts metų atgal, dar būdamas 
studentu, jis sykiu su kitais 
Iraugais idealistais sielojosi 
Lietuvių Kolegijos įkūrimu, ir 
tam tikslui buvo užsimoję net 
fondą sukelti... Kuomet Tėvai 
Marijonai, raginami ir prašomi 
Kunigų Draugijos ir Katalikų 
"ederacijos, pasiryžo milžiniš- 
’:am žygiui — kurti Marianapo- 
' o Kolegiją, tai kun. P. Juškai- 
■' tuojau tapo tos mokslo įstai
gos mecenatu, aukodamas nuo- 
• o vytės užpirkimui tūkstantį 
dolerių ir kita tiek išleido, auko
damas Kolegijos koplyčiai nau
ją altorių. Š. Marijos marmūri- 
■ ?- statulą. Š. Juozapo statulą ir 
-■laug įvairių knygų.

Gerai žinodamas, kad jokia 
didesnė mokslo įstaiga negali iš 
savęs išsilaikyti, kun. P. Juškai- 
t iš nenustoja rėmęs Marianapo- 
ho Kolegijos nei dabar, ir kas 
metai tai vienatinei Lietuvių 
Kolegijai daro rinkliavą bažny
čioje.

Aukotojų Sąrašas
Čionai paduodame sąrašą tų 

geradarių, kurie lapkr. 11 d. au
kojo Marianapolio Kolegijai vo
kuose ir užrašė savo vardus.

Po $10. aukojo: kun. P. Juš- 
kaitis, T. Banys; M. Grybaitė.

Po $5. aukojo: Mrs. T. F. Coa- 
dv. T. Jankauskas, P. Kapėius, 

J. Morkūnas, Len- 
A. Luzauskienė,

P. Maukus, 
kauskų šeima.
M. Milišauskas, M. Norbutas, J. 
Remeika. B.
Skaudis, N. Vilčinskis. 
kojo B. Pocienė.

Po $2. aukojo: Burokienė A.. 
A. Enkowskas. A. ir A. Gedrai- 

M. Girdvainis. 
P. Jankauskas, 
Kaminskis, M.

Šidlauskas. P.
$3. au-

d

reiškė, kad čia mūsų šalyj yra 
daug tokių, kurie save vadina 
amerikonais ir labai neapken
čia tų, kurie kalba savo tautos1 s 
kalbomis, o ypač tų, kurie nu
rodo Rusijos bolševikų žiauru-'ris yra skaitomas vienas iš geriausių. Jo formatas-dydis: 6 coliai 
mus. Vienas publicistas savo Per 4" 4J? : kietaįS’ stiPr.\ais audeklo apdarais. Parduo-

... davo po 84.00; dabar mes Jums siūlome bargeną—atiduodame uz
s.amste apsmeize dr. Pakštą, ir 53 qq Mes jų nedidelį skaičių turime. Prašome skubiai užsisakyti, 
net drįso pareikšti, kad dr.; Užsisakant žodyną, mums laišką rašyti nereikia, tik įdėk į 
Pakštas būtų išdeportuotas. konvertą kuponą su $3.00, ir tuojau gausite puikų Angliškai- 
Gert. prelegentas daug svarbių Lietuvišką Žodyną.
dalykų palietė. Jojo kalba buvo 
labai įdomi ir pamokinanti.

366 W. Broadway,
Kun. Strakauskas ne tik pats 

atvyko į mūsų koloniją, bet at
vežė ir Lowellio dainininkes:-!“DARBININKO” ADMINISTRACIJAI:

šiuomi siunčiu $3.00 ir prašau prisiųsti Angliškai-Lietuvišką 
Žodyną:

Vardas

įsigyk Angliškai-Lietuvišką Žodyną
English - Lithuanian Dictionary

Žodynas turėti savo knygyne yra be galo naudingas dalykas, 
jis yra seras kalbos mokytojas ir stiprus patarėjas.
Mes siūlome Jums Angliškai - Lietuvišką žodyną, ku-

Užsakymus siųskite:
DARBININKAS

So. Boston 27. Mass.

p-lė A. Saulėnaitė su- 
Te- 
p-lė 
su-

Adresas

čiai, L. Gintai, 
B. Jakavičienė, 
A. Jeskutis, B. 
Klevas. Malinauskai, J. Masals
kis, H. T. O’Leary, A. Pakalniš
kis. H. Pakalniškis. M. Polime- 
niai, A. Potembergai, J. P. Pu- 
zinas, F. I. Remeikai, J. J. Re
meika. Šakaliai, V. Šimkus. A. 
Tocionis. A. Venciūnas, M. Vir- 
kauskienė, K. Zdanavičienė.

Po $1. aukojo:
A. Bačinskienė, 
J. Bardauskas. 
nė. A. Benušis, P. Blekaitis, V. 
Četkauskas, J. Dabriskas. J. 
Dainis, F. Davanage, S. Gindel, 
J. Jasinskas. O. Kondratavičie- 
nė, A. Kraučiūnienė. A. Lau
cius. O. Laucius. J. Mockevičius.! 
H. Marsh, A. McDermctt, H.: 
Novašinskas. A. Pakalniškis. 
Ad. Pakštis, M. Palaima, .... 
Petrušauskas, J. Pocius, H. Po-|tur^° saxo 
cius, A. Rymska, F. Savickas,
B. Savilionis, E. šešką 
Sidabras, J. Sidabras, 
lauskas, A. Skibauskas. J. Stan
kūnai. Jr., S. Stromski, M. Sun- 
dukienė, I. Sutkus. J. Sutkiūtė, 
S. Tamkutonienė, S. Tamkuto- 
nis, J. Tamulynas, M. Vaitkus. 
M. Vilčinskis, A. Zaveckas, Ze- 
kevičienė. V. Zekevičius, M.

< Vilčinskis. A. Zaveckas, Zeke- 
vičienė, V. Zekevičius.

Art. Ona Skever (Skeverifitė),
Chicagietė. baigusi šv. Kazimiero (Seserų Kazimieriečių veda
mą • Akademiją, buvusi L. Vyčių organizacijos narė, “Oklahoma” 
muzikaliame veikale vaidina “Gertie” rolėje. Ji artistiškai vaidi
na svarbią dalį ir gražiai dainuoja.

Bostone "Oklahoma” muzikalis veikalas, Colonial teatre, bus 
vaidinimas iki gruodžio 15 d.

Art. Ona Skeveriūtė lankėsi “Darbininko” redakcijoj. Ji gra
žiai vartoja lietuvių kalbą ir yra patriotinga lietuvaitė. Kur tik 
ji nuvažiuoja vaidinti, ir sužinojusi, kad tame mieste yra lietuvių, 
tai ji nesididžiuoja ir juos aplanko, ypač jei turi pažįstamų arba 
jei žino, kad yra lietuvių įstaigos.

Linkime art. Onai pasiekti aukščiausį laipsnį meno srityje. 1

LAWRENCE, MASS.

Sodalietes turėjo savo N. A. 
Apskričio prefekčių susirinki
mą, šv. Pranciškaus parapijos 
klebonijoje, sekmadienį, lapkri- 

! čio 18 d., 2 vai. po pietų. Daly
vavo visų parapijų prefektės ir 
kitos. Iš viso buvo apie trisde
šimts Sodaliečių. Iš kunigų, a- 
part mūsų klebono, kun. P. M. 
Juro, ir jo asistento, kun. F. 

j Kenstavičiaus dar dalyvavo 
i kun. F. Norbutas ir kun. A.

* Balrtušiūnas. Po susirinkimo A. j
» užkandžius. Susi- 

; rinkimui vadovavo Sodaliečių 
uskas h i Apskričio prefekte, p-lė Kaze- 

J S;d 'liūnaitė. Nutarimus patieks 
“Darbininke” Sodaliečių 
riuje.

Adamavičiai, 
J. Baliukonis. 
A. Bardauskie-

Draugijų Valdybų Adresai
iETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
«»O GLOBA MOTINOS BVC

;.i:unkė Eva Marksle.lė.
?:• E Rth St. So Boston. Maatt 

Tel So Boston 1298
e Pirmininkė B Gailiūmenė 

v VVir'field St So Boston Mass
■rot Kast — Ona Ivaškienė

s4O E Sixth St. So Boston Mase 
■n RaM — B Cunienė
’9 Gould St W Roxbury. Mass 

Tai Parkuav- -18*>4-W
> įmink* Ona Stamuliūt®.

177 Wesrt 7tb St So Boston Mass 
.r* darė - Ona Mizgirdienė,

M8 E Broadvvay S Boston Mass 
i»>s Gi Elzbieta Aukštikalnytė 

!<• H St So Boston Mass
< «uglja save, susirinkimus laiko kas 

^ntrą antradienį mėnesio. 7:30 vaL 
vakare I
Seventb St., So Boston. Mass 

•sais draugijos reikalais kreipkltėa

JONO EV BL PASALPINĖ8

DRAUGUOS VALDYBA

•Urmininkas — Juozas Svagždy*
601 6tb St.. So Boston. Mass

Vice-Pirmininkaa — Pranas Tulelki
702 K. 5th St., So Boston. Mase 

Prot Ražt. — Jonas GlinecKls.
5 Thomas Pk., So. Boston. Mass

Ftn Rast. — Aleksandras tvaska
440 E. Sixth St.. So Boston. Mass 

Iždininkas—Stasys K. Griganavičiu*
6&9 E. Seventh St., So. Boston. Mass 

Maršalka — Jonas Zaikis.
787 E. Broadvvay. So. Boston. Mas.-

i

I

Parapijos salėje. 492 E. Draugija laiko susirinkimus kas tn
- - - cią sekmadienį kiekvieno mėnesi-

2 vai. po pietų ParaDljos salė
<09 p Rt

stų YORK CITY—American Junior Red Cross members help 
prepare tor shipment medical supplies bound f ar Europ* to benefit 
over 2,800,000 children.

» -'.l -■» V, P v

p-lė J. Narinkaitė sudainavo 
“Raudona Rožė” ir “Esu ant šio 
svieto”;
dainavo “Tykiai Nemunėlis
ka” ir “Einu per dvarelį”;
Izabelė Zolubaitė (vietinė)
dainavo

” i

"Ar Tu Žinai Mano Broli”. Dai- gevičius 
nos ir kalbos visiems labai pati- $135.85. Nugirdau, kad bendro rių. Valio!
ko, ką liudija gausūs aplodis- draugijų parengimo pelno liks 
mentai. Tikėjomas publikos maž-daug apie $40.00. Kaip pra- Lietuvos Dukterų ir Gedimino 
daug daugiau, nes įžanga buvo'eityje, taip ir dabar šv. Pranciš- draugijų veiklą Kongreso reika- 
labai maža, ir už tą dar buvo kaus parapija neatsiliko ir savo lu. Nejaugi vilkas į avies kailį į- 
arbatėlė ir užkandžiai duodami.'tėvynės išvadavimui gerieji pa- lindo ir iš tų draugijų tik patri- 

trijotai suklojo apie $175.85. j jotiški vardai beliko? Linkime 
Užsibaigus programai, Fede- pabusti?

O. Grendaitė, S. Raz- racijos skyrius laikė spec-ijalų Pastebėta 
atstovo tis dalykas.

Kongresą koks bedievis, 
išrinktas katalikų tikėjimo, bei pačius 

i katalikus išjuokia, katalikai da- 
Beveik būčiau pamiršęs vieną lyvauja ir paremia, o kai kata-

“Leiskit į Tėvynę” ir K. Karlavičius 1.00,
1.00. Viso suaukota

F. Volun-’gon ir Lietuvai gelbėti Tarybos 
darbams suaukavo virš 60 dole-

Gaila. nieko nesigirdėt apie

Pranas Strakauskas, kuris api
budino lietuvių vargus ne tik 
Lietuvoje, bet ir visoj Europoj. 
Nurodė, kad ir pas mus nevis
kas tvarkoje: mišrios vedybos, 
ištautėjimo banga, ir mūsų lie
tuviški klubai, kurie tvirkina 
jaunimą ir net vedusias mote
ris, nes naudingesnio dalyko 
mūsų klubuose nematysi, kaip 
tik girtuokliavimą, o girtuok
liavimas veda prie ištvirkavimo 
ir kitų blogumų. Kalbėtojas pa

Paprašyta aukų Lietuvos rei
kalams, ir rinkėjai F. A. Kran
cevičius, < _ _____  ..
nauskaitė ir S. Rymaitė perėjo sus^r^n^^m^ 
ir parinko aukų. Aukavo šie: —j siuntimo į Lietuvių
S. Zapenas $5.00. kun. P. M. Ju-| Chicago je. Atstovu

K j kun. P. M. Juras.

' svarbų dalyką, tai yra šv. Juo- ru°šia jų ne su pyragu ne-
A Jzapo parapijos vargonininkę 
yj p-lę Dzedulionytę, kuri akompa

navo visoms dainininkėms.
Mes esame labai dėkingi kun. 

Strakauskui ir jo grupei už atsi
lankymą. F. A.

reikale
katalikus žeminan- 
Kai ruošia sueigą 

kuris šaiposi iš 
bei pačius

ras 2.00, A. Zenevičius 2.00,
Gumauskienė 2.00. Po $1.00
;A. Stručko, T. Skusevičius, 
Petrikienė, E. Miliauskienė, 
Boiienė. J.
Laukaitienė, 
Aurylienė, F. Krancevičius, M. 
Svitrutė, J. Taparauskas. K.
Bauša, B. Tatarunas, Z. Bauba,
J. Kazielunas, P. Gaina. Viso su 
smulkiais suaukota $33.85.

Pirmiau aukavo: Maldos A- 
paštalystės draugija $25.00, šv. 
Vardo dr. 20.00, Tretininkų Bro
lija 15.00,
Mot. Są-gos 16-ta kuopa 10.00. reikalai jai ne svetimi. Nors ne
K. A. Vencius 10.00, E. Raulu- skaitlingas būrelis, bet išsirin- 
šienė 5.00, L. švenčionienė 5.00, ko delegatą j Kongresą Čika- «n«tnn

Miliauskienė,
M. Kirmilienė, T.;

i

LEWISTOH, MAINE

K.

Pa-Neperstojančios Pagelbos 
neles Švč. draugija gyvai laiko- 

Fed. Skyrius 10.00, si ir energingai dirba. Tėvynės

jprasysi.
Katalikai gerbkit daugiau sa

vo tikėjimą ir save! Daugiau 
savigarbos! Ausele.

Gyvojo Rožančiaus 
Paslaptys

Darbininkas išleido “GYVO
JO ROŽANČIAUS PASLAP
TYS” knygutės formoje. Kiek
viena paslaptis iliustruota pa
veikslais. Šioje knygutėje taip
gi yra ir narystės mokesčių la
peliai. Knygutės kaina 20c. Už
sakymus siųskite: “Darbinin
kas”, 366 W. Broadvvay, So.

Šv. Elžbietos ir Šv. Kazimiero
Draugijų Bendras Parengimas 

Lietuvos Naudai

sky-

buvo

f

/

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

tais metais, kada buvo įkurta Haffenreffer & Co., Ine. Bostone 
buvo tiktai 9 teatrai. Didžiausis ir garsiausis jų buvo Boston 
Theatre, stovėjęs West ir Washington gatvių kertėj. Dekoraci
jos buvo šiurkščios, estrada buvo apšviečiama gazu. 80 m. gale 
įvesta scenon elektra.

Lapkričio 18 dieną 
“shovver” dėl jaunavedžių, p. Al
bino Jozoko ir p-lės Juozapi- 
nos Čiurlionytės. Tą pačią die
ną Moterystės ryšiu buvo su
jungti p. Vytas Kamila su Joa
na Bukaite.

I

Šv. Elzbietos draugija, kaip 
kitais, taip ir šiais metais. Pa
dėkos dienoje turėjo savo mi
šias su pamokslu ir beveik vi
sos narės ėjo prie Komunijos. 
Mišias atlaikė kun. F. Kensta- 
vičius. Pamokslą pasakė mūsų 
klebonas kun. P. M. Juras.

A ušrelė.

įvyko sekmadienį, lapkričio 18 
d.. Šv. Pranciškaus parapijos 
salėje, 4 vai. po pietų. Progra
mos vedėjas p. K. Vencius pasa
kė įžanginę kalbą ir nurodė, kad 
Lietuva yra labai kritiškoj pa
dėtyje, nes mūsų broliai lietu
viai vis dar kenčia priespaudos 
vargą po žiauraus bolševikų 
jungu. Todėl jiems reikalinga 
skubi pagalba. Pirmuoju kalbė
toju buvo kun. P. M. Juras, ku
ris apibudino Lietuvos reikalus, 
ir pranešė, kad 29-30 šio mėne
sio ir 1-mą gruodžio, Chicago, 
III., įvyksta A.L.T. šaukiamas 
Kongresas, ir, jeigu gaiima, tai 
būtų labai naudinga pasiųsti at
stovą iš mūsų šv. Pranciškaus 
parapijos. Principaliu kalbėtoju 
buvo iš Loveli, Mass., šv. Juo
zapo parapijos klebonas, kun.

Bostono plote yra jau daugiau kaip 160 teatrų. Dauguma jų į- 
rengta judomiems paveikslams, kurie pasidarė tiek populia
rūs, kad konkoruoja estradą. Kuomet šitoj amerikiečių pasi
linksminimo srity ėjo tokia didelė permaina, kartu augo ir 
Haffenreffer & Co., Ine., kuri gamina mėgiamiausį Naujos An
glijos alų — PICKWICK ALE. Dabar ji užima žymiausią vietą 
tarp didžiųjų Amerikos bravorų.

SEPTYNIASDEŠIMT PENKTA METINĖ SUKAKTIS
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VIETINES ŽINIOS
"Karalienės Esteros

Sapnas"
Sailor’s Duff

f m mct m m m graimimū m w m arararam
PADĖKOJO. Kun. Virmaus- 

kis, salėje ir bažnyčioje, reiškė 
didelį dėkingumą visiems “kal- 

jtininkams” už “Karalienės Es
teros Sapną”. Veikalas buvo tik
rai gražus ir pamokinantis. Jis 
tinka ir didžiam viešam teat
rui.

Kun. Dr. K. Urbonavičius dar 
kartą atsižymėjo pagaminda
mas lietuviams šį istorišką vei
kalą. Jam priklauso didelis kre
ditas ir dėkingumas.

Antroje vietoje yra atsižymė
ję seserys mokytojos, kurios iš- 

j mokė parapijos jaunuomenę 
Tą dieną apsivedė Albertas pirmą kartą suvaidinti “Kara- 

Ašmenskas su Marijona Žilins- lienės Esteros Sapną”, 
kaitė, gyv. 629 E. 6th St.

Penktadienį, po Šv. Valandai 
įvyko Federacijos skyriaus susi
rinkimas. Nutarta nuoširdžiai 
remti adv. K. Kalinauske pa
gerbimo puotą Tartasi rengti 
vas. 16 d. minėjimą. Taip pat 
nutarta siųsti delegatą į Lietu
vių Kongresą, Chicago, III. Jo 
kelionei aukavo N. N. $50, Sky
rius $12, p. M. Šeduikienė $2, ir 
p. Zofija šiškienė $1.

ŽINUTES
AUKOS. Panelė J. Augustina- i 

vičiūtė aukavo mokyklų fondan 
$5, Ieva Kudarauskienė $2, Vla
das ir Antanina Jorušai pianą, 
Alfonsas Grabijolas — ką tik iš 
kariuomenės grįžęs — $2, Anta
nas ir Agota Švedai $5, J. Želio- 
nis $2. į

Lapkr. 22 d., tapo pakrikšty
tas Juozapas Aleksandras Juo
zapo Aleksandro ir Joanos (Ra
kauskaitės) Lazickų, gyv. 742 
E. 8th St., So. Bostone.

Jaunimui, taip pat, klebonas 
dėkojo už gražų vaidinimą. Dė
kojo jis ir susirinkusiems. Pra
nešdamas, jog šis puikus paren
gimas su aukomis atneš mokyk, 
loms S300.

Trečiadienį, įvyks Šv. Teresės 
novenos ir Tretininkų Brolijos 
pamaldos.

---- —

DAKTARAI

TeL TROvvbridge 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.

LANKĖSI. Padėkos švenčių 
proga atsilankė tėviškėn kun. 
Pr. Jakimavičius. S. J., ir klieri
kai Kontautas ir Naudžiūnas. 
Kun. Jakimavičius atlankė mū
sų mokyklą ir labai ja džiaugė
si. Jis sakėsi matęs anglų mo
kyklą iš daržinės padarytą ir 

. vieną kambarį kame mokėsi visi 
'skyriai iš 100 vaikųyių.

Klierikas Kontautas gr. 1 d., 
Į priims pirmą klieriko šventimą.

I
ĮVAIRŪS SKELBIMAI

Vietiniai kunigai prašė žmo
nių pasimelsti, kad Lietuvių 
Kongresas, Chicagoje, pavyktų, 
kad jis būtų naudingas Lietuvos 
kenčiantiems žmonėms.

A. J. NAMAKSY
REAL ESTATE & INSURANCE

414 W. Broadway 
South Boston, Mass.

Office Tel. So. Boston 0948

j
I

Lapkr. 25 d., tapo pakrikšty
tas sūnus Kazimiero ir Elenoros 
(Žardec kaitės) Mikalionių var
du Kazimieras Paulius.

Marilyn Dolorose Leono ir A- 
nielės t Ambražaitės) Intų.

Šv. Petro par. svetainėje So. 
Bostone suvaidinta drama “Ka-, 
ralienės Esteros Sapnas”. Dra-1 
ma atvaizduoja žinomą istori
jos įvykį, kai žydų tauta buvo 
pakliuvus į Assyrijos nelaisvę, 
kurioje besant, karaliaus Ass- 
vero laikais, ištiko žydus didelė 
nelaimė, būtent, Amano išgau
tas karaliaus dekretas skelbiąs 
visišką žydų belaisvių išnaikini
mą. Bet jaunutė karalienė Es- 
ter, buvusi neturtinga žydiškos 
kilmės meargaitė, savo užtari
mu išgelbėjo tautą nuo mirties. 
Kadangi ta žydų vergovė turi 
daug panašumo į dabartinę Lie
tuvos padėtį, tai gausiai atsilan
kiusioji publika labai įdomiai 
sekė vaidinimą, ypač tą momen
tą, kada tautos vadas Mardakie- 
jus pareikalavo nuo buvusios 
savo auklėtinės, dabar jau Ka
ralienės Esteros, kad eitų į ka
raliaus rūmus užtarti savo tau
tą. nors nekviestas pas karalių 
atsilankymas gręsė mirtimi. Es
tera lyg dvejoja. “Aš esu tik 
moteriškė. Dekretas jau pasira
šytas. Ką aš galiu padaryt?” 
Mardakiejus nenusileidžia. “Pa
sakyk, kad tu pati esi žydė, tai
gi pagal dekretą tegu ir tave 
žudo. Išlaikyk savo žodį, kad esi 
pasiryžusi numirti už savo tau
tą. Laukiu tavo atsakymo”. Es
tera svyruoja — dar jauna, no
rinti pagyventi. Įsikiša sena jos 
auklė Meeša. Palaiko jos pusę. 
Ką jos užtarimas bus vertas, 
kad ji pati įkrito į karaliaus ne
malonę, nes jau 30 dienų kai 
nematė jo veido. Ne. ji negali 
eiti, nes jos laukia tikra mirtis. 
“Neklausyk Marda k i e j a u s. 
Liepk jam eiti namon, o tu eik 
pasilsėti. Dievas suras būdą iš
gelbėti Izraeliu”. Bet Mardakie
jus nenusileidžia. Juodu susi
kerta. Estera stovi nuošaliai, į-į 
temptos kovos momentas. Paga-'

I

Sugar and špice and everything nice! Only this grand Thanksgiving 
pudding recipe uses no sugar. Fragrant with špice, molasses and rai
sins, it is reminiscent of the traditional seaman’s pudding that was 
boiled in a bag.

Watch your “landlubbers" snifl with delight when you serve Sailor’s 
Duff with tangy Orange-Lemon Sauce. That’s sugarless, too, and just
right for this gala pudding. Clip the recipe now—you’il be glad you did.

Not a speck of suįor necessary to make this rich 
Thanksgiving pudding!

Sailor’s Duff
3 2 teaspoon jringer 
a/2 teaspoon eioves 
3 2 teasixK>n nutme?
3 2 teaspoon ei n n amo n

1 eup seeded raisins 
eup milk

Ji eup Spry
Ji eup mola^se*
2 eup-* sifted all- 

purpose flour 
^4 teaspoon soda 

1 teaspoon salt

Blend Spry and molasses in mixing bowl... Sift flour, soda, salt and 
spices together__ Add raisins and coat v.-ell with flour mixture ...
Add to Spry mixture...Add milk and mix well...Tum into l%-quart 
Spry-coated pudding niold, cover tightly, and steam 3 hours... Serve 
with Orange-Lemon Sauce... Sen es 8.

Orange-Lemon Sauce
COMBINE l’/z tablespoons cornstarch, % eup light corn širup, dash 
of salt and mix well... ADD the juice of 1 orange pius boiling water 
to make 1 eup, the juice of 1 lemon, and 1 tablespoon Spry, and stir 
constantly. BOIL gently 5 minutes. ADD 1 teaspoon grated orange 
rind and 1 teaspoon grated lemon rind. MAKES about l’j eups sauce.

jaut
rioji lietuviška siela”. “Tas jo 
aiškinimas taip užgavo ‘mano 
jautriąją lietuvišką sielą’, kaip 
kas būtų peiliu į ją dūręs. ‘Mano 
jautrioji lietuviškoji siela’ šau-

Res. 37 Oriole Street
West Roxbury, Mass.

Tel. Parkwav 1233-W

ENTUZIAZMAS DIDĖJA. So. 
Bostono lietuvių visoje koloni
joje entuziazmas bei užsidegi-

i

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

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

J. ARLAUSKAS — J. SKENDELIS, Savininkai
220 E St., Tel. ŠOU 3141, So. Boston, Mass. J

Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims yra

SOUTH BOSTON CAFE
VINCAS BALUKONIS, 

Savininkas

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

giai patarnauja. {
258 West Broadway, South Boston, Mass. į

s

I
iliau taria: “Jei pamiršiu tave,j “Baigiant minėtam klausimui 
įjeruzaliau, tegu nudžiūsta ma- pavėluotai atsirado ir Darbi- 
įno dešinė, teprilimpa mano lie- ninko red. A. F. Kneižys ir, at- 
j žuvis prie gomurio. Eisiu pas Įsistojęs, pradėjo rėžti ‘prakal- 
, karalių.” Bet tu mirsi— perspė- bą.’ Pirmiausiai išaiškino iš ko 
ja Meeša, “Kad ir mirsiu, vis-ĮA.L.T. susidaro”, sako

■ tiek eisiu” — atsako pasiryžusi 
jau Estera. Ji išlaiko savo žo-

■ dį. Įeina į karaliaus rūmą ir ap
alpsta nuo rūstaus karaliaus 
balso. Bet tas apalpimas kaip
tik ją ir išgelbsti. Karaliaus šir- kia: “Nereikia mums prakal- 
dis suminkštėja. Esteros prašo- bų”. Jis vistiek kalba. “Mano 
mas, jis panaikina mirties nuo- jautriajai lietuviškai sielai at- 
sprendį žydų tautai. rodo, kad gamta p. Kneižį ap-

Tą dramatingą sceną visai ge- dovanojo gražia iškalba, bet la- 
rai suvaidino R. Ivaškiukas bai nuskriaudė taktu.” Jis kal- 
(Mardakiejus), Šataitė (Este- bėjo, bet į “jautriąją lietuvišką 

įra) ir V. Jocaitė (Meeša). Tie sielą’’ nepataikė.
jaunuoliai pilnai suprato, kad Blogiausia tai tas. kad Knei- 

Ičia lemiantis vaidinimo mo- žys aiškiai išdėstė, jog “misi- 
imentas ir nepaprastu rimtumu jonieriai” savo A. L. T. puoli- 
jį atvaizdavo.

Vaidinimą atliko “Dramatiš
kas Klubas” esąs Nukryžiuoto 

■Jėzaus Seselių žinioje, kurios tą 
vaidinimą suorganizavo, išmo
kino ir pravedė. Tai labai stam
bus Seselių nuopelnas. Labai 

: pagirtinas mažų ir paūgėjusių 
: mergaičių ištreniravimas drilių, 
j eisenų ir šokių. Iš viso “Dr.
■ Klubas” daug progresuoja ir 

” i“Karalienės Esteros Sapno” pa-Eikim Į Mokyk-! ...įstatymu prasimušė į pirmąsias 
vaidintojų eiles. Svarbiausia. 
kad atsilankiusieji lietuviai ir 
lietuvės suprato to vaidinimo 
prasmę. Taip ir jautėsi tvirtas 

T . -o , - , • • žmonių pasiryžimas: “Jei pa-Lapkr. 18 d., žuvo orlaivių ne- . .. r _, . , mirsiu tave, Lietuva, tenudzius-laimeje, ugny, mechanikas - ka- ’„ „ T . . ; ta mano desme! K.reivis Povilas Pr. Jakavonis, 
Pacifike. šiokią skaudžią žinią 
U. S. valdžia pranešė tėvams 
Tarnui ir Petronėlei Jakavo- 
niam, 194 Athens St. Žūvusis! 
kareivis rengėsi parvažiuoti na-i

mas parapijinės mokyklos meile 
auga ir didėja. Galinga Lietuvos 
Dukterų Moterų ir Merginų po 
globa Dievo Motinos draugija 
prisidėjo aukomis ir entuziaz
mu, surengdama mokyklos nau
dai gražų vakarą, lapkr. 25 d., 
bažnytinėje salėje. Vakaras su-j 
sidėjo iš kalbų, užkandžių ir po-l 
nios O. Ivaškienės grupės dainų i f 
ir žaislų, kurie buvo tikrai gra-Į 
žūs ir meniški. Kalbėjo kun. Dr. 
K. Urbonavičius, kun. Pr. Vir-i 
mauskis ir piimininkė p. Ieva 
Marksienė. Gardžius užkandžius 
patiekė draugijos valdyba ir pa- 
gelbininkės. Prie ponios Mark-į 
sienės darbavosi valdybos narės, 
ponios B. Cūnienė. O Siaurienė, i“) 
panelė O. Stanuliūtė ir kitos, i 
Programoje mergaitės šokda- i 
mos dainavo: “l 
lą”. Pasakyta labai gražių, pat- 
rijotingų ir pamokinančių eilių 
ir perstatyta širdį keliančių 
vaizdelių. Valio!

tavičius, kuris palydėjo savo 
kleboną į stotį,

Tą pačią dieną lankėsi varg. 
V. Stasevičius iš Providence, R. 
I. Atsilankymo proga “Darbi
ninko” štabą apdovanojo Kalė
dų plotkelėmis.

KVIEČIA MOKIUS
Kukli poniutė sutikusi mane 

užklausė, ar aš eisiu į šokius, 
kurie įvyks prieš pat adventus, 

mšeštadienį, gruodžio 1, š. •9

įvairus skelbimai

Municipal Buiiding salėje, So. “^4
Boston, Mass. ? Prisipažinsiu, 
kad aš neturėjau jokios intenci
jos eiti į šokius, ir norėdamas 
kaip nors išsinarplioti iš užduo
to klausimo daviau klausimą, 
kieno tie šokiai yra rengiami? 
Tada skaistveidė blondinė man 
perkirto sakydama: “Šokius
rengia ir remia visi gerieji lie
tuviai ir pelną skiria N. J. 
lems mokytojoms. Bet tas 
simas mažiau žingeidus, 
biausia, kad šokiams gros 
gera orkestrą ir tai pačias 
giausias polkas ir valcus... 
norėjo dar pridėti, 
kirtau jos kalbą ir teisinaus, 
kad šokt nemoku... “Juokis tam
sta,” — ji pertarė. — “kas kaip 
moka, tas taip šoka. Nebūk, 
tamsta užsispyręs ar ištižęs vy
ža, pamatysi, kaip tave jaunys
tės ugnis pagaus ir suksi į de
šinę ar į kairę, kaip vėjinis ma
lūnas...” Nemokėjau atsikalbi
nėti ir užklausiau tikieto, bet ji 
neturėjo ir patarė užeiti “Dar
bininko” ofise. 366 W. Broad
vvay. So. Boston. ir ten įsigyti.

Tikėkite, ar ne, mane jos gy
vumas - entuziazmas stačiai su
žavėjo, 
kiuose 
ta?...

IS ADDED TO

Tel. ŠOU 4645

Take Years From Your
Looks.

Face looks younger 
when framed in the 

soft appealing 
Permaner* Wave.

A BEAUTY GIFT 
SHOP

738 E. Broadvvay, 
South Boston, Mass.

"Mano Jautriai Lietu 
viškai Sielai”

Mėnesiui praėjus, viename 
“tautinės” krypties laikraštyj 

mon gyventi. Jo paskutinis sa- prabilo jautria lietuviška sie- 
vaitinis tėvams laiškas, buvo į • A. Matjoška apie So. Bosto- 
rašytas lapkr. 6 d. Povilo iškil-jno Lietuvių Piliečių draugijos

mais pasitarnauja komunis
tams. Tiesa, jis kalbėjo ir apie 
vienybę. “Šiaip ar taip pagalvo
jus. ‘mano jautriajai lietuviškai 
sielai' prašosi tokia išvada: kal
bėkime ir rašykime apie visuo
tiną lietuvių vienybę, bet kelius 
vedančius į vienybę griaukime.”

Taip, “mano jautrioji lietuviš
koji siela” ir kartoja: “tauti
ninkai su komunistais eina.” 
Ne, taij) negali būti. Ne tauti
ninkai su komunistais eina, bet 
“tautininkai”. Ir “mano jatrio- 
ji lietuviškoji siela” negavo ti- 
kieto į Chicagą. “Gal kam atro
do jos mažos svarbos, bet mano 
jautriai lietuviškai sielai yra 
per didelės ir užtat smerkiu kal
tininką”.

“Demagogas, demagogija, taip 
ir skamba mano jautrioje lietu
viškoje sieloje”.

Giliai Užjaučiantis.

LANKĖSI
-Pirmadienį. lapkr. 26 d. lankė

si kun. Pr. M. Juras, LDS Cent
ro pirmininkas, kuris vidudienį, 
išvyko į Lietuvių Kongresą į

mingos laidojimo pamaldos į J susirinkimą, prie kurios, sako Chicagą. Su juo kartu išvyko ir 
vyks gr. 1 d., 9 vai. ryte. “siela”, priklauso “įvairių b,,T1 ’ VR

_____________ pažiūrų žmonės ir jie sudaro ge-1 
ADV. C. J. KALIN AUSKO riausią visuomeninę pajėgą.” 

i “Jautrioji lietuviškoji siela” I 
tame susirinkime buvo tiek su
žavėta kalba apie ALT šaukia
mo Kongreso “galeriją“, kad 
net ašaros pradėjo per skruos- 
'tus riedėti. Ausyse tik ir skam- I . it bėjo: “atstovai”, “kam jų rei-j 
kia”, “pasėdės galerijoj”... “Ge
rai pasakyta”, džiaugiasi “jau
trioji lietuviškoji siela.’’

Pagerbimo Bankieto 
Tikietų

galima gauti “Darbininke" ii 
pas Rengimo Bankieto narius. 
Bankietas įvyks gruodžio 5, š. 
m., Boston City Club patalpose. 
Laikas trumpas, norinčius da
lyvauti bankiete, kviečiame ti- 
kietus įsigyti iš anksto.

4t j kun. J. Švagždys.
I Taipgi lankėsi ir kun. Kens-

Reikalingas Bartenderis
L STREET TAVERN tuojau 

! reikalingas jaunas geras barten
deris. Pageidaujama, kad būtų 
tarnavęs US armijoje ar laivy
ne. Darbas ant visados, alga di
delė, darbo sąlygos geros. Pa
geidaujama unistas, bet gali at
sišaukti ir neunistas, mes prira
šysime prie unijos. Norintieji 

i ir pastovi; darbą, 
i tuojau asmeniai kreipkitės pas 
L STREET TAVERN manage- 

; rių, James Strigūną, L ir 8th 
j St., So. Boston, Mass.
!-----------------------------------------
Žiema jau čia pat, o kaip jūs 
namai, ar nebėga vanduo 

per stogą ir langus?
Kartais maža skylelė stoge ar

ba palangėj supūdo visą namą. 
Dabar gal kainuos keli doleriai, 
o už metų reikės mokėti keli de- 
setkai arba šimtai.

i

Sese-
klau- 
svar- 
labai 
sma- 
” Ji

bet aš per-

Padariau rezoliuciją šo- 
dalyvauti. O kaip tams- 

Šokikas.

Mes taisome stogus, kaminus 
ir visą medžio darbą; popierau- 
name ir pentiname vidui, priei- 
namiausiomis kainomis.

Galite matyti vakarais tarpe 
6-8 vai. Iš toliaus parašykite at
virutę, o mes pribusime į Jūsų 
namus.

e

Jonas Petruškevičius,
324 W. 3rd St., So. Boston.

(27-30-4)

MIRĖ SLIUŽAĮTĖ
Pirmadienį, lapkričio 26 d. mi

rė Šliužaitė .gyv. 157 Lamartine 
St., Jamaica Plain, p. Felikso) 
Zalesko žmonos sesutė. Velionė) 
pašarvota Juozo Kaspero, laido-i 
tuvių direktoriaus, 187 Dor
chester St.. koplyčioje.

Laidojama ketvirtadienį, lap
kričio 29 d.. 9 vai. rytą iš Šv. 
Petro lietuvių par. bažnyčios.

Reiškiame gilią užuojautą pp. 
Zaleskam ir jų šeimai.

Parsiduoda—Dorchestery
3-jų šeimynų
3-jų šeimynų 

j 3-jų šeimynų
2-jų šeimynų

i A. M. JOHNSON & SON
Real Estatc <£ Insurance

1453 Dorchester Avė.,
Dorchester, Mass.

Tel. Col. 1020

namas— 
namas— 
namas— 
namas—

$6500.
$6700. 
$7400.
$4000.

į So. Boston Fumiture Co.
i Visoki baldai, lovos, matrasai 
I ir vaikams pilnas 

pasirinkimas.
380% West Broadvvay, 

Tel. ŠOU 2758 
Jūsų kreditas geras. 
Pristatymas skubus.

ĮVAIRŪS SKELBIMAI
IŠSIRENDAVOJA “Dar-, 

bininko” name 5 šviesūs, 
kambariai 3-čiame aukšte,) 
stirnų apšildomi. Kreipki-, 
tės j ‘‘Darbininko” admi
nistraciją, 366 W. Broad
vvay, So. Boston. Tel. ŠOU 
2680.

Parsiduoda Namas
Parsiduoda 7 šeimynų namas; 

su visais improvementais, prie j 
geros vietos, arti bažnyčios, ar-: 
ti Bus’ų kelio ir prie fabrikų.; 
Didelis lotas žemės su 10 obeli- j 
nių medžių, 2 kriaušių (grūšių),' 
2 vyšnios. Yra trijų automobi
lių garažius, 2 vištinyčios. Ran
dasi 38 Savvtelle Avenue, Brock- 
ton, Mass. Galima matyti savi
ninką po 4-tos valandos kasdien1 
ir šeštadieniais ir sekmadieniais: 
per visą dieną. (9-13-16-19),

Reikalinga Mergina
Dirbti ofise kaip stenografė iri 

knygvedė. Patyrimas nereika-j 
lingas, bile tik baigus high, 
school’ę. Darbas ant visados ir j 
lengvas. Atsišaukite rastu į 
Darbininko ofisą. 366 W. Broad
vvay. South Moston, Mass.

(JBG.)

t......................................

i g

WOMEN AND GIRLS WANTED 
TO SEW BY HAND ON MENS CLOTHING

HAYMARKET CLOTHING COMPANY
136 Harrison Avenue, Boston, Mass.

EARN WHILE YOU LEARN

APKALKITE NAMUS 
BINGELIAIS — 

NEREIKĖS JŲ MALIAVOTI 
Dėl platesnių informacijų 

pašaukite
H. S. TITELBAUM

Tilo RoofingCo., Ine.
District Managerį

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

GBABOBIAI

S. Barasevičius ir Sūnus
MOTERIS PAGELBININK* 

Lietuvių Graborlus Ir 
Balsamuotojas 

Turi Notaro Teima

254 W. Broadway
SO. BOSTON, MASS.

Tel. SOUth Boston 2590
Sūnaus gyvenamoji vieta —

838 Dorchester Ava.
TeL COLumbia 2537

CASPER
FUNERAL HOME
187 Dorchester Street 

South Boston, Mass. 

Joseph W.Casper 
(KA8PERA8) 

Laidotuvių Direktorius Ir 
Balsamuotojas 

NOTARY PUBUC 
Patarnavimas Dieną Ir NaktJ 

Koplyčia Šermenims Dykai 
Tel. ŠOU Boston 1437 

ŠOU Boston 3960

ZALETSKAS
FUNERAL KOME

564 East Broadvvay 
SOUTH BOSTON. MASS. 

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

Ratamavimas dieną Ir naktį 
Koplyčia Šermenims dykai 

NOTARY PUBUC 
Tol. ŠOU Boston 0815 

80 U Boston 2809
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STEPAS ZOBARSKAS ir kad mes dabar 
esamo Ligardijos viešpa
čiai. Paskui nebebus jokiu

naujo-^nes, jis apima širdies šilu- kalėjimų, pamatysi, jų nė 
ma. kurią skaitytojas gra-į nereikės. Mes įgyvendin- 

__ r____ y meilę, taiką, 
St. Zobarsko raštai savo 'tiesą, laisvę, lygybę ir bro- 

žmonėmis, apyvoka, pa- lybę.

lA. SJupliuA'
Veda — Antanas Vaičiulaitis
k -se- se- <e- se- se- se- s te

3

m i
sios lietuvių rašytojų kar- i.iu., nuiią »n<iiLy cojas gi u.- nereikės, 
tos nario, Stepo Zobarsko, žiai jaučia jo apysakose. jsim pasauly 
pasaką “Išlaisvintasis”.

Po pasakos skraiste au
torius atvaizdavo Lietuvą pročiais, gamta ir stiliumi 
rusų ir vokiečių okupaci- yra labai lietuviški, — vie- 
joje. ni iš mūsiškiausių tarp

Todėl šioji pasaka Lietu- jaunųjų apysakininkų.
voje negalėjo pasirodyti Pora jo knygų yra laimė- 
SDaudoje, — okupantai ne- jusios Raudonojo Kry- 
leido. žiaus premijas už vaikų li-

St. Zobarskas yra gimęs teratūrą.
1911 metais Pamalaišy, ne- Tarp jo veikalų randa- 
toli nuo Juozo Tumo-Vaiž- me: “Mano tėviškėj”, “Ga
gento tėviškės. nykių vaikai”,

Per gana trumpą laiką Miško”, “Paukščio liki- P_au^iau Tai vis dar
St. Zobarskas yra išspaus- mas”, “Pabėgėlis”, “Mo-į^utų.
dinęs dešimt knygų, kurių terš stiprybė”, “Arti že-;?eteih-^es' ypačiai suk- 
trys susilaukė antro leidi- mės” ir keletas jo apysakų cia^a’ au S( iauS1 virsi
mo. Jis daugiausia aprašo vra pasirodę ir anglu kai- nin ai PaDerkami, iš ne
veiku pasauli, kuri puikiai ba. * ‘ ‘ į turtingo žmogelio atima
pažįsta. Nedaug jaunes-' šiuo metu St. Zobarskas* 
niųjų lietuvių rašytojų su- eina tremtinio kelią, toli 
geba taip giliai atjausti nuo gimtosios žemės, ku- 
Lietuvos gamtą ir jos pa- rią jis taip stipriai pažino, 
pročius, kaip St. Zobars- atjautė ir savo raštuose 
kas. Tiek gamtą, tiek žmo- parodė. A. V. į

Seniokas atleido pavadį, 
dešine ranka nradėjo glos
tyti kaičius ir susimąstė. 
“Gal tikrai aš buvau ver
gas. — dingterėjo galvon. 
— juk rno aušros ligi vi

durnakčio bė^-ii, plušu, ir 
I ką gi turiu? Tie vieni ba-j 
tai. ir tu užkulniai suloov-' 

“Anapus ^var’Ketis... Kailiniukai.

Lietuvos dukros grėbėjėlės .su daina eina šienelio grėbti ir 
su daina grįžta namučių. Jos buvo linksmios laisvas Lietuvos 
laikais, bet šiandien...

Sunku Gyven i

IŠLAISVINTASIS

Stepo Zobarsko pasaka

vis dar nieko negalėjo su
vokti.

— Na kaipgi tu, tėvai, ne
gali suprasti, kas yra tik
roji laisvė? Žinoma, kad tu 
nebuvai laisvas. Ir blo-

žvelk !
Jis išsitraukė iš užančio 

laisvės vėliavą, skubiai 
pririšo prie stiebo, iškėlė 
virš stogo ir. žiūrėdamas.

I
I

i

Sunku gyventi žmogui ant svieto, 
Iš visur vargai, nelaimės spaudžia, 
Nuo nuliūdimo, sunkaus ir kieto, 
Sunku neverkti, kai širdį spaudžia.
Lapus nuo medžio rudenio vėjas 
Dar taip neblaško žiauriai į šalį, 
Kaip blaško žmogų skausmas užėjęs, 
Nuo kurio vietos rasti negali.
Lopšyje verkiam saulę išvydę, 
Verkiame meilės pančius pažinę, 
Verkiam nuo tiesaus kelio nuklydę, 
Verkiame karstą sau prisiminę.
Veltui, atgręžęs akis atgalio, 
Tarp atminimų ieškai ramumo:
Nieks nuraminti tavęs negali, 
Nė išmatuoti širdies gilumą.
O Dieve didis ir Tėve brangus, 
Pastiprink žmogų silpną ir menką... 
Taip sutvarkytą, kad vien tik dangaus 
Jo begaliniams norams užtenka.

Pasibaigė vasara, ruduo,'štielninkas. Atsigaivino 
žiema, atėjo pavasaris, bet įtik po gero pusvalandžio, 
senojo Ligardijos ūkiniu-1 Prasiblaivęs, ilgai tylėjo, 
ko sveikata nedaug tepasi-į kada-ne-kada žvilgterėda- 
taisė. Pereis per kambarį,Imas į netoliese glūdinčią 
parymos prie lango ir vėl dukterį. Ainių ainės jų gi- 
gulasi lovon. Niekas jo ne- minėje nebuvo gėdos pa- 
lankė. Jeigu ir ateidavo dariusios, kaip ir pridera 
kaimynai, tai tik pasiskųs- Ligardijos ūkininkų dūk
ti naujųjų Ligardijos vai- terims, o štai ji, jo vienin- 
dovų skriaudomis, o kai telė, jo pats brangiausias 
aplankydavo duoklių rin-turtas... Jis vėl prisiminė 
kėjai, tai sakydavo jam: įjos kūdikiškąjį krykštavi-
— Tu, seni, privalai mums 

viską atiduoti užtat, kad 
mes tave išlaisvinom. Jei
gu ne mes, tai ir tu, ir tavo 
duktė būtumėt kalėjime 
sukirmiję. Nesikrimsk dėl 
to, kad išvedėm paskutinį 
asilą ir ožkas. Galėsi kas
tuvais įdirbti laukus. Mė
sa, jiems, sviestas ir sūriai 
ne jums, bet tiems, kurie 
kuria naująjį pasaulį. Ug
nies sūnūs jus išlaisvino, ir 
šito jūsų laimei turi užtek
ti.

Senis nieko nebesakyda
vo, tik numodavo 
užsimerkdavo ir 
tyliai snausti. Jis išmoko 
mažu pasitenkinti. Užteko 
duonos, druskos ir van
denio gyvybei palaikyti, o 
švelnios dukters rankos 
padėdavo užmiršti kančias 
ir sielvartus.
— Kokia ji graži, mano 

vienintelė, — pagalvodavo 
pats vienas, žiūrėdamas į 
savo dukrą, sėdinčią prie 
ratelio ir verpiančią plo
nus siūlus. O kokia jos šir
dis skaisti ir gailestinga! 
Tegu Dievas laimina tavo 

Į takus, vaikeli brangiau
sias.

Jo gęstančios akys nebe
įstengė įžvelgti, kaip duk
ters išvaizda tolydžio kei
čiasi, kaip dingsta juokas 
nuo lūpų, kaip ji, apsi- 

, kniaubusi vienui viena, iš- 
i tisas valandas išglūdi. Ir 
į gal būtų ilgai nieko nepa- 
; stebėjęs, jeigu vieną vaka-

i

kėtus mokesčius, o kaimy
nui turtuoliui ne tik atidė
lioja mokesčių mokėjimą, 
bet dar pinigų tūkstančius 

(skolina. O juk visi žmonės 
gimsta vienodi ir mirę pū
va toje pačioje žemėje”.

Pagalvojus, kad dabar 
prasidės naujas gyveni
mas, kad dabar tie gerieji 
dievai juos visus išlaisvino 

į iš senojo pasaulio, senukui 
! pradėjo iš džiaugsmo plak
ti širdis. Jis ankabino sū-

A

nų, pabučiavo jo kaktą ir 
sušnabždėjo:
— Ačiū, sūneli, ačiū, jau-1 tų ir visiškai beraščių žmo- ją vėliavą, 

nasis karžvgi, kad mus iš- buvo 5 "
laisvinai. t------------------------------- -------------- r-----------

Ir poakių raukšlėmis nu- patektų saulės spindulys,1 — O... o mūsų... mano sū- . (Jonio-;; J
laisvinai.

Maironis.

miesiems, o naujieji Ligar-'šiais midui krauti. Pakelė- 
dijos viešpačiai buvo tokie se gulėjo kruvini žmonės, 
griežti ir neperkalbami,
kad netyrinėję daug —kai- dėjo senasis ūkininkas, — 
tas ar nekaltas — kimšda- kas jie?

jvo įskųstuosius į kalėjimą. į — Tai mūsų broliai, kurie 
į Pusė jo pažįstamų, moky- keliavo paskui žvaigždėtą- 
" 1—,---- — Jums nebėra

i uždaryti į aukš- kito kelio. Jie čia miršta 
tas kameras, o kad ten ne- apleisti ir paniekinti.

i

— Viešpatie, — sušnabž-

v •

ranka, 
imdavo

mą, jos pirmuosius žo
džius, jos švelnias ranku
tes, kurios įsikibdavo jam 
į ūsus, jos lūputes, kurios 
siekdavo šiurkščių tėvo lū
pų. Kad nors sūnus tebe
būtų gyvas, arba nors mo
tina! Dabar jis toks vieni
šas, kad gal ir Kristus ne
buvo toks vienišas, kai jo 
visi apaštalai ir mokyti
niai išsigynė. Jis dar kar
tą peržvelgė į dukterį: — 
Viešpatie, tik dabar jis pa
matė, kokia ji apleista ir 
nelaiminga! Dar vienišes
nė gal, negu jis pats.
— Dukrele! Brangiausia! 

Kūdiki mano!
dėjo senukas 
bidvi rankas.

įc į: į:

Dar buvo labai anksti, 
kai į seklyčios stiklus pasi
beldė kaimynijos mokyto
jas.
— Dabar tai prasidės gy

venimas! — šaukė jis. Da
bar tai atsikvėpsime.
— Kas atsitiko? Ko vaik

štote taip anksti? — pa
klausė senasis ūkininkas, 
trindamas mieguistas akis.
— Atbėgau pasidžiaugt 

gerom naujienom. Argi 
dar jūs nieko nežinot?
— Ne, nieko.
— Nežinot, o visa Ligar- 

dija apie tai tik ir šneka. 
Senieji valdovai bėga, o 
naujieji juos veja. Didžiau
si pulkai kariuomenės bai
gia užtvinti kraštą. Dar 
kelios valandos, ir Ligar- 
dija bus laisva. Vandeni-

— sušnabž- 
ir ištiesė a-

i .

užmūrijo langus. Senieji ū- nelis? — ir senis dar stip- 
įkininkai, iš kurių rankos riau įsikabino į dukters 

Naujieji įvykiai plaukė'l’ablr,'s ?™das' išaugdavo ranką. _
|didžiausiu duonos mišku, — Ji įsveze.

ma visas užtvaras, ir nešė dabar nuleido rankas. Nie- kraštus 
kas nebuvo tikras, kad ne- — įsveze. Lz ką?

”--- atims ir iš jo žemės, net — Už tai, kad jis pateisi- 
Silaikvti nrieš itūžnsiš aro- mokesčiai bus sumo- no tave, tėvai. Jis suprato,

keti. Grūdų buvo reika- pagaliau, kad toji vėliava 
neatnešė laisvės.
— Vargšas kūdikis! —su

šnabždėjo senelis, ir jo ke
liai pradėjo linkti. Jis vos 
vos beįstengė paeiti, o pa
pieviu 
jo kojom nebuvo toks kie
tas, kaip šitą kartą.

kai'mūosėlaukų "dirbti" bįt liav%. , . ., - Ką aš dabar veiksiu,
J°. veržėsi į miestus, ten į- ~ Tev«- įaral ~ su‘ k?r Priglausiu be savo 
-- - dejavo jo duktė, pati gra- užvadėlio, be savo žemes

žiausia iš apylinkės duktė- artojėlio, — raudojo sene- 
rų, vienintelė senio pa- lis, ir jo galva pasidarė dar 
guoda. baltesnė, o akys dar labiau i

— Tu sudraskei naujojo įsirausė į kaktą.
pasaulio vėliavą, — prie- — Juk tu nesi visiškai 

’ kaištingai, bet tyliai, su- vienas, tu dar mane turi 
barė sūnus ir nusisuko nuo pasauly, — guodė, kiek į- 

’ jo: dabar jis pats savęs manydama, duktė. — Aš

riedėjo džiaugsmo ašara.
ž; į: įc

Į svetimus

kaip plevėsuoja nuo veje- atatupstą Ligardijos ūki-
lio pūtimo, kalbėjo:
— Tu matai, tėve, ma

tai?’ Tai aš ją išsaugojau, 
prie širdies išnešiojau. Aš 
eidavau i slaptus susirinki
mus, rašydavau atsišauki-

!rą duktė nebūtų suklupusi Imis, oru ir sauskeliais sku- ! • • ] im VA ' 1 •• — • v v • • . •
ninką. Jis vos begalėjo at-! 
silaikyti prieš įtūžusią sro
vę. Jauni ir seni, ligardie- , 
čiai ir kitataučiai, kopė gujamą daugiau, neguize- 
ant vežimų, šūkavo apie 8a,eJ° '*aug‘ntl- Ga“ 
laisvę, gatvėmis nešiojo aip pa . _

. nematytu žmonių paveiks- ~ K.u^‘ Odetoj. la1Sve? 
ir valstiečių sei- lus, prisiekdinėjo jiems g.:- susuko vieną dieną se- 

' ‘ nasis Ligardijos ukimn-
• įkas ir, užkopęs ant stogo,

• nuplėšė žvaigždėtąją vė-

Per laukus, per pamiš
kes. vietomis peršokdamas 
upeliukščius, vietomis ap
lenkdamas balutes, skubė
jo jaunas žmogus pranešti 
žinios apie naujuosius Li
gardijos valdytojus. Jo giausia, kad pats to nejau- 
plaukai plevėsavo nuo vė- tei. Buvai užkietėjęs ver- 
jo, akys spindėjo džiaugs- gas. O dabar — tik tu pa- 
mu, skruostai raudonavo. 
Vos vos beišsilaikė širdis 
neplyšusi. kol pasiekė Li
gardijos ūkininko sodybą, 
prisiglaudusią miško užuo
vėjoje. Pamatęs pusamžį 
savininka, vienoje rankoje 
laikantį žirgą už kamanų, 
kitoje — vežimo ieną, va
landėlę stabterėjo, stipriai 
atsikvėpė ir sušuko:

— Sveikas gyvas, tėve!
A.r nesidžiaugi mane išvy- bus, platindavau juos dar- 
dęs. bininkų L jus, prisiekdinėjo jiems iš-j

— Kur nesidžiaugsiu to- mose, ir tu apie tai nienie- tikimybę ir dėkojo už lai-i
kiu klajūnu, — atsakė ūki- ko nežinojai. Pogrindžiuo- mjnga įr saulėtą gyveni-' 
ninkas rūsčiai. — Pats se mes nukalėm reples, ku- mą. Valkatos nebenorėjo “ 
darbymetis, o mano sune- rios dabar sulaužys laisvės ’’
lis kai išklydo miestan, tai grandines. Mūsų ieškojo 
ir kojos nebekelia į namus, senoji valdžia, persekiojo gįuTdinė'io "žmones sveti-*
— Jeigu tu žinotum, tėve, mus, bet šiandie — mes e- -----------------------

kas įvyko, jeigu žinotum! sam viešpačiai, o jie bėga KUR BAKŪŽĖ 
Nebesakytum, kad sūnus iš mūsų valstybės, ir tie,j _______
nenaudingai klajoja. kurie nesnės pasnrukti, už- Kur bakūžė samanota,
— O kas gi jau taip nepa- pildys laisvus kalėjimus. Kurioje gimiau?

prasta atsitiko? 1 — O kalėjimai vis tik Obelis kur augalota,
— Tėveli, dabar mes lais- bus? — kinkydamas ark- Ką sode mačiau? 

vi, mes visiškai laisvi! — lį, paklausė tėvas, 
ir prišokęs prie tėvo, sūnus — Taip, žinoma, be kalė- 
ėmė stipriai kratyti jo j^mų neįmanoma, 
šiurkščias, 
pleišėjusias rankas.
— Laisvi... kaip tai lais

vi? Argi aš ligi šiol nebu- pridūrė: 
vau laisvas?

stipriai kratyti jo j’mų neįmanoma. Kaipgi 
nuo darbo su- kitaip susitvarkysi su prie

šais...
Ir, valandėlę patylėjęs,

Kur upeliai platūs, sraunūs, 
Tekantys smagiai?
Kur tos mintys mano jaunos, 
Linksmos, kaip drugiai?
Ta bakūžė jau supuvo. 
Obelies nebėr...

— Bet tik laikinai, kol; Ir upeliai jau išdžiūvo, 
Tėvas žiūrėjo į spindu- viskas nurims, kol visi įsi- Vargas viens tebėr... 

liuojantį sūnaus veidą ir tikins, kad kitos išeities Vertė P. Vaičaitis.

Čia dunkso pavergtas Lietuvos kaimas visas apsirksnyjęs ir apsnigtas...

prie jo kelių ir nebūtų pra-;ba jie mūs išlaisvinti, 
dėjusi raudoti: . j — Ką pasakei, išlaisvin-

— Prapuoliau, tėveli, pra-jti?
puoliau. Dovanok man, au
gintojėli brangiausias. Aš 
elgetai kojas mazgočiau, 

Ikad tik nereikėtu tokios ' * gėdos iškęsti.
— O kas gi tau, vaikeli? 

takelis niekuomet Kas atsitiko?
— Negi tu, tėvai, negali 

nujausti ?
— Tai argi tu, dukra...
— Aš nekalta, tėveli, 

mane prievarta... kaip 
leistuvę kokią. Kur aš 
bar bepasidėsiu, kaip 
tiems į akis bepažvelgsiu?
— Kas jie tokie? 

i — Išlaisvintojai... 
! Senasis Ligardijos ūki
ninkas rebeištarė nė vieno 
žodžio; jo kaktą išpylė šal- 

pabūgo. ; tavęs niekuomet neaplei-; tas prakaitas, ir pats ne-
— Prasmek tu su savo siu. Tu pasveiksi, užmirši pasijuto, kai parkrito auk- 

naujuoju pasauliu ir visais ilgainiui visas kančias, ir 
pažadais! — suriko tėvas, mes vėl galėsime gražiai

Senis dar kažką norėjo gyventi. Dabar jau mūsų 
pasakyti, bet naujųjų vai- niekas nebepersekios. Po 
dovų šnipai išlindo iš užu to, kai Ligardiją išlaisvino 
sodo ir surišo jo rankas. iš laisvąvėliavių vergijos 

vakariečiai ugnies sūnūs, 
Kai tėvas išėjo iš kalėji- mes dar galėsime pasi

nio, duktė vos bepažino. džiaugti gyvenimu, nes da- 
Pražilęs, sudžiūvęs, žandai bar tikrai pajusime, kasi 
:dubę, kraujo indai ištuš- yra laisvė. Šiandie, tėveli, j 
‘-.ėję, akys prigesusios. Ne- mes laisvi. Jeigu žinotu- 
’yginant iš lukšto išsiritęs m, kaip plaka mano širdis! 
oaukštelis, žiobčiojo, gau- Ji staiga pašoko, pasodi- 
dydamas orą, o jo kojos ir no tėvą ant šalikelės ak- 
’ankos taip virpėjo, kad menio, nustriksėjo kaip 
’os begalėjo paeiti. Apka- stirniukas į pievą ir gle
binusi švelniom rankom, biais pradėjo skinti gėles, 
iuktė vedė jį nuo geležinių — Tai jiems! — šaukė ji. 
•artų tolyn į žalius laukus. — Išvaduotojams! Visas 
tūriuose buvo pilna žiedų gražiausias Ligar d i j o s 
ir kurie laukė atskrendant laukų gėles įpinsiu vaini- 
bičių su ištuštintais nė-‘kan.

i

jie 
pa- 
da- 
ki-

— Taip, tėvuk.
— Tai jie tikrai sakosi, 

kad ateina mūsų išlaisvin
ti.
— Taip, tokiais žodžiais 

jie kreipėsi į mūsų tautą.
— Na, šį kartą aš jau ne- 

bepasiduosiu, — sušuko ū- 
kininkas. Išgrauš. Taip 
lengvai manęs nepaimsit.

Jis pakilo iš patalo, užsi
metė ant pečių švarką, nu
sitvėrė nuo kablio virves, 
natikrino, ar tvirtos, pas
kui priėjo prie miegančios 
dukters, švelniai pabučia
vo jos kaktą, tyliais žings
niai išėjo iš pirkios ir pa
suko takeliu tiesiai į miš
ką.

Tvirtos šakos ieškoti. 
1943. II. 16. Kaune.

Prie seno vienuolyno...


