
Gerb. Skaitytojų Ir Bendra 
darb'Ų Dėmesiui

Kitą savaitę išleisime tik 
a-tradienio “Darbininko” 
numeri, nes ketvirtadienį, 
lankričio 28 d., laikraščio 
leidimo dienoje švęsime 
Padėkos Dieną.

BALF Pirmininkas Kelionė
je 1947 Mėty Vajaus 

Reikalais

New Vork — Kun. Dr 
Juozas B. Kor. jius, BALF 
pirmininkas, šiomis dieno
mis pradėjo 1947 metų va
jaus reikalais lankymosi 
kelionę, kurios metu tarsis 
su BALF veikėjais ir iš vi
so su lietuvių šalpos darbe 
rėmėjais, kaip geriausia 
pravesti vajų.

Pirmininko kelionės 
maršrutas šiuo metu yra 
toks:

Lapkričio 18-19 dd., Wa- 
shington, D. C.

Lapkričio 23-25 dd., Bos
ton, Mass.

Lapkr i č i o 27-28 dd.. 
Pittsburgh, Pa.

Lapkričio 29 d., Cleve- 
land, Ohio.

Lapkr. 30 — Gruodžio 2 
d., Cihcago, III.

Gruodžio 4 d., Los Ange
les, Cal.

Gruodžio 6 d., San Fran- 
cisco, Čal.

Gruodžio 19 d., Omaha, 
Nebraska.

Gruodžio 20 d., Sioux 
City, Iowa.

Gruodžio 22 d., St. Louis, 
Mo.

Gruodžio 23 d., St. Louis, 
III.

Apie kitas lankymosi 
vietas bus paskelbta vė
liau.

•9

Art. Ona Kaskas Bostone

Anna Kaskas dainuos 
Bostone penktadienio va
kare, sausio 3-čią dieną, 
Boston Symphony Hali. 
Koncertą jai rengia Vys
kupo Cheverus 4-to laips
nio Knights of Columbus, 
vadovybėje Monsignoro 
Francis Phelan.

Koncerte kartu su p-le 
Katkauskaite dalyvauja 
Šv. Cecilijos Shola Canto- 
rum choras, susidedantis 
iš 200 balsų ir Bostono 
Symphonijos orkestras.

Šio koncerto pelnas ski
riamas Arkivyskupo Ri- 
chard J. Cushing Labdary
bės Fondui.
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atskleidžia paslaptis

— Sovietų planai prisijungei Vokietiją. — “Bri
tai flirtuoja, o mes — vesime." — Kaip kalama 
Berlyno - Maskvos ašis. — Maskvos teismo pa
smerktoji mirti Ruth Fisher iškelia įdomius fak
tus apie Vokietijos komunistus. — Trys scvieių 
planai įsigalėti Vokietijoje. — SSSR pasiunti
nybes slaptai perduodami čekiai kompartijai. 
— Rusai davė dvarą vokiečių komunistų parti
jos vadui. — Udbrich Ispanijoje likvidavo šim
tus Stalinui neištikimų socialistų ir anarchistų. 
— Dabar jo kelionėms limuzinas ir lėktuvas Vo
kietijoje. _

NAUJAS KOMUNISTŲ 
BANDYMAS VOKIETI

JOJ: NACIONALBOLŠE- 
Kardinolas Atsišaukė Apgy-1 4 Didieji Dėl Trieste Baigia 'IZMAS

— — - - - -- - Populiarus ir gerai infor
muotas belgų laikraštis 

• “Europe - Ameriąue” pla
čiai aprašo apie Maskvos; 
. .i Pa*;
gauti į savo įtaką. Rusui

lis, kiek labiau bus jis ve
damas prūsišku ar bolše
vikišku būdu...

Besistengdami laimėti 
Vokietiją ir prisiminę savo 
konkurentus anglosaksus, 
rusai artimesniuose sluok
sniuose duoda suprasti:
— Anglai flirtuoja su Vo

kietija, o mes padarysime 
geriau, mes... su ja apsive
si me.

vendinlmo Reikalu
--------- i

Chicago, III., lapkr. 21 — New York, lapkr. 21 —
J. E. Kardinolas Francis Užsienio Ministerių Tary- Pasta* 5as ( K euJ4

įssky- paskirtas liaudies auklėji-; 
urmns mo vedėjas Berlyne Ernstj 

Niekisch, komunistų par- į 
tijos narys, duodąs su-' 
prasti, kad vienu iš jų tiks
lų yra sukūrimas Berlyno- 
Maskvos ašies. Norėdami

Susitarti

Spellman, kalbėdamas ap- ba jau susitarė dėl Trieste 
gyvendinimo reikalu kon- visais klausimais, i” 
ferencijoje, pareiškė: “Jei- rus du klausimu, kuriuos 
igu Amerika negali dabar taip pat tikisi greitu laiku 
į apgyvendinti savo vaiku, išspręsti.

VVashington, D. C., lapkr. galimas dalykas, kad š.ą1^ turime prisipažinti. ----------------
21 — John L. Lewis, ang-'naktį visi 400,000 anglia-l^ .demokraUja yra zu-j yej$ja NaCIŲGenerolus 
liakasių vadas, nesiskaito kasiu mes darbus. I _• 1

Truman Įsakė Imtis Akcijos 
Prieš Lewis

kasių mes darbus.
su valdžios reikalavimu iš- Dėl angliakasių Rama, lapkr. 21 tiems-savo“ planams dau-V^
traukti sutarties atšauki- labai nukentės visa indus- ne’
mo pranešimą. trija ir pramonė. Tauta ? tau+ta Pirmiausia negali !S-

Kaip žinoma, Smith-Co-jau nuo pirmadienio Pra-; di
nnally įstatymas draudžia rado 325,000 tonų anglies, i p.a^dpmonstri’ 
streikuoti valdžios kontro-i ----------------
1 iuojamose įstaigose. Tai- : Komunizmas Priveisė Vagiy 
gi valdžia ir kaltina Lewis! - - - _ - -
už to įstatymo nesilaiky-l 
mą. I ,

Valdžia išgavo teismo 
draudimą, kad John L. Le-j 
wis nei kiti negali skelbti, 
angliakasių streiko. Jau 
apie 150,000 darbininkų 
metė darbus.

Prezidentas Truman, ku
ris dabar atostogauja Flo
ridoj, įsakė Teisingumo 
Departamentui pasiruošti 
ir traukti Lewis į teismą 
už teismo draudimo nesi
laikymą. Unija taip pat 
ruošiasi kovai teisme.

Mainieriai sako: “Be su
tarties nedirbsime”. Taigi

teisia g*au vokiečių laimėti, ko- 
i net daro kaiko- 

kių nuolaidų vokiškam na
cionalizmui. Minėtasai 

už sušaudymą Niekisch yra virtęs vienu

NAUJI RAUDONIE JI 
| “BOSAI” VOKIETIJOJE

Besiekdamas tų vedybų 
Stalinas jau ir piršlius yra 
pasiuntęs į Vokietiją: sa- 
“ _i patikėtinius IVilhelm 
Pieck ir Walther Ulbricht. 
Tai Vokietijos Stalinas ir 
Leninas. Įdomių žinių apie 
juos laikraštyje “The A- 
merican Mercury” yra su-

Ii jos karo teismas 
IVokietijos nacių generolus munistai 

tai ii ne Eberhard von Mackensen 
įgali “demonstruoti kitom i* Kurt. Maeltzer’ Jiedu 
tautom savo demokratinio1 . ■ - --------- -------- J------gyvenimo logiškumą arba 1^35 lta^ įkaitų. garbesnių to nacionalinioiteikugj Fįsher. Ji pa-

Kai policija areštavo bolševizmo ideologų (a-ifj jau 1917 metais prisi-
tuodu generolu, tai italai paštalų) ir kartą jisai yraJungė prie komunistų ir iš- 
sužinoję taip įpyko, kad pareiškęs: 
norėjo juodu pavogti ir — Gyvenimas (Vokieti-j 

j panašiai sušaudyti. joje) tiek pasidarys gėrės-į
I 

Maskva, lapkr. 21—Mar
šalas Ivan Konev paskir
tas vyriausiu Rusijos ar
mijos vadu į vietą maršalo 
Žukovo.

• _

tus” Rusijoje. Rusijos ko-j Anglija Reikalaus Atlygini-
. - . - ' ■ |V ... .. **

mok Albanijos

Ir Parazitų Rusijoje savo teisę į vadovybę.”

Maskva, Rusija, lapkr.
. — Maskvos laikraščiai 

paskelbė karą “vagiams ir 
• parazitams” ir reikalauja, 
kad valdžia padarytų valy
mą racionavimo ofisuose 
ir pramonės organizacijo- 

:se. 
I Vargas ir skurdas pa 
gimdė “vagius ir parazi 

i

Konevas Paskirtas Rusijos 
Armijos Vyriausiu Vadu

Jung. Valstybės Davė Bilijoninę 
Pagalbą Alijantams

BALF PIRMININKAS KUN. DR. 
KONČIUS BOSTONE

Iš BALF Centro gavo 
žinių, kad šį šeštadienį, ; 
lapkričio 23 dieną į Bosto
ną atvyksta kun. Dr. J. 
Končius, BALF Centro 
pirmininkas, vajaus reika
lais.

Ta proga BALF direkto
riai skelbia susirinkimą, 
bažnytinėje svetainėje, W. 
Fifth St., So. Bostone, 7:30 
vai. vakare, tą pačią dieną, 
būtent, lapkričio 23 ir į 
kviečia BALF skyrių val
dybų narius ir visus veikė
jus, kurie yra nusiteikę 
dirbti šalpos darbą.

Kun. Dr. Končius pada
rys pranešimą apie vajų, 
patieks planą, ir susirinku
sieji galės pasiskirstyti 
kvotas.

munistinės valdžios aukš- j 
tieji pareigūnai gyvena 
pertekliuje. Darbininkija 
skursta ir badauja. Iš Ma
skvos laikraščių sužinome, 
kad daugiausia “vagių ir 
parazitų” yra valdžios 
kontroliuojamuose dva
ruose ir įstaigose.

Tačiau tas nuolatinis va
lymas įstaigų nuo “vagių 

susi- *r Parazitli” gali būti ir po- 
visu! litinis, ir tas daug pasako, 

■kad Rusijoje eina didelis

Washington, D. C. — 
Kaip žinorha. taip vadina
mas “Lend-Lease” pradė
jo veikti kovo 11, 1941. 

ruošiasi | Pirmiausia gavo pagalbą 
iš; Anglija,

nių vadai sulaiko tremti
nius nuo “grįžimo į Rusi
ją”-

Taigi svarbu, kad 
rinkime dalyvautų 
BALF skyrių valdybų na-i"— "“.y'””’ —
riai, drabužių ir maisto Į bruzdamas pnes Stalino 
rinkimo komisijų nariai įrĮvaldzią, _____________
visi veikėjai.

šeštadienio vakare 
kviečiami atvykti į 
Bostoną!

Sudegė Vaikutis, 4

I 
visi j 
so.1,

II

aukštai — į Vokiečių 
Komunistu Partijos Polit- 
biuro vadovybę, o taipgi 
buvo ir Kominterno Prezi
diumo nariu. Tačiau pa- 

) mačiusi komunizmo klai
das ir bolševikų žiauru- 
į mus ji jau 1925 m. pertrau- 
kė ryšį su Stalino “genge”, 

(o 1935 metų Maskvos va
lyme buvo už akių nuteis
ta mirti. Ji buvo pabėgusi 
i Prancūziją, o nuo 1941 

■metų gvver.a Jung. Amer, 
! Valstybėse (greit iš spau
dos išeis jos knyga “Stalin 
and German Commu-

Londonas, lapkr. 21 —
Anglijos valdžia ruošiasi ; Pirmiausia gavo pagalbą Jung. Valstybių kariuo- 
reikalauti atlyginimo iš;Anglija, o vėliau ir kitos menė užginčijo tuos rusų 
Albanijos už karo laivų * valstybės. Jung. Valstybės kaltinimus ir pareiškė, kad , --------- --------
sužalojimą. Anglijos karo “lend-lease” būdu savo ali- visų tautybių tremtiniai y- nism”).
laivai, plaukdami Corfu1 jantams davė maisto, gin- ra raginami grįžti į savo MASKVOS LĖKTUVAIS 
kanalu, užplaukė ant mi- klų, amunicijos ir kitokių tėvynes ir “mes net dali
nu. Sakoma, kad tas minas reikmenų už S50.596.698,- name jiems jų kraštų laik- 
albanai tiksliai suleido į 489. iraščius ir filmas... bet jei-
kanalą. j Daugiausia gavo Angli- gu jie netiki ką jie skaito,

Anglija gavo žinių, kad ja. būtent, už $31,367,559,-. tai mes negalime jų pri- 
po ištraukimo minų iš to 327. Rusija gavo už $11,- versti.” i
kanalo vėl dvi minos buvo 266,642.270: Prancūzija už 
padėtos. j $3,230,660,198; Kinija ga-i

vo už $1,500.000,000 su; 
viršum. Kitos gavo po ma-j 
žiaus. ■ ŠEŠTADIENI, 1:15—2:15 P. M.

Ką gi gavo Amerika iš
savo alijantų?
gavo iš Anglijos patarna-;
vimu ir įvairiais
už $6,319.792,047: iš Rusi- w
jos gavo tik už $2.212,697 arba NORwwd 1449.

v •

J RAUDONIEJI NEPASAKO APIE Y'
SAVO KARIUOMENES 

DIDUMĄ
Amerika

Amerika

daiktais

ATVEŽTIEJI
Taip ji labai gerai pažįs

ta naują Vokietijos “Sta’i- 
ną ir Leniną” ir apie juos

Tęsinys 5-tame pusi.

Lietuvių Radio Programa
Y

1230 KILOCYCLES — WESX ,SALĖM, MASS.

Stoughton, Mass— Lap
kričio 20 d. Malcolm Poo- 
ler, 4 metų amžiaus vaiku
tis, žaidė su degtukais prie 
kurui žibalo statinės, pa
statytos prie pat namo. 
Statinė ekspliodavo ir pa
degė namą. Vaikutis mir
tinai sudegė.

Lake Success, N. Y., lap
kričio 21 — Rusijos užsie
nio ministeris Molotovas 
priėmė Jung. Valstybių 
pasiūlymą, kad Alijantai 
paduotų kiek jie turi ka
reivių buvusiose priešo te
ritorijose. Tačiau Moloto
vas visai nenori kalbėti a- 
pie Jung. Valstybių reika
lavimą, kad sovietų Rusija

duotų pilną raportą kiek 
ji turi kareivių ir kitų gin
kluotų jėgų namuose ir už- 
sienyj.

Taip, raudonieji nori, 
kad Jung. Valstybės, An
glija ir kitos valstybės nu
siginkluotų, bet jie patys 
nenori nei pasakyti, kiek 
jie turi ginkluotų jėgų sa
vo krašte.

vertės daiktų ir patarnavi
mo.

Užginčijo Rusų Kaltinimus

Visais šios radio programos reik a 1 a i s kreip
kitės šiuo adresu: Darbininkų Radio, 366 W. Broad- 
way, So. Boston 27, Mass. Telephonai: SOUth Boston

Šeštadienį, lapkričio 23 d., 1:15 vai. po pietų iš 
WESX stoties vėl turėsime progą klausytis gražių l e- 
tuviškų dainų, muzikos, pranešimų, sveikinimų ir kal
bų. Pasukite savo radio rodyklę ant 1230 kilocycles ir 
klausykite gražios lietuviškos radio programos per vi
są valanda.

Šios radio programos metinis
Frankfurt, Vokietija —

Rusijos armijos laikraštis Šios radio programos metinis koncertas įvyks 
kaltino Jung. Valstybes ir (sekmadienį, balandžio 13 d., 3:30 vai. po pietų. JOR- 
Angliją. kad jų kariuome-iDAN HALL, Bostone.
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ĮVAIRIOS žinios
Laiškas Iš Pavergtos Lietuvos

JOdiiaiiL
s/.

ALI Susirinkimas Vajaus
R —

Šiomis dienomis kun. P.: the cause of Lithuania —should 
V. Strakauskas, Lowell’io be studied by the 
lietuvių parapijos klebo-' Statė Department. 
nas, prisiuntė iškarpą iš! 
"The Lowell Sun” laikraš
čio, kuriame tilpo Lietuvą 
ir kitas Pabaltijo valsty
bes užtariantis to laikraš
čio redakcijos straipsnis 
lapkričio 18 d. š. m. laidoje.

Rašo:
“DISAPPEARING 

NATIONS
“While the United Nations as- 

sembly is arguing about Trieste, 
the Dardanelles and other im- 
portant controversial European 
subjeets. three little nations 
that existed before the war 
seem to have disappeared en- 
tirely.

“Lithuania. Estonia and Lat
via, located on the eastem 
fringe of Soviet Russia. have 
ąuietlv būt ominously passed 
behind the “iron eurtain".

“The United Nations, pound- 
ing away at the Crimean agree- 
ments among the Big Three 
which permitted free eleetions 
in the smaller nations of Eu- 
rope, have forgotten these small 
countries. or else they have de- 
liberately ignored them. hoping 
thereby to prevent another im- 
passe with Štai m.

“Romania, well subjected to 
Russian discipline, is having an 
eleetion tomorrow. Despite Sev
erai notes which the American

American 
Some very 

frank ąuestions should be asked 
of the government in the Krem- 

;lin.” 
i 
I 
i

Tikrai, Jung. Valstybių 
valstybės departamentas 
turėtų studijuoti dabarti- teikusi 
nę Lietuvos padėtį ir pa
reikalauti, kad Rusija ko- 
greičiausiai ištrauktų sa
vo raudonąją armiją iš 
Lietuvos ir kitų Pabaltijo 
kraštų ir leistų tų kraštų 
žmonėms laisvai apsisprę
sti ir išsirinkti sau val
džią, 

į Gerb. Skaitytojai! Para-, 
šykite laiškelį ar atvirutę! 

i “The Lowell Sun” redakci-Į 
jai, 15 Kearney Sąuare,; 
Lowell, Mass., ir padėko
kite už tą straipsnį.Į

I

I
Į

Ragina Rusi ją Įstoti 
| UNESCO

________ * *_______*
Pereitą sekmadienį, lap- - VlSUOSC kailHUOSe daUgyb? SUSaudy 

įvyko Amerikos Lietuvių tu. - Lietuva pavirto ištisu Katyno ka 
Tarybos narių sušauktas » -
susirinkimas vajaus reika- pinytlU. 
lais. I

Kaip žinoma, Amerikos 
Lietuvių Taryba yra nusi-

sukelti $250,000 __________ *
Lietuvos gelbėjimo reika- ( 
lama iki vasario 16. Mas- . . T • 
sachusetts valstybei skir-

■ ta $50,000. SUnm’ kuns randas‘Vo-

Niekas negrįškite į namus, 
nes žūsite. - Visi laukia karo. - Jei kil
tų karas, bolševikai tuojau subyrėtų.

Taip rašo likęs paverg- Vyj Gavo Daktarai)

. „ , į Boston, Mass. — Ketvir-
kietijos stovykloje. Tie zo-'tadienįi laDkričio 21 d. 

Susirinkime dalyvavo is džiai tame laiške buvo pa- Bostono Kolegija savo a- 
įvainų kolonijų 46 atsto- rašyti slaptoje vietoje, ir lumnai> vyskupui Gerald 
vai. Plačiai kalbėta kokiu Rusijos bolševikų cenzo- shaughnessy, C. M., D. D. 

būtent, $50,000. Po išsikal- laišką praleido. snį
Kitas išvietintas lietuvis__________

Bostonui $12,- iš Vokietijos tarp kitko' _
i Beatifikacijos Ceremonijos

būdu sukelti skirtą sumą, risi, matyt, nepastebėjo ir suteikė teisių daktaro laip-

sį>

Paryžius, lapkr. 21 —Dr. 
Julian Huxley, Jung. Tau
tų Švietimo. Moksliškos ir 
Kultūrinės organizacijos 

; (UNESCO) sekretorius, 
pirmoje tos organizacijos 
sesijoje apgailestavo, kad 
Rusija kol kas neįstojo į 
šią organizaciją ir ragino 
ją įstoti.

Js sako, kad Rusijai įsto
jus gal susidarytų “ben-

Statė Department has sent to filosofija” tarp Mark- 
the Romaman government. it is sįstįnės Sovietų Unijos ir
practically certain that the Co- 
mmunist party will wiin a 
smashing victory. partiallv 
through engineering from Mos- 
cow. Būt the Statė Department 
has recently made no inąuiries 
into the present status of Lith- 
uania. Estonia and Latvia.

“It’s siience implies that it isį

kapitalistinių Vakarų Jė- 
gu-

I

Atlantic City, N. J., lap
kričio 21 — CIO seimas 
netiesioginiai davė para- 

afraid to ask ąuestions. that it!m^ «J°bn L. Lewis, mainie- 
įrių vadui. Taip gi jį remia 
i ir AFL vadas William 
Green.

CIO seimas vienbalsiai 
priėmė rezoliuciją, kurioje 

!griežtai smerkia valdžią; 
idėl išgavimo teismo drau-j 
dimo prieš darbininkus.

■

is willing to forget these help- 
less little nations rather than 
bring up new topics that might 
send the Russian bear into a 
fury.

“It is well understood that by 
this time these three little lands 
have fallen prey to Russian 
greed. In particular. such a j 
condition mušt be hard for Lith-i 
uania. which has been histori-- 
cally opposed to many of the! 
ideologies that <’ 
Reds.

“The

Žuvo 260 Žmonių

bėjimo šią sumą paskirstė 
sekančiai:
000; Worcesteriui $10,000; šiaip rašo:
Brocktonui $5,000; Law- ______ _______ __ *
rencui $5,000; Cambridge Tamstų laišką už kurį nuo- 
$3,000; Haverhill $2,000; širdžiausiai dėkoju! Trem- 
Norvoodui $2,000; Nash- tinio gyvenime būti su- 
ua S1.500: Brighton $1,- ą m nuoširdžiai už 
000; Lynn $1,000; Athol jaustam yra didelė laimė, i 
$1,000; Providence $1,000; šiandieną tikrai jau- 
Manchester $500; Bridge- čiuos laimingas.
water $500: Stoughton 
$500; W. Hanover $500; 
Gardner $500; Westfield 
$500; Lewiston $500; į 
Rumford $500, ir nepami- 
nėtom kolonijom liko su
kelti $1,500.

ALT vajui vesti išrink
tas komitetas: pirm. adv. 
Jonas Grigalus; vice pirm. 
K. Jurgeliūnas; sekr. S. 
Michelsonas; ižd. Juozas 
Arlauskas; iždo globėjai 
— kun. P. M. Juras ir adv.
A. Milleris.

Komitetas atsišauks į vi
sus klubus, draugijas ir 
kuopas ir į pavienius as
menis, prašydamas aukų.

Susirinkimas pageidavo, 
kad kiekvienas lietuvis-lie- 
tuvaitė aukotų Lietuvos 
gelbėjimo reikalams vie
nos dienos uždarbį.

“Šiandieną gavau tretį Vatikane
Vatikano Miestas — Sek

madienį, lapkričio 24 d., 
J^'Šv. Petro bazilikoje bus 

paskelbti palaimintais 29 
misijonieriai, kuriuos nu
žudė Boxer sukilėliai 1900 

I

už tai, kad rūpinatės mane:
ir materialiai paremti. Ži-* Šventenybė Popiežius 
noma, tokiame gyvenime Pijus XII perskaitys 
daug ko trūksta, bet mes sprendimą apie palaimin-

“Nuoširdžiai dėkoju ir

I

• v

apsipratom su vargu ir ne- tuosius ryte ir po pietų ba- 
datekliais. Mums dabar, zilikoje. 
svarbiausia išlaikyti gy-j 
vybę ir sulaukti tėvynei 
geresnių laikų. Mes iš da-l 
bartinių valdovų prašome 
tik tėvynei laisvės, o visa 
kita pasirūpinsime mes 
patys. Todėl, brangūs A- 
merikiečiai lietuviai, dary
kite visa, kad ta laisvės 
šalis — Amerika padėtų 
atgauti mūsų tėvynei lais
vę.

“Palyginus mūsų sunkų 
tremtinių gyvenimą su Ii- valdžia 
kusiais tėvynėje, rasime 
skirtumų kaip tarp dan
gaus ir žemės”.

Laiškas iš Europos

i

Manila, Filipinai — Neg- 
dominate the. ros saloje siautė smarki 

! viesulą, kurioj žuvo 260 
fate of Lithuania — žmonių.

Lietuviški Kalėdiniai Atvirukai
Kalėdų ir Naujų Metų Proga

Pasveikinkite Gimines, Prietelius ir Pažįstamus 
Siųsdami BALF’o išleistus gražius 
Lietuviškus Kalėdinius Atvirukus 

Astuonių Didelių, Keturiom Spalvom Rinkinys 
(Iliustruoti Atvirukai — Keturių Rūšių Po Du) 

KAŠTUOJA Už PENKIUS DOLERIUS (85.00), 
GAUNAMA ŠEŠI RINKINIAI (48 ATVIRUKAI) 

Visas Gautas Pelnas Eis Vargstantiems Lietuviams 
Tremtiniams šelpti.

UŽSAKYMAS
United Lithuaman Relief Fund

19 W. 44th St.
New York 18. N. Y.

GERB.:
Prašau atsiųsti man rinkinius Lietuviškų Kalė

dinių Atvirukų, už kuriuos čia įdedu $ .00 — □ Pinigais;

□ Čekiu; □ Money Order.
Vardas ir Pavardė .......... —...............

Gatvė ir Numeris

Miestas

listŲ Blokas Laimi 
Rumunijoj

Dvidešimt Ketvirtasis ir Paskutinis Sekmadienis 
Po Sekminių (Lapkr. 24 d.)

EV ANGELIJA: Mato 24,15-35
Anuo metu: Jėzus tarė savo mokytinams: Kai iš

vysite pranašo Danielio paskelbtą sunaikinimo nuobo
du, stovinčią šventoje vietoje, — kas tai skaito, teišma
no, — tuomet kas yra Judiejoje, tegul bėga į kalnus, ir 
kas ant stogo, tenelipa žemėn ko nors pasiimti iš savo 
namų, ir, kas lauke, tenegrįžta savo jupos pasiimti. 
Vargas nėščioms ir žindžiančioms anomis dienomis! 
Melskite, kad jums netektų bėgti žiemą ar subatoje. 
Nes tuomet bus didelė priespauda, kokios nebuvo nuo 
pasaulio pradžios iki šiolei ir nebus. Ir jei tos dienos 
nebūtų buvusios sutrumpintos, neišsigelbetų nė vienas 
žmogus; bet dėl išrinktųjų tos dienos bus sutrumpin
tos.

Tuomet jei kas jums sakytų: Štai, čia Kristus, ar 
tenai, netikėkite. Nes kils netikrų kristų ir netikrų pra
našų, ir jie darys didelių ženklų ir stebuklų, kad būtų 
suklaidinti, (jei tai būtų galima), net išrinktieji. Štai 
aš jums iš anksto paskelbiau. Jei tat jums sakytų: Štai, 
jis tyruose, neišeikite; štai, namų gilumoje, netikėkite. 
Nes kaip žaibas eina iš rytų ir pasirodo iki vakarų, taip 
bus ir žmogaus Sūnaus atėjimas. Nes, kur tik bus mai
tos, ten susirinks ir erelių.

Tuojau, po tų dienų priespaudos, aptems saulė, mė
nulis nebeduos savo šviesos, žvaigždės kris nuo dan
gaus, ir dangaus galybės bus sujudintos. Tuomet pasi
rodys danguje žmogaus Sūnaus ženklas, ir tuomet vi
sos žemės giminės raudos ir išvys žmogaus Sūnų, atei
nantį dangaus debesyse su didele galybe ir didenybe. 
Jis siųs savo angelus sh trimitu ir su skardžiu balsu, ir 
jie surinks jo išrinktuosius iš keturių vėjų, nuo vieno 
dangaus pakraščio iki kitam.

Mokykitės prilyginimo iš figos medžio. Kai jo ša
ka jau minkštėja, ir sprogsta lapai, jūs žinote, kad va
sara arti; taip pat ir jūs, visa tai išvydę, žinokite, kad 
jis arti, duryse. Iš tikrųjų, sakau jums, šita giminė ne
praeis, iki visa tai įvyks. Dangus ir žemė praeis, o ma
no žodžiai nepraeis.

LEKCIJA: Šv. Povilo Apaštalo laiško Kolosiečiams 
(1,9-14)

Broliai: Mes nesiliaujame meldęsi už jus ir prašę, 
kad jus būtumėte pilni jo valios pažinimo visokia dva
sine išmintimi ir išmone, kad elgtumėtės taip, kaip ver
ta Dievo, jam visakuo patikdami ir nešdami vaisiaus 
kiekviename gerame darbe ir tarpdami Dievo pažini
mu, sustiprinti visokia stiprybe pagal jo garbės galią 
parodyt su džiaugsmu visokiai ištvermei ir kantrumui, 
dėkodami Dievui Tėvuli, kurs padarė mus vertus daly
vauti šventųjų tėvonystės šviesoje, kurs išgelbėjo mus 
iš tamsybės valdžios ir perkėlė į savo meilės Sūnaus 
karalystę. Jame turime atpirkimą jojo krauju, nuodė
mių atleidimą.

• v

i Bucharestas, Rumunija, 
lapkr. 21 — Pranešama, 

; kad iš 59 apskričių jau su- 
! skaityta 20 apskričių bal- 
jsai, kurie parodo, kad ko
munistų blokas laimi rin
kimus.

Kaip žinoma, Rumunijos 
yra komunistinė. 

Ji pasiruošė rinkimams 
taip, kad opozicijos grupės 
negalėtų pasirodyti. Prieš 
tokį nedemokratinį Rumu
nijos valdžios elgesį pro
testavo Jung. Valstybės 
ir Britanija, bet komunis
tai ir jų pakeleiviai su tuo 
visai nesiskaitė.

Komunistai ten laimiI 

i kur kiti neturi laisvės.
bis bus toks ir toks“. Darbo są-! 
lygos, kurias jie man pasakė, 

. 'buvo labai sunkios. Jie man sa
ike, kad reikės dirbti stachano- 
jVietiškai — daug ir greitai. Pa- 

’g mačiau, kad turėsiu padėti savo 
sveikatą. Todėl pradėjau visaip 
išsisukinėti — nesutikti. O jie 
mane iš pradžių geruoju bandė 

7 prikalbinti. Kai tas nieko nepa
dėjo, pagrasino Sibiru ir kalėji
mu. Pagaliau mane išleido per 
kitas duris. Pasakė, kad už ke
lių dienų vėl būsiu pasauktas. 
Kur galėjau, ėjau ieškoti pagal
bos. Susirgau. Liga ir ypač dė
ka geraširdžio mano fabriko di
rektoriaus, išsisukau nuo naujo 
fabriko statybos ir nepražu- 
džiau ten sveikatos kaip buvo 
su kitais darbininkais.

Tai taip pas mus SSSR sam
do darbininkus — teroru ir tai- naudai, 
me, — baigė man savo pasako-j 
jimą sovietų darbininkas E.

Siuvėjas.

KAIP SAMDO DARBININKUS 
SSSR RUSIJOJE y

Mirė Po 31 Metų Stebuklui-' 
go Pasveikimo

(Pasakoja Sovietų Rusijos 
darbininkas)

Dirbau viename Kijevo fabri-i 
ke staliumi. Vieną dieną iš Gos-į 
sovieto paskambino mano fa-1 
briko administracijai, kad aš 
privalau tokią ir tokią dieną 9 
valandą vakare atvykti į jų į- 
staigą. Išsigandau nejuokais. 
Ko jie nori? Kas bus? Matyti, 
ne geram kviečia tokiu vėlybu 
laiku. Bet nieko nepadarysi — 
turiu eiti. Taigi atssiveikinau su 
savo šeima, pasiėmiau rožan
čių ir išėjau. Prie Gossocieto 
įstaigos durų stovėjo sargybi
niai. Iškart neėjau, bet iš tolo 
stebėjau ką jie daro. Ir štai — 
įleisti žmones įleidžia, bet nieko 
neišleidžia. Įleido ir mane. Kori- 

tdoriuose buvo pilna visokio am- 
Ižiaus žmonių.Jie visi susirūpinę, 
tylūs, nežino kas su jais bus. 
Kiekvienam čia pat liepia užpil
dyti smulkią anketą. Paskui pa
šaukia; įeina žmogus ir negrįž
ta! Visi mes manėme, kad sui
mamas. Mano anketa pasitaikė 
ant galo. Tik antrą valandą 
nakties pašaukė. Įeinu į salę. A- 
pie vieną stalą susėdę keliolika 
vyrų. Nemažai žydų tautos 
žmonių.

“Sėskis”, pasakė jie. “Ot taip 
ir taip, mes tave norime paimti 
į darbą prie naujai statomo fa
briko. Dirbsi tiek ir tiek, uždar-

50 Anglies Laivų Be Darbo 
Uostuose

Boston, Mass., lapkr. 21 
— Bostono ir kituose Nau
jos Anglijos uostuose sto
vi daugiau kaip 50 laivų, 
kuriais veža anglis, ir da
bar dėl streiko neturi dar
bo.

Už Šnipinėjimą Rusijai 
Gavo 5 Metus

Ottavva, Canada — Šio
mis dienomis Kanados tei
smas nuteisė buvusį kari
ninką David Gordon Lu- 
nan 5 metams kalėjiman 
už šnipinėjimą Rusijos

CARE Bostone

Montreal — A z a r i a s 
Claude, 81 metų senelis ir 
ilgametis draugas Brolio 
Andre, pasimirė, i_____
visai netikėjo sulaukti se
natvės. Būdamas dar tikį 
50 metų amžiaus, jis labai: 
pavojingai susirgo ir gy
dytojai atvirai pareiškė, 
kad nėra vilties pasveikti.; 
Labai pamaldus vienuolis, ■ 
Brolis Andre, Šv. Juozapo ? 
šventovės įsteigėjas, ap
lankė ligonį ir pasimeidė 
prie Šv. Juozapo, kad jo 
draugas greitu laiku pa
sveiktų. Ligonis tuomet 
pajuto didelį skausmą ir 
norėjo atsikelti iš lovos.1 ’ 
Tačiau, Brolis Andre jam 
patarė dar nesikelti.

Tą vakarą, Claude atsi
kėlė iŠ 1OV03 
mobiliu išvažiavo aplan
kyti bažnyčią. Nuo to lai-į 
ko jis nesirgo nei vienos j 
dienos. Per ilgus metus,; 
kol dar Brolis Andre buvo; 
gyvas, jis vienuolį vežiojo 
savo automobiliu lankant 
ligonius.

Štai maldos ir gerų dar
bų galingumas.

iš Dorchester, Mass. ir 
kun. Albert Good iš Cam
bridge, Mass. randasi tarp 

i pirmųjų Maryknoll’ų dar
buotis Afrikoje.

i -----------
Senelis Nei Vieno lašo Pašventinto

• Vandenio

Kunigas misijonierius 
pasakoja tokį keistą įvy
kį: būdamas Burmoj, Indi
joje, tarp katalikų ir pa- 
gonų, vieną naktį, staigiai 
ir netikėtai jis buvo kai
miečio pažadintas iš sal
daus miego ir prašytas 
skubintis į tolimą kaimelį. 
“Tėveli, skubiai atvyk. Nė
ra nei vieno lašo pašven
tinto vandenio visame mū
sų kaime”.

j Misijonierius aiškino, 
kad katalikai labai įverti
na šventintą vandenį ir jį 

Kiekvie- 
katalikai 
vandenio

ir savo auto-i" -žiav-n naudoja.
noje stubeleje 
laiko šventinto 
apsaugai nuo pagonų pik
tų dvasių sekėjų.

Panaikins Penki) Centų 
Mokesni

Priešinasi Mokesni) 
Mažinimui

I

Washington, D. C., lapkr. 
21 — Jung. Valstybių iždo 
sekretorius Snyder nesu
tinka mokesnius (tax) ma
žinti, kol nebus sumažinta 
visuomenės skola.

ati-CARE organizacija 
darė savo skyrių ir Bosto
ne, kuris randasi YWCA 
name, 140 Clarendon St. 
Tai pirmas skyrius Bosto
ne. Jame galite gauti in
formacijų ir paduoti užsa
kymus. Galite užeiti asme- 
niai arba šaukti telepho- 
nu: KENmore 3987.

Vietiniai Kunigai Afrikos 
Misijose

Keturi Maryknoll’ai mi
si jonieriai ką tik atvyko j 
Afriką pradėti apaštalavi
mo darbą naujoje jųjų dir
voje, Tanganyika apylin
kėje. Kun. VVilliam Collins

Boston Elevated kompa
nija nuo gruodžio 14 d. š. 
m. panaikins penkcentinį 
mokesnį už važiavimą gat- 
vekariais ir autobusais. 
Nuo tos dienos visi turės 
mokėti 10c., nežiūrint kur 
važiuos.

Mokyklų mokiniams pa
silieka tas pats mokesnis, 
būtent, 5 c. __
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Tragiška Tremtinių Padėtis
“Lietuvių tremtinių padėtis Vokietijoj labai sun

ki. Prie didelio skurdo prisideda rūpestis dėl rytojaus, 
nes Amerikos vyriausybė nusistačius likviduoti išvie- 
tintu Europos gyventojų stovyklas,” — taip rašo vie
nas žymus Amerikos lietuvis, laikinai gyvenąs ameri
kiečių okupuoto j Vokietijos zonoj. Nereikia daug į- 
tempti vaizduotę, kad suprastume moralines ir fizines 
išvietintų gyventojų kančias. Tai žmonės be tėviškės, 
be gimtojo krašto. Rusų vyriausybė juos kviečia grįžti 
į Lietuvą ir žada jiems ramų gyvenimą, bet tas pa
kvietimas jų nevilioja. Jie žino, kad bolševikai vienaip 
kalba, o kitaip mintvja, ir jų darbai tiesioginiai prie
šingi jų pažadams. Taigi nelaimingi Lietuvos tremti
niai verčiau pasirenka skursti svetur be maisto, be pa
stogės, negu grįžti į pavergtą Tėvynę, kur juos laukia 
arba tikra mirtis, arba ištrėmimas į#Sibirą, kas taip 
pat reiškia lėtą merdėjimą nuo bado, šalčio ir nepake
liamai sunkių darbų. Iš kitos pusės, ir gyvenimas sve
timoj šaly yra pilnas kartybių. Vokiečiai tremtinių 
nepakenčia, nes jie ir vietą užima ir maisto vietos gy
ventojams nutraukia. Tad išsivysto tas pirmykštis, 
gyvuliškas varžymasis už duonos kąsnį. Tiesa, U. N. 
R. A. tremtinius šelpia, bet tik tiek, kad badu nenu
mirtų. Ir toks šelpimas Amerikos žmonėms jau įsipyk- 
sta, ypač, kad ir čia kenčiama įvairių gyvenimo reik
menų trūkumas ir aukštai kilstančios kainos. Išviėtin- 
ti žmonės to nežino, ir gerai, nes tas dar padaugintų jų 
vargą. O vargas toks didelis, kad šiurpu apie jį pamin
anti. Štai ką rašo viena išvietinta motina, su ketverių 
metų dukrele:—

“...Mūsų dienos čia labai liūdnos ir vargingos. 
Trūksta visko — maisto, rūbų, pinigų, ramumo ir ry
tojaus. Mes beveik su širdgėla skaitom laikraščiuose 
apie įvairius pažadus, projektus, apie suaukotas mums 
gėrybes ir paskirtas dideles sumas pinigų, nes mus čia 
pasiekia tik vargingos nuotrupos ir mažai tepasvaid- 
rina bedalį gyvenimą... Pinigų iki šio laiko neesam ga
vę nė cento. Mes visi, kaip bepročiai, gaudom maistą 
juodoj rinkoj, mokam už jį paskutinius pinigus, kaip 
elgetos landžiotam po kairaus pas vokiečių ūkininkus 
ir atiduodam jiems už atliekamus maisto trupinius sa
vo išsaugotus rūbus ir vertingesnius daiktus. Ir pati
kėkit, kad gyvenimas su nuolatiniais nedatekliais ir 
baime dėl rytojaus žmones taip veikia, kad mes čia 
nykstam pilna to žodžio prasme”...

Pastatykime save mintimi tų vargšų padėty ir mė
ginkime įsivaizduoti, kaip ilgai pajėgtume tokį gyveni
mą gyventi?

__ _ ______________
DSDES LIETUVIO
AKTUALIJOS
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Šį kartą, brangus dėde, sadorius Maskvoje, kuris 
pradėsiu aš kalbėti, nes tu- savo akimis matė visą “ro- 
riu daug papasakoti. jų”. Jis sako: “Rusų tauta
— Ką jau taip įdomaus nervinga, beviltė, išsigan- 

sužinojai, užklausė dėdė, dusi, bijo naujo karo”.
— Šiandien neieškau įdo- White aplankė Rusiją ir 

mumų, bet žiūriu į realybę, pamatė baisų skurdą: — 
Mes tremtiniai 
daug kalbų apie anuos gy- Šnipai 
venančius “rojuje”, jie no- saugojo, 
ri ir mūsų Tėvynę padary- su liaudimi, 
ti “rojumi”.

Štai ką pasakoja Dana 
Wilgress, Kanados amba-

girdime žmonės išalkę, apiplyšę, 
visur jį lydėjo ir 

kad nesikalbėtų 
nes sužinotų 

tiesą. — Tad susidariau 
vaizdą — jis sako — kaip 
kad būčiau aplankęs mil
žinišką kalėjimą.

Štai komunistų teorija ir 
realybė, jas visur aiškiai 
matome, net ir Amerikoje! 
Sovietų delegacija New 
York užėmė gražiausius 
rūmus Manhattan, užmo
kėdama 670,000 dolerių. 
Milijonieriai kaip ir kili, 
liaudį reikia “mylėti”, bet 
iš toli. Logiškai galvojant, 
jei visi pasektų komunistų 
pavyzdžiu, trumpu laiku 
būtų bankrotas. Kas nu
kentėtų? Proletarai. Visa
da taip. Tie, kurie sakosi 
mylį liaudį, užsistato bar- 
jeromis, kad nebūtų priei
nami. Kas galėtų įsivaiz
dinti, kad Molotov ir Vi- 
shinsky lanko New York 
.“slums” (vargšus)? Per- 
ish the thought!

I Rusija dabar veda “ner
vų karą”, o paskui trečią 
karą, kuriuo tikisi užimti 

~, visą pasaulį. Prancūzijos 
komunistų vadas Jacąues 
Du Clos reikalauja, kad 
būtų einama prie Marksiz
mo ir Leninizmo, įvykdant 
pasaulinę revoliuciją, po 
kurios bus įvesta proleta- 

i riato diktatūra.
i Kad nepasirodyčiau vel
tui studijavęs sociologiją, 
pasakysiu, kad šiandien 
pasaulyje yra didelis kon- 
fusionizmas. šiandieninė 
žmonių giminė yra pada
linta į rusofilius ir rusofo- 
bus.

I — Kieti žodžiai, kas gali 
'suprasti, tarė dėdė, po ilgo 
ir kantraus klausimosi.

90 mokinių. Prie Kopen-1 ~ Tai Puškinu. į
hagos, puikiose patalpose Pakalikus ir ( rusų
yra specialis bendrabutis. .
lietuviams studentams,! šių dienų socialiniame 
kurių yra apie 35. Daugu- Senime yvraują tik trys 
mas jų lanko danų kalbos idėjos: nušluoti ‘ cockioa- 
kursus, kai kurie aukstes-1 
nes mokyklas ir universi
tetą.
LIETUVIAI BELGIJOJE

Belgijoje yra apie 300 monės. pritarė dėdė, ypač 
. " 77_*e gyveHa iš-dėl Kremlino, kuris apgau-

nų Raud. Kryžiaus parei
gūnai, kurie daug nuošir- 
Idžiau į juos atsineša, negu 
okupuotose zonose Vokie
tijoje.

BALF’as Danijos lietu
viams siuntė šalpas per 
Danijos Raud. Kryžių. Ka-

BALF DIREKTORIŲ VALDYBA—(iš kairės į dešinę). Sėdi: vice-pirm. Na- dangi Danų Raud. Kryžius 
das Rastenis, pirmininkas kun. Dr. Juozas B. Končius, sekretorė Nora M. Gugie- sumų nedalino, tai buvo 
nė, vice-pirm. kun. Jonas Balkūnas. Stovi: vice-pirm. — Vera Količienė ir vice-:susidariusi suma iš $21,- 
pirm. Ant. Olis. Paveiksle nėra iždininko Dr. A. Zimonto, finam rast. Antano Ži-000.00. Pasimačius su Da
linsimo ir naujojo vice-pirmininko kun. Norberto Pakalnio. įnų R. Kryžiaus ir valdžios

Bendrojo Amerikos Lietuvių Šalpos 
Fondo Pirm. Kun. Dr. J. Končiaus

jos, Sibiro taigų, Vakarų 
Europos ir plačiojo pasau
lio grįš lietuviai į savo tė
vynę. Grįšime ir demokra
tinėje Lietuvoje gyvensi
me ramius kūrybinius lai
kus.

Be kol visa tai įvyks, tai 
nereiškia, kad mes turime 
rankas sudėję sėdėti ir ai
manuoti, kad esame maži 
ir bejėgiai. Kad niekas a- 
pie mūsų kraštą pasauli
nėje politikoje nekalba, 
nekelia mūsų reikalų ir ne- 
Dažada mums terminuotos 
datos kada Lietuva bus dauguma 
Nepriklausoma, 
tai jau turėtume, tai kam jos jūrą. Tų kelionių metu,’ 
bebūtų reikalinga mūsų audrose, žuvo keliasde- 
vedama politinė akcija, vi- šimts lietuvių. Dalis jų y- 
sa veikla, bereikalingai bū- ra atvykę iš Norvegijos ir 
tų liejamas partizanų Danijos. Lietuviai Švedi- 
krauias ir bereikalingai joje gyvena išblaškyti po 
eikvojama energija. Net visą kraštą. Čia, kaip ir 
pasaulinės politikos galvos Šveicarijoje, jų niekas ne- 
nežino, kaip suderinti ug- varžo ir kaip Švedijos pi
ni su vandeniu —bolševi- liečiai, jie gali laisvai už-, 
kine diktatūrą su demo- darbiauti. Gyvenimo sąly- 

jkratija. !gos čia labai geros, nes šis
kraštas karo nepaliestas. 
Maisto ir visokių išdirbi- 

nf kitus įveiktiU Demokra- nių turi Pakankamai- Šve- ru “ar°
* ,mctu savo politikoje pada-, 

_ ' i rytus plyšius ir palengvai 
eina prie sprendimo eilės 
svarbių politinių proble
mų. Jų skaičiuje ir mes 
esame. Kol mūsų krašto 
klausimas dar nėra iškilęs 
konferencijose mes turime 

Kilniam tikslui ir di- Kaip tik šiandieną Lie- laiko kruopščiai pasiruošti 
džiausią auka negaila pa- tuvių tauta ir mes, jos na- savo reika’ų gynimui, vi- 
daryti. Šis kilnus ir svar- riai.

IŠ KELIONES PO EUROPĄ
i BALF Seime spalių 18 ir 19 dd., New Yorke.

;nų R. Kryžiaus ir valdžios 
atstovais susitarta dėl tik
slesnio šalpos dalinimo lie
tuviams. Jie sutiko, kad 
mes paskirtume BALF į- 
galiotinį Danijoje, kuris 
pasitaręs*su Danijos R. K. 
direktorium, tvarkys pa
šalpų 
viam 
niams ir našlaičiams, ir į- 
jgaliotinio raštinės išlaiky
mui. Susisiekęs su mūsų 

, įgalioti
niu paskyriau lietuvį P. 
Natkevičių (Natkiewicz), 
jau 40 metų gyvenantį Da
nijoje, Danijos pilietį. Jo 
pagelbininku ir reikalų ve
dėju pakviestas Martynas 
Brakas, prūsų lietuvis, ku
ris labai rūpestingai ir uo
liai dirbo lietuvių tremti
nių reikalais. Dabar ten 
dirba Šakevičius ir Ka
minskas. Aplamai, šalpos 
darbas Danijoje eina sėk
mingai ir lietuviai labai 
dėkingi Amerikos lietu
viams už drabužius, avaly
nę ir kitus daiktus.

Stovykloje veikia pradi- 
J nė mokykla, kurią lanko

išdalinimą lietu- 
studentams, ligo-

(Tęsinys) žygius ir bereikalingai di-
LIETUVIAI ŠVEDIJOJE ^eles sumas nesiųstų, nes 

, .... . badaujantieji lietuviai o-
Švedijoje lietuvių trem- kupuotose zonose labiau 

tunų yra apie 440 asmenų; re£ali j mQ pagalbos 
jų atvykę čia . dėmeJio

S .Y!!! ®al.ti/. Švedijoje yra 21 studen-
tas. Švedijos mokslo siste
ma yra tokia, kad iš moks
lo davinių neaišku kiek 
studentas mokslo praeina 
ir kada jis jį baigs. Nežiū
rint į tai reikalavau mūsų 
skyriaus administracijos, 
kad sudarytų specialę ko
misiją studentams globoti 
ir jų mokslo pažangą tik-! 
rinti. Kiekvieno studento 
išlaikymas čia, kaip ir 
Šveicarijoje, mums atsei- 
na apie $75.00 mėnesiui, 
todėl mūsų organizacijai 
svarbu, kad duodamos 
jaunimui stipendijos ne
būtų be reikalo eikvoja
mos, kad šios sumos būtų 
skiriamos gabiems ir kva
lifikuotiems studentams.

I
I

Nežino ir ieško būdų, 
kaip lengviausiu būdu vie-

diją galima pavadinti ‘Ma
žąja Amerika’ Europoje.

Švedijoje buvau tik vie
ną dieną; ilgiau negalėjau 
būti, nes iš Vokietijos bri
tų zonos išvykau dar ne
baigęs ten savo reikalų ir 
kelionės. Be to, gyvenimo 
sąlygos Švedijoje parodė, 
kad nebuvo ypatingo rei
kalo ten ilgiau užtrukti, 

šio *ka, vedame žūtbūtinę ko- sur ir visad stovėti tėvy- Aplankiau BALF raštinę,
blausias tikslas lietuviams vą, dėl viešpatavimo pa- nes politinėje sargyboje, susipažinau su jų veikla ir
yra iškovojimas Lietuvai šaulyje demokratizmo, dėl Tam darbui reikia daug pasimačiau su komiteto
laisvės. Nieks, tur būt, tikros laisvės ir visų kitų sugebančių dirbti žmonių, nariais, r. Seimus įskėlė
daugiau nepamylėjo lais- tautų. Jei tos laisvės sau, pasiaukojimo ir medžiagi- £erus P]etus ir labai gra- 
vės, kaip lietuvis, mažai neiškovosime, tai jos ne-įnių vertybių. ?iai Prien}e- Pasisvečiavęs
kas tiek sudėjo aukų kovo- teks ir kitos tautos. Tada Kraštas veda sunkią par- ir pasimatęs su kitais ko
ja dėl tos laisvės, kaip lie- drąsiai galime sakyti, kad tizaniųę^ — ] 
tuvis. ' 
tuvą bolševikai, tuoj krito baisią tragediją. turą. Politinę Lietuvos
pirmosios aukos. Sukilmas Dažnas bandysite sakyti. Nepriklausomybės * atsta- 
prieš bolševikus 1941 m. kad Lietuvos jau nėra lais- tymo akciją užsienyje 
birželio 22 d. pareikalavo vos ir nebus. Jei bus, tai tvarko VLIK’as (Vyriau- 
keletos tūkstančių karštų lietuvių joje neberasime. sias Lietuvos Išlaisvinimo 
patriotų gyvybių. Su at- Netiesa. Lietuva buvo ir Komitetas) ir kiti tam at
kakliausiu kietumu besi- bus. Žmonės išliks nors sakingi organai, 
priešinant naciams — oku- ir nevisi. Tauta per keletą 
pantams tūkstančiai pasi- metų nėra sunaikinama, 
šventėlių kovotojų nekal- Izraelio tautos žmonės yra 
tų darbininkų ir ūkininkų jau du tūkstančiu metų 
mirė kankinių mirtimi ka- persekiojami, o dažnai be 
Įėjimuose ir koncentraci
jos lageriuose. Ir šiandien 
Lietuvoje tūkstančiai par
tizanų krauju užmoka už 
laisvės idealą.

Kas myli tėvynę, tas dol 
jos aukojasi, tas daro jai 
tik gerą, tas 
jos ir tautos visumos la
bui.

O šiandieną?

Tėvynė Šaukia
Rašo BR. BUDGINAS

su komiteto

________ _ pogrindi’nę'ko- miteto nariais, vakare iš- 
Vos tik įžengė į Lie- pasaulio istorija įsirašytų vą prieš ^bolševikų dikta- vykau iš Švedijos.

Jokių patvarkymų Šve
dijoje nedariau, tik prane
šiau mūsų valdybai, kad 
jie padarytų atitinkamus

rorą. Tūkstančiai lietuvių 
patriotų paaukojo savo 

Yra daug daroma ir yra brangiausią turtą — gyvy- 
padaryta mūsų krašto ne- bę ant Lietuvos laisvės au- 
priklausomybės reikale, kuro ir šiandien laisvės ko- 
bet visuomenė apie tai da- votojai lieja kraują ant 
bar nėra informuojama, tavo tėvų žemės. Tave, A- 
Daugelis šiuo metu įvykių menkos lietuvi, šaukia Ta- 
vyksta niekam nežinant, vo Senoji tėvynė iš už ge- 

i Visam tam milžiniškam ležinės uždangos.
j Lietuvos Nepriklausomy- į Jei myli savo tėvynę, ko- 
bės atstatymo darbui rei- vojantį ir kenčiantį brolį 
kalingos lėšos. Lietuvių atsiliepk į šį pagalbos 
tauta ir jai vadovaują po- šauksmą. Paaukok bent 

j litiniai organai kreipiasi į veną darbo dieną šiam kil- 
Amerikos lietuvius per A. niam tikslui — Lietuvos 

lauiMo j į Nepriklausomybės atsta-
Įsugriautos Sovietų Rusi-j Lietuva kenčia baisų te-.tymo darbui.

pasigailėjimo naikinami. 
Ar jų dabar nėra? Ar ne
išliko jų gyvų ir iš žiau
riausių žmonijos istorijo
je žinomų vietų — nacių 
koncentracijos lagerių, 
nors buvo masiškai žudo- 

pasišvenčia mi ir deginami?
Pasibaigs kartą ir mūsų

tautos kančioms galas. Iš. L. Tarybą pagalbos.

ches” (tarakonus), kurie 
apspito namus, rasti cuk
raus ir nusistatyti prieš 
i Maskvos valdžią.
I — Ir aš tos pačios nuo-LIETUVIAI DANIJOJE

Danijoje lietuvių tremti
nių yra apie 1,800, jų tarpe lietuvių, 
yra apie 600 klaipėdiečių sklaidyti Briuselio mieste ]e> melagyste ir jėga nori
lietuvių. Dauguma jų, a-! ir po visą Belgiją. Lietu- pavergti visą pasaulį. Štai 
pie 1,500 žmonių, gyvena iviai čia gauna darbus ir dėl ko visa Amerika ne-
Nymindegab stovykloje, 
Šiaurinėje Danijoje. Lan
kant tą stovyklą vasario 
mėn. užėjo didelė sniego 
pūga, dėl kurios užtrukau 
tris dienas iki keliai buvo 
nuvalyti. Gyvenimo sąly
gos stovykloje, palyginus 
su gyvenimu Vokietijoje, 
yra daug geresnės, nes da
nai turi užtektinai maisto 
ir lietuviams tremtiniams 
jo nesigaili. Tremtinių pa- siui. 
talpos kiek geresnės negu 
geriausiose stovyklose Vo- • vieną dieną, nes čia nebu- 
kietijoje, tačiau, kaip bu
vusios danų kareivinės, 
nevisai tinkamos gyventi. 
Kaip ir visur, tremtinių 
tarpe yra daug šeimų ir 
pavienių. Tėvynės pasiil
gimas, netikrovė ir nežino
ma ateitis, juos slegia, o 
be to, nuolatinė baimė, kad 
juos gali atiduoti sovie
tams, nepagelbsti pakelti 
jų nuotaiką. Vis dėlto jų 
nuotaika geresnė, negu lie
tuvių gyvenančių Vokieti
joje. Juos čia globojo Da-

dirba. Iš visų išlaisvintų kenčia komunistų, išskv- 
kraštų, Belgijoje ekonomi-|rus keletą papirktų neiš
neš gyvenimo sąlygos yra manelių, kurie aklai klau- 
geriausios, todėl šiame so jų eks-seminaristo Joe, 
krašte lietuvių šelpimas kaip avys piemens. Jie 

jBALF’ui nesudaro proble- skiriasi nuo avių tik tuo- 
mos. Čia reikia šelpti tik mį, kad savo velnišku gud-' 
senelius, ligonius ir naš- rumu ardo tvarką ir kirši-’ 
laičius. na žmones. Šamo dėdė ne-

Studentų čia yra tik 8. privalo ilgiau pakęsti savo 
BALF’as jiems duoda sti- gyvybei pavojingų gaiva-

i

na žmones. Šamo dėdė ne*

pendijas po $25.00 mėne-

Belgijoje buvau irgi tik

vo reikalo ilgiau užtrukti.
Prie Belgijos yra Liuk

semburgas, bet dėl laiko 
stokos negalėjau nuvykti 
susipažinti 
gyvenimu 
gyvenimo 
semburge 
Belgijos, 
su įgaliotinį Belgijoje 
kun. Dr. Danauską nuvyk
ti į Liuksemburgą ir ten 
susipažinus su padėtimi, 
pranešti Centrui.

(Bus daugiau)

lų, užbaigė gana piktai Dė
dė Lietuvis.

(Bus daugiau)
Paulius Ramutis.

su tremtinių 
tenai. Tačiau 
sąlygos Liuk- 
yra panašios 

Įpareigojau mū- 
įgaliotinį
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Dėkoja už
AUŠROS VARTŲ

Dievo Motinos Paveikslą
Laikraštis “Darbininkas” išleido gražų, menišką 

Aušros Vartų Dievo Motinos paveikslą ir pasiuntė sa
vo skaitytojams ir LDS nariams. Gavusieji minėtą 
paveikslą, labai patenkinti ir daugelis pareiškė “Dar
bininkui” padėką už jo išleidimą ir prisiuntė laikraš 
čio paramai aukų. Šią savaitę gavome paramos iš se
kančių :
Sophie Maželis, Hamtramck, Mich. 5.00
Mary Mockela, Chicago, III.................................... 4.00
Mrs. N. Pasiukenis, \Vaterbury. Conn......................3.25
N. N., Baltimore. Md. ............................................ 3.00
Jonas Burokas, Cambridge, Mass. 3.00
Julia Davis, Brockton, Mass. ................................. 3.00
Antanas Petkevich. Dorchester, Mass......................3.00
Mrsr. Tillie Kalinauskas, Chicago. III. .................. 2.25
Ona Diksienė, So. Boston, Mass. ............................ 2.00
Z. Turonis, Providence, R. 1...................................... 2.00
F. Tamasauskas, Schenectady, N. Y........................ 2.00
Teodora Atroska. Chicago. IR...................................2.00
A. Lukavicienė, Chicago. III...................................  2.00
Mary Norkus, Baltimore. Md.................................... 2.00
Antanas Warapicky. New Bedford, Mass............. 2.00
Mary Rudokas, Chicago. III. ................................. 2.00
Mrs. Stasiūnas. Waterbury, Conn..........................  2.00
Mr. & Mrs. M. Sangavičiai. Brighton, Mass........... 2.00
Mrs. Constance Bigansky. \Voodhaven, N. Y. .......2.00
Mrs. Mary Lamsarges. Chcago. III........................  2.00
F. Ignatovich, Detroit. Mich...................................  2.00
Eva Ankstutis, Worcester. Mass. 2.00
S. Wienazindis, Chicago. III............................  2.00
Eliz. Selens, VVaterburv. Conn................................ 2.00
K. Zarauskienė. New Britain. Conn. ...................... 2.00
Helen Gedvilienė, Chicago. III. ......... 2.00
W. Adamskis. VVorcester. Mass................................ 2.00
Agota Kalinauskaitė. So. Boston. Mass.................. 2.00
Antanas Sakievicius. Baltimore. Md.  2.00'
Teresė Blazionienė, LotvelI. Mass. .........................  2.00
Peter Rymus. Chicago, III. 2.00
Ver. Beliausikenė. Worcester. Mass.........  1.50
Ben. Jakutis. Cambridge, Mass ........................... 1.50
Vincas Vasiliauskas. VVaterburv. Conn. 1.50
Anna Martinkus, Chicago. III. ............................. 1.35
Mrs. M. Jotauta, Port Carbon, Pa............................. 1.25
Mrs. Helen Stockunas, Port Carbon, Pa................  1.25
John Makauskas. VVaterburv. Conn..........................1.25
Mrs. C. Branauskas. Chicago, III............................  1.25,
C. J. Krusinskas. VVoodhaven, N. Y........................  1.25
Adelaide VVaigin, So. Boston, Mass..........................1.25
K. Venckus. Chicago, III........................................... 1.25
Ant. Baltutis. Newark, N. J. .................................  1.25
Mrs. M. Brazonis. VVaterburv, Conn.........................1.25
Agatha Seminoo. Detroit. Mich.............................. 1.25
Mrs. A. Bulava. Phila.. Pa. ..................................... 1.25
John Šlepelis, Easton. Pa.......................................  1.25
Mrs. Motiejus Chapulonis, ..................................... 1.00
A. Kemesis. Manchester, N. H................................ 1.00
A. Cernauska, Jersey City, N. J.................................1.00
Mrs. Stephen Barkutis. Nevvton Upper Falis, Mass. 1.00 
Mrs. Helen Katilienė, Homestead. Pa.
Ver. Barkauskas. Hamtramck. Mich. 
Vincas Tamulionis, Nashua, N. H. 
Mrs. U. Jerackas, Lawrence, Mass.......
Jurgis Kupstaitis. Windsor, Conn. 
Geo. Kevelaitis, iKtzmiller, Md. 
Mrs. Kath. Mathevic, Chicago, Iii.
John Kazilunas, No. Andover, Mass.......
Aleks. Kikutis Manchester. N. H. 
M. Chapulonis .
Marijona Piskinas, Cambridge. Mass. 
K. Siuzas. Lawrence, Mass.
E. Barusienė, Montello, Mass.................
Emilija Chaplikienė, So. Boston. Mass. 
Vincas Menciūnas. Providence? R. I. 
Kaz. Saulitienė. Brockton. Mass. 
Joseph Samusis. Moline. III. 
Juoz. Kodis, Chester, Pa.
Sisters of St. Casmir, Snenandoah, Pa. .

Šie duonkepiai nelėbauja. Tai AFL kepyklos darbininkai, kurie iškepė 
duoną parodai, kuri turi 9 pėdas ir 8 colius ilgumo. Toji duona bus išsta
tyta parodoj Label Exposition, St. Louis mieste.

Graži Auka

i Sekmadienį. lapkričio 10 d. 
i Švč. Vardo dr-jos vyrams šv. 
mišias atnašavo J. M. Vyskupas 

į Vincas Waters iš Raleigh. 
į North Carolina. Mūsų klebonas 
'kun. dr. Mendelis perstatė gar- 
, bingą svetį, pranešdamas, kad 
į jis pats jį pakvietė, kad Vysku
pas galėtų mūsų žmonėms ir 
novenos maldininkams šį tą pa
aiškinti apie namų misijas.

J. M. Vyskupas IVaters gan į- 
domiai kalbėjo apie savo vys
kupiją. kuri apima visą North

nį pašaukimą ir vykti į North 
Carolina darbuotis misijoms. 
Jei vyskupas neprašė aukų, tai 
mūsų kunigai tai padarė. Kun. 
dr. Mendelis pabrėžė, kad J. M. 
vyskupijai kas metai trūksta 
$50,000.00 užlaikymui kunigų, 
brolių ir seserų, kurie darbuoja
si jo vadovybėje. Sekmadienį 
antra kolekta buvo skiriama 
vyskupui, o pirmadienį ir antra-

t 

sąrašą įamžinti į bronzo lentą, Jaunimo Klubas rengia šokius 
kuri bus pakabinta prie bažny- prieš Adventą. Įvyks šeštadie- 
čios sienos lauke. Tai buvo mil- nį, lapkričio 30 d. Bilietai 74c. 
žiniškas užsimojimas, tačiau Prano Jakaičio plačiai išgarsė- 
kunigų pasišvetnimas padės tą jusi orchestra gros šiam vaka- 
garbingą darbą atlikti. Kunigai rui.
dėkoja visiems, kurie pagelbėjo kun Jonas Kidykas
jiems šiame reikale. Ypač nuo- su Jfauitu k(m 

: širdų ačiū taria visiems už au- Byvo kę gafs|ąją
kas, suteiktas mūsų bažnyčios Alfonso jventovę jr aplanky. 
atnaujinimui. Lai gerasis Die- u Motiną 
vas jiems atlygina už jų duos-
numą. i Teko sužinoti, kad šį metą

________ kaip per Bernelių Mišias vidur-
Nepaprastas Atsiž) niėjinias naktį, taip 11 vai. ryte mūsų
Pereitą penktadienį prelatas chorui akompanuos orkestrą, 

i Vaeth išdavė atskaitą jeigu Tai yra mūsų choro vedėjos po- 
11946 m. Praplatinimui Tikėji- nios Rudienės sumanymas, 
mo. Atskaita buvo atspausdinta Lauksim, 
vyskupijos savaitraštyje THE 
CATHOLIC REVIEW. Paaiškė- 6 
jo, kad šv. Alfonso bažnyčia per Prasidėjimo dienoje, 
vienus metus davė $80,785.00 kaip kiekvienais metais, 
.katalikų misijų
Stambesnios aukos buvo sekan- dr-jos narių intencijas, 
čios: Sesutėms Kazimierietėms Kun. Jonui Mendeliui Nekalto 
įteikta $4,273.00; Tėvams Mari- Prasidėjimo dienoje sueis 12 
jonams $2,383.00; Raupsotiems metų kunigystės. Jis buvo į- 
surinkta $4,223.00; Tėvams šventintas Romoje gruodžio 8 
Juozapiečiams, kurie darbuoja-d., 1934 m. Sveikiname, 
si tarp juodžių $5,350.00; Šv. j Kun. Kazimieras Keidošius 
Tėvui $1.000.00; Mount St. Ma-' paliuosuotas iš karo tarnybos ir 
ry’s College moksleiviams 
$10,000.00; Šv. Karolio Semina
rijos Klierikų Fondui $12,500.-

Tretininkės užprašė mišias už 
gyvas ir mirusias nares Nekalto 

Taipgi, 
antrą 

reikalams, dieną Kalėdų turės mišias už

paskirtas padėjėju šv. Agnietės 
, anklų parapijoj, Baltimorėje. 
Geriausio pasisekimo jo dar-dienį tai visos aukos surinktos w. Mišių intencljų peluota buotėje.

misijomenams $19<93. Šių me-. Pereitą švč. Vardo dr-jos Ko
duotos. Per tris dienas gerašir auj{OS viršijo pereitų metų munijos sekmadienį prisidėjo 10 
dziai maldininkai suaukavo Da^aiha i
S3.000OT. tarp kūnų aukų buvo m5 ra ,misijos tav0 sušelptos mus lietuvis veikėjas

1

Carolina valstybę. 52,000 ket
virtainių mylių su keturiais mi
lijonais gyventojų, kurių tarpe 
tėra tik 13,000 katalikų. Vysku
pas pasakė, kad Indijoj yra vie- 

~ nas katalikas iš 75 gyventojų;
Kinijoj randame vieną kataliką 
tarp 150 stabmeldžių; bet čia 
Amerikoje tik 300 mylių nuo 
Baltimorės Raleigh vyskupijoj 
tėra tik vienas katalikas iš 300 
gyventojų.

Vyskupas neprašė pinigų, bet Alfonso bažnyčioje. Dėkodamas 
maldų. Jis kvietė jaunuolius ir dosniems geradariams. jisai ža- 
mergaites pagalvoti apie dvasi- dėjo atminti jų intencijas šv. 

mišiose.
1.00 •
1.00'
1.00
1.00'
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

per novenos pamaldas jam ati-

džiai maldininkai suaukavo

mūsų klebono lapkričio mėn. al
ga $100.00. Graži buvo auka, 
kurią vyskupas išsivežė, bet 
daug gražesni ir neišdildomi bu
vo įspūdžiai, kuriuos vyskupas 
įsigijo atlankęs mūsų šventovę. 
Per ilgus mėnesius jis pats sa
kė jam ausyse aidės Marijos 
giesmės, kurias jis girdėjo šv.

misijonieriams $19<93. Šių me- Pereitą švč. Vardo dr-jos Ko-

pagalbą misijoms $7.968.00. naujų narių. Tarp jų įsirašė žy-

i šv. Alfonso bažnyčios $72,817.- 
00 auka.

iš Brockton. Mass. p. Konstan- 
tinavičius. Sveikiname naujus 
dr-jos narius.

Nuotrupos
Metinis mokyklos vaikučių te

atras sekmadienį, lapkričio 24 
d. Paskutinė pramoga prieš 
Naujus Metus. Šį metą šis te
atras bus kas nepaprasto, nes 
turės daug naujenybių.

Penktadienį, lapkričio 8 d. pa- ( 
laidota su 3 mišiomis a. a. Ag-; 
nietė Česnienė. Kuomet buvo 
jaunesnė daug pasidarbavo baž
nyčios naudai. Žuvus jos sūnui 
Kazimierui karo lauke, jos svei
kata pradėjo silpnėti, ir štai į 
tris metus ji pasekė savo sūnelį 
amžinybėn.

Bažnyčios atnaujinimas žy
giuoja pirmyn. Du trečdaliai 
jau užbaigti, viduris ir šv. Juo
zapo pusėje: darbas pradėtas 
P-lės Švč. altoriaus pusėje. Visi 
džiaugiasi švarumu ir gražumu 
atnaujintos dalies.

Juozas Kaminskas 
Ine. 

Laidotuvių 
Direktorius 

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

Ulmosinal dėl visokių reikalų 
Patarnavimas Dieną ir Naktį! Joseph Lupskevitz, Brooklyn, N. Y................

jAnna Kankel, Waterbury, Conn......... ...........
Antanas Sudentas, Woburn, Mass.................
Joseph Malinauskas, Worcester, Mass.
Stasys Saulėnas, Lowell, Mass........................
Eva Yackevičienė, Brockton, Mass. ..............
Magd. Sibitis, Hyde Park, Mass......................
Mrs. M. Brangaitis, Brooklyn, N. Y................
A. Pateckis, Hartford, Conn...........................
Eva Kuderauskienė, So. Boston, Mass............
Jonas Skliutas, Nashua. N. H.........................

( Ona Tilenienė, So. Boston, Mass....................
( Dr. Pr. Galinis, Dorchester, Mass...................
( Povilas Kvaraciejus, Lawrence. Mass.
Mrs. Monica Stirbis, Worcester, Mass............
Alexander Bladykas, Oyster Bay, N. Y. ......

i V. Kondrotienė, Phila., Pa...............................
J. Ambrasas, Athol, Mass...............................

! Kazys Bernatonis, Shenandoah, Pa. .............
E. Winslow, VVorcester, Mass.........................

(John M. Jurgel, So. Groveland, Mass............
;Ona Neverdauskienė, Worcester, Mass.
C. Senkus, Woorcester, Mass..........................

Andrews, VVelmouth, Mass........................
iCecelia Letusky, Lynn, Mass..........................

■??!Anua Mazeka, Chicago, III..............................
’JJĮį Agota Jauskevičius, Waterbury, Conn..........

1- ‘Agnieška Banavičienė, Brooklyn. N. Y. 
__ j Kath. Tumonis, Albany, N. Y...........................

Mr. & Mrs. J. Stanievich, Hamtramck, Mich. 
A. Radzukinas, Bradford, Mass......................
Mrs. Eva Miller, Detroit, Mich. ....................
Mr. & Mrs. Ig. Umpa, Methuen, Mass..........
Eleanor Šimkus, Cleveland, Ohio ................
J. Gaidys, Phila., Pa........................................
Mrs. M. Tamašauskienė, Chicago, III. .........
Mrs. A. Seridenska, VVaterbury, Conn..........
Mrs. Gertrude Savickas, Worcester, Mass. ... 
Marijona Karpienė, Waterbury, Conn...........
J. Jasas, So. Boston, Mass..............................
Monika Varzinskienė, Dorchester, Mass.......
S. Kimuts, Homestead, Pa..............................
J. Grazdaitis, Newark, N. J...........................
Mrs. A. Legis, Belleville, N. J. ....................
M. Kripas, Hartford, Conn.............................
John Bumett, Bridgeport, Conn. ................
Mrs. T. Zurauskienė, Brooklyn, N. Y. .........
Vincas Blauzdzunas, Waterbury, Conn........
O. Voverienė, Dorchester, Mass...................
Ona Kibartienė, So. Boston, Mass..................
Alek. Vinciunas, Somerville, Mass................
Ona Skirkevičienė, Nashua, N. H..................
Mrs. Josephine Bakunas..............................
Mrs. Anna Barkauskas, VVaterbury, Conn. .. 
Veronika Skupienė, No. Abington, Mass.....
Joh. Stukas, Newark, N. J.............................
Dr. Edw. A. \Valiackas, Lynn, Mass..............
Mrs. Anna Ridick, Worcester 4, Mass..........

... 1.00
.... 1.00

.. 1.00
1.00

.... 1.001
1.00
1.00!
1.00

.... 1.00

.... 1.00!
1.00!

^įCecelia Letusky, Lynn, Mass.
....1.00 i
....1.00!

1.00!
....1.00
....1.00

1.00
I

I

Šis šuniukas patogiai įsirengęs į didžiulį ba
tu visiškai nejaučia namų trūkumo. Jam ir ren- 
dos klausimas galvos nekvaršina.

Iškilmingai 9 dienų Novena
Kad tinkamai prisiruošti Ste

buklingo Medalikėlio Marijos 
atlaidams lapkričio 27 d., mūsų 
rūpestingas klebonas pakvietė 
du misijonierius vesti 9 dienų 

T'” iškilmingą noven, nuo lapkričio 
18 d. iki 26 d. Pamaldos bus lai-

1.00
1 00*dos bus kalbamos net 9 kartus.

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00’
1.00 f
1.00 1
1.00 1
1.00 1
1.00 1
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00 i
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00 dėkojo Dievui uš gražias dienas, 
1.00 kuriomis teko lankyti parapijos 
1.00 žmones. Oras buvo tikrai pa- 
100 rinktas. Kalėdojant buvo tikri- 
100 namas mūsų parapijos karių 
1.00 sąrašas ir turima vilties, kad 
1.00 P° Naujų Metų bus galima tą

komos 5 kartus į dieną, išsky
rus pirmadienius, kuomet mal-

Novena užsibaigs iškilmingo
mis padėkos mišiomis trečiadie
nį, lapkričio 27 d., 10 vai. ryte. 
Du šv. Vincento iš Pauliaus dr- 
jos kunigai, sakys visus nove
nos pamokslus. Išpažintis bus j 
klausomos po visų novenos pa-; 
maldų.

_. ■ _ IIPadėkos Diena
Šį metą Padėkos Diena bus 

švenčiama ketvirtadienį, lap
kričio 28 d. Tą rytą mūsų baž
nyčioje kaip buvo kunigų pra-' 
nešta šv. mišios bus atnašauja
mos 7 v., 7:30 v., 8 v„ 8.30 v., iš
kilmingos mišios su pamokslu 
10 vai. ir 12:10 v. vidurdienį. 
Per paskutinias mišias bus šliū- 
bas Juozo Česnio su Elena Gela- 
žela. Po paskutinių mišjų bus 
Įstatymas Švč. Sakramento per 
visą popietį. Padėkos šv. valan
dą bus laikoma 8 vai. vakare. 
Pridera visiems šią dieną švęsti 
maldos ir padėkos dvasioje: 
prašyti gero Dievulio, kad taika 
būtų pastovi ir teisinga.

Kalėdojimas Užbaigtas
Po septynių savaičių sunkaus 

ir ištvermingo darbo, pereitą 
penktadienį mūsų du kunigai 
užbaigė metinį parapijiečių lan
kymą. Darbas buvo pradėtas 
spalių 2 d. ir užbaigtas lapkri
čio 15 d. Darydami šį praneši
mą sekmadienį, mūsų kunigai

W. 1. Chisholm
GRABORIUS 

•‘Asmeniškas PatamavlmaM”

331 Smith St.,
PROVIOENCE, R. I.

Telephone:

Ofiso: Dexter 1952
Namų: PI. 6286

GOOD NEW$! 
hoodsHEAVY 

VVHIPPING 
CREAM IS BACK!

As rich as ever . . . and just as 
easy to whip ! Its snowy per- 
fection and delicate, smooth 
flavor give added zest to 
whatever you serve.

Add it to your regular order
. . . or buy it at 
your favorite store 

. .. today!

H. P. HOOD & SONS
Oairy Products Since 1846
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Pieck ir Ulbricht-Vokietijos 
Stalinas ir Leninas

ir Walter 
lydėjo įdo- 

kolekcija, 
savo gimi-

Pradžia 1-įname puslapyj 
duoda tokių informacijų: 
— Dar nebuvo dūmai pra
nykę nuo griuvėsių miesto, 
kurs buvo kitados Trečio
jo Reicho sostinė, raudo
narmiečių žvalgai dar te
begaudė ginkluotus vokie
čių slapukus, kai lėktuvu 
iš Maskvos į Tempelhofo 
aerodromą buvo atgabenti 
Wilhelm Pieck 
Ulbricht. Juos 
mi dignitorių 
kurie būdami
mu vokiečiai ir būdami vo
kiečių politikos ekspertai, 
širdimi ir jausmais atsi
davę Rusijai.

Su Pieck ir Ulbricht bu
vo Edwin Hornle, dabar 
Žemės Ūkio tarėjas rusų 
zonoje, ir žymi grupė ra
šytojų bei artistų, jų tarpe 
Johannes R. Becher ir 
Paul von Wangenheim, da
bar vyriausio Berlyno te
atro direktorius. Ši grupė 
greit buvo sustiprinta prie 
jų prijungiant iš koncen
tracijos stovyklų išlais
vintus komunistų vadus, 
jų tarpe Hans Jendretzki 
(patyręs enkavedistas) ir 
Franz Dahlem (kilęs iš 
Koelno, kurs prancūziškai 
kalba taip pat gerai kaip 
vokiškai)”.
TRYS SSSR SLAPTIEJI 

PLANAI
Rusija buvo paruošusi 

tris planus Vokietijai pa
imti į pilną savo įtaką:

1. Politbiuro paruoštieji 
agentai sudarė didesniuo
se pasaulio 
(Londone, 
New Yorke,
Laisvosios Vokietijos ko
mitetus. Tai buvo savotiš
ki “liaudies frontai”, su
daryti iš komunistų, atkri
tusių socialdemokratų ir 
net apgautų dvasininkų. 
Šis planas buvo sudarytas 
tam atvejui, jei atgaivini
mas Vokietijos komunis
tų partijos būtų persun
kus.

2. Greta su tuo buvo su
daryta prosovietiška orga
nizacija iš aukštųjų vokie
čių karo belaisvių, pava
dinta Vokiečių Karininkų 
Sąjunga, vadovaujama 
maršalo von Paulus ir ge
nerolo Walther von Seyd- 
litz. Ši atsargumo priemo
nė buvo tam atvejui, jei 
vokiečių armijoj būtų įvy-

kęs sukilimas ir kariškiai 
būtų nuvertę Hitlerio kli
ką, tada sovietai būtų pri-i 
ėję prie pokarinės Vokie-! 
ti jos per tą jų prieglobsty
je sudarytą Vokietijos Ka-j 
rininkų Sąjungą.

3. Tačiau didžiausios vil
tys buvo dedamos — Įsi
stiprinti Vokietijoje per 
komunistų partiją.
VALYMAS KOMUNISTŲ 

IR SKALDYMAS SO
CIALDEMOKRATŲ

Visų pirma buvo įvykdy
tas vokiečių komunistų 
perorganizavimas ir valy
mas Rusijoje. Dingo be ži
nios Stalinui nevisai pati
kimi, kaip, pavyzdžiui, bu
vęs reichstago (Vokietijos 
parlamento) atstovas Pi
lypas Dengei, kurs net pa
sirašinėdavo komunistų 
manifestus prieš Hitlerio 
atėjimą.

Išbandytieji komunistų 
kadrai buvo grąžinti į Ber
lyną ir komunistų partija 
perorganizuota.

Toliau, norint suskaldyti 
savo konkurentus, social-

centruose 
Stockholme, 
Meksikoje)

BALF DIREKTORIATAS SEIMO METU — (Iš kairės į dešinę) sėdi: Vera Količienė, Ant. Olis, Nadas 
Rastenis, kun. Dr. J. B. Končius, Nora Gugienė, kun. J. Balkūnas, kun. Ig. Albavičius. (iš kairės j dešinę) sto
vi: M. Vaidyla (pavadavo D •*. 7‘^.ontą), Jonas Tuinila, Elzbieta Samienė, Stasys Gegužis, Antanas Knei- 
žys, Leonardas Šimutis, F. J. Bagoėius, Matas Zujus, P. Kriaučiukas (pavadavo P. Millerį), Tarnas Matas ir 
Pijus Grigaitis (pavadavo J. Bacevičių).

Tuo metu Vokietijoje 
veikė 
Kari Radek (pasiųstas iš 
Rusijos) ir Roza Luxem- 
burg. Pieck’as buvo pa
veiktas jų įtakos. 1915 m.| 
jis buvo vienas iš steigėjų 
revoliucinio “Spartakus- 
bund”, kurs atskilo nuo so
cialdemokratų. Trejetą 
metų vėliau Pieck buvo iš- 

demokratus, pradėta orga- siųstas į Olandiją parinkti 
nizuoti Socialistų Vieny- aukų ir organizuoti slaptą 
bes Partija, kuri buvo į- revoliucinės literatūros 
steigta 1946 m. bal. 21 d.; gabenimą laivais, plau- 
ji turėjo apimti komunis- klojančiais Reino upe ir 
tus ir su jais bendradar-! Rūro kanalais. Grįžęs į 
biaujančius socialdemo-1 Berlyną, jis artimai dirbo
kratus. Iš šių pastarųjų {su Kari Liebknecht. Kaip 
prie tos Vienybės prisidė- žinome, per nepavykusią 
jo net buvusio Vokietijos Vokietijos revoliuciją žu- 
prezidento sūnus Fritz'vo Liebknecht ir Rėza 
Ebert ir buvęs Darbo Są-iLuxemberg, bet tas ben- 
jungų Federacijos pirmi-į dravimas su “komunizmo

komunistų vadai
'ežeru. Tai rusų dovana dėl 
Pieck ir Grotewohl...
ULBRICHT, RAUDONA
SIS “LIKVIDATORIUS” 

ISPANIJOJ
Antrasis po Pieck yra 

i Walther Ulbricht, gimęs 
Leipcige 1893 metais. Jo 
'tėvas buvo siuvėjas, <

__ ____________________t■ ■ 
nas ar būdamas rusų drau
gystėje, tik labai atsargus 
“nesaugioj* kompanijoj”. 
Nerūko, ir su savotišku 
išdidumu atmeta britų ir 
amerikiečių valdin inkų 
prie progos jam pasiūlytą 
cigaretę.

GESTAPUI ĮDAVĖ KO
VOS DRAUGUS — 

SOCIALISTUS
Reikale jis gali daug ža

dėti, kaip kad vidury ba
landžio kalbėdamas Leip
cige jisai grieštai tvirtino, 
kad nuo gegužės 1 dienos, 
kaip dovana vokiečių dar
bo klasei, bus nutraukta 
gabenimai reparacinių 
turtų.

Socialdemokratai tvirti
na turį žinių, kad bolševi
kų - nacių bičiulystės lai
kotarpy (1939-1941) Ul
brichtas pats išdavė nacių 
gestapui visus nekomunis- 
tus slaptojo pasipriešini
mo dalyvius Vokietijoje, 
kokius tik žinojo. Jis norė
jo svetimomis rankomis 
juos pašalinti, kad po karo 
komunistų partija jaustų
si stipresnė konkurentus 
sunaikinusi.

ĮSISTIPRINTI VISOJE 
EUROPOJE

Pieck, Ulbricht’ui ir ben
drakeleiviams vadovau
jant naujoji komunistų - 
socialistų vienybės parti
ja (“Sozialistische Ein- 
heits partei”, arba sutrum
pintai, SEP) giriasi vien 
Sovietų zonoje turinti 
1,434,000 narių, du dien- 

„ „__  ... v . t. raščiai. Čia panaudojami
;šalo Žukovo politinis pa-{žinomi bolševikų metodai: 

'nepageidaujami asmenys 
I paslaptingai išnyksta ar 
j atsiduria kone, stovyklose,

•9

Įčiamas žiaurumas ir laiš- 
i kai iš Vokietijos kalba, 
i kad jis yra labiausiai ne
mėgiamas Stalino agentas 

i Vokietijoje. Privačiuose
pasikalbėjimuose kartais 
jis duoda suprasti esąs 

; Vokietijos Leninas. Jo glo- 
q boję yra suorganizuoti 

. J specialūs vokiečių komu- 
enkavedistų daliniai nėra geras. Jo visas paje-.darbo unijų ir socialdemo- polici.

gumas — tame asmenų pa-'kratų partijos nariu, poli-.! r J r J r-
žinime. organizaciniame tiniu veikėju jis pasidarė J Būdamas Sovietiioie UI- 
sugebejime ir ryšyje su i tik po Didžiojo karo, kai 
1918 m. Vokietijos revoliu-j įstojo į Komunistų parti- 
cionieriais, kaip 
knecht.

Kai šių metų pavasarį 
Amerikos kareiviai įžygia
vo į Berlyną, jie rado di
delius plakatus su šūkiu 
“Per vienybę į pergalę”. 
Nebuvo tai nacių propa
gandos liekanos, ne. Ant 
plakatų buvo komunistiš
kieji ženklai su žmogaus 
ūgio didumo portretais 
Piecko ir Otto Grote wohl, 
vyro, kurs suskaldė social
demokratus, kad susijung
tų su komunistais.

Netaip seniai šiedu vy
rai padarė “vienybės” ke
lionę po britų zoną. Stoty
je juos sutikdavo suorga
nizuoto “ 
simpatikai

narė, liko geležinės draus
mės vyras, tinkamas vie
nam iš aukščiausių postų 
Stalino federalinėje (jung
tinėje) Europoje.

Jo išvaizda: trumpi, bal
ti plaukai, kariška apran
ga, jis korpulentiškas (rie
bus), mėlynakis, balsą tu
ri skambų, bet kalbėtojas pats — stalius. Nors buvo

Būdamas Sovietijoje Ul
bricht gerai išmoko rusiš- 

T . . i. WT . .. , . kai ir gavo partinį išsilavi-Ueb-lją. Nei jis gali spaudoj ni 6Aukirtajame Politi- 
i’ "ei gerabniame Institute. J Vokieti- kalbeti, bet gabus organu jisaj k įaip mar. 

zatorius ir sąmokslinin-. J J
kas. Ambicing'as. Apsigy-' 
venęs Maskvoje kominter-į 
no buvo siuntinėjamas su 
įvairiais uždaviniais į už-

kankiniais” Pieckui daug 
gelbsti dabartinėj propa
gandoj.

ninkas Theodor Leipart.
PIECK — REVOLIUCIO

NIERIŲ AUKLĖTINIS
Dabartinei Vokietijos 

komunistų partijai vado
vaujantieji vyrai yra tam
priai susiję su Rusija. Se-j 
niausis jų, M'ilhelm Pieck 
šiemet sulaukė 70 m. am- Jis anksti buvo įvestas į 
žiaus (gimęs 1876 m. sau- didžiąsias kompartijos pa- 
sio 3d.). Darbininko sū- slaptis ir į jo rankas sovie- 
nus, lankė pradžios moky- tų ambasadoj būdavo įtei- 
klą, toliau lavinosi patsai, kiami stambūs čekiai ko 
Reichstago knygoje < 1928 j munistų [
m.) įrašytas, kaip “be re-|lams. 
ligi jos, užsiėmimu — sta-'

VOKIEČIŲ KOMUNISTŲ 
VADO RYŠIAI SU 

RUSAIS
Rusai pasitiki Piecku.

slaptis ir į jo rankas sovie-

partijos reika-

tarėjas. 1945 m. pavasarį. 
Lyg gėdydamasis prieš vo
kiečių komunistus, kurių 

. .......................- .f daugelis buvo Hitlerio’(o visa eilė jau yra išbėgu-
sierų. Visomis jėgomis jis fconc stovyklose, jis tar-isių į kitas zonas. Ši parti- 
metesi organizuoti komu- pa|g mejuoja buvęs slap-'ja jau vadovauja 19,700,-
nistų ratelius, vadinamus įame (pogrindžio) veiki-'000 vokiečių, 
celėmis ir net savo slaptą me Berlyne, ’ '

Dvicj ų šalių skautų vadai. Dešinėj — Britų 
Imperijos Skautų vadas Lord Rovvallen, kal
basi su Amerikos Skautų* Vadu Dr. James E. 
West, New Yorkc, kai buvo susitikę laike Britų 
skautų vado vizito amerikiečiams.

, gyvenančių 
rusų zonoje. Jos raudonie
ji vadai dabar braunasi — 
įsistiprinti ir kitose zono
se. o vėliau, su Kremliaus 
palaiminimu, ir visoje Eu- 

• ropoję.
! Tačiau paskutiniai Ber- 

Kai jisai pasiekė Berly-'lyno rinkimai parodė gė-

nors tikru
moj jisai visą dešimtį me- 

Įtų išbuvo Rusijoje.
JO ŽMONA — ASMENIŠ

KA ŽUKOVO SEKRE
TORE

vardą partijoje jisai pasi
rinko “celė”. Atėjus Hitle
riui į valdžią, jisai pabėgo 
į Austriją, vėliau į Čeko
slovakiją, o 1935 m. pasie
kė Maskvą.

Ispanijos civilinio karo 
metu Ulbricht siautėjo ten: 

bendro fronto” vadovaudamas ispaniškai, eilutėj, kišenių je jisai jau Į 
o jiedu, kaip GPŪ divizijai. Jo ypatin- turėjo sąrašą žmonių, ku

buose Berlyno plakatuose, ga-s uždavinys buvo sekti riuos reikia

1^1^, užsiėmimu — sta-{ Pieckas išgyveno visas! 
liūs”. 1894 metais jis įsto-1 partijos krizes ir zigzagus.! 
jo į darbo uniją, o sekan- Daugelis jo artimų drau-! 
čiais metais į socialdemo- gų, kaip Paul Levi, Klara 
kratų partiją. 1906 m. bu- Zetkin, Heinrich Brandler 
vo išrinktas vietinio parti- — pateko kominterno ne
jos skyriaus sekretoriumi, malonėn ir Pieckas juos 
ir dvejus metus buvo Bre- apleisdavo, kaip Stalinistų' 
meno miesto tarybos na- priimta sakyti, “dėl prin-‘ 
riu. icipinių skirtumų”.
--------------------------------- 1 Kai po Hitlerio įsigalėji- 

įmo raudonasis Politbiuras 
vėl vykdė vokiečių komu
nistų grupės valymą Mas
kvoje, Piecko slaptieji ra
portai apie savo bendra- 

i darbius
: policijai gera medžiaga 
! nuspręsti,
'likviduoti. Tarp tų aukų, 
I žuvusių dėl jo informaci
jų, buvo Hugo Eberlein 

; (prancūzų policijos areš
tuotas ir išduotas Rusi
jai), o taipgi du vokiečių 
kompartijos centr. komi
teto nariai: Heinz Neu- 
mann (nacių gaudomas, 
suareštuotas Šveicarijoj, 
išduotas Rusijai) ir Her- 

j mann Remmele (gyveno 
j Maskvoje, užsibarikada
vęs gynėsi prieš atėjusias 
i jį areštuoti, paimtas jėga, 
nužudytas jisai ir jo sū
nus).

STALINUI IŠTIKIMAS 
ŽILIS

Šitokius “bandymus pe
rėjęs Pieck dabar, kaip 
pastebi minėtoji buvusioji 

1 Kominterno Prezidiumo

ii

buvo bolševikų

kuriuos reikia

paduodavo kits kitam ran
kas, demonstruodami vie
nybę...

A-FVzi i J į iy 1AU I lIliMIIlCLl Į J d I O vi A

Iną, savo mėlynoj drabužių i dingą tų raudonųjų pralai- 
odnto! bičpnmip iisai Imėjimą: jų jėga remiasi 

klasta ir rusų durtuvais; 
kur tik vokiečiai gali lais
vai pasisakyti, jie nusi
gręžta nuo tų Maskvos pa
tikėtinių. Dr. J. Prunskis.

TėVy Pranciškonų Misijos 
1946 m.

iškrėsti, ku-
vokiečių ir austrų socialis- riuos reikia pastatyti va
tus vyriausybininkų pusė- dovybėn

nes” atskalūnams. Tai bu- vadovaus. Jo žmona liko 
iyo Maskvos teismų dienos pakviesta asmeniška Žu-

je ir “
kokiais vardais

pritaikyti priemo- partijas steigti ir kas jas

RUSŲ DOVANA KOM
PARTIJOS VADUI

Septyniasdešimts metų 
amžiaus sukakties proga 
Pieck buvo paskelbtas 
Berlyno miesto garbės pi
liečiu.
— Ši reta garbė, — kalbė-i 

jo miesto mayoras Dr. 
Werner, — jums suteikia
ma kaipo • pirmajam anti
fašistinės eros piliečiui...

Nuo ankstaus ryto į ko
munistų būstinę ėjo tūks
tančiai lankytojų su svei
kinimais. Hoyerswerde — 
Lausitz angliakasiai at-j 
siuntė traukinį anglių do
vanų, iš keletos kitų vietų1 
taipgi buvo atsiųsta ang
lių, du šimtai galionų ben
zino, automobilis, elektros . .
lempučių dėžės, rašomoji vok,ec‘’» komunistų. ku’ 
mašynėlė. o Annabergo’ria,a. buva Pavesta orSam-.

1 raiiHnnocioc orrnnnc‘revoliuciniai darbininkai ; 
atsiuntė melžiamą karvę. į 
Dovanų buvo apsčiai, pra
dedant kepenų dešromis,: 
baigiant plūgais. Savaitei! 
gi praslinkus Pieck ir Gro- 
tcwohl gavo baronišką 
dvarą, maždaug 25 mylios 
į šiaurės vakarus nuo Ber
lyno. Ten jie rado 30-ties 
rūmų pilį, pastatytą ant 
kalvos, iš kurios matosi vi
sas keturiolikos tūkstan
čių akrų dvaras, su gra
žiais miškeliais, su dideliu

• Vi

ir antistalinistai buvo ge-kovo vertėja. Dvylikos ci-l 
linderių limozinas buvo pa
skirtas Ulbrichto kelio- i 
nėms apie Berlyną, su mo-į 
tociklistais palydovais, ir .atlaidai. Tretininkų rekolekci- 
specialus lėktuvas dažnam J°s- Pittsburgho ir apylinkės 
susisiekimui su Maskva. Tretininkų ir šv. Pranciškaus 
Važiuodamas automobiliu i Mylėto jų Konferencija, lapkri- 
Ulbrichtas dažniausiai y- Įčio 28 — gruodžio 1 d. Tėv. J. 
ra lydimas persirengusio Vaškys, O.F.M. ir Tėv. V. Gi- 
___J______ ■ o___ /JTiv’iYioc OUM

rokai pakankinami, kad 
gavus jų prisipažinimus, 
kurie būtų galima panau
doti Rusijoje. Šv. Uršulės 
vienuolyno rūmai buvo pa
garsėjęs raudonosios GPU 
kalėjimas. Čia Ulbrichtas 
su padėjėjais ištisomis die
nomis laikė savo aukas 

, mažose, kaip dėžės, kam
barėliuose, ilgai be maisto, 
itardydymi ištisomis paro-' 
|mis. Tūkstančiai socialistų 
: ir anarchistų mirė i—

Pittsburgh, Pa. — Šv. Kazi
miero parapijoje. 40 Valandų

i raudonarmiečio. Savo būs- džiūnas. O.F.M.
tinėje, kuri įrengta sena- Chicago, III. — švenčv P. Ma- 
me raudonųjų štabe Wall- rU°s Nekalto Prasidėjimo par., 
strasse gatvėje, jis sten- Nekalto Prasidėjimo novena, 

nuo giasi palaikyti proletariš- rekolekcijos 
į GPU rankos Ispanijos pi- ką išvaizdą. Netaip, kaip Racija.
lietinio karo metu.

Tuo būdu jis laimėjo pil
ną rusų pasitikėjimą. Kai jamos jam vilos rytiniame, 
prasidėjo vokiečių rusų Berlyne. Bet banketus ji- 
karas, jis buvo pirmasis iš sai mėgsta ir išgeria vie- i

Prasidėjimo
ir Tretininkų visa* 

lapkričio 29 d. — gruo- 
Pieck ir Grotewohl, jisai džio 8 Tėv. L^orardas An- 
atsisakė nuo rusu dovano- driekus, o.F.M

FRANCISCAN FATHERS
Mount St. Francis 

Greene, Maine.

zuoti raudonąsias grupes 
I tarp vokiečių belaisvių. • 
Pirmojoje belaisvių anti-l 

i fašistinėje konferencijoje: 
1(1941. X. 20) “gerai žino
mas anti-fašistas Walther 
Ulbricht” pasirodė jų tar
pe ir atsakinėjo į klausi
mus.

“VOKIETIJOS 
LENINAS”

I
I
I

i 
f 
I 
I

I
Ulbricht yra vidutinio ū-, 

gio, plonų lūpų, šviesiai 
rudais retais plaukais ir 
šaltomis akimis. Jame jau-

-------------------------------------------------------------- *
I

Visų Lietuvių Mylimas ir Skaudžiai Nukentėjęs 
Misijonienus

Tėvas Jonas Bružikas
Visiems Lietuviams Amerikoje Įdomiai Rašo

Iš Tremtinystės!
Jo jaudinantieji laiškai yra spausdinami

“ŽVAIGŽDĖJE
Skubėkite “ŽVAIGŽDĘ” užsisakyti! 

Kaina — $1.00 metams.
“ŽVAIGŽDES” ADMINISTRACIJA

488 E. Seventh St., So. Boston 27, Mass.
- --------------------- ----------—----------------------------------4
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CAMBRIDGE, MASS

darbininkas

r. S

f*

GZRDE27 LIETUVIU 
KOLONIJOSE *

Ieškomųjų Asmeny 
Dėmesiui!

Dažnai gauname laiškų 
klausimais “Kas mane paieš
ko?” Mes talpiname paieškomų 
asmenų vardus, kuriuos pri
siunčia Lietuvos Generalinis 
Konsulatas iš New Yorko arba 
Lietuvos Konsulatas iš Chica- 
gos. Konsulatų adresai telpa 
kartu su paieškomų asmenų 
vardais. Taigi radę "Darbinin
ke”. kad kas nors Jūsų paieško 
rašykite ne “Darbininko” re
dakcijai. bet Konsulatui ir gau
site atsakymą.

Štai Konsulatų adresai:
Consulate General of Lithuania

41 West 82nd Street 
Neu York 24, N. Y.

arba
Consulate of Lithuania 

30 North La Šalie Street 
Chicago 2, IUinois.

Rašykite tam Konsulatui.
rio adresas telpa po ieškomųjų dra komisija, kurios pirmininku 
asmenų vardais.

SU

17 d. buvo nuvykę į Cambridge 
ir dalyvavo ALRK Federacijos 
apskričio suvažiavime skyriaus 
atstovai — p. U. Pazniokienė ir 
A. F. Kneižys; šv. Jurgio drau
gijos atstovas — p. V. J. Kudir
ka, ir svečias — p. Jurgis Ver- 
siackas. kuriam suvažiavimas 
suteikė atstovo teises, p. Jurgis 
Versiackas išrinktas Federaci
jos apskričio iždininku.

iomis dienomis grįžo garbin
gai atleistas iš karo tarnybos, 

jpuskr. Jonas Petrušauskas, sū
nus p. p. E. J. Petrušauskų. Ka

irys J. Petrušauskas ištarnavo 
virš 20 mėnesių karo tarnybo
je. eidamas pareigas Filipinų 
salose. Korėjoje ir Tokio. Svei-' 
kiname sugrįžusį karį J. Pet- 
rušauską ir linkime geriausių 
sėkmių civiliame gyvenime.

I

LIETUVIŲ LIAUDIES

MENO VAKARAS
• •

I

d..

Federacijos Skyriaus 
Susirinkimas

Sekmadienį, lapkričio 24 
tuojau po sumos (maždaug apie
11:30 vai. rytai įvyks Federaci
jos skyriaus susirinkimas para
pijos svetainėje. Visų draugijų 
atstovai ateikite į tą susirinki
mą. Atstovai išduos raportus iš 
Amerikos Lietuvių Katalikų — 
Federacijos Kongreso ir apskri
čio suvažiavimo.

ku-
Prakalbos Lietuvos Reikalais
Šiomis dienomis susidarė ben

Lapkričio 19 d. p. S. Gužaus- 
kienė šventė linksmą savo gim
tadienį. šia proga jos tėveliai 
p.p. E. J. Peti-ušauskai savo na
muose iškėlė p. Gužauskicnės 
garbei surprizo bankietą. Linki
me p. S. Gužauskienei dar daug 
panašių linksmų gimtadienių.—

Rengia Bostono Lietuvių Tautinių Šokių Grupė 
SEKMADIENĮ,

Lapkričio - Nov. 24,1946
Municipal Building Salėje,

(tarp G ir H gatvių)- So. Boston, Mass. 
Pradžia 3 vai. po pietų

East Broadway,

Taip pat Rimkus aprašydamas 
prieš pusmetį įvykusį koncertą 
(tai bent koresp.) išsireiškė 
neigiamai apie jį, tuo tarpu kai 
pagal tikietų pardavėjo ir duii- 
ninko paliudijimą, jis į tą kon
certą pavėlavo apie dvi valandas 
ir jo nė ketvirtdalio nematė. 
Pats programoje dalyvauti atsi
sakė, “nes nebūsią jam gar bė ru 
mėgėjais dainuoti”. Matyt ga
ras “profesionalas”, kad Kali
fornijoje visai nėra nei daina
vęs, nei grojęs smuiku. Tuo tar
pu kai tie mėgėjai yra labai ta
lentingi ir mylimi lietuvių vi
suomenės Los Angeles kolonijo- 

i je- -C

Kalėdinis "Kalifornijos
Lietuvių" Numeris

“KALIFORNIJOS LIETU
VIŲ” redakcija planuoja išleis
ti padidintą, gal net spaustuvėje 
spausdintą Kalėdinį nume į.

; Tam tikisi iš skaitytojų ir- rėmė
jų gauti finansinės paramos 
Kalėdinių sveikinimų, ar tai 
garbės prenumeratorių ( j. 00) 
formoje. Kas šiuo reikalu d>- 
mėtusi ir norėtų padėti K. L. 
kovoje prieš lietuvių “surusėsi
mą” Kalifornijoje, prašome pre
numeratas ir sveikinimus siųsti 
šiuo adresu: “Kalifornijos Lie
tuviai”, 2721 Logan St., Oak- 
land 1, Cal. Adai.*

I

Ligonė
Linkime 

greitai

Poz-
Poz-
Bell

Aviacijos kapitonas F. Radzu- 
kynas kurį laiką buvo pasitrau
kęs iš karo tarnybos. Dabar 
praleidęs linksmas atostogas su 
žmonele Kalifornijoje, sugrįžo į 
karo tarnybą. Sveikiname.

Lapkričio 10 d. p-lė A. 
nanskaitė. duktė p.p. D. J. 
nanskų. susituokė su p. F. 
iš Lynno. Sveikiname p.p. A. F.
BeH’s. linkėdami linksmiausio 

I vedybinio gyvenimo.išrinktas p. Adolfas Kavaliaus
kas ir raštininku p. Povilas Kru- į 

čas. ruošti prakalbas Amerikos' 
Lietuvių Tarybos patvarkymu, i 
Kalbės adv. Skipitis, neseniai

NORWOOD, MASS.
Pagerbkime Veteranus

Sekmadienį, lapkričio 24 d.. 6 atvykęs iš Europos. Prakalbos
vai. vakare. Šv. Jurgio lietuvių įvyks gruodžio 3 d. 
parapijos svetainėje. St. James 
Avė., įvyks šaunus bankietas 
pagerbti sugrįžusius karius ve
teranus. Visi kviečiami iš anks
to įsigyti tikietus. kurių galite 
gauti pas rengimo komisiją.

Pagerbkime savo veteranus 
gausiu atsilankymu į bankietą.

BALF skyriaus svarbus susi
rinkimas įvyks sekmadienį, 
gruodžio 1 d., 3:30 vai. po pietų, 
Šv. Jurgio lietuvių par. svetai
nėje. St. James Avė. Visi, ku
riems tik rūpi Lietuvos tremti
nių šelpimas, dalyvaukite. At-j 
stovai išduos raportus iš įvyku-i 
šio BALF seimo. Tikimės turė-

Dalyvavo Federacijos Apskričio ti ir kalbėtoją.
Suvažiavime į gekmajienį, lapkričio 24 d

Pereitą sekmadienį, lapkričio Sodaliečių Komunijos diena.

Lapkričio 12 d. p-lė G. Mali
nauskaitė. New England Wo- 
mens ligoninėje, pergyveno sku
botą sunkią operaciją, 
po operacijos sveiksta, 
p-lei G. Malinauskaitei 
pasveikti.

/

PROGRAMOJE DALYVAUJA 

GARSIOJI 
RŪTELE KILMONYTĖ

IŠ MONTREAL CANADA.

Pasitik Šaltąją Žiemą Su

Kailiniais

Lapkričio 10 d. jaunuolis A. 
Smilgis. sūnus p.p. Smilgių, sa
vininkų Mavflower toniko išdir- 
bystės. šventė savo 21-ą gimta
dienį. šia proga p.p. Smilgiai. ■ 
gražioje savo rezidencijoje —' 
Arlingtone. iškėlė savo sūnui 
šauniausi surprizo bankietą. ■ 

• Bankiete dalyvavo virš 30 sve- 
. Ičių. kurie sveikindami jaunuolį 

A. Smilgį. apdovanojo jį gražio- 
mis dovanomis. Taipgi ir mūsų. 

■ širdingiausi linkėjimai vetera-1
SSl___- * r----- -  -- —
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Rūtelė Kilmonytė

apie 500 asmenų, tarp kurių 150 
j veteranų. Prie surengimo ban- 

nui A. Smilgiui. jo gimtadienio 
proga.

i i

I

Neužil g o susi
lauksime baltos, 
šaltos žiemos. Tat, 
pasitikite ją su 
šiltais, elegantiš
kais I. J. FOX kai
liniais. kurie nevien Jus apsaugos nuo šalčio, 
bet jie Jus papuoš, ir padarys elegantiškomis.

Šiuo laiku I. J. Fox didžiausia moteriškų 
kailinių firma Amerikoje, turi labai platų ir 
didelį kailinių pasirinkimą prieinamiausiomis 
kainomis. Tat. Naujosios Anglijos ponios ir 
panelės pasinaudokite proga, pasipirkite kaili
nius dabar, kad Kalėdų dieną pasipuoštumėte 
naujausios Hollyvvood mados elegantiškais 
kailiniais.

Atėjusios į krautuvę visuomet reikalauki
te, kad Jums patarnautų šios firmos lietuvis 
atstovas Bernardas Koraitis, kuris yra kaili
nių ekspertas ir žinovas. Per jį pirkdamos kai
linius sutaupysite 10 nuošimtį nuolaidos.

kieto daug prisidėjo alumnie- 
čiai. Šv. Vardo draugija ir So
dalietės. Vakaro vedėju buvo p. 

iV. Sabas; svečių priėmėju — p. 
A. Stankūnas; tvarkos — p. A. 
Zaveckas. Prie garbės stalo, pa
gerbimui karių buvo — Majo
ras Dr. J. Landžius - Seymour. 
Įeit. J. Roman. Jr., WMC p-lės 
M. Preskinytė ir Tinterytė, 
slaugės p-lės Malinauskaitė ir 

į Gendvilaitė. Cambridge Miesto 
mayoras pasakė įspūdingą kal- 

j belę, ragindamas visus lietu
vius, kad rašytų laiškus Prezi
dentui, reikalaujant kad Lietu-

. Po 
visi sve-

Senus Kailinius Išmainome į Naujus —
I. J. Fox kompanija senus kailinius išmai- 

į naujus ir už senuosius duoda gerą nuolai-no
dą. Tai kam dėvėti senus nudėvėtus kailinius, 
kad lengvai galite įsigyti naujus? Ateikite į 
mūsų krautuvę šiandien ir persitikrinkite kaip 
lengvai ir greitai galite kailinius įsigyti.

Šįmet Kalėdose sveikinkite 
savo draugus ir savuosius lietu
viškomis Kalėdų atvirutėmis. 
BALF Centras išleido gražiai 
lietuviškais vaizdais iliustruo
tas Kalėdines atvirutes ir, jų 
visą pelną skiria šelpimui Lietu
vos tremtinių, ypatingai Lietu-; 
vos našlaičiams, kurių yra dau-j 
gybė svetimose pastogėse. Tai: 
per šias Kalėdas būkime tikrais; 

i lietuviais, paremkime savo bro
lius ištrėmime, nors tuo menk-j 
niekiu, pirkdami lietuviškas Ka- va ^U^U ko-greičiausiai 

įgj ledines atvirutes. Minėtų atvi- vir.ta iš raudonojo teroro.
rūkų galite užsisakyti A. Dau- gardžios vakarienės, vis: 
kanto krautuvėje, 187 Webster,^'ai linksminosi, šokdami prie 
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*5$; gražius namus.

dukrelė p-lė Teresė,
P° pamokų, darbuojasi Miesto J Bompane (Navachinski) —var- 
Rotušėje (City Hali). Sveikina- į Jais Barbara - Eleanor. Krikš- 

S me.

1 geros muzikos. Po to. visi skirs- 
į tesi į namus, pageidaudami, kad 

Keletas savaičių atgal, p.p. A.!toki4 parengimų būtų daugiau. 
M. Skyriai, gyv. 154 WebsterjGarbė Cambridžiečiams! 
Avė., persikėlė gyventi į nuosa
vą gražią rezidenciją, prie Pa
lermo gatvės. 
Skyrius ir linkime geriausių 
sėkmių.

Avė.

kuri pernai pavasarį, tokiame pat pa
rengime, nustebino visus savo klasiš
kais šokiais, akrobatika, lietuviškomis 
dainelėmis, deklamacijomis, o savo 
vaidinimu ir šposais visus iki ašarų pri
juokino. Ji ir šį kartą išpildys įvairią ir 
įdomią naujai paruoštą programą. Bet 
visiems pageidaujant suvaidins ir 'Dai
navimo Profesoriaus' rolę.

Rūtelei pianu akompanuos McGill 
Universiteto studentė, Anelė Jokubaus- 
kaitė iš Montreal, Canada.

Todėl įvertinkime talentingus lietu
vių jaunuolius savo gausiu atsilanky
mu. Įžanga su taksais 750 ir $1.00.

Kviečiame atsilankyti — Rengėjai.

sūnus C. Laurutis su šeima. 
Taipgi sveikino ją ir jos sūnus, 
aviacijos leitenantas, A. Mažu- 
taitis iš Afrikos, prisiūsdamas 
motinėlei gražių dovanų, p. A. 
Mažutaitienė per koresponden
tą išreiškia širdingiausią padė
ką p. E. Lučinskienei ir p-lei B. 
Mažutaitytei už malonų mo
mentą. Taipgi ir mes sveikina
me p. Mažutaitienę, jos gimta
dienio proga. A.

SAN FRANCISCO, CAL
BALF Susirinkimas

BROCKTON, MASS

D.

WESTRaD, MASS.
Minstrel Show

Lapkričio 17 d. N. P. bažny- 
Sveikiname p.p. čioje pakrikštyti sekanti kūdi

kiai: sūnus p.p. J. A Pakštų 
(Voveraitės) — vardais, Jonas- 

------- Karolis. Krikšto tėvais buvo
LDS 8 kp. pirmininkas p. P. p-lė E. Jason ir p. J. Balukonis. 

Radaitis su šeima irgi gyvena' Taipgi duktė p.p. J. E. Saka- 
naujoje vietoje, būtent. priejwich (Lakschewictz) — var- 
Columbia gatvės jie pasipirkofdais. Elizabeth - Anna. Krikšto 

p.p. Radaičių tėvais buvo p-lė E. Corcoran 
liuoslaikiu ir p. J. Jankun. Duktė p.p. C. E.

411 UASHINGTON STREET 
BOSTON, MASS.

FERAI. — Lapkričio 22 d., 
parapijos salėje įvyks šaunūs 

I ferai naujos bažnyčios statymo 
■ fondo naudai, geruose galima 
I bus gauti visokių dalykų — 
truks tik “gervės pieno”. Ferus 

! rengia gyviausios parapijos pa
jėgos. Kviečiami yra visi daly
vauti.

Vakaras Pavyko. — Lapkr. 17 
d., Marianapolio Kolegijos stu
dentai puikiai suvaidino patrio- 
tingą veikalą — “Lietuvos Že
mė”. Žmonių atsilankė daug.

Puiki Reprezentacija. — Lap
kričio 3 d., “Darbininko” buvu
siame koncerte labai daug daly
vavo Brocktoniečių. Jų tarjie 
buvo matyti dvasios vadų, pro- 
fesijonalų ir kitų nuoširdžių 
“Darbininko” rėmėjų ir kun. 
Dr. K. Urbonavičiaus gerbėjų.

iI

Lapkričio 17 d., 1946 m. Lucy 
.ir James Saviški namuose įvyko 
BALF 109 sk. susirinkimas, ku
rį pravedė pirm. A. Skirius ir 
sekretoriavo nesenai iš Europos 

j atvykusi tremtinė lietuvaitė — 
Julia Lėsytė. Nors 109 sk. yra 

i neskaitlingas, tačiau nariai yra 
darbštūs ir dosnūs. Daugelis na
rių aukojo gana gerų rūbų, ku
riuos valdyba supakuoja ir tie- 
sioginai pasiunčia tremtiniams 
kaipo Kalėdinę dovaną. Susirin
kimas nutarė paskirti $20.00 iš 
kasos persiuntimo išlaidoms ir 
nupirkimui kenuoto maisto.

Kalėdinis Subuvimas
Taip pat buvo nutarta suruoš

ti BALF klubo nariams ir pa
žįstamiems Kalėdinį subuvimą 
(Christmas Party), kuriuo me
tu padaryti rinkliavą dėl vieno 
tremtinio lietuvio kelionės išlai
dų iš Europos Amerikon paden
gimo. Tas subuvimas numaty
tas padaryti gruodžio 29 d., 
1946.

i fASHINGTON, D. C.
Pabalti jos Skandinavų draugi

jos metinis susirinkimas įvyko 
spalių 28 d. p. L. J. Esunas iš
rinktas tos draugijos pirminin
ku ateinantiems metams. Vice 
pirmininku ir sekcijos pirminin
kais išrinkti šie: Mr. Hanson 
H. Hatheway, Mrs. Ruth S. 
Beckmann, Mr. Roy G. Peter- 
son, Mr. Antanas C. Rutkas, 
Mrs. Marion Tremblay. Mrs. 
Peri Nelson Allen. Mr. Otto S. 
Beyer, Dr. J. de S. Coutinho. 
Kiti valdybos nariai yra šie: 
Miss Helen C. Muntrim. Mrs. 
Ela W. Hathaway. Mrs. John L. 
Perry. Miss Lilly Gunderson, 
Dr. Ellis Haworth.

Majoras Albina Šimkiūtė, 
WAC, įdomiai papasakojo apie 
savo patyrimus su išvietintais 
tarė pagelbėti išvietintiems žmo
nėmis iš Pabaltijo kraštų. Ji pa
tarė jagelbėti išvietintiems žmo
nėms, pasiunčiant jiems drabu
žių ir maisto. Ji patyrė, kad iš- 
vietinti žmonės nenori grįžti į 
savo tėvynes, kol jose bus da
bartiniai valdovai.

Draugijos nariai plačiai kal
bėjo apie išvietintus asmenis ir 
pareiškė, kad jais turi rūpintis 
Jungtinių Tautų organizacija 
neatsižiūrėdama į jų kilmę ir 
tautybę. H.V.S.
h- ------------------------ --------

Šio mėnesio 29 ir 30 dieną, 
bažnyčios salėje, parapijos vai
kučiai rengia minstrelį. Pradžia 
8 vai. vakare. Tikieto kaina 50c. 
Kviečiami visi ne tik parapijie
čiai, bet ir iš tolimesnių ir kai
myninių parapijos kolonijų lie
tuviai. Pamatysite mūsų tik be
sirengiančios jaunuomenės į vi
suotiną gyvenimą gražų vaidi
nimą. Ne tik išgirsite gražių 
dainų, bet, ir pamatysite gražių 
vaidinimų su juokais. Visam 
tam parengimui vadovauja 
rapijos gabi vargonininkė.

Vakarienė ir šokiai
Sugrįžus mūsų kolonijos jau

nimui iš tarnybos, jų pagarbai 
rengiama šauni vakarienė su 
šokiais, draugijos salėj, 23 lap
kričio, 8 vai. vakare. Visiems 
veteranams išsiuntinėta tikie- 
tai dykai. Visi kiti turės užsimo
kėti vieną dolerį. Į tą parengimą 
yra užkviestas principaliu kal
bėtoju plačiai žinomas adv. Ski
pitis, nesenai atvykęs iš Euro
pos. Nėra abejonės, kad visi da
lyviai išgirs tą kas kiekvienam 
lietuviui yra svarbu žinoti apie 
Lietuvą ir jos tremtinius. Tam 
parengimui smarkiai darbuojasi 
sekantieji: Jurgis Janulevičius, 
Valeras Jegelevičius, Petras Sa- 
mulevičius, Juozas Gecevičius, 

I

pa-

to tėvais buvo p-lė B. Taulvy- 
daitė ir p. B. Bompane.

11 d., -------------
įvyko šiomis dienomis p. A. Mažu-

bankietas pagerbimui, taitienė, gyv. 611 Popular St.,
Roslindale, Mass. savo naujoje 
rezidencijoje. turėjo malonų 
surprizą. p. E. Lučinskienė ir 
p-lė B. Mažutaitytė iš Cambrid
ge, p. A. Mažutaitienės gimta
dienio proga, surengė jai malo
nų surprizo bankietą. p. Mažu- 
taitienė, jos gimtadienio proga, I Justinas žala ir Antanas Sala- 
sveikino ją iš Kalifornijos joslveičikas.

Pirmadienį, lapkričio 
viešbutyje Continental, 
šaunus 
grįžusių mūsų parapijos kariu.
Bankietas buvo vienas iš šau
niausių. Ši visa bankieto garbė 
ir jo surengimo triūsas priklau- 

‘so parapijos kleb. kun. P. J. 
Juškaičiui ir kun. J. Dauniui. 
Parapijos alumniečiai, padengi
mui bankieto lėšų, įteikė dova
ną $300.00. Bankiete dalyvavo

i

i

Atsakymas Fr. Rimkui ir 
“Vienybei”

Į praėjusiame susirinkime pa
klausimą apie negavimą lietuvių 
našlaičių buvo atsakyta per
skaitant BALF reikalų vedėjoj 
laiškas. Paaiškėjo, kad iki šiol! 
tik 11 našlaičių tėra atvykę ir 
devyni iš jų lanko mokyklas, o 
du apsigyveno pas lietuvius. 
Taigi, Fr. Rimkaus peranksti 
išlietas šmeižtas “Vienybėje”, 
kad visi našlaičiai laikomi už
daryti vienuolynuose ir kad ku
nigai nenori jų duoti žmonėms 
yra tik prasilenkimas su tiesa. 
Susirinkimas viešai Rimkui pa
reiškė, kad kas nėra nutarta vi
sai nerašytų — nariai tarp sa
vęs šeimyniškai daug ko kalba
si, bet nenori, kad tas būtų nau
dojama bet kurios partijos inte- 

Iresams ar isinuacijoms, bei re
liginei intolerancijai skleisti.

Albert R. Barter
Pirmiau — Pope Optical Co.

Kada Jums reikalingi akiniai tei
kite mums išegzaminuoti akis ir 
pritaikinti akinius. Mes pa .ammi* 

dirbtinas akis
Room 206

Tel. 6-1944

397 Main St.,

I

WORCESTER, MASS
275 Main St., Webster. Mjm
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ZINUTĖS

iMokyklos aidai. Parapijos mo-

DAKTARAI

prakalbas tam reikalui, kurios 
įvyks gruodžio 1 d. Sueikime 
visi pasitarti ir dirbti.

VIETINES ŽINIOS

Tel. ŠOU 2805

Dr.LLhsakanik
Tel. ŠOU 2805

Dr. J. L Pankamb
DR. AMELIA E. RODO

OPTOMETRI8TAI

447 Broadway
Be. Sooton, Mase.

OFISO VALANDOS: —
Nuo B ryto iki 12 vai. diena.

Seredomis: —
Nuo B ryto iki 7 vai. vakaro

DR. AMELIA E. RODO
OPTOMETRI8TAI

447 Broadway
““ Beeton, Mr ~

OFISO VALANDOS: —
Nuo B ryto iki 12 vai. diena.

Seredomls: —
Nuo t ryto iki 7 vai. vakaro

i
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Lietuvis Gydytojas 
278 HARVARD STREET

Kampu Inman arti Centrai 8q 
CAMBRIDGE, MASS. 

Ofiso Valandos 2—4 tr G ■ a
— -

ĮVAIRŪS skelbimai

A. J. NAMAKSY
REAL E8TATE < IN8URANC8 

414 W. Broadway 
South Boston, Mass.

Offlee Tai. So. Boston 0B4B

Res. 37 Oriole Street
Woct Roxbury, Mase.

TeL Parkway 1233-W

Penktadienį, 8 v. vak., bažny
tinėje salėje, W. 5th St., įvyksta 
svarbus So. Bostono lietuvių kykloje visi vaikeliai labai pa
veikė jų susirinkimas aptarti va; tenkinti ir geriausiame ūpe. 
jaus varymą Amerikos Lietuvių Apie 40 vaikučių, kas dieną, 
Tarybos reikalams, t. y., Lietu- valgo pietus parapijos salėje, 
vos gelbėjimo reikalams. So. 492 E. 7th St. Nes šiems perto- 
Bostono lietuviai organizuoja Ii yra namon pareiti. Pietų me

tu vaikučiai sudaro gražų vaiz
dą — restauraną. Dėka ponioms
Averkienei ir Krasauskienei už 
sumanų vaikučiams pietų gami
nimą. Pietų metu seselė su var
peliu mažyčius patvarko.

Viena trečio skyriaus mergai
tė, pametusi savo penktuką, ne
norėjo niekam savo nuostolį 
paskelbti. Tai parėjo pėsčia į 
Nonąuiet St., Dorchester. Gar
bė šiai šeimynai už lankymą 
lietuviškos mokyklos.

Ruošia pabėgėMams siunti
nius. Kaikurios choristės, soda
lietės, ir vytės veikėjos dieno
mis perka, o vakarais siuva 
reikmenėlius lietuvių pabėgėlių 
vaikeliams. Jos taiso didelius 
siuntinius ir, šiomis dienomis, 
išsiųs juos, kad vaikučiai gautų 
prieš Kalėdas. Ši jaunuolių dar
buotė yra pasekmė kapeliono 

1 kapitono kun. K. Jenkaus para
ginimo. Jis nurodė kelioliką lie
tuviškų lagerių, Vokietijoje. 
South Bostoniečiai šiems siun
tiniams sudėjo apie pusantro 
šimto dolerių. Gražus tai žygis.

Arkivyskupo laiškas. Jo Eks

celencija Arkivyskupas R. J. 
Cushing, D. D., prisiuntė klebo
nams laiškus, prašydamas, kad 
jie paprašyti vaikučių ir suau
gusiųjų dovanų Europos badau
jantiems vaikams. Arkivysku
pas, tarp kitko rašo: 

į “Appeals in behalf of the 
starving children of Europe are 
so urgent and pitiable that they 
mušt not be ignored”... 

į Paklausant Arkivyskupo ir 
badaujančių nekaltų kūdikių 
balso, yra statoma puiki kalban
čių paveikslų programa. Filmos 
bus gražios “Who is my Neigh- 
bor” ir kitos. Bus ir juokingų 
paveikslų. Juos rodys kun. Juo- 

1 zas Petrauskas, iš Brocktono,

Parties are always fun — and with Thanksgiving and the Christ- 
mas Holidays ahead, it’s a wise hostess that knows what to serve her 
guests that is different delicious. From temato jaiee for the chil- 
dren to an old-fashioned for Dad, we*ve developod canapds that will 
please even the most finicky. Smart hosteases are also discovering 
the time-saving advantage of serving these snaeks on delicious potato 
chips.

> A PARTY CANAPŠS
Cream Cheeae Rosettes

" Add enoush thiek cream to the 
cream cheeae to make the rhrbt apread- 
inc conaiatency. aeaaon vith paprika 
and add chopped chive. and lemoii 
juice. Daine a paatry tube. make a 
•mali rosette of cheeae on criap |>otato 
chipa. (

) Broiled Shrimp Canapė
Marinate shrimps in French d r ess i ne 

for 1 hour. Place ahrimps under broiL 
cr and cook until ehrimps are hcated 
through. Place one shrimp in the 
center of a curled. crisp potato chip 
and serve immediately.

j Egg and Anekovy Canapė
Chop 2 hard cooked egea fine add 

6 to 8 anchovy Alėta (alao chopped 
fine) to the err and mix in 2 tb« 
pickle reliab. Spread on potato chipa.

Cuctmber and Baeon Canapė*
Mix eaušl varta of diced. broiled 

bacon and mineed cucumber vith ma- 
onnaiae. Spread «■ ploto ehipa and 
sarniob vitb diced erom peppera and 
pearl onions. j.

*-rrodo WMe
Mjih pulp ot 1 avocadu and beat 

u it Ii a rotary e<K beater until llaht and 
fiuffy Add 1 tba. lemon juice. >« tap. 
salt and įį tap. omon juk*. Place on 
table or bar with accompaayinf bowl 
of chipa or eracker*. to be ueed as 
•coopa. J

Blue Cheeae Canapė “ 
Put % eup Blue Cheeae (domeatie 

Roouefort) throuch a aieve: add lį 
pkk. cream cheeae. 1 tap. onion luite. 
2 dropa tabasco aauce. 1 tba. •herry 
wine and 2 t»p. mayonnaiae. Mix thor- 
ouchly and apread on potato chipa. 
Gamiah with paprika, paraley or atnpa 
of creen pepper.

ir sužavėjo bostoniečius savo? 
gabumais. Ji ši kartą pasirodys 

' scenoje iš keturių atvej ;. Rute- 
' lei pianu akompanuos McGii' 
Universiteto studentė .* įeit Jo- 
kubauskaitė ir gi iš Modlreal,

| Canada. Kvieslys.

Bostono Lietuvių Oficialus 
Pranešimas

GAPl (TAI PAN AMOJ

Smarkus ir veiklus Vytis An
tanas Gaputis, ir karui pasibai
gus neapleido savo kariškos tar
nybos — pasiliko laivyne, kaipo 
parašiutininkų instruktorius — 
specialistas. Nesenai jis lapo iš
siųstas Panamos Kanalo zonon. 
Prieš kėlės savaites ten i Įvyko 
ir jo jauna žmona (Genevičiū- 
tė) su sūneliu Antanuku. J r. 
Išvyko orlaiviu. Panama — tro- 
piškas (karštas) kraštas. Kai 
mes čia nuo šalčio drebėsime tai 

Į

I jie ten prakaitą brauks.
Antano tėvelis yra Vyčių kp. 

' namo ir jų biznio “bowiing al- 
į ley” vedėjas. Rap.

I

j

r

r
!
r!!
!!!

Pristatome Alų ir Toniką | 
Mes turime 11-kos rūšių alaus ir įvairių tonikų. Mes alų ir j 
toniką pristatome vestuvėms, į namus, krikštynoms, parems ? 
ir piknikams. Patarnavimas skubus ir mandagus. Saukite: 3piknikams Patarnavimas skubus ir mandagus. Saukite:

BOBIS BEVERAGE CO.
X ARLAUSKAS — X SKENDELIS, Savininkai.

220 E S t., TeL ŠOU 3141, So. Boston, Mass.

Užsisakykite Tanike Pas Mus
Pristotam geriausį toniką 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir visokiems 

Parengimams. 
Kainos prieinamos.

Myopia Club Beverage Co.
Grafton Avė* Islington Mass.

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

Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims yra

SOUTH BOSTON CAFE
VINCAS BALUKONIS,

Savininkas

2SI

4 The proportions of these recipes give a generoos yield. It is also 
possible for all of these canapės to be prepared beforehand and stored 
in the refrigerator. When guests arrive, you are all sėt to serve the 
mizes vrithout that lašt minute, tirinjr, party rush!

«
bažnytinėje salėje. W. 5th St.,1 Trečiadienį lankėsi Mrs. Moni- 
3 vai. p. p., lapkr. 28 d., padėkos ca Booth - Šeikienė. Atsilanky- 
dienoje. Įžangos paskirtos ne- mo proga atnaujino "Darbinin- 
bus. Ką vaikučiai 
paaukuos, tą perduosime Arki- Aušros Vartų paveikslą aukojo 
vyskupui.
bus labai labdaringa atminti al
kanus. Pamatysime kięk ir kas 
atsilieps į badaujančių mažyčių' 
balsą.

GAVO DISCHARGE
Lapkričio 13 dieną buvo gar

bingai atleistas iš tarnybos ka
pitonas daktaras Jonas Zaikis. 
Dabartiniu metu jis yra apsi
stojęs So. Bostone pas savo tė
vus, 7 Winfield St. Paviešėję 

: Bostone {Minai Zaikiai mano ap
sigyventi Kalifornijoje. Linki- 

I me p. daktarui Zaikiui, jo žmo
nai ir dukrelėmis saulėtos atei
ties Pacifiko žaliose pakrantėse

t

ar suaugę ko" prenumeratą metams ir už

“Kalakutų” dienoje $3.00.

Kas Dalyvaus
Lietuvių Liaudies Meno

Sekmadienį, i
gams gelbės bažnytiniame dar- sekmadienį, lapkričio 24. 3 vai.

C.Z. T---- J------— p. p., So. Bostono Municipal sa-

vietiniams kuni- i»ro programoje, kuris įvyks šį

be G.G. Tėvai Jėzuitai.
lapkričio 19 d. dalyvaus: 
• ♦* - * RacIama T .i"Darbininke” p. Ieva 

gyv. Dorchester.

Antradienį, 
lankėsi 
Sandienė, 
Mass., su savo sūnum Richardu,
kuris neseniai grįžo iš karo tar
nybos, ir Darbininkų radio pro
gramos išlaikymui aukojo $2.00.

Karys Richardas Sanda yra 
buvęs Vokietijoje ir kituose Eu- 
rojios kraštuose ir ten suėjo ne
mažai išvietintų lietuvių. Dabar 
jis dirba ir mokinasi Bostono 
Kolegijoje.

LANKĖSI
Šią savaitę lankėsi kun. Pr. 

Juras. LDS Centro pirmininkas^ 
TT. Pranciškonai — Tėvas Jus
tinas Vaškys. provincijolas ir 
T. Juvenalis Liauba ir, T. Vik
toras Gidžiūnas. Taipgi 
kun. Alf. Janušonis ir 
Bernatonis.

Lankėsi Mrs. Ernest 
iš Dorchester. Mass. Atsilanky
mo proga nusipirko “Vytis ir 
Erelis” ir kalendoriaus fondan 
aukojo $1.00.

Lankėsi E. Tamošiūnienė iš 
Athol, Mass. Atsilankymo pro
ga pasipirko įvairių knygų ir 
kalendoriaus fondan aukojo $1.

Lankėsi Antanas Jakštas. At
silankymo proga nusipirko “Vy
tis ir Erelis” ir už Aušros Var
tų Šv. P. Marijos paveikslą au
kojo $1.50.

t| Pagamina gerus lietuvišku pietus,

Vest Breadway,

užlaiko geriausį alų, vyną ir degti* 
nę, ir visiems draugiškai ir mauda* 

giai patarnauja.
South Boston, Mass.

"Keleivis” įsižeidė “Darbinin
ke” tilpusiomis pastabomis lap
kričio 19 d. laidoje, antrašte: 
“Vienybė" Ir “Keleivis” Suta
rė’’. Dar giliau įsiklampojo in
sinuacijomis. Ar kunigai kaiti, 
kad “K." redakcija nesusiorien
tavo, kad tokia "kritika" tik 
pasitarnavo mūsų tautos prie
šams?

BALFo 
“Keleivio" 
gerai žino
leido pinigų, 
vio” redakcija nepasikiausia sa
vųjų apie BALF ą? Koks tikslas 
skleisti nepamatuotas žinias?

direktoriais yra ii 
žmonių, ir jie labai 
kiek ir kur BALF iš- 

Tai kodėl ' Kelei-

t 
ĮVAIRŪS SKELBIMAI

MUZIKA
Dainavimas ir Pianas

Geriausias pamokas šitoj sri
ty duoda profesionali muzikos 
mokytoja p-lė Amelia Tataro- 
nis, kuri turi įgijus muzikos 
mokslo laipsnius A. B. ir M. A. 
Kreiptis į jos muzikos mokyklą:

THREE ARTS STI BIO,
480 BoyistoR St., Boston, Mass.

Tel. KENmore 3571 
Namų, ELIor. 8222

Penktadienį įvyko Bostono 
Komiteto Laisvinti Lietuvą su
sirinkimas, kuriame dalyvavo 
skaitlingai atstovų iš įvairių 
Bostono organizacijų. x

Susirinkimas vienbalsiai iš
rinko Kpmiteto garbės nariais 
kun. P. Virmauskį ir Dr. Pauli 
Jakmauh. Susirinkimas išrinko; 
adv Joną Grigalių pirmininku; | 
A. Ivašką, p. Baltušį, p. Januš-; 
?'į ir M. "'/enį vice-pirmininkais; 
Juozą Arlauską ir Joną J. Ro
maną sekrąįoriais; Dr. Antaną! 
Kapočių ir Adolfą Namaksy iž
dininkais. Į Veikiantį Komitetą 
išrinko: p. Steponaitį, p. Mate- 
jošką ir Praną Razvadauską. 
Adv. Kazys J. Kalinauskas vien
balsiai išrinktas Garbės Pirmi
ninku

Gautas Amerikos Lietuvių 
Tarybos laiškas, kuriame nusta
toma, kad Bostonas privalo su
kelti Lietuvos reikalams — 
$25,000.00.

Nutaita surengti prakalbas 
gruodžio 1 d.. Municipal svetai
nėje. South Bostone. į kurias 
pakviesti kalbėtojus: adv. Ski
pitį. o jei jo tą dieną nebus ga
lima gauti, tai kitą įžymų lietu
vi. Valdyba buvo įgaliota taipgi 
pakviesti vieną iš mūsų įžymes
niųjų valdininkų kalbėti šiose 

’; prakalbose.
Nutarta kviesti Lietuvos Gar

bės konsulą, adv. Antaną O. 
Shallną.

Toliau nutarta suruošti Lie
tuvos Nepriklausomybės šven
tės minėjimą, vasario 16 d.. So. 
Boston High School auditorijo
je. Kalbėtojais kviesti studentą 
Bronių Budgina ir Senatorių 
Vandenberg.

Komisija yra pasiryžusi su
kelti jai skirtą kvotą $25.000 
Lietuvos reikalams.

Kitas Komiteto susirinkimas 
Įvyks penktadienio vakare, lap
kričio 22 d., šv. Petro lietuvių 
parapijos bažnytinėje svetainė
je. W. Fifth St., South Bostone. 
8-tą vai. vakare.

Jonas J. Romanas,
Bostono Komiteto Laisvinti 

Lietuvai sekretorius.

GERAM VARGONININKEI
Vieta

Re v. J. J. Matutis
396 Church Str. 

New Britain, Conn.
(19-22)

CLEANING WOMEN wanted. 
40 hour week ALFRED HALE 
RUBBER CO. 26 Spruce St., 
No. Quincy, Mass.

(15-2)

REIKALINGA
merginų prie counterių.

Atsišaukite —
HOVEY’S

pas Miss Brou n, 
Employment Office, 

ant trečių lubų.

RenmaMški Skausmai
Deksnio Galinga Mestis, sudaryta 

i§ daug skirtingų elementų, turi sa 
vyje galingą, dilimą. Šildydama ga
lingai. ištarpins Reumatifikus skaus
mus, rankų, kojų skaudėjimų ir tir
pimą. dieglius, šaltį. Daugumui žmo
nių pagelbėjo ir tamstai pagelbės. 
Nelauk ilgiaus. ale tuojaus įsigyk 
DEKENS OINTMENT. arba rašyki
te į dirbtuvę. Kaina 2-oz $1.00; 4-oz. 
$2.00. Ekstra didelė dėžė 16-oz. $5.00.

DEKEN'S OINTMENT CO.
P. O. Box 666, Newark 1, N. J.

Bostono Lietuvių Tautinių 
Šokių Grupė, kuri skirstosi į 
tris grupes, sulig amžiaus. Pir-! 
moję vietoje yra tos. kurios ma
žos būdamos, jau šoko Lietuvių 
Dienoje, Pasaulinėje Parodoje, Į 
New Yorke, o dabar jau išau
gusios į “Sueet Sixteen". Jos 
kitataučių tarpe atstovauja lie
tuvių jaunimą, o antroji grupė 
atstovauja vaikus. Trečioji gru- !’• ........... .....

nasirndvs tik „irma karta-’"?- »"• » A'?'- ^S™0' 4" VaL '‘“'j“*5
Ji jau keli metai je. Atsišaukite: Alfred Hale 
Pasimelskime, kad Rubber Co., 26 Spruce St., No.

Dievulis jai grąžintų sveikatą. Quincy. Mass. (22)

*

Sunkiai Serga 
Kohanskienv I

Carn-Lapkričio 20 d. išvežė 
bridge ligoninėn sunkiai ser
gančią p. Viktoriją Kohanskie- REIKALINGA moterys prie

Res. Šou 372$ Šou 4618

urnuanian rurninm w.
MOVERS — 
Insured and

Bonded 
Looel & Long 

Dieta nee 
Moving

326.328 W. Broadway
So. Boston. Mass.

GRABORIAI
|)ė pasirodys tik pirmą kartą— - —

' jų amžius — 2-4 metų. Grupėje Į l)orc^estei • 
Lyra dvi poros dvynukų 3 ir 10 ®erga‘. 
metų.

Pirmu syk Bostone, viešai pa
sirodys Luce Zaikienė - Pilipo- 
nvtė. Ji lankė gimnaziją Klaipė
dos krašte, o ją baigė jau išva
duotame Vilniuje. Rusams oku-| 
pavus Lietuvą ji grįžo savo gim
tinėn Amerikon su paskutiniais 

, emigrantais “American Le- 
George gion" laivai. Ji ištekėjo už bos-j

■ toniečio Leit, Dr. Jono Zaikio.
p. Zaikienei pianu akompanuos 
dainavimo ir muzikos mokyto
ja Amelia Tataronytė. Lietuvos 
našlaitė iš Suvalkijos, praeitą 
vasarą atvežta iš Vokietijos pa
sakys eilėraščius “Likusiai Mo
tinai” 
vi” - 
čiaus.

Na ir Kanados lietuvių žvaig
ždute Rūtelė Kilmonytė. kuri 
prieš pusantrų metų nustebino

lankėsi 
kun. J.

I
i

— Maironio ir “O Lietu
- Aisčio - Aleksandravi

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ OR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS SVČ.
Pirmininkė — Eva Markslenė,

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

Vice-Pirmininkė — B. Gailiūnlenė, 
Prot. Rašt. — Ona Ivaškienė.

440 E. 6th St.. So. Boston. Mass.
8 Winfield St., So. Boston, Mass. 

Finansų Rašt. — B. Cūnienė,
29 Gould St., W. Roxbury, Mass. 

Tel. Parkway—1864-W 
Iždininkė — Ona Staniuliūtė,

177 West 7th SL. So. Boston, Mass. 
Tvarkdarė — Ona Krasauskas.

11 Springo’- St.. So. Boston, Mass. 
Kasos GI. — Elzbieta Aukštikalnytė,

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

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

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolų raštininkę.'

I

•V JONO EV. B L. PA8ALPIN88
DRAUGIJOS VALDYBA

Pirmininkas — Juozas Svagždya,
301 6th SL, So. Boston, Maus. 

Vlce-Plrmlnlnkaa — Pranas TuleikU
702 E. 5th SL, So. Boston, Mass.

Prot. Ra£L — Jonas Glineckis,
5 Thomaa Pk., So. Boston. Mssa 

Fin. Rašt. — Aleksandras Ivaška,
440 E. Sixth SL, So. Boston, Maso.

Iždininkas—Stasys K. GriganaviCiu*.
699 E. Seventh St.. So. Boston. Masa

Maršalka — Jonas Zalkls,
787 E. Broadvvay, So. Boston, Mass 

Draugija laiko susirinkimus kas trs
čią aekmadicnj kiekvieno mfcnesic
2 vaL po pietų. Parapijos saM;
492 K. 7t» 8L. So. Boston, Masa

FIRST NATIONAL STORES
5UPER Oaa&ty MARKUS

TURKEYS

So. Boston Fumiture Co.
Matrasai naujai perdirbami. 
Kainos pranešama iš anksto.

380% West Broadway,
Tel. ŠOU 2758 

Jūsų kreditas geras. 
Pristatymai skubus.

LeaveYour 
OrderToday 

For a Tendcr, 
Plump, Northern 

Thanksgiving 
M Turke y

i

S. Baraseviita ir Sūnus
MOTERIS PAGELBININKB 

Lietuvių GraboHue Ir 
Balaamuotojae 

Turi Notaro Teteoa

254 W. Broadvvay
SO. BOSTON, MASS.

Tel. SOUth Boeton 2580
Sūnaus gyvenamoji vieta —

838 Dorchester Avė.
TeL COLumbte 3587

87c
CRANBER8Y 

SAUCE

NEW ENGLANDVll/EK PRESU MADE

OCEAN SPRAY
WALNUTS NEW CROP CALIFORNIA

RAISINS 
PIE CRUST 
MINCE MEAT 
MIXED NUTS 
CAKE FLOUR 
DROMEDARY

FINAST SEEDLESS

JII-SY

FINAST

FIVE 
VARIET1ES

vurrc sppay

FRUIT PEILI
Crtron, lomon, Oranže Pa»l*

l/2 gal 
JUS

I6 ox
CAN

C.llo. 
LB PKG

II oz
PKG
80:
PKG
9 oz
PKG

LB
CELLO.

44o-
PKG
3 oz
CAN

45c 
23c 
49c 
25c
13«
14c
51c
27c
13c

NEW ENGLANDS LARGEST RETAILER
. . . OF //ne fo o cfs

1

CASPER
FUNERAL HOUI
187 Dorchester Street

South Boeton, Mane.
Joseph W.č

(KASFERAS) 
Laidotuvių Direktortaa 8r% 

Salaamuotojas 
NOTARY PUBLSC 

Patarnavimas Dieną tr NaK| 
Koplyčia Šermenims Dykai 

Tol. 8OU Boeton 1487 
800 Boston 3880

ZALETSKAS
FUNERAL HOMS

564 East Broadvvay
SOUTH BOSTON, MAJM.

D. A. Zaletskae, F. E. Zaletskas 
Graborlal Ir Balsamuotojal

Patarnavimas dieną ir naktį 
Koplyčia termenlme dykai 

NOTARY PUBLIC 
Tol. 8OU Boeton 0818 

8OU Boeton 2800
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HYTEVIUB Ieškomieji ar apie juos žinan
tieji maloniai prašomi atsiliepti: 

CONSULATE GENERAI 
OF LITHUANIA 

41 Mest 82nd Street 
New York 24, N. Y.

(Bus daugiau)

Lietuvos Generalinio Konsulato New
Yorke Paieškomi Asmenys:

I

&

šv. Onos Dr. šokiai

NEWARK N. J.

draugijos narės kviečia 
paremti šį parengimą. M.

VALSTYBIŲ ZIMBS
YATERBIIRY, CONN. i

— - ... 1 Šv. Onos draugija, seniausia
LDS kuopos susirinkimas į- mūsų kolonijoj, rengia šokius.

vyks lapkričio 24 d., pirmą vai. 
po pietų, šv. Juozapo parap. se
nos mokyklos patalpose.

Kviečiame narius skaitlingai 
atsilankyti, ir kurie esate sko
lingi už “Darbininką” prašome 
atsilyginti. Vaidyba.

lapkričio - Nov. 24 d., parapi
jos svetainėje. 339 Greene St. 
Kviečia visus šios kolonijos ir 
iš apylinkių kolonijų lietuvius 
dalyvauti ir linksmai laiką pra
leisti prie smagios IRV. Hintz. 
ir jojo populiarios muzikos, šv. 
Onos 
visus

Choro šokiai
Šv. Kazimiero parapijos cho

ro šokiai įvyko lapkričio 10 d. 
Dalyvavo daug jaunimo iš Cor.n. 
valstybės miestų ir miestelių, 
kas sudarė labai didelį įspūdį.

Visi maloniai vaišinosi, šoko 
ir draugiškai kalbėjosi. Dalyva
vo daug iš karo tarnybos grį
žusių jaunuolių, kurie džiaugėsi 
sutikę savo drauges ir draugus. 
Tai buvo tikrai sėkmingas 
rengimas.

pa-

Moterų Gildąs ir Jaunu 
Vyrų Klubas

Postas priėmė rezoliuciją ir 
nutarė rinkti aukas nupirkimui

Amerikos Lietuvių Veteranų 
tostas paruošė ir priėmė origi- 
nalį ženklą, kuris turi Lietuvos 
istorinį dugną ir kraštuose pos
to vardą — Lithuanian Ameri
can Veterans. Šie ženklai ir ke
purės bus gatavos ir veteranai 
dėvės savo pirmuose šokiuose, 
kurie įvyks sausio 11 d.. 1947 
m.. Šv. Jurgio svetainėje. 180 
New York Avė.. Newark. N. J.

į Šokių komitetą sudaro šie ve
teranai : pirm. Jonas Simmons: 
nariai — Petras Mitchell. Al. 
Ponelis, Jonas Rapple. Stasys

Moterų Gildąs ir jaunų vyrų Urbine. G. Morris ir G. Levis, 
klūbas labai sėkmingai veikia Vice komandieriui M. Bartnikui 
mūsų parapijoje. Teko girdėti, rezignavus ir vykstant į Flori-' 
kad moterų gildąs suruošė sek- dą, į jo vietą išrinktas Juozas 
mingą maskaradų vakarėlį. Schichnius. 
Taipgi ruoš kitus vakarus dėl 
naudos gildos ir parapijos.

Sveikiname Moterų gildą ir tautinių spalvų ir posto spalvų, 
jaunų vyrų klūbą ir linkime sek- Išrinkta komisija — J. Levis, 
mingos darbuotės. Jonas Arloff. A. Vaškevičius ir

------------- i Al. Ponelis.
Mūsų Ligoniai Sveiksta Senior vice komandierius An-

Po rimtos operacijos jau iš Ii- tanas V. Vaškevičius pranešė, 
goninės parvyko į savo namus kad nėra Amerikos Lietuvių 
Joana Dzikienė. kuri savo šei- postų sąrašo. Norintieji sudary- 
mos globoje sveiksta. Linkime ti centralinę. viai postai ir adju- 
Joanai Dievo palaimos ir grei- tantai susirašykite su Anthony 
tai sustiprėti sveikatoje. ,V. Washkewich. 61 Napoleon

Judyta Kazlauskienė po ope- St.. Nevark, N. J.
racijos jau tiek pasveiko, kad Sekantis posto susirinkimas 
sekmadienį atsilankė į bažnyčią. įvyks antradienį, lapkričio 26 
ir visi džiaugėsi pasimatę su p. d.. Šv. Jurgio draugijos svetai- 
Kazlauskiene. kuri yra mūsų nėję. Nevarke. Kalbės svečias 
parapijos veikėja. kalbėtojas. Edward Gorrko,

HDarbininko'' Knygyne
Galite Gauti Šias Knygas

ŠVENTASIS RAŠTAS — NAUJASIS TESTAMENTAS
J. E. Arkiv. J. Skvirecko vertimas. NAUJASIS TESTA

MENTAS apima visas keturių evangelijų knygas: Apaštalų 
Darbų aprašymą; laiškus Apaštalų: Šv. Povilo. Šv. Jokūbo. 
Šv. Petro. Šv. Jono. Šv. Judo ir gilųjį ateinančių iš ano pa
saulio dalykų Apreiškimą, surašytą apatšalo Šv. J=no. Nau
jame Testamente yra surašyta Viešpaties Jėzaus darbai ir 
stebuklai.
ŠVENTŲJŲ GYVENIMAI — 
Skaitymai Kiekvienai Dienai

Knyga turi netoli 1000 puslapių, gausiai paveiksluota, 
puikiais, stipriais apdarais su aukso kryžium ant viršaus. 
Kaina tik $4.00.
ANGUŠKAI-UETIATŠKAS ŽODYNAS 
(English-Lithuanian Dictionary)

Mes siūlome jums Angliškai-Lietuvišką Žodyną, kuris yra 
laikomas vienas iš geriausių. Jo formatas-dydis: 6 coliai per 
4". 400 puslapių: kietais, stipriais audeklo apdarais. Parduo
davo po $4.00 :dabar mes jums siūlome bargeną — atiduoda
me už $3.00.
“VAI LĖKITE DAINOS” — Gražiausių Liaudies 
Dainų Rinkinys

Paruošė KUN. J. DABRILA. Papildytą rinkinį išleido 
kun. Pr. Juras. Knyga 220 puslapių, nedidelio formato. Telpa 
233 gražiausios populiariškiausios liaudies dainos. Kaina 75c. 
KAIP TAPTI AMERIKOS PILIEČIU?

Tai yra labai naudinga knygutė, kuri daug padės tiems, 
kurie ruošiasi gauti Amerikos pilietybės antruosius popie
rius. Joje yra trumpai suglausti klausimai ir atsakymai ang
lų ir lietuvių kalbose. Knygutė mažo formato. Gali moterys 
ją įsidėti į ridikulį (pocketbook). Didelės raidės, spauda aiš
ki. Kaina 25 centai.
KATEKIZMAS — Anglų ir Lietuvių Kalbose

Parašė kun. M. J. Duffy, vertė kun. J. K. Miliauskas. Ka
dangi mūsų išeivijos vaikų dalis gimtosios kalbos nemoka, 
tad mokytojams bei mokytojoms prisieina tikėjimo dalykus 
aiškinti lietuvių ir anglų kalba. Tokioms pamokoms ir išleis
tas šis Katekizmas. Vienas puslapis anglų kalba, kitas — 
lietuvių. Klausimai ir atsakymai trumpi ir lengvučiai. Kaina 
20c.
“VYTIS IR ERELIS”

Parašė Jonas Kmitas. “Vytis ir Erelis“, apysaka iš lietu
vių kovų su lenkais ir bolševikais. Knyga t; ri 576 pusi., be 
galo įdomi. Šią knygą pradėjęs skaityti nepaleisi iš rankų iki 
visos neperskaitysi. Kaina $2.50.

“DARBININKAS"
366 W. Broadway, So. Boston 27, Mass.

į SUP_ER_AAARK£TS_

TURKEYS
AlF'sFAMOUS PILGRIM BRANG

Piump. se*lwte*d birds with nieaty
bnasts an<5 juicy tolute rn**ss. A Pilgrim 
brand turkly is a turkly you can enjoy 
and serve with prid*-.

ŠIMKŪNAS, Aleksandras, iš VALAŠINSKAS, Jonas, gyv. 
Pavircuvės km., Joniškio vai., VVashingtone. 
Šiaulių aps., gyv. Philadelphia. į

i
ŠLIUŽIENE - Snieškaitė, Ste- 

11a, gimusi Amerikoje, ir dukte
rys Grasilda ir Sitvija, gyv.

:Brooklyne, į kur atvyko 1938 
metais iš Lietuvos. į

ŠLIUŽAS. Kazimieras, gyv.
Philadelphijoje.

i ŠMITAS, Andrius, iš Valavi- 
;čiu km., Keturvalakio vai., Vil
kaviškio aps., gyv. New Yorke.

ŠMITIENE, Janina. ;
| ŠNIUKAS, Pranas, iš Vaišno- 
rių km., Gruzdžių vai., Šiaulių 

‘ aps. |
I ŠTRAMAITIS, Jurgis, turė- 
jęs giminiu ar pažįstamų Pa
jevonio vai., Vilkaviškio aps. j 

ŠUKYTE, Ona, iš švainiškių 
km., Panevėžio aps.

! ŠVAŽAS, Adomas,

i
I
I

Leave Your

ORDER NOW!Į 
brolis 

Bronės, spėjamai kilęs iš Ma
žeikių aps., gyv. Čikagoje, La- 
fayette St.

TAMOŠIŪNIENE - Žilinskai-J 
tė, Konstancija, iš Pajevonio, 
Vilkaviškio aps.

, TAMULIS, Izabelė, iš Radvi-' 
Jliškio, Šiaulių aps. ,

___ 1 Parapijos choras turės savo’ TAUTKUS, Antanas, iš Luko-; 
Visi metinį koncertą ir labai juokin- šaičių km., Gruzdžių vai., šiau- 

gą komediją. Bus daug gražių cPs-» S3'v- Brooklyr.e, Grandu 
lietuviškų dainų. Visi atminkite
lapkričio 24 d. parapijos sve-’ TŪLA, Jonas ir Tūla, Vincas/

URBIETIS, Steponas ir Vin
cas. 1

URBONAS, Leonas. Apoloni
ja ir Liudvika, gimę Amerikoje,

; vaikai Valioknytės - Urbonie- 
’nės.
i VADAIŠA, Jonas, iš Drobiš- 
kių km.. Salaku vai., Zarasų a. j 

Į VAINAUSKAS, Barbora, gy
veno rodos New Yorke.

i VAINAUSKIENE. Monika, 
gyveno New Yorko mieste ar 
valstybėje.

VAIŠVILA, Antanas, gyv. Ci- 
jkagoje. Vedęs, turi du sūnus ir 
! dvi dukteris.
■ VAITEKŪNAITE, Virginija,' 
. Vaitekūnienė - Maziliauskaitė 
į ir Vaitekūnas, gyv. Illinois vai-; 
I stybėje. Kilę ar turi giminių Kė-; 
dainių aps.

VAITIEKŪNAS, Vladas, 
Kuprėnų km., Biržų aps.

VAITKUS, Vincentos ,iš 
rainių km., Žvingių parap., Tau
ragės aps.

VALAITIS, Jonas. 
“Drobės” dalininkas 
ir ten lankėsi, kilęs 
minių Alvito vai., 
aps., gyv. Čikagoje.

VALANČIUS -
Kotryna, duktė Kajetono, iš į 
Šimkaičių vai., Raseinių aps.

VALANTINIENE - Kragytė, 
Barbora, gyv. Čikagoje.

Britas karo veteranas Enc J. Cooke, ant sa
vo dviračio susikrovęs įvairius ryšulius, patė- 
mytas važiuojant Chicagoje, kuris jau pervažia
vo 6850 mylių. Sakoma, geras sportininkas, kad 
galėjo išminti dviratį per tokį tolumą. Jis atvyk
sta iš Kanados.

Service Officer of the Veterans 
Aliianci of Esoe:; Cour.ty 
dalyvaukime.

HaRTFORD, CONN tainėj, 7-tą vai. vakare. Po kon- iš Stakliškių, Alytaus aps. 
. . . T’r>r>TV"TTe, . , „ , . ! cerio ir vaidinimo bus šokiai..S v. Jono Evangelisto draugi-. , Choras kviečia visus atsilanky-]os metmes sv. misios uz drau- J. 1 ti irgijos m rusius ir gyvus narius 

įvyks Padėkos Dienoje, lapkr.;
28 d.. 9 vai. rylą. Pageidaujama, 
kad nariai atsilankytų į bažnyC

i čia. Tas yra daroma nuo pat 
draugijos įsisteigimo, 
konstitucijoje yra 
kad kasmet Padėkos dienoje 
būtų užsakytos šv. mišios. Daug 
narių jau yra apleidę šį pasau
lį, gal bus arti šimtas. Rap.
—

Lapkr. - Ncv. 26 d.. 8 vai. va
kare. įvyks priešmetinis svar
bus susirinkimas Švč. Trejybės 
Vyrų klubo. Visi nariai kviečia
mi dalyvauti. Bus valdybos rin
kimas ir kiti dalykai aptarti. Po! 
susirinkimo bus užkandžių dy-; 
kai. Raporteris.

pasilinksminti.

KEARNY, N. J.
Penktadienį, gruodžio 6,

i

BR9GEPCRT, CONN.

O.

bus 
net ir rodoma judamieji paveikslai — i 

pažymėta, i “Šv. Jonas Bosco”, L.A.P.C. sa
lėje. 134 Schuyler Avė. 7:30 v. 
vakare. Įžanga 50c.

Pelnas skiriamas mūsų Pran- 
ciškietėms Seselėms. Visi tą va
karą atsilankykime ir parodyki
me Seselėms savo atjautimą.

Mažų berniukų Sodalicija, nuo 
8 iki 14 metų amžiaus, priėmė 
bendrai šv. Komuniją lapkričio 
17 d., laike 9 vai. šv. mišių.

Po mišių įvyko pusryčiai na
melyj šalę bažnyčios. Pusry
čius pagamino A. Shaukonienė, 
L. Lutkienė ir H. Jankauskienė.

A.EJ8.
Gi-

Be assured of a traditionai ThanksgKnng turkey—ask for 
“Pilgrim"—youll likę itl

• FOR THE SAMU FAMILY • FOR THE SMALL OVEN
OįūJVL blLit bm^ iL,—

HALF-TURKEY
You get mere for your money! ... A half turkey is easier 
to carve—easier to serve—and, roasts mere evenly.

STEAK.r ROAST
HEAVY STEER BEEF CQC

GRADE AA o< A LB V U
Choice of — Porterhouse, 

Sirloin, Top or Bottom Round

LB 53*
LB 49*
LB 53*
LB 43*
LB 49*
lp 69*
LB 43*

Bik Danei Heavy Stee< B, et KIBniaSl GrafleAAorA

Chack Roast ™ 
Faicy Brisket Corned M_ ■__ FRESHLYnaiNBirg ground 

StewBeef BOKEIESS

ParkCheps T-V 
Fresh Picoics
Skiiless Fraikforts LB 49* 
Large FmrTT.i 49* 
HaMockFilIets Fancy LB 45* 

LB 33* 
PINT 59*

freshdlC3K VH SlICED

Oiohaigs OPENEO

■■. *

FOR Y08R 
HOUIAY 
FEAST!

^22*
Prtiig ^36* 

u8 23*
1 OZ 
FKG U

LB 49*
Jel%53«

89* 47*

A&P Paapkla
R&R PLUM

Cranberry Ocean VflaUv Spray-Strained 
poultry Deli 3 SEASONING 

Citrai Peel 
WalMts
HiUam Ltuffy MottUMCr GAL. JUG

• AT OUR DAIRY DEPT. o
MEL-O-BIT

WHITE or ( OL.
AMERICa

CHEESt 
.59' 

oLlCED FOR YOUR CONVEMENCE

S!

Lapkričio 9 d. įvyko jungtu
vės Šv. Jurgio par. bažnyčioje 
Edmunde Norkevičiaus sūnaus I
Edvardo. Šliūbas buvo iškilmin
gas. kurį suteikė kleb. kun. J. V. 
Kazlauskas. Laike šliūbo giedo
jo solo jo sesutė “Avė Maria”, 
ir p. F. Česikas “Prieš tavo al
torių”, solo, vargonais grojant 

i A. Stanišauskui. Pietūs įvyko 
parapijos svetainėje, kur daly
vavo kleb. kun. J. V. Kazlaus
kas. vikaras kun. W. Pranckie- 
tis ir varg. A. Stanišauskas. 
Buvo daug svečių Norkevičių 
brolis ir kiti, giminės ir pažįsta
mi. Edvardas nuo mažens buvo 
altoriaus tarnautojas net iki 21 
metų amžiaus, kol kariuomenėn 
buvo iššauktas.

—————
Tarybos vietinis skyrius turė

jo susirinkimą, ir plačiai apkal-j 
bėjo ateinantį vajų, kur visi pa
sižadėjo pasidarbuoti dėl Lietu
vos atgavimo laisvės, sukeliant 
tam tikrą sumą. Nutarta kreip
tis pas kleboną dėl gavimo pa
rapijos svetainės gruodžio 15 d., 
kur įvyks vajaus reikalais pra
kalbos. Kalbės tik atvykęs iš 
Europos adv. R. Skipitis. Pra
kalbos bus 4-tą vai. po pietų.

Taip gi BALF vietinis sky
rius turėjo savo susirinkimą, 
kur atstovai išdavė platų repor- 
tą iš praeito seimo. Taipgi buvo 
plačiai apkalbėta Šalpos Fondo 
reikalai, ir prasidėjus vajui, 
bus pasidarbuota Lietuvos išvie- 
tintųjų reikalais.

Petro Babicfco Eilėraščiai
Italijoje išėjo antra laida Pet

ro Babicko eilėraščių: Toli Nuo 
Tėvynės”. 101 pusi, gražiai at
spausdinta knyga. Jos kaina 
$1.00. Norintieji užsisakyti šią 
knygą, kreipkitės šiuo adresu: 
V. Tūbelis, 5015!-> Kenmore 
Avė., Chicago, III.

buvęs 
Lietuvoje 

ar turi gi- 
Vilkaviškio

Vaičaitytė,

Pittsburgh’o:

ANTROJI PITTSBURGHO IR APYLINKĖS 
Šv. Pranciškaus Mylėtojų ir Tretininkų 

KONFERENCIJA 
Pirmame Advento Sekmadienyje 

Gruodžio 1 dieną 
šV. KAZIMIERO PARAPIJOJE 

2114 Sarah St., Pittsburgh, Pa.
Konferencijos Programa:

1 P. M. — Šv. Kazimiero parapijos salėje
Šv. Kazimiero parapijos, Dangun Žengimo ir šv. Vincento par.; 
Braddock, Bridgeville, Homestead, Du Bois, Vandergrift, Pa., 

Youngstown, Ohio.
Tretininkų Kongregacijų Tarybų Posėdis.

3 P. M. — šv. Kazimiero par. bažnyčioje — pamokslas, iškilmin
gas įžadų atnaujinimas, maldos, giesmės ir Gen. Absoliucija.

4 P. M. — šv. Kazimiero par. salėje: 
Tėv. Dr. Viktoro Gidžiūno, O. F. M. paskaita:

“šių dienų Tretininkų uždaviniai pagal Popiežiaus Pijaus XII 
nurodymus“ 

Tėv. Justino Vaškio, O.F.M. trumpas referatas: 
“Trečiasis Ordinas ir Taika“.

Paklausimai, malda ir užbaiga. 
PRIEŠ KONFERENCIJĄ: 

Lapkričio 28-30 d.
40 Valandų Atlaidai ir Tretininkų Rekolekcijos. 

Konferencijon kviečiami dalyvauti:
Kunigai Klebonai ir Asistentai, Šv. Pranciškaus Mylėtojai ir Tre
tininkai iš sekančių Pittsburgh’o ir apylinkės Lietuvių parapijų: 
Pittsburgh, Pa.: Šv. Kazimiero, Dangun Žengimo, Šv. Vincento; 
Braddock Pa.; Bridgeville, Pa.; Homestead, Pa.; Donorą, Pa.; 

Du Bois, Pa.; Vandergrift, Pa., Youngstown, Ohio.
Per Serafišką šv. Pranciškaus Meilę Į Taiką!
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DON T FORGET DATES, NUTS, PIGS. ETC
CannsuL
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Dole’s Jvice
Grapefruit Jiice 
Orangs Jaice
Blemled Jaice
• AT CJR DAIRY DEPT! • 

Cbeddar Cheese WhiteLB 65*
Mel-O-Bit pc^ste° lb 68*

FLORIDA ORANGES 
PASCAL CELERY 
FLORIDA TANGERINES 
SWEET POTATOES 
IMKITE ONIONS
Sfush BUTTERNU1 I 

Grapefriit *«*" 5 or

LAR^F CAUF0RNIA

150 c 17os

**JNE 
MPPl e

46 7
GAN

18 0? 4 Ar
CAN |O

4c6a°sz 25*
4X,37®
4^ 33*

36*
Evafi.MHk f'ouke 3 *
NectarTea 
Piseaffle Chunks 
Fnrit Cecktail 
S’iced Peaches 
Saagbeiti 
RltzCrackers NBC 

Natisca IUO*> Braa 
Oakite

PKG '

Dc»:c *
NO 2

t «
NO 2'- CAN

;o
AlP 'AN

fcrarco 15: Oz
American CA

i l8
PKG
I LB
PKG

S9*
34*
24*
36*
30=
15*
29*
19®
10*PKG

IVORYSOAP IVO
LARGE 4 Qc uA
CAKE IO R*

•‘When AvailaDle”

RY FUKES
RGE QEC
(G VU
hen Avaiiabie”

IVORYSOAP CAM
MEDIUM 4 

CAKE I U CA
"When Availablc” “W

AY SOAP 
«10e
hen Available”

IVORYSOAP BLU
PERSOMAL 7c 24ž

SIZE CAKE f p,
“When Availabte”

l-WHITE 
= 10'




