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Katalikas, kurs neremia i 

katalikiškos spaudos, ne
turi teisės vadintis geru 
Bažnyčios vaiku.

Vyskupas Ketteleris.
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Lapkričio 22 d. š. m. mū
sų išeivijos didžiausia Lie
tuvių R. K. Susivienymas 
Amerikoje mini savo gy
vavimo 60-ties metų su-| 
kaktį.

LDS Centro pirmininkas! 
ir Garbės narys abiejų or-į2 
ganizacijų, kun. Pr. M. J u- grįžo iš lankymosi 
ras tarp kitko rašo: idelphia, ° T7I‘

“Mūsų Susivienymas yra:Boston 
lietuvių katalikų narių gy- Šiandien 
vybės, sveikatos apdrau-įkad Jung. 
dos kooperatinio pobūdžio atmeta Flushing Meadow, 
ir kartu fraternalinė (bro- New Yorke, savo pasto- 
liškos meilės) organizaci- ]viam centrui, 
ja. Joje visi nariai yra ly-i Jung. Tautų komisija, 
gūs ir apsaugoti religiniai,! kuri lankėsi minėtose vie- 
tautiniai ir medžiaginiai... i tose, linksta prie Philadel-. 
Į Susivienymą telktis yraiPhijos arba San Francisco. 
garbinga ir naudinga, nes Pastaroji vieta esą tinka-J 
ši organizacija yra stip- miausia. Philadelphia per- 
riausia mūsų tvirtovė išei- daug arti Washingtono — 
vijoje.” Jung. Valstybių sostinės. •

Kun. J. Kasakaitis, Susi-i Speciali grupė peržiūri 
vienymo garbės narys, ra-i komisijos raportą apie į- 
šo: i

“Po laimingų ir audrin
gų metų, visada mūsų Lie
tuvių Katalikų Susivieny
mas buvo gairėmis lietuvių 
išeivijos tarpe: visada kė
lė ir žadino tautinį ir tiky
binį jausmą, visada budė
jo sargyboje ir gynė nuo 
visokių užmačių, skriaudų, 
kurias mėgino įskverbti 
mums mūsų tautos ir tiky
bos priešai.”

p. Leonardas šimutis, -
LRKSA Prezidentas, tarp 
kitko rašo:

“LRKSA siekia ir sieks 
kiek galint daugiau jauni
mo įtraukti kad ne tik jo 
gyvybę apdrausti, bet kad 
sudaryti jam galimumus 
plačiu mastu veikti mūsų 
religinėje, kultūrinėje ir 
socialinėje dirvoje ir tuo 
būdu lyg ir apsidrausti 
save religinio ir tautinio 
išsilaikvmo atžvilgiu.

“LRKSA dirba ir dirbs, 
kad padėti rusų bolševikų 
pavergtiems Li e t u v o s, 
žmonėms išsilaisvinti ir; 
atsteigti savo laisvą, ne
priklausomą ir demokrati 
nį gyvenimą”.

Kun. Jonas Balkūnas ra- legacijos nariais praneša, 
šo: kad IRO konstitucijos pro- i

“Burtis bendrai lietuvių jektas praeis veik be patai- į 
veiklai savo naudai ir gin- sų, kaipo kompromisinis,1 mas ir teisiamas dėl nesi- 
tis nuo tautos priešų Susi- betgi tremtiniams nėra ko laikymo teismo įsakymo 
__z------------------------- j___- —i---- bįjotį: prievartos niekur atšaukti pranešimą, kad1

nebus taikoma. | sutartis su valdžia nu-i--------------------------------------------------------------------------- j

VOL. XXXI — No. 90. Tel. SOUth Boston 2680 PENKTADIENIS (Friday), GRUODŽIO (December), 3 D., 1946 M. Tel. SOUth Boston 2680 FIVE CENTS.

Jung. Tautų Komisija 
Atmeta HewYorkį

Lake Success, N. Y., gr.
— Jung. Tautų komisija

i Phila-i
San Francisco, 
ir VVestchester. 
jau paaiškėjo, Į 
Tautos tikrai

, vairias vietas. Antradienį 
ar yėliau įteiks Jung. Tau
tų susirinkimui pasiūly
mus.

Bet Jung. Tautų susirin-, 
kime gali kilti skirtingų 
nuomonių ir jis gali atmes
ti komisijos pasiūlymus.

VLIKO Skundas Pasiekė 
Pasaulį

Prancūzijoje, netoli Paryžiaus, -randasi Labdaringų Seserų vienuoly
nas, kuris turi nemažą ūkę. Ten seserys tarp kitų gyvulių augina ir vištas 
ir šelpia Prancūzijos vargšus.

Apie Sibiran Išvežtąjį Prof.

— šešiasdešimtas jo gimtadienis. — Maskolių 
policijos nagaika. — Vokiečių pabauda. — Jo 
parašas nepriklausomybes paskelbimo akte. — 

■ Atsilankymas jo darbo kabinete. — Apie gim
nazistes ir adatas. — Kaip aš kartų suklydęs 

I profesorių Dovydaiti pavadinau kunigu. — Pro
fesoriaus straipsnis apie korpulentiškas mote

ris. — Barzdotojo kalinio fotografija.

Į

Kasyklų Savininkus Verčia
Lake Success, New Yorki

(LAIC) — Lietuvos Mi-į 
inisterio p. P. Žadeikio ir — Tuo pačiu metu, 1 
LAIC korespondentų veik- teisme vyksta legalė kova toji byla 
los pasekmėje, UN delega- prieš John L. Lewis dėl jo panaikinta.

Kada ruošdavome kokią 
darbininkų šventę, bendrą 
komuniją — ir prof. Dovy
daitis su mumis. Kiek jis 
yra sušelpęs vargan atsi
dūrusių darbininkų, stu
dentų, kas gali besuskaity- 

jti. Atsimenu, kartą, berods 
i prof. Dielininkaitis pasa
kojo, kad jam dar bestu
dentaujant prof. Dovydai
tis nupirkęs naują paltą 

l pasigailėdamas studento 
’ į vargo. Žmona juokais net 
’ jam priminusi, kad savo- i, įeigur. T. ’ , .* -į b sios seimos neužmirštų... jrofeso-l Ypatingai prof p^y.
jdaitis rūpinosi darbininkų 
i spauda. Krikščionių darbi
ninkų laikraštis “Darbi
ninkas” (Kaune), kada tik 
turėdavo piniginių sunku- 

jos zonoje. Pirmieji baisa- JJ mų, kreipdavosi j prof. Do-
vimo daviniai parodo, kad vydaitį. Daug jisai savo
vokiečiai dauguma balsų- — Nepaprastai taurios asmeniškų pinigų buvo su- 
priims naują demokratinę sielos žmogus, didelis dar- kišęs, o kai neturėdavo — 
konstituciją. bo žmonių prietelis, — pa-, pasirūpindavo iš kur nors

Bavarijoje daugumą bal- šakojo apie prof. Dovydai- paskolinti ar savo garanti- 
sų gauna Krikščionių So- tį kun. Dr. V. Reičiūnas. ją duoti, kad skola bus ap- 
cialė Unija. Didžiajame — Tik pamanykite: profe- mokėta.

KAIMO BERNELIO
i EGZAMINAI

pratariau

Vokiečiai Užgina Naują 
Konstituciją

Frankfort On The Main, 
Vokietija, gr. 2 — Vakar 
Bavarijoj ir Didžiajame 

» balsavimaiVVashington, D. C., gr. 2,traukta. Jeigu ir susitartų Hesse įvyko
kada su kasyklų savininkais, tai; Jung Valstvbių okupaci-

vistiek nebūtų

; ei jų narius pasiekė VLIKo sauvališko elgesio ir teis- 
memorandumas tremtinių mo įsakymo laužymo, da- 
problemos rišimo klausi- romas spaudimas į kasyk-' 

imu. Delegatams pasiskai-Jų savininkus ir angliaka-į 
ičius Lithuanian Bulletin 'šių uniją, kad jie kogrei- 
“tremtinių numerį”, UN čiausiai susitartų ir už- 
sekretorijatas buvo pa- baigtų streiką.

APIE NAUJĄ STUDEN
TO PALTĄ IR PROFE

SORIAUS ŽMONĄ
Vieną rytą bildėdamas 

gatvėkaris vežė mudu su 
kun. Dr. V. Reičiūnu į lie
tuviško dienraščio redak
ciją Chicago je.

i — Ar žinai,
jį tą neseniai iš Prancūzijos 
atvykusį svečią, — šiemet 
gruodžio 2 d. sueina 60 
metų amžiaus mūsų di-j 

I džiajam kultūrini n k u i
i Pranui Dovydaičiui,
■dar tas mielasai profeso
■ rius tebėra gyvas kur toli-» 
mame Sibiro ištrėmime.! 
Jums teko su juo dažnai' 
susitikti beorganizuojant 
Kauno darbininkiją. Kokie 
atsiminimai apie jį užsili
ko?

i

i
i

Tito Gabena Kariuomenę 
Į GraikijosjPasieni

sekretonjatas buvo pa- baigtų streiką. Athens, Graikija — Pra- Hesse gali būti gaus dau- sorius, daugelio žurnalų
kankamai paragintas pa-, goufĮ,ern roai produ-'neša, kad Jugoslavijos dik- giau balsų Sočiai - Demo- redaktorius, o vis rasdavo• 

cer’s organizacija svarsto itatorius Tito pasiuntė kratų partija. j laiko pašvęsti mūsų darbi-:
auino teKstą. re'to ir ai- g.ajimvĮ)e susitarimui Ta-jaugiau kariuomenes i Naujoji konstitucija už- ninkijai. Beveik kas vaka-; 
dzioji spauda prabdo—ra-neatrodo kad taip Graikijos pasienį. i tikrina religijos, spaudos, rą turėdavo vykti tai į vie- Į
šė N. Y. Herald Tribūne,
New York Times, <
siosios agentūros,
stambi spauda. , . ... ., , , . - - - , -

Mūsų korespondentas po stre'kas nusitęstų, tai;kur yra sutrauktos galm- 
pasikalbėjimų su JAV de- Europoje komunizmui su- — 
1 J - sidarytų dar palankesnes

: sąlygos plėstis.
John L. Lewis kaltina-

vienymas davė geriausius 
ginklus mūsų išeivijoje. 
Spauda, katalikiška mintis 
ir medžiaginė pagalba li
goje ir mirtyje, davė lie
tuviams daug gero.

“Nelaimė, kad laisvama
nių suklaidinti lietuviai 
skilo nuo motiniškos orga
nizacijos ir susilpnino lie
tuvių vienybę ir vieningą 
darbą Amerikoje.

“Brangią kainą mokame 
už pionierių klaidas. Bent 
dabar iš jų pasimokykime 
jų vengti.

“Susivienymas nėra 
gyvenęs savo dienas... 
sivienymas turi dar 
bręsti. Padėkime jam aug
ti ir išaugti į vyrus”.

Taip, LRKSA yra stip
riausia organizacija mūsų 
išeivijoje. Mūsų visų pa
reiga ją dar labiau stiprin
ti ir auginti. Tad 60-ties

i
t

at- 
Su- 
su-

Naujoji konstitucija už- ninkijai. Beveik kas vaka-j To lietuviškos liaudies 
‘rą turėdavo vykti tai į vie-Jprieteliaus kelias į aukštą- 
nokį, tai į kitokį posėdį, ji mokslą buvo labai var- 
posėdžiauti iki vėlumos. ■ gingas. Pasklaidę “Lietu- 

’viškos Enciklopedijos” la
pus, randame šitokius fak
tus:

— Gimęs 1886 m. gruo
džio 2 d., Runkių kaime, 
Višakio Rūdos par.. Mari
jampolės apskrityje. Be
ganydamas bandą ir betal- 
kindamas tėvams lauko 

! darbuose, namie pramoko 
skaityti ir vieną kitą žie- 

!mą lankė pradžios mokyk
lą. Jau tada skaitydavo 
i lietuvių knygas, slapta ga
benamas iš Prūsų. Dėl ne
turto negalėdamas lankyti 
mokyklos, patsai namie iš 
vadovėliu pasirengęs, turė
damas 17 metų amžiaus į- 
stojo į penktą pradinės 
mokyklos skyrių, esantį 
prie Veiverių mok. semi- 

kalbėjo kad jis kaltinęs Jung. Val-j113^!0®-
iprof. Pranas Padalskis, stybių ambasadą arba am-! Šio straipsnelio autoriui 
'taip pat neseniai atvykęs basados viršininkus dėl^ir<lėti nuo prof. Do- 

Sekančios tautos sudaro iš Europos. Dalyvavo apie spausdinimo netikslių ži-,vydaičio prietelių, kad ji- 
Penki didieji 250 žmonių ir jie sudėjo a- nių. I Tęsinys 5-tame pusi.

Britanija ir.* __ , __ . , tir kitos bū- Haverhill, Mass. prakalu 
’ ;bos įvyko šeštadienio va-1 

ikare, lapkričio 30 d., Gedi
mino klubo salėje. Kalbėjo 
;prof. Pr. Padalskis. Aukų 
surinkta $90.00. Į

dažniausia j i vairiose kolo i w«shi"8ton. D- c- laP- PamatiniųPrakalbas jvainose kolo. krj..o (L p N )
Lietuvių Tarybos vardu ~ Baltuosiuose Rūmuose 

pirmą kartą karui pasibai
gus įvyko diplomatiniai 
pietūs, kuriuose Preziden-. 
tas Truman ir Ponia pa-|kienė. Ta proga dalyvavo 
vaišino Washingtone akre
dituotus diplomatinių mi
sijų viršininkus.

didžiS Sreit galės susitarti _sū Graikai taip pat susirū- žodžio ir susirinkimų lais- 
kite John L. Lewis ir pasirašy-; pinę dėl Rusijos ginkluotų ^£1 

ti sutartį. Jeigu angliaka- • jėgų veiklos Makedonijoj, 
ciii ctroilzuc nitcifoefii taiil,,,-

gos jėgos.
■

Tito ginkluotos partiza
nų jėgos pasiekė Edessą 
sritį. Taigi Balkanuose ga
li užsiliepsnoti tikras ka
ras. Tai būtų pradžia tre
čiojo pasaulinio karo.

PRAKALBOS PAVYKO 
BOSTONE

Prezidento Atstovas Taylor
Į

i

Washington, D. C, —Šio
mis dienomis Myron C. 
Taylor, Prezidento Tru
man atstovas, išvyko lėk
tuvu į Vatikaną tęsti svar
bias pareigas. Jis turės pa- 

I 
I metų sukakties proga lin
kime Susivienymui geriau
sių sėkmių ir Dievo palai
mos!

Milijonas Bedarbiauja Dėl 
Angliakasių Streiko

J. T. Veto Ginčas Perduotas 
14-Tauty Pokomitetui

Surinkta Virš ^700 Lietuvos 
Išlaisvinimo Reikalams
 ♦----------------------------

Sekmadienį, gruodžio 1; 
d., So. Boston, Mass., įvy
ko prakalbos. Kalbėjo Dr. 
Bronius Kazlauskas, ką 
tik atvykęs iš Europos. 
Dalyvavo apie 500 žmonių? 
Aukų sudėjo virš $700.00 
Lietuvos kovai dėl laisvės 
• .1.1 ,

Roosevdt Nekaltinęs Jung. i 
Valstybių Ambasados 

Maskvoje
Lake Success, N. Y., gr.

2 — Jung. Tautų generalis 
Į susirinkimas, negalėda- 

sitarimus su Jo Šventeny- įmas užbaigti ginčus dėl ve- 
be Popiežių Piju XII ir ki-l^° teisių, perdavė 14-tautų ir nepriklausomybės, 
tais autoritetingais asme -‘.......... ’ - Į pokomitetui su įsakymu, _ „. ,.
nimis, kurie yra Vatikane. | kaip galima greičiau aP■'yaI^uPĮįe1tuvillną, 

Prezidentas Truman pa-i^^j . vet° klausimą ir • 
reiškė, kad jis įsakęs savoĮP^1110^’ priimtiną sutar-Į^^^ i

asmeniniam at s t o v u i, U* 
Gerb. Myron C. Taylor, f * 
“vykti į Romą trumpam pokomitetą: _ ________
laikui tęsti diskusijas — Kinija, Rusija, Jung. pje $300.00. 
svarbiais dalykais su Jo Valstybės, ’~
Šventenybe Popiežių Piju Prancūzija, 
XII ir kitais autoritetais”, tent, Australija, Peru, Ku-;

ba, Philippinai, Argentina, 
Lenkija, Danija, India ir 
Venezuela.

Veto teisę 
vartoja Rusija. Tas tik .. 

‘trukdo Jung. Tautų darbą. 
Kaip žinoma, kol kas nesu- . ~ , ..
sitarė jokiu svarbesniu 
klausimu. Taikos dar nesi
mato. Mažesniosios tautos 
daro didelį spaudimą į pen-'

Maskva, Rusija, gr. 2 — 
Elliott Roosevelt, kuris 
džiaugiasi rusų bolševikų 

i vaišingumu, užginčija ži- 
Aušros nias Amerikos spaudoje, 

parapijoj, kuriose buvo pasakvta, 
1

“Jis tęs savo misiją tai
kos reikalu,” sako Prezi- 

Pittsburgh, Pa., gr. 2 — dentas Truman.
Dėl angliakasių streiko iki' Tai labai svarbi misija, 
šios savaitės pabaigos be-j Vatikanas yra krikščio- 
darbiaujančių skaičius pa- nybės ir demokratijos cen- 
didės iki 600,000. Pridėjus tras. Ten yra veik visų 
400,000 angliakasių, tai ir krikščioniškų tautų atsto- 
turėsime milijoną darbi- vai. Vatikane yra ir Lietu- 
ninkų be darbo. j vos atstovas. Kan. F. Ka-

Jeigu šią savaitę anglia- počius yra Apaštališkas 
į kasių unija nesusitaikys delegatas, kuris rūpinasi 
su kasyklų operatoriais. Lietuvos tremtinių šelpi-į rečiau naudotųsi veto tei- jaus. Naujosios Anglijos 

| tai bedarbių skaičius žy- mu. Jam gelbsti kun. Sta-|se ir eitų greičiau prie su- lietuvių kolonijos savo 
miai padidės. sys Yra ir kun. Šidlauskas, sitarimo ir taikos. j kvotą išpildys su kaupu.

Lietuvos Ministras Prezidento 
Trumano Vaišėse

bos arba susidarę 
tai.

Tai tik pradžia

komite-

misijų Wash- 
ingtone, į pirmąjį paren
gimą buvo pakviesta tiktai 
pusė diplomatų. Ten daly
vavo taip gi ir Lietuvos 
Ministras ir Ponia Žadei-

Ameri- 
kius didžiuosius, kad jie kos Lietuvių Tarybos va-

Dėl didelio skaitliaus di-

taip pat Generolas Eisen- 
hower. Admirolas Leahy, 
ir U. S. Senato bei Kongre
so užsienių reikalų komisi
jų pirmininkai.



Antradienis, Gruodžio 3 d.. 1946

ĮVAIRIOS žinios
Mirė Vyskupas Louis Kelleher i "
Antradienį, lapkričio 26[sužinojęs apie savo pagel- 

d. staiga mirė nuo širdies bininko mirtį, štai ką pa- 
vvskupas sakė:atakos J. E.

Lcuis F. Kelleher, D. D.. 
Bostono Auxiliary vysku
pas, Šv, Katrvnos parapi- 1^ a devoted
jos, Somer\ ille, Mass., kie- covorker in behalf of souls. 
bonas. . Mirė klebonijoje. Bishop Kelleher was an exem- 
Paskutinius Sakramentus p^j-y priefct and bishop and in 
suteikė tos parapijos vika--hjm t^e entine community ven- 
ras. Kun. John J. Kelly. ’erated an eloguent spokesman

Palaidotas iškilmingai of moral idealisln. 
pirmadienio rytą, gruodžio. affectlo{1ateiy re-
.2 d., iŠ Šv. Kryžiaus Kate- membered in the prayers of all 
droš, Boston, Mass. Iškil- our prįes^g and people. Our 
mingas Pontifikales Gedu- deepest svmpathy goes out to 
lo šv. Mišias celebravo J. 
•E. arkivyskupas Richard 
J. Cushing. D. D. J. E. New 
Yorko Kardinolas Francis 
Spellman pasakė pamoks
lą.

Šermenyse ir laidotuvėse 
dalyvavo daug vyskupų, 
kunigų, vienuolių, valdžios

2

DU LIETUVIAI AUKŠTAIS 
PAREIGŪNAIS SOVIETŲ 

BALTGUDIJOJE

S

Juos likvidavo Stalino policija

( Laiškas iš Europos)
Prieš kurį laiką susipažinau]

tisą eilę radio programų, 
tikslu pravesti šeimyninę 
maldą visoje Amerikoje.

Radio programas papuoš 
virš 30 pasižymėję cine- 
mos artistai, kurie aukoja 

i savo laiką ir talentus pra
vesti šį kilnų užsimojimą. 
Sekanti artistai jau iš ank
sto pasižadėjo prisidėti: 
Gregory Peck, Frank Sina
tra, Irene Dunne, Jeanne 
Crain, Margaret O’Brien, 
VVilliam Gargan ir Pedro 
de Cordoba.

Kun. Timothy Mulvey, 
OMI., kuris savo gabumais

paėmė labai sumaniai iškėlė Ka- 
Ir mūsų talikų Valandą per radio, 

netrukus pateko į diriguos ir šią programą.
Airijos premieras De Va

lerą taipgi apsiėmė prisi
dėti asmeniškai, ir vadovai l 7
tikisi, kad programa bus 
transliuojama ir Philipi- 

, nuošė, Afrikoje, Australi
joje, Anglijoje ir Airijoje.

Lake Suocess, N. Y. — 
(LAIC) — UN Asemblės 
atidaryme spalių 23 d. da- 

, lyvavo Lietuvos Ministeris 
p. Povilas Žadeikis, Pa
siuntinybės Patarėjas Juo
zas Rajeckas, Estijos Gen. 
Konsulas Johannes Kaiv, 
ir LAIC vedėjas adv. Kos- 
tas R. Jurgėla bei sekreto
rė Marijona Kižytė.

Lapkr. 4 d. UN Gen. Se
kretorius Trygve Lie prie-Į 
mė Lietuvos Ministerį. Ta 
proga, p. Žadeikis įteikė 
memorandumą tremtinių, 
problemos išrišimo klausi-, 
mu. Memorandumas pa- į 
brėžė, kad Lietuvos trem-Į 
tiniai trokšta grįžti gimti-; 
nėn, betgi ne anksčiau Lie-j 
tuvos išlaisvinimo iš sve- 
timos okupacijos, gi tuo 
tarpu jie geidžia pasilikti; 
Europoje.

Lapkr. 9 d. LAIC vedė
jas adv. Jurgėla turėjo pa
sikalbėjimą su JAV dele
gate UN Komisijai Nr. 3, 
kuri sprendžia naujosios 
Tremtinių Tarptautinės 
Organizacijos (IRO) sta
tutą. Ponia Eleanor Roo- 

Isevelt pasiskaitę ALT pa- 
Reikia paaiškinti, kad stabas dėl kaikurių IRO 

Sutvirtinimo Sakramen- statuto nuostatų. Tą pat! 
tas nors ne būtinai reika- dieną specialus LITHUA-! 

sielos išganymui, NIAN BULLETIN nume
tąs !

“The sudden death of Bishop 
Kelleher has shocked and griev-

deepest sympathy goes out to 
his loved ones.”

Kiminams Duota Gale Su
tekti SutvirtinimoSakn- 

mentę Mirštantiems

kunigų, vienuolių, valdžios Vatikanas — Sakramen- 
pareigūnų ir šiaip pašau- tų kongregacija Vatikane 
lionių žmonių. išleido bažnytinio įstaty-

A. a. vyskupas Louis F. mo tekstą, kuris teikia ku- 
Kelleher. D. D. buvo vie- nigams nepaprastą galią 
nas iš aštuoniu šeimos vai-suteikti Sutvirtinimo Sa
kų. Mirė sulaukęs 57 metų kramentą ligoniams, kurie 
amžiaus. Baigęs Bostono 
Kolegiją 1910 m.. įstojo į 
Šv. Jono Seminariją, 
Brighton, Mass., iš kur jis 
buvo pasiųstas į šiaurės 
Amerikos Kolegiją Romo
je. Užbaigęs ten kunigys
tės mokslus, buvo Įšventin
tas kunigu balandžio 3 d., Į 
1915 m. Pirm grįžimo į na
mus buvo apdovanotas 
Dievybės Daktaro (Doctor 
of Divinity) laipsniu su 
aukštais 
Sugrįžus 
bes, buvo
ru. Vikaravo Quincy ir Ja-įtais pasitaiko, kad kūdi- 
maica Plain. Įkiai ir vaikučiai miršta ne-

Spalių mėn., 1918 m. a. a.‘sulaukę protavimo metų, 
J. E. Kardinolas O’Connell 
paskyrė ji profesorium į 
Šv. Jono Seminariją. 
Brighton. kur jis išbuvo 17 
metų. Po to paskirtas kle
bonu Šv. Jono parapijos. 
Canton, Mass., kur išbuvo 
5 metus. Balandžio mėn., 
1940 m. buvo paskirtas į 
Šv. Katrynos parapiją, 
Somerville. Mass., klebo
nu.

Jo šventenybė Popiežius 
Pijus XII paskyrė kun. 
Louis F. Kelleher. D. D., 
Thaenae tituliariu vysku
pu ir arkivyskupo Cushing šiandien, 
pagelbininku gegužės 2 d., chard E. Byrd vadovau- 
1945 m. Jo Ekscelencijos jant, išvyksta didžiausias 
koncekrącija įvyko birže- ir geriausiai paruoštas ek- 
lio 8 d. Šv. Kryžiaus Kate- spedicijos laivynas į Pietų 
droje, Boston. Mass. Polių (Antarctica). Ten

J. E. arkivyskupas Ri- tyrinės ledu ir sniegu ap- 
chard J. Cushing, D. D., dengtas žemės turtus.

dar nepriėmė to Sakra
mento ir kurie serga pavo
jinga liga.

NERVŲ CENTRAS. — New Yorke kiekvieną 
dieną išmainoma milijonai dolerių Čekių be jo
kių cash pinigų. Štai manageris to judėjimo Ed- 
ward Beck suskambina, duodamas ženklą mainų 
įvykdymui.

LAPE IR ŠEŠKAS

lingas 
tačiau 
vienas iš geriausių prie- blemos nagrinėjimui, bu- 
monių sustiprinti žmogaus y° įteiktas JAV delegaci- 
sielą kovoje prieš__ ___
ninias pagundas. .

Mūsų laikuose, daug ti- 
junį. Valsty- kinčiųjų miršta neapturė- ^„4™““įteiįijoš <te£

Lapė pavydėjo liūtui ir tytas, nuverstas nuo sosto, 
pyko, kam visi gyvuliai Niekas daugiau prie jo 
jam nusilenkia ir jį vadina nebėjo, net pats asilas su- 
karaliumi. Lapė galvojo: pyko ir tarė: ‘.‘prisiekiusakramentas ris skirtas tremtinių & kaSL kai tik jį su-
nis už mane, bet aš esu iš- tiksiu, tuojau spirsiu į 

Tad kodėl degą!” 
manęs neivertina? Tas da- ši pasaka ne Fedro, 

laipsniu su11“““ >»»-*«—• 'S^rren turi Pabaigti!” Su- šiandieninio politinio
nažvmėjimais. Mūsų laikuose, daug ti- -- nirmininkni q irCnri““® Pad5ft,yti aleancą su venimo pasaka, 

j Jung. vaisty- kineiųjų miršta neapturė- S^nE Mišrios fete-ieftu- JŪS žinote’ kad šeš‘ 
paskirtas vika-, ię ŠĮ sakramentą, nes kar- RoIa’nd Letaui, ir ei- kas mažas gyvulėlis,

leikitų delegacijų. Paštu . mesfdls ir1kįlr
,buvo išsiuntinėti memo-!tlk Prae?na: tan Palleka 
randamai kitiems delega- Pra*anską dvoklm’- 
ei jų nariams. Vieną vakarą lape suga-

Komisijos posėdžius nuo- vo vištą* ir nunešė šeškui, 
lat lanko ir seka Lietuvos sakydama: ‘‘Ėsk! visa

zmogaus įtrina mįntįngegnė
š kasdie- jos nariams (Mrs. Eleanor man<1<!® iwM

arba kitiems nėra progos 
pribūti laike vyskupo vizi
tacijos. , tat įanao ir sena Lietuvos 0u'vuii“‘u'

Taigi, pradedant su nau- pasiuntinybės attache J.(tau!” šeškas nelaukė ant-
jais metais, sausio 1 d., Rajeckas. Atskirus posė-TO prašymo, tuojau prary- 
1947, kunigai naudosis jįįus iankė LAIC korės- *j°- Tačiau neišmanė, kodėl 
šios nepaprastos galios su”;pondentai bei neseniai iš 'lapė tapo taip duosni link 
teikti Sutvirtinimo Sakra- Europos atvykę tremti-j jo. Jis užklausė: ‘‘Pasakyk 
mentą ligoniams, kurie niai k a prof> Antanas* man, kodėl taip puikiai 
randasi minėtose sąlygose. Kučąs prof pr padalskis Pavaišinai mane?” Lapė
- ... lirDr. Bronius Kazlauskas.:atsakė: ‘‘Mūsų pasaulis,

I Atskiruose posėdžiuose te-įkaip ir anas žmonių, susi- 

ninką kun. Dr. Juozą Kon-| tikėtinumų. Kas jis yra 
Ičių, Lietuvos Gen. Konsu-'per vienas tas liūtas, kad 
lato attache Anicetą Simu-i būtų laikomas karaliumi?” 
tį, pulk. Kazį Grinių, Esti-Šeškas sušuko: ‘‘Dėlto, 
jos Gen. Konsulato sekre- Į kad jis yra stiprus ir ga
terių Jaaksoną ir Latvijos lingas!” a.
Pasiuntinybės spaudos i kį ir tarė: ‘‘Kaip tik už tai 
skyriaus atstovą Rudolfą'reikia jį užpulti! Rytoj 

, Šillerį.

Byrd Laivynas Vyksta Ali- —_ _ —.—,- - - - - - - - - - - - - - - - - .—
dengti Pidą Ma Paslaptis

Norfoik, Va., gr. 2 — 
admirolui Ri-

Lape pamerkė a- 
spaudos kį ir tarė: ‘‘Kaip tik už tai 
I?aiz]z>lfa1 reikia ii užruilti! Rvtnj 

__ t. ’l žvėrių susirinkime jis lai- 
Plačiai žinoma rašytoja kys paskaitą, kalbės apie 

Centrinės - Rytinės Euro- moralę, tvarkingumą, el- 
pos klausimais, p. Ann Su gesį, gal ir apie politiką! 
Cardwell, irgi paskleidė Tu gi pasislėpk už jo ir su- 
savo raštą tremtinių klau- gadink orą, tuojau pama- 

Savo rašinį ponia tysi pasekmes!”
: šeškas sutiko, bet kad

Šių tremtinių problema būtų parūpinta kita višta, 
niekad neišsiriš verčiant Ranka plauna ranką ir 
juos grįžti į gimtąjį kraš- abidvi veidą. Susirinkime 
tą, kur jų laukia tik mirtis liūtas ragino visus būti ge- 
arba ištrėmimas į darbo rais, pagelbėti vienas ant- 
stovyklas. Kaip kad Ame- rą, 
rikos Lietuvių Taryba ge- nuoširdžiais... 
rai pasakė savo neseniai 
padarytame

! simu.
Cardwell baigia šiaip: 

<4/

būti garbingais ir

uo-

bet 
gy-

B. Mykąs.

Graikijoj Gali Išsivystyti 
Tikras Karas

Athens, Graikija, gr. 2— 
Graikijos premieras Tsal- 
daris, besiruošdamas vyk
ti į New York lėktuvu, pa
reiškė, kad jis reikalaus, 
kad Jung. Tautos kreiptų 
dėmesį kas darosi Graiki
jos šiaurės pasienyj.

Savanorių būriai, kurie 
vasaros metu būdavo ma
žesni kaip penkiosdešimt 
asmenų, dabar jų skaičius 
siekia daugiau kaip 1,000 
ar 2,000. Tiesa, kaikuriose 
vietose jie pasirodo nedis
ciplinuoti, blogai apsiren
gę, tačiau jie yra gerai ap
ginkluoti. Taigi Graikijoj 
gali išsivystyti tikras na
minis karas. Graikijos 
partizanus remia slavų 
blokas. Jau buvo minėta, 
kad jie gauna ginklų ir a- 
municijos iš Jugoslavijos.

Svetur

Muzikas Vaughan Monroo pakviestas mergi
nų skaučių muzikos mokytoju. Vaizdas parodo 
vieną iš muzikos mokslo valandų.

Bet štai užpakaly jo bu- 
pareiškime, vo šeškas; oras tapo nepa- 

j‘Suvienytų Tautų pareiga kenčiamas, net liūto žo- 
yra pašalinti politinių pa- džiai atsidavė nemaloniu 
bėgėlių problemos priežas
tį; pašalinti Sovietų Są
jungos okupacijines armi
jas, savo ‘valdiškos parti
jos’ aparatą ir policiją iš 
šių tremtinių tėvynių. Kai 
ši pareiga būsianti tesėta, 
tarptautinė politinių pabė
gėlių problema savaime 
pranyks’.”

kvapu.
Gyvuliai raukėsi, užsiė

mė nosis, o paskui, netvė
rę, išbėgiojo, šaukdami: 
‘‘Pasiklausykite iš kokios 
sakyklos yra sakomas pa
mokslas!”

Lapė vaikštinėjo paten
kinta. Sumanymas pavyko 
puikiai. Liūtas buvo atsta-

Kur einu čia svetur, kur tik žiū
riu

Tik tave, Lietuva, aš regiu, 
Šviesų dangų ir mėlyną jūrą, 
Kvapią žemę ir lauką rugių.
Ir ta upė kažkur man matyta
Ir tas medis pažįstamas bus
Ir tos mielos mažytės paukšty

tės
Net ir jos man vis mena namus.
O nakčia, kai ilsiuos aš sutvai- 

kęs,
Iškamuotas verguvės dienos, — 
Susigūžęs kampely, it vaikas, 
Siekiu žvaigždžių erdvės mėly

nos.
Ir mintis nerami mane verčia
Vis budėt per naktis, ligi ryt... 
Kad taip taurę gyvenimo karčią 
Užsimerkus išgert,—sudaužyt.

Petras Babickas.

su vienu rusu, nuolat gyvenusiu 
Sovietų Rusijoje. Kada gerai į- 
sipažinome, jis man atidengė 
nevieną komunistinę paslaptį. 
Ape šį savo pažįstamąjį dabar, 
kada Europoje dar leidžiama; 
NKVD laisvai švaistytis, tik' 
tiek galiu pasakyti, kad jis yra 
buvęs liaudies komisaru, vieno
je šiuo metu Paryžiaus konfe
rencijoje dalyvaujančioje komu
nistinėje sovietų “respublikoje”. 
Apie 1936 m. šis rusas, būda
mas komisaru, per nelaimę ne
apsižiūrėjo, kad komunistų par
tijos galvos Maskvoje 
naują politinį kursą, 
komisaras i ' '
NKVD (rusų slaptoji policija)! 
nagus. Nieko nepadėjo jo pri- 
siekdinėjimai, kad visada buvęs 
partijai ištikimas, kad yra pasi
ryžęs už ją savo galvą padėti. 
Tuo metu Sov. Rusijoje buvo 
begalo blogas gyvenimas ir ko
munistams reikėjo atpirkimo 
ožių. Po ilgiausių tardymų buvo 
nuteistas mirti. Kad šiandien 
dar jis gyvas, tai tik stebuklo 
dėka: 1941 m. birželio mėn. ko
munistiniai NKVD kriminalis
tai jį drauge su keliais šimtais 
kitų nelaimingųjų buvo nusiva
rę į mišką sušaudyti. Jis spėjo 
laiku kristi ant žemės ir nebu
vo kulkų kliudytas. Prasiver- 
žusioji vokiečių kariuomenė 
poros dienų jį atrado be sąmo
nės gulintį po lavonais.

Buvęs komisaras man papasa
kojo ir apie kai kuriuos lietu
vius komunistus, kurie daug pa
sidarbavo komunizmo įsigalėji
mui Rusijoje. Juos, savo vai
kus, komunizmo kruvinoji žudy
mo mašina sutriuškino. Pami
nėsiu du: Ambraziūpą ir Ado
maiti.

Ambraziūnas 1918 m. buvo 
Minsko apskrities maisto komi
saru. Vėliau komunistų partija fishermen who arrived 
jam patikėjo svarbią Minsko I country as refugees 
apskrities viršininko vietą. 1928' ing smack.
m. Ambraziūnas buvo paskir-l «Mr. OJiver: These men, only 
tas Gomelio (Ukrainoje) aps-;one of whom appears to be a 
krities vykdomojo komiteto pir-į figherman, have no claim to 
mininku. 1932 m. vėl iškilo: pa-įgettle here, and will be expected 
tapo narodnyj komisar komu- j leave again as soon as desti- 
nalnago hozaistva. Šiame poste t nations can be found for them”. 
esantį jį užklupo komunistų vi-Į 
soje Rusijoje vykdomoji parti-l 
jos “čistka”. Iš pradžių jo vie-į 
ton paskyrė padėjėją žydą, o jį j 
padėjėju. 1937 m. mūsų tautietį: 
NKVD suėmė drauge su jo;
žmona, krautuvės 
Neabejotina, kad 
žudę.

Ambrgziūnas 
gudų rašytojumi 
nyj, kuris irgi žuvo NKVD na
guose.

Ambraziūnas buvęs apsišvie
tęs ir kultūringas žmogus, arti
mas gudų nacionaliniams sluog- 
aniams.

Adomaitis bolševikų revoliu
cijos metu buvo Minsko maisto 
liaudies komisaru. Vėliau par
tija jį iškvietė į Maskvą, kur 
buvo paskirtas visų SSSR šal
dytuvų viršininku. Deja, Ado-

lahiŲ Tremtiniai Parla 
mente Debatuose

London (LAIC) — Lap
kričio 5 d. Atstovų Rūmuo- 
;se atstovas Gammans raš- 
;tu atsiklausė vyriausybės 
,apie 17 latvių tremtinių, 
kurių laivelis sugedo jūro
je ir kuriems buvo leista 
išlipti Anglijoje (New 
lYork Times buvo prane
šęs, kad tarpe 17 buvo ir 
lietuvių). Parlamento de
batuose, vol. 428. No. 211, 
5 Nov. 1946, column 229, 
taip užrekorduota:

“LATVIAN REFUGEES. — 
!Written Answers. 133. Mr. Ga
mmans asked the Secretary of 
Statė for the Home Department 
what action he proposes to 
take towards the 17 Latvian 

in this
in a fish-

I

pardavėja. 
juos bus nu-

draugavo su 
Tiška Hart-

New Paper Draperieš

maitis savo karjerą baigė kalė
jime: 1937 m. NKVD jį suėmė 
ir, tur būt, sušaudė; nes niekas 
niekur daugiau jo nematė ir a- 
pie jį negirdėjo.

Zimniškis.

Gnenits Artistai Pritaria 
Šeimyniniai Maldai

Cleveland — Kun. Pat- 
rick Peyton, CSC., Šeimy
ninio Rožančiaus vajaus 
promotorius, neseniai grį
žęs iš Airijos, planuoja iš-

Even expcrts have been fooĮait 
by the fabric-like appearanee of 
the inexpensive paper drapeves 
«hown rfbove. Two year’ of re- 
search and tests produced the soft, 
flexible Trin»x draperies that look 
and feel like eloth. The new drap- 
eries combine beauty and economy, 
are coinpletely hemmed and head- 
ed, ready to be hung on an ordinary 
eurtain rod. They are adaptahte 
for pleats and can be hune wi»h 
hooks or sewed-on rings. Duetine 
with a soft eloth takes care of ihe 
cleaning problem and no ironing te 
necessaiy. The young housevife, 
above, is shortening her draperiea. 
eutting off an inch longer than the 
desired length. This takes care of 
the bottom hem, which can be sewn 
by maehine or by hand. Matching 
tie bačka are fumished with the 
draperies, which come two and a 
'■•Ii yards long and ftfty-eight and 

half inehes wide.
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< Prezidentas Truman peržiūri paradoje sustojusius Annapolis Laivyno 
Akademijos Studentus. Iš kairės Prezidento matosi Superintendent of 
the U. S. Navai Academy, Admiral Aubrey Fitch.
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DĖDĖS LIETUVIO
AKTUALIJOS

1 — Dabar norėčiau tau 
papasakoti, tarė dėdė, apie 
Bikini likučius, gal dar ne
žinai, kuriuos laivas Bur- 
leoson atvežė. Kitaip sa
kant apie tuos gyvulius, 
kurie išliko gyvi atominės 
bombos bandyme. Tarp jų 
buvo matyti: ožiai, kiau
lės, pelės ir kiti. Buvo nu- 

I

Pax Sovietica"-Sovietiška

Angliškoji Amerikos spauda vis plačiau supažin
dina visuomenę su Sovietų Rusijos politika. Ypač tuo 
atžvilgiu uoliai darbuojasi katalikų spauda. Ji aiškiai, 
be jokios atodairos, pareiškia savo nuomonę, kad ko
munistinė Rusija yra girežtai priešinga krikščioniškai 
civilizacijai ir siekia ją sunaikinti; kad Rusija neiš
laisvina, bet pavergia tautas; kad bolševikai nori tai
kos tik savo padiktuotomis sąlygomis, ir, kadangi ne
sitiki, kad tos sąlygos būtų priimtos, tai, kalbėdami 
apie taiką, ruošiasi prie naujo karo. Apie tą sovietišką 
taiką (Pax Sovietica) plačiai rašo Kolumbo Vyčių or
ganas “Columbia” — “Vis didėjąs trinimasis tarp Va
karinių demokratijų ir Sovietinio pusiau azijatiško 
bloko negali būti sušvelnytas bet kokios taikos sutarti
mi”, — sako tas laikraštis. Jo manymu, ir tie patys po
litikai, kurie išsijuosę stengiasi surazgyti - sumazgyti 
šiokią tokią taiką, nelabai tiki, kad iš tų pastangų kas 
nors pastovaus išeitų — Sovietai laikosi akyplėšiškai- 
storžieviškos taktikos ir, matydami, kad jiems sekasi, 
Alijantų nuolaidumą skaito nugąstavimu ir dar dides
niu nachalumu savo reikalavimus stumia. Bet kai bus 
prieita prie tokio punkto, kur nusileisti jau nebegalima, 
kas nors turės sprogti, ir atviras susikirtimas bus neiš- 
vengtinas.

Ligi šiol Sovietams iš tiesų labai sekasi. Jų politi
nis grobis tiesiog neįmanomas. Rusų įtaka Skandina
vijoj pati stipriausia. Balkanai visiškai paglemžti. So
vietų propaganda tarp Arabijos tautų auga ne mėne
siais, bet dienomis. Rusų įtaka iš Irano sunkiasių Per
sijos pajūrį. Pagaliau, Kinijoj ir Mandžiūrijoj rusų 
bolševikų pozicija stipresnė, kaip kada nors praeity. 
Iš viso, rūpimiausi Sovietams klausimai yra šitie: l)i 
varžytinės už Vokietiją, kur rusai mėgina sudaryti 
“bendrą komunistinį frontą”, kaipo būsimos Sovietų: 
respublikos užuomazgą; 2) plati ir gerai organizuota) 
ki/uiiuuaviį vemia. x laucuiijvj, xva.njv>j xx mpainjuj, n.ux , jpgg 

siekiama įstatyti į valdžią tokius komunizmo šulus,1 
kaip Maurice Thorez, Palmiro Togliatti ir Dolores 
Ibarruri; 3) Trijesto - Venezijos - Giulijos sritys, kur 
Tito nori išprovokuoti Ameriką ir Angliją; 4) Graikija 
ir Mandžiūrija; 5) Turkija ir Dardaneliai; 6) Iranas ir 
Irakas; 7) Tolimieji Rytai: Kinija, Mandžiūrija ir Ko- 
rea. Tos visos vietos sudaro Alijantų nenusileidimo ri
bas. Tai tarsi, parako sandėliai, kuriuos maža kibirkš
tis gali išsprogdinti. Bet į visas tas vietas rusai atkak
liai braunasi ir užimtas ten pozicijas perstato Alman
tams kaipo jau “įvykusius faktus”. Tokia taktika Ali- 
jantams nepriimtina ir tokiomis sąlygomis taikytis 
nebeįmanoma. Kad taika būtų priimtina, reikia, kad ?? 
Sovietai iš ten ištrauktų ir savo komunistines jačeikas p ajaus ir BoUvijos 
ir raudonąją armiją. Is anksto galima sakyti, kad So-! . 6 n^ešin^ai — troDiš-
vietai su tuo nesutiks. Rezultatas lengvai numatomas:: k^iai C^,aco (CiJįo) 
Įvyks ginkluotas susirėmimas. miškai ir Delkės euroDie-Dėlko Rusija negali nusileisti? Juk jos vadai ne- Pv*ti ^veik ne-
toki jau kvaili, kad, nematytų, jog toks užsispyrimas 
prieš visą pasaulį gali įstumti Rusiją į pražūtį. Taip * Visn 
atrodo normaliam žmogui, bet rusų bolševikai nėra 
normalūs. Tai kažkokie fanatiški paliegėliai. Nuo 1917 
m. jie mažai tepasikeitė. Jų galutinis tikslas visuo-^^1^^0^* fi000*ir T 000 JEI PAVARGĘS

i
APIE ARGENTINĄ IR 

LIETUVIUS
Lietuvių tremtinių tar- zų ūkis garsus visame pa

pe vis didėjant susidomė- šauly. Auga įvairiausių 
jjimui dėl galimybių emi- rūšių vaisiai, medvilnė, cu- 
Igruoti į Pietų Ameriką, y- krinės nendrės ir vynuo- 
pač Argentiną, apie šią ša- gės. Iš abiejų Amerikos 
lį čia duodame žiupsnį ben- kontinentų vyno čia paga- 
drų pastabų. minama daugiausia. Turi

savo anglies ir žibalo, nors 
/ . .... jauną, bet smarkiai besi-Argentmos 

ploto atžvilgiu yra antroji 
: Pietų Amerikos valstybė, 
beveik iš 3,000,000 kvadra
tinių kilometrų. Ji turi arti 
'14 milijonų gyventojų, tat 
vienam kvadratiniam kilo
metrui netenka nė 5 žmo
nės. Tai be abejo, viena 
mažiausiai apgyventų pa
saulio šalių.

Pietinės jos

LIETUVOS
DAINOS_______
Tėvynės dainos, jūs malonios, 
Taip širdį žadinat saldžiai!
Kodėl jtai mūsų gražios ponios, 
Negieda jūsų gan seniai?
Akutės melsvos, rankos baltos, 
Bet širdys jų, kaip ledas, šaltos!
Sesutės mūsų iš senobės 
Dėvėjo margus rūbelius;
Dūzgeno plonas, baltas drobes 
Ir koja suko ratelius,
O iš karštos jaunos krūtinės 
Skambėjo dainos sidabrinės.
Tada kaip rožės jos žydėjo 
Ir lankė rūtų darželius,
Dar vainikus žalius dėvėjo 
Ir šilko kaspinus žalius;
Dainavo — gerbė žalią rūtą. 
Kęstučio žirgą ir Birutą.
Tada nemindžiota liežuvio, 
Nei dainų mūsų Lietuvos;
Tada negundinta lietuvio 
Ieškoti meilės svetimos!

r — Ką darytum? — už
klausiau.
— Užmuščiau visas pe

les, kiaules ir ožius, tada 
pasaulis ir Lietuva turėtų 
ramybę ir laisvę.
— Tad ir ideališkoji tai

ka atpultų, kurią sugalvo
jo Harlow Shapley, Har- 
ivard University profeso- 

vežta 5,000 gyvulių, tegrį- rįus> tariau. Jis sušaukė 
žo tik 2,500. Vieni jų buvo daugiau šimto garsiausių 
visai sveiki, kiti praradę mokslininkų, tarp kurių 10 
apetitą, treti tapę anemi- jsJobel premijos laimėtojų, 
kai, dar kiti nustoję lyti-;prof. Shapley susirinkimo 
nio veikimo ir tt. Taip aiš-|aĮįdaryme pasakė: “Jei 
kino kapitonas Shields keturi didieji sugebės ras- 
Warren. _ Lj kelią į globinę taiką, ei-

Tie gyvuliai turėjo sim- damį astronomų keliu į 
boliškas reikšmes. Pelės žvaigždyno sistemą, tai 
atstovavo komuni s t u s, mūsų pasaulis bus tik- 
Stalino šnipus, kiaulės re- raį laimingas”, 
prezentavo propagandis-i Visa nelaimė yra tame 
tus, kaip VVallace, ožiai —i “jei”. Reikėtų, kad kiek- 
diktatorius. Tuojau po viena tauta atsiųstų į Tai-

i

; bombos sprogimo pelės te-' kos Konferenciją ne politi- linu i w * alegrafavo Stalinui, šaky- ką> astronomą.
damos: “atominė bomba Bet ką pagelbės pakei-
yra tikra Dievo rykštė, ga- čiant mus, sako Didieji, ir

plečiančią sunkiąją ir tek
stilės pramonę.

Greta Urugvajaus, Ar
gentina, išsiskiria mažiau
siu analfabetų nuošimčiu. 
Ji išlaiko šešis universite
tus, o knygų ir periodinių 
spausdinių leidimu stovi 
pirmoje vietoje po J. A. 
V. ir Kanados. Buenos Ai
res knygomis konkuruoja Tada už auksą nemylėta; 

provincijos su New Yorku. Rašyba Ar- Tada už dainą nemokėta, 
milžiniški Patagonijos gentinoje yra ispanų ben- Kas atdarytų aukso skrynę 

tušti tyriau-drinė; šnekamoji tarmė Tėvynės dainų malonių ?

Į

lėtų vienu akimirksniu nu
šluoti visą Rusiją”.

Stalinas atsako: “Rusija 
po penkių metų turės daug dėdė, 
galin g e s n e s I 
Kiaulės informavo, kad jos 
greit pasveiks, nusipenė- 
damos milijardų išlaido
mis, kurios yra reikalin
gos apginkluotų karo pa
liaubų išlaikymui. Ožiai 
tvirtino, kad tik laikinai 

' prarado apetitą.
Pagaliau pasirodė ir vie- teris, kuris turėtų būti pa-

mes greit parodysime 
jums žvaigždes.
— Ką tai reikštų, klausia

bombas”.) — Matai, dėde, tariau, 
kada žmogų užpuola dide
lė nelaimė, skausmas, tai 
jo akys taip mirga, tar
tum jis matytų visas dan
gaus žvaigždes.

Štai prie kokios taikos ei- 
1 narna!
! O tuo tarpu Atlanto Čar-

na avytė, vos pastovinti. 
Ji skausmingu balsu tarė: 
“Aš reprezentuoju Lietu
vą. Aš randuos tarp šitų 
pelių ir ožių, kurie čiulpia 
paskutinį mano kraujo la
šelį. Jie ir oro pavydi kvė- 
ipavimui. Ah! Jei aš turė
čiau bent kelias atomines 
bombas !
!-------------------------------------------------------I
į įkyrių šaltų miglų. Kadan
gi pats miestas stovi prie 
didžiulės La Platos upės, 
apsuptas lygumų ir pelkių, 
oras čia tiek žiemą, tiek 
vasarą yra perdaug drėg
nas, palankus reumatizmo 
ir plaučių ligoms.

(Bus daugiau)

grindų ir įkvėpimu taikai 
sudaryti, visai atmestas. 
Jis yra nesunaikinamas 
prislėgtų tautų laisvės ir 
vilties raštas, jis dar ir 
šiandien perspėja Didžiuo
sius, kad nežaistų su žmo
nijos likimu. Negalima ap
silenkti su tais principais, 
kurie veda prie teisėtų 
tautų troškimų.

Trys Didieji iškilmingai, 
pareiškė (1941 m.): “Visos 
tautos, didelės ir mažos, 
laimėtojai ir pralaimėję, 
bus lygiose sąlygose vi
suomeniniame gyvenime. 
Bus siekiama taikos, kuri 

! suteiktų visoms tautoms 
teisę gyventi ramiai savo 
žemėje ir užtikrintų vi
siems laisvę”.

Milijonai žmonių prara
do viltį, jiems beliko kar
toti Pranašo žodžius: — 
“Vargas tiems, kurie daro 
neteisingus sprendimus!” 
Jei pasaulis turi būti val
domas kraugerio diktato
riaus, tad bereikalo buvo 
kariauta ir tiek kraujo 
pralieta. Kariauti tik tam, 
kad pakeitus pirmąją var
do raidę H į raidę S, per
daug vaikiška. Tad galė
tume sušukti visiems kare 
kritusiems: kaip buvote 
neišmintingi, ėjote mirti 
vien tik dėlto, kad ant pa
saulio plevėsuotų raudo
nas skuduras, paženklin
tas piautuvu ir plaktuku!

(Bus daugiau)
Paulius Ramutis.

plotai tebėra 
kiai, kur retų, gyventojų castellaniška. Iš kitų daž- Kas beprižadintų gadynę 
pagrindinis verslas yra niau vartojamų kalbų pir- Sesučių, dainomis garsių? 
galvijai, ypač avys. Dau- moję vietoje yra anglų, Tėvynės dainos, jūs auksinės, 
guma argentiniečių ir emi- prancūzų, italų, rečiau ir Be jūsų šąla mums krūtinės!

- - — . Maironis.

italai, prancūzai, vokie
čiai, šveicarai. Vietinio gy
ventojo tipas, vadinamas 
criollo (sk. krijožio) yra 
kolonijalinių laikų ispanų 
ar italų palikuonis, ilgai
niui asimilavęsis su indėnų 
rase. Criollo vardu mėgsta 
vadintis ir bet kuris argen- 
tinietis patriotas. Jų bū
das staigus, religija, aps
kritai, katalikiškoji, kai 
kurie papročiai indėniški. 

tTačiau tikrų indėnų Ar
gentinoje esą gal apie 
40,000; jie bastosi tropi- 
kalinėje srityje, daugiau
sia Chaco ir Formosos 
džiunglėse.
KLIMATAS

i Argentina, Urugvajus ir! pakiausyti jų taip miela, 
I Čile klimato požiūriu šiau- į Noris kilt drauge su jais, 
jr'aa ir* virliitūn Fhta- T. »_ *___ >____ .JT

icapuuunuB p kili u įciai vi gamouuia, -—-f susisoiete Buenos vokiečiu
™res. Cordobos (skait. Federalinė sostinė Bue- 

Kordobos), Santa Fe ir nos Aires tūri virš pustre- 
Entre Rios provincijose, čio milijono gyventojų. 
Derlingumo, klimato ir ei- Tai žymiausias P. Ameri- 
vilizuotumo požymiu ši kos didmiestis. Kiti dides- 
isritis patogiausia. Joje nė- ni miestai: Rosario (500, 
ra tikrų žiemų, nėra nė 000 gyv.), La Plata, Cordo- 

! naikinančių karščių. Pata- ba, Santa Fe, Mendoza ir 
Igonijoje, kaip Chubut (sk. Bahia Blanca. Miestuose 
Čiubut) ir Santa Cruz pro- didelį nuošimtį sudaro į- 
vincijose, skurdas akme- vairių tautų emigrantai; 
ningas dirvožemis, smar- Buenos Aires, manoma, jų 
kūs vėjai ir ilgos žiemos, o esant apie 40-—50 nuošim- 
šiaurėje, prie Brazilijos, čių.

ATEIVIAI IR JŲ ĮTAKA
Anglų kolonistai Argen

tinoje ekonominiu ir kul
tūriniu lygiu yra žymiau
sia ateivių bendruomenė. 
Jų įtaka labai svari. Stip
rias savo kolonijas turi

• v

Visu Pacifiko pakraščiu, 
kaimynystėje su Čilės val
stybe tęsiasi Andų kalnai, 

met; tas pats: įvykdimas komunizmo visame pasauly^rt^ukščio^ dėniut 
“Kuomet Paryžiuj ir New Yorke tautų atstovai vede į . aDvlinkėse voač Men- 
diplomatines kautynes - rašo Kolumbo Vyčių Įaik-d provinciįj? puikiai 
raštis — už geležines uždangos buvo daroma pnsiruo- vvnuofrės Natūralu 
Šimai prie galutinio susirėmimo... Šiuo kartu Sovietų alJvbėfe kai ’
vadai tikisi susilaukti pilno komunistų laimėjimo. A-:^XTnuo SuomŲ^s iM 
sies sutnuskmimas buvo tik pirmas žingsnis j pergalę, klimatas! žmo-
Reikia visuomet turėti omenej, kad ne nacizmas, ne. genimo būdas la- 
fašizmas nėra svarbiausias komunizmo pnesas. Komu- . . įvairumą 
nistai daugiausia prisibijo tikrosios demokratijos, ka- i1____ J
pitalizmo ir Katalikų Bažnyčios. Stalino ir Hitlerio su- PIRMUTINE _ 
sibroliavimo metu komunistų spauda tiesiog pareiškė, 
kad jei Rusija susiderėtų su demokratija, tai ji par
duotų savo revoliuciją. Laikinai ji tai padarė, bet nie
kad neturėjo tikros intencijos pastoviai su demokrati
ja susidėti. Netenka statyti klaustuko dėl tikrosios 
Sovietų politikos. Jos siekimai aiškiai nustatyti ir nuo 
tos linijos Sovietų vadai nenukrypo ir nemano nukryp
ti... Savo knygoje “Leninizmo Problemos” Stalinas tie
siog pasisako: “Sovietų Reespublikos gyvenimas gre
ta kapitalistinių valstybių ilgesniam laikui — neįma
nomas. Galų gale vienas kitą turi pavergti...” 1929 m. 
susirinkusiems Maskvoj Amerikos komunistams Stali
nas taip pasakė: “Manau, kad netoli tas momentas, 
kuomet Amerikoj kils revoliucija, ir tai bus pasaulinio

PAVASARIS
Pažiūrėk, žibutės skleidžias, 
Sprogsta medžių pumpurai, 
Jau varnėnai liepoj žaidžia, 
Mirga platūs ežerai.
Upės, siausdamos triukšmingai, 
Apkabinusios krantus, 
Plaukia linksmos ir laimingos 
Į nežinomus kraštus.
Devynbalsiai vyturėliai — 
Pažiūrėk, tik ar matai? — 
Į padangę pasikėlę 

Į Čiulba ulbauja aukštai.

i

TČS rytų ir vidurio Euro- Paskrajot kaip kregždės mielos, 
pos emigrantams aklima-, 
tizuotis yra palankiausios' 
P. Amerikos šalys. Jos 
daugiausia ir civilizuotos. 
Vis dėlto, net ir šių šalių 
klimatas daugeliui neina į 
sveikatą. Apskritai, čia 
žmonės greičiau sensta, sa
votiškai australinio pusru
tulio žemės ir saulės sąvei
ka mūsų žmones vargina ir 
slegia. Metų laikai 
priešingi Europos laikams.:

Jei tu pavalgęs, jei kančia 
Suspaudė tavo sielą, 
Tu parymok, įžengęs čia — 
Į pušynėlį mielą.

Jau paukščių renkasi būriai 
Ir koncertus tau rengia, 
O medžiai sveikina jautriai 
Ir nuo saulutės dengia.

Vėjelis šlama nuolatos 
Apie pasaulį kitą,
Įeik į prieglobstį gamtos 
Dievulio išugdytą!

Tik čia kentėjimai nurims. 
Kurie taip širdį gelia.

Tik čia tau pajėgos užgims 
Toliau keliauti kelią.

V. St-nis

Palekiot su sakalais.

i Noris plaukti su upeliais,
1 Apkabinusiais krantus, 
' Su drugeliais, su paukšteliais 
Į nežinomus kraštus...

T.Š. —“V.”

Į 
!

čia

Į Žiema P. Amerikoje va-! 
dinami birželio, liepos ir 
irugpiūčio mėnesiai. Vidur-' 
(vasaris — gruodis, sausis' 
ir vasaris. Daugiausiai ap
gyventoje Argentinos sri
tyje vasaros karščiai įvai-j 
ruoja tarp 35-45 Celsijaus 
laip. Žiemos m. apie Bue- 

tica. Nereikia nė sakyt, kad normaliam pasauliui ji nos Aires sniego neesti, 
nepriimtina. K.,bet būna dažnai lietaus ir

AMERIKOS 
PIETUOSE

Argentina yra prmutinė 
P. Amerikos valstybė sa
vo ekonominiu turtingu
mu ir civilizacijos bei kul
tūros lygiu. Jos gyvulinin
kystė, kviečių ir kukurū-

kapitalizmo galas. Amerikos Komunistų partija turi 
būti pilnai pasiruošus”...

štai kaip atrodo “Sovietiška taika” — Pax Sovie-

<*■

l±

*

Visų Lietuvių Mylimas ir Skaudžiai Nukentėjęs 
Misijonierius

Tėvas Jonas Bružikas 
Visiems Lietuviams Amerikoje Įdomiai Rašo 

Iš Tremtinystės!
Jo jaudinantieji laiškai yra spausdinami

“ŽVAIGŽDĖJE
Skubėkite “ŽVAIGŽDĘ” užsisakyti! 

Kaina — $1.00 metams.
“ŽVAIGŽDES” ADMINISTRACIJA 

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



Antradienis. Gruodžio 3 d., 1946

Lithuanian “All-American 
Footbail”

Rašo Sportininkas irint to. jis labai pasižymėjo —
’ pat T5icr iv

Per astuonias savaites rasinė-i .
jome po visą Ameriką ir beveik W .. . -----
visiems didžiųjų kolegijų Foot^ 
bąli coaches, tyrinėdami ar jie1 
neturi lietuvių savo ratelyje ir 
kaip jie pasižymėjo. Galų gale iš 
suteiktų žinių galėjome sudary
ti iš vien lietuvių gerą.

1946 AR American Footbail
Teamą.

Head Coach: Bill Kern, West... . . nu.\ irginia.
A»st. Coaches: Ea. Krause, 

Notre Dame; Al. Kowai. Michi- 
gan Statė.
Player-Coilege-Position-Height-

Weight-Home
Mart»hall Shurnas, Missouri.

E.. 6:1. 205. St. Louis, Mo.
Gearge Savitsky, Penn., L. T..

6:3. 264. Camden. N. J.
George Pavaiko, Villanova, L.

G. . 5:8, 180, Neu Phila.
Mac. Henskunas (Capt.), Illi- 

nois. C. 5:11. 190. George-
town. III.

Frank Brazilauskas, Yale. R. G..
6:2. 226, Waterbury. Conn.

John Kissell, Boston Coliege. R.
T., 6:2, 247. Nashua. N. H.

Al. Jankauskas, Marąuette. R.
E.. 6. 194, Cicero. III.

Bennie Reigis, U.C.L.A.. Q. B 
6:1. 196. Worcester. Mass.

Ventan Yablonski, Columbia. R.
H. B., 5:11. 196. Worcester, 
Mass.

Vincent Paceuic, San Francisco.
L. H. B., 6. 205. Gillespie. III. 

Veto Kissell, Holy Cross. F. B..
5:10. 210. Nashua. N. H.

Garbingai Paminėtini
Linemen: Gretoms — Penu.;

Barkouskie — Pitt: Sandusky
— Villanova: Rodis — Villanp- 
va: Gudaitis — Harvard; Ur
ban — Notre Dame: Banonis— 
Georgetou-n: Watkins
Kennedy
Kaminsky
Sako — VVashington. V.; i 
sas — Tennessee; Barks 
Nork — Columbia: Abromaitis
— Navv.

Left End: Marshall Shurnas
(Missouri. V.). Jo draugai vadi
na jį “Iggie”. Buvęs U. S. Army. 
tris metus, dalvvavo šešiose Eu-'

* f
ro:K>s kautynėse. Jo akis taip dų 2 colių didumo, 
silpnos, kad nešiojo nematomus. sunkumo, 
akinius net žaidimuose. Nežiū- spoitininkas.

4
šių ir gabiausių Naujos Angli
jos žaidikų. Buvęs 32 mėnesiu 
Armv Air Force, 2nd Lieute-’ 

* _ , . , _ Įnant. Pašautas ir astuonius me-; 
nesiūs buvo Vokietijoj kalinys.' 

( Right Tackle: John Kissell 
j (Boston Coliege). Visuose žai-; 
idimuose negalėjo dalyvauti, nesi 
! buvo sužeistas. Bet kai jis žaidė' 
tai visi jo smarkumą pastebėjo.! 
Jis ištarnavo 38 mėnesius su! 
Fourth Army. Du jo vyresnieji- 
broliai — Jim ir Adolph — se
niau irgi lankė B. C. ir pasižy- 
mėėjo Fottball žaidimuose. Jo 
jaunesnis brolis Vytautas 
ibai žaidžia su Holv Cross.

Right End: Al Jancauskas
Tiktai 17 metų 

o jau antrus metus

Spalių Mėnesį Dovanos
Nukentėjusiems

net Big Six Conference ir Mid- 
west laiko jį geriausiu savo po
zicijoje.

Left Tackle: George Savits- 
ky (Pennsylvania). Milžinas — 
6 pėdų ir 3 colių didžio. 264 sva
rų sunkumo, nešioja 14 
rio batus. Nežiūrint savo didu
mo. jis labai greitas, todėl 1944 
metais (jo pirmi metai kolegi- (Marąuette). 
joje) jis buvo išrinktas kapito- amžiaus. 
__  Pernai visi amerikiečių laik- žaidžia Fottball su Marąuette. į 

' raščiai išrinko jį All-American. Sveria 194 svarus ir apdovano-

’*•» mie-
■ 4 "Jf

■

Įpr'■ ■•'Tžr

į *
tas didelim rankom, kad jamIr per du metu jis dalyvavo

East - West žaidimuose. Tikrai l^n&va tą tootball pagrobti iš- 
ir šį metą bus visų išrinktas — oponentų rankų.
All-American. Ex-Marine. į Quarter - Back: Bennie Riegesl

L. Left Guard: George Pavaiko (U C. L A.). guvęs lst Lieu- 
(\illanova). Šį metą žaidė prieš tenant Army Air Forces, ištar- 
Boston Coliege ir Holj Cross navęs 38 mėnesius. Vienas iš 
ir pasižymėjo savo greitumu, geriausią spirikų (ponter). 
kad Associated Press išrinko jį
“player of the week”. Ištarnavo' Halfback. tentan lab
ins metus Marines, gavo Presi- l°nski (Columbia). Jo spirimas 
dential Citation. turi dvi Purple 
Hearts.

i Center: Captain Mac Uensku- menesiu.
nas, (Illinois. V.). Buvo Marine' 
2nd Lieutenant. Jo coach vadino 
jį “one-man hurrieane" — todėl 
Illinois ratelis šiandien stovi 
aukščiausiai tarp Big Nine. Jis 
savo ratelio kapitonas ir mes 
jam duodame tą kapitono garbę. 
ir lietuvių All-American Team. i

Right Guard: Fritz Brazilaus
kas (Yale). Vienas iš greičiau- 

j.-------- ------------------------------- —
I

lėmė žaidimus prieš Navy ir 
Yale. Tarnavo 3rd Air Force 32

Pitt:
- Boston Coliege;
— San Francisco:

Rus-

TO' '

Bl ■ • • • ••

* A ■OME’-;;*
Ray Eliot. Illinois Universiteto vyriausias Footbail Coach. 

Ratelio Kapitonas Mac Wenskunas, Senior Center ik George- 
town, III.

Right Halfback: Vinie Pace- 
wic (San Francisco, V.). Jo bu- 
vusis Coach Lovola University 
— Morty Brill sako: “he is the 
greater back in the country and 
the best I have ever coached".

Tris metus ištarnavo U. S. Ar
my.

FulI Back: Vito Kissell (Holy 
Cross). Sunkus ir greitas. Dau
gelis ekspertų pranašauja, kad 
jis būsiąs geriausias football- 
ninkas Naujos Anglijos istori
joje. Jis paeina iš tos pagarsė-

•Jonas Kissell (Kisielius), 6 pė-
225 svarų 

Bostono Kolegijos

štai ir vėl atsiųsta, kas būtinai reikalinga karo nuvargin
tiems lietuviams gelbėti:
Brockton, Mass. — Anna Piekarski
Chester, Pa. — A. M. Tamošaitis..................

Miss H. Leikos..................................
Cambridge, Mass. — A. Malinauskas ......
Chicago, III. — S. Biežienė..............................

Tėvai Marijonai .... ............................
Miss Emma Ascilla............................
Šv. Kazimiero Seserys (knygų) .. 
Rose Jurkus .......................................

Dayton, Ohio — Urbonas - Kavy..........
Great Neck. N. Y. — H. Pusčius....................
Long Island City, N. Y. — A. Lukašiūnas 
Lon Angeles, Cal. — Prel. J. Maciejauskas 
Madera, Ohio — Murrav ....................
Nashua, N. H. — W. Murauckas 
Naugatuck, Conn. — Mrs. A. Kane 
Newark, N. J. — BALF 35 skyrius 

Kun. J. Kelmelis ........... ..................
Owensboro, Ky. — Stella Cirul 
Philadelphia, Pa. — B. Veturienė 
Ravensford, Pa. — Mrs. C. White 
Rumford, Me. — J. Kovlaicze

. Silver Creek, Pa. — Šv. Kazimiero Seserys (knygų) 
Tacoma, Wash. — Anna Willis ...................................
Thompson, Conn. — Tėvai Marijonai
Waterbury, Conn. — Amelia Zanavich .................. ......

LVS 9 kuopa ................................................
Kun. Valantiejus ...... ................................ ....

Wilkes Barre, Pa. — P. Yankosk ................... ..... ......
Worcester, Mass. — Aušros Vartų parapija

(maisto) .................................................... .
New York. N. Y. — Mrs. H. Ogar ................ .....
Brooklyn, N. Y. — Antanina Laukaitis — 6 sv.; Paulina Vitaris— 

4 sv.; Mazaras — 18 sv.; J. Stukas — 4 sv.; K. Slavins
kienė — 11 sv.; D. Tuleikis — 45 sv.; Barbsas — 35 sv.: 
Stella Varnas — 16 sv.; Sniečkienė — 51 sv.; “Ameri
ka” (knygų) — 12 sv.: H. J. Bubelis — 59 sv.; Misevi
čienė — 18 sv.; P. Budėnas — 8 sv.; A. Juocienė — 70 
sv.; šalaviejus — 12 sv.; J. Kruzas — 60 sv.; Sakalaus
kienė — 43 sv.; P. Avižonienc — 7 sv.; K. Ražauskienė 

, (mokyki, reik.) — 3 sv.; Mrš. B. Makaiski — 21 sv.
Flushing, N. Y. — Mrs. Pastyk............................................ 26 sv.
Maspeth, N. Y. — J. Raudonaitis ...............  203 sv.
Ozone Park, N. Y. — Mrs. Ambrozaitis - -Jalkowski 25 sv.

Ir toliau malonėkite siųsti dovanas. Daugiausia reikia: 
Konservuoto maisto — Kūdikių maisto, pieno, mėsos eks

traktų, daržovių, vaisių, sriubų, žuvies ir kitų produktų.
Drabužių — Bet koki dar dėvėtini drabužiai (nuo apsiausto 

iki pančiakų) vyrams, moterims, vaikams, kūdikiams; avalynė ir 
patalynė.

Mokyklų reikmenų: — Sąsiuviniai; rašomoji popiera, paiše
liai (paprasti ir spalvoti), trintukai, kreida, dažai, jx>piera fiaišy- 
bai, rašalo miltelių ir tt.

įvairių knygų — Vadovėliai (gimnazijoms ir pradinėms mo
kykloms), apysakos, eilės, moksliškos knygos, paveiksluotos kny
gos, žodynai, lietuviškos maldaknygės ir kitos.

Vaistų —Įvairių (nevartotų) vaistų, vitaminų, bandažų, chi
rurgijos instrumentų, muilo, dantims pastos, šepetukų.

Sporto įrankių: — Žaislų. įvairią sjiorto įrankių, žūklavimo 
priemonių, basketbolo reikmenų vyrams ir moterims, sporto dra
bužių (uniformų), sviedinių ir sviedinukų, sĮ>orto reikmenų plau- 

; klojimui, bėgimui ir Lt,
Įvairių kitų reikmenų — šukų, adatų, skustuvams jieilukų, 

skustuvų, guzikų, šepečių ir kitų daiktų, reikalingų kasdieninia
me gyvenime.

Visas dovanas nuo karo nukentėjusiems lietuviams šelpti 
siųskit:
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Amerikoje su dukterimi Lola ir 
sūnum Kazimieru, bet vėliau 
grįžo Lietuvon ir ten mirė.

NUGARIS, Kazimieras, kilęs 
iš Žemaitijos.

OROOP, Joseph, smuikinin
kas, gyv. Los Angeles, Calif.

PAKALNIŠKYTE, Marija,
jusios sporte — Kissell šeimy-j duktė Domininko, ištekėjusi, 
nos. bet vyro pavardė nežinoma, iš
————————— ;Veviržėnų vai., Kretingos aps,, 

Lietuvos Generalinio Konsulato New i tu'; .. ..
j PAKŠTIENE, Marija, gyv. 

Yorke Paieškomi Asmenys: iHaiTison> n j., 7ie warren st.
* ' PALSKIS, Balys, sūnus Liud-

- Nevieraitė, MELINAUSKAS, Jonas. iš.Vik°; ___ A n ..... 
. . .. . . .. , I PAPROCKAS, susirašinėjęs, Pakražančio vai., , .’ , , , su Marija Lopatiene.gyv. Brooklvne ar gal Keno-; „

t, , Jt. , ... V nr- ' 1 PAŠKAUSKAS, Antanas,- Kaladzmskaite. sha. Wis. I. _
I MEŠKAUSKAS. Pranas ir ™ona Ona ir susus Juozas. K- 
.... , i les is Lauckaimio km., KybartųMarija, gyv. Brooklyne. i , .... .7* -i- vai., Vilkaviškio aps., gyv. Ci-MEšKELYTE, Anele, vyro’, . 1kasfoicpavardė nežinoma, kilusi iš Sa-j Z. A „ .! ..... , PAšKAUSKIENE - Bamony-buhsKių km., Alizavos parap. I . . „

MICKEVIČIUS. Antanas. Juo-^’į^^ldyne.
. _ .. , PAsKEVICIUS. (Paszkie-zas ir Pranas, is varanauskų! T ......., i i ai .. ;wicz), Leonas, is Vilniaus, gyv.km., Miroslavo vai., Alvtaus „ „ ... __ , * i San rrancisco.

■’ r * PAULAUSKIENE, Antanina. 
MICKEVIČIUS. Juozas, is Ba-, PAŽARAUSKIENg .

. aujamiescto va Marija, duktė Jurgio Gur-
ščiko.

PAžERA, iš Garliavos.
PELECKIS, buvęs Vadžgirio 

plytininkas, iš Šimkaičių vai., 
i Raseinių aps.
| PĖSTININKAS, Petras, gyv. 
Scranton, Pa.

_ , ’ i PETKEVIČIUS, Jonas, iš Gir-
t^S a - Jnakalnij km., Kietaviškių vai.

MIKELIS, Antanas, sūnūs PETRAITIENfi _ Krauiėdai- 
Pranciskaus, gimė ii ilgesnį lai-’ _ .., .. ° , (te, Man ja. sesuo Agotos, gyv.
ką gyv. New Yorke. Ipittsburghe

i MONSKIENE - Gudaitytė.; 1 Ug 
įEmma, iš Degučių km.. Nau-' 
imiesčio vai., Tauragės aps., gyv. 
iWyandotte, Mich., 529 Clinton 
'st.
i NARBUTAS, Soteras, iš Dau- 
•buraičių km., Panevėžio aps. 
'gyv. Čikagoje.
! NAUJOKAITIENĖ - Demiky-
tė, Izabelė, gyv. Cicero, III..
1520 So. 49 Ct.

i NAUSĖDAS, Jookūbas, bro
lis Jono, gyv. Ncw Yorke. 

NIMGAUDAS, Juozas ir Nim- 
gaudaitė. Anastazija, iš Šaka
lių km., Mosėdžio vai., Kretin
gos aps.

1 NORVAIŠA, Adolfas, iš Reko-
saičių km., Raseinių aps.

NORVAIŠA, Bronislavas ir
Juozas, iš Šaukėnų vai., Šiaulių
aps., gyv. Brooklyne ar
ne.

NORVAIŠA. Kazys, iš
nų vai., Kauno aps. 

NOVICKAITĖ. Elona.
konių km
dainių ai>.i
ar Wa-bingtonn apylinkėse, iš
tekėjusi.

NOVVICKI, sūnus Aleksandro
ir Sofijos, gimęs Lietuvoje, apie
60 m. amžiaus, turėjo maisto 
krautuvę. Jo motina turėjo ūkį 
prie Vilniaus. Jo sesuo gyveno

‘ VALEIKIENE
Paulina, iš Skamarakų km.. Va- Budų km., 
balninko vai.

i VALIENEt
.Veronika, iš Kuršėnų vai.. Šiau
lių aps., gyv. Brighton. našlė.

VARNELIS. Juozas, turėjęs 1 
giminių ar pažįstamų kilusių iš 
Pajevonio vai., Vilkaviškio aps.

VASILIAUSKAS, Kostas, iš 
Šaukėnų vai., Šiaulių aps.

VASILIŪNAS. Petras, iš Le- 
vaniškių.

VAZNONIS. Petras, iš Kre-Į 
kenavos vai., gyv. Baltimorėje. luškių km..

VENSKUS. Vaclovas, sūnus Panevėžio aps.
Andriaus, iš Laibiškių km.. Uk
mergės aps.

VERBICKAS, Albinas, iš 
Kvietinių km.. Ukmergės aps.

■ VIKŠRIS. Jonas ir žmona Eli-
’ zabetžv gyv. West Haven ar pa

našiame mieste. Connecticut v. nūs Simono, iš Trakų aps., gyv.

MICUTA, Juozas ir Tamošius, 
iš Stanaičių km.. Kybartų vai, 
Vilkaviškio aps.

MIKALAUSKAS, iš Katilių ’ 
km., Griškabūdžio vai., Šakių a. į

MIKALAUSKAS, Bronius, sū-

1

LITHUANIAN RELIEF WAREHOUSE
101 Grand Street Brooklyn 11, N. Y.

Tel. EVergreen 8-6203

Turėkite Savo Namuose 
Šventąjį Raštą - Naująjį 

Testamentą
Kun. Pr. M. Jurui talkininkaujant “Darbininkas” jau 

perspausdino J. E, arkivyskupo J. Skvirecko verstą Nau
jąjį Testamentą, kuris apima visas keturių evangelistų 
knygas, Apaštalų Darbų aprašymą, laiškus Apaštalų: 
Šv. Povilo, šv. Jokūbo, Šv. Petro, Šv. Jono, Šv. Judo ir gi
lųjį ateinančių ir ano pasaulio dalykų Apreiškimą, su
rašytą apaštalo Šv. Jono, kuris Paskutinės Vakarienės 
metu buvo padėjęs savo galvą ant Kristaus krūtinės.

Naujame Testamente yra surašyta Viešpaties Jėzaus darbai ir stebuklai.
Šventasis Raštas tai yra Knyga knygų. Už tai patys užsisakykite jį 

ir užsakykite mūsų broliams, kurie yra karo audrų išblaškyti. Jie yra 
labai išsiilgę lietuviškų knygų.

Stipriais audeklo apdarais $3.00; popieriniais viršeliais — $2.00. Už
sakymus siųskite: “Darbininkas”, 368 W. Broadway, S. Boston 27, Mass.

“Darbininko” Administracijai:
,'J66 W. Broadwa%, So. Bo*>ton ‘J7, Mass.

Siuumi siunčiu čekį :-.urnoj- ir prisiųsti Naujai Testamentą.

Vardai

Adresas .............. . ...........

<

'6

PETRAITIS, Antanas ir Ig
nas, kilę ar turėję giminių ar 
pažįstamų Deltuvos vai., 
mergės aps.

i PETRIKONIS. Pranas. 
Kurnėnų km., Alytaus aps.

’j PIESINA, Juozas ir Vincas, 
kilę iš Deltuvos vai., Ukmergės 
aps., gyx'. Bo.stone.

. PIEŠIMA, Stanislovas, brolis 
'Adomo, iš Ukmergės aps., gyv. 
New Yorke.

( PILECKIENE - Kuliešiūtė. O- 
na. iš Leipalingio 
aps.

i PINKEVIČIUS, 
nūs Tadeušo, iš 
km., Jurbargo vai., Raseinių a. i 

POCEVICICTĖ, Veronika, iš j 
Stanaičių km., Kybartų v., Vii-: 
kaviškio aps.

POŠKIENE - Cerkauskaitė, Į 
.. Vincenta, gyv. Omaha, Neb„ se- 

UFZC į šuo Adolfinos.
iš Sin-' PRANCELEVICIOTĖ, Palio- 

„ .... . ... na, ištekėjusi, bet vyro pavardėGudžiūnų vai., Ke- .. , .. . , .i ii u- nežinoma, kilusi ar turėjusi gi- :vv. Philadelphnoie minių Joniškėlio vai., Biržų a.
i PUKINSKAS, Jonas ir Pu- 
kinskaitės, Silvija ir Zuzana.

i kuri yra ištekėjusi, bet vyro pa
varde nežinoma.

PUTNA. kilę iš šeštokiškių

Tęsinys 5-tame pusi.

Bosto-

Ūk

is

parap., Seinų

Antanas, su-i 
Pentvardžių'

Į

Seniausias Philadelphijos balsuotojas Har- 
ry Bennett, 106 m. amž., kas parodo, kad už nau
jus laimėjimus pakilo balsuoti ii senieji.
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Yorke Paieškomi Asmenys:

kas laisvu klausytoju ir 
tame antrame fakultete 
stojęs į konkursą parašė 
tokį mokslinį darbą, už ku
rį laimėjo sidabro medalį, 
o teisių fakultetą baigė 
pirmuoju laipsniu.

NAUJAS POSŪKIS 
STUDENTIJOJE

Ano laiko rusų universi
tetai buvo pražliugę ta 
kreiva pozitivizmo (bereli- 
gine) dvasia. Dovydaitis 
buvo gilių studijų ir gilių 
įsitikinimų žmogus. Jis 
vienas iš pirmųjų tarp lie
tuvių paskelbė šūkį:
— Viską atnaujinti Kris

tuje, kurs virto obalsiu a- 
teitinmkų sąjūdžiui.

Savo abejojančius ar a- 
teistinio nusi statymo 
draugus studentus jis 
kviesdavo į disputus. Gin
kluodavo gausiu apsiskai
tymu, proto lakumu išei
damas nugalėtoju jis pra
dėjo spiesti kaskart dides
nį būrį religiją begerbian
čios jaunosios moksleivi
jos, kurių susirinkimuose 
skaitė referatus ir t.t.

Baigęs universitetą jis į 
norėjo dar gilinti studijas, 
bet lietuvių veikėjų buvo 
parkviestas į Vilnių reda
guoti “Vilties” laikraštį. 
Jo plunksnos darbas tuo 

> nesiribojo — nebuvo pa
triotiško, religiją respek- 

s tuojančio Lietuvos laik-

Pradžia 1-įname puslapy]
sai į šiuos, ar į kitus egza
minus, pėsčias atėjęs ir 
stojęs prieš komisiją su 
sudulkėjusiais batais, su 
kaimo sermėga..., bet nu
stebinęs savo gabiais atsa
kymais.

MOKSLEIVIU 
STREIKAS

Sekančiais mokslo me
tais (1904-5), bebūdamas 
pirmame mokytojų semi
narijos kurse, jisai buvo 
baustas už streiką prieš 
maskolį inspektorių Pro- 
topopovą, o po politinio 
streiko 1905 m. pabaigoj, 
drauge su visais kitais, bu
vo pašalintas iš II kurso. j 
Sekančių metų rudenį kiti! 
studentai grįžo ir buvo pri
imti į mokyklą, pirma juos 
privertus pasižadėti dau
giau prieš valdžią nekilti.

Dovydaitis buvo nepa
laužiamas, ragino kitus 
streikuoti ir pats nebegrį
žo. Iš pradžių jis kokį mė
nesį mokytojavo kun. Štri- 
mo įkurtoj mokykloj Viša
kio Rūdoje, bet kažkas į- 
skundė rusų valdžiai ir a- 
bu vos vos išsisukę neį- 
kliuvę, tačiau kita proga— 
1906 m. — Kaune gavo pa
ragauti maskolių polici
ninko nagaiką...

Dovydaitis buvo kupinas 
jaunuoliškos energijos, į- 
vairiomis progomis skaitė 
draudžiamą lietu v i š k ą 
spaudą, ją platino ir siun-įtis nebūtų bendradarbia- 
tinėjo korespondencijas į | vęs. 
“Vilniaus Žinias”, kitus; 
laikraščius, pliekdamas i 
vietinius caro valdininkus! 
už žmonėms daromas; 
skriaudas.

VERŽIASI Į .MOKSLI
Bet jis vis ilgėjosi moks-'.denį pasiuntė Dovydaitį į 

lo. Slapta mokydamas lie-'Suvalkų apylinkes susipa- 
tuviškai kaimynų vaikus, įžinti su karo padarytais 
patsai rengėsi iš viso gim-.nuostoliais. Grįždamas už- 
nazijos kursą ir 1908 m. iš- suko į Kauną ir vietos vei- 
laikęs egzaminus (22 metų kėjų buvo įprašyta vado- 
amžiaus) gavo brandos a-!vauti besikuriančiai lietu- 
testatą, visai gimnazijos 
nelankęs. Įstojo į Maskvos 
universiteto teisių skyrių. 
Jausdamasis pakankamai 
pajėgus, drauge norėjo 
tęsti studijas ir istorijos- 
filologijos fakultete (sky
riuje). Ieškodamas leidimo 
kreipėsi į švietimo minis- 
terį, į patį carą, bet leidi
mo negavęs, lankė pamo- tytas nuo direktoriaus pa- skaitose buvo pertiekiami 

Į naujausi tos srities moks- 
• lo atradimai ir tuo gėrėda- 
įmiesi mes studentai kart- 
i kartėmis atsidusdavome-r- 
į kodėl kaikurie kiti profe- _ —------- v----------------- ,
i šoriai tesinaudoja kokiais'misija nebuvo baigta. Jis!Pra^*o: 
; senais vadovėliais ar kitas turėjo pasišventimo pači-j ” ! 
i net savo studentavimo'getauti dėl savo pamėgtų į
į dienų užrašais. : moksleivių — mus kuni-

}gus ir kitus paprašydamas 
ATSILANKYMAS į aukos:

DOVY’DAIČIO BUTE | — Reikia surengti moks- 
Studijų ir organizacijų lc>viū ekskursiją garlai- 

reikalais nekartą tekdavo VLU/ ’ kal-

Tūlas Ernest Ulrich, 17 m. amž., ilsisi ligoninėje. Jis buvo užpuolikų 
pririštas prie troko ir per Philadelphia miesto gatves trankomas. Keturi 
įtariami vyrukai suimti ir uždėta $5000 kaucija. Policija tyrinėja dalyką.

reigų, bet paskiau okupan
tai pasitenkino išreikalavę 
100 markių pabaudos.

BARZDOTASAI 
KALINYS

Nuo pat rusų vergijos 
jisai nepakentė hpt kokių 
diktatoriškų pasinešimų, 

į ir kai to raugo po truputį 
įėmė rastis Lietuvoje, jis 
kaimo jaunimo (pavasari
ninkų) kongrese Marijam
polėje pasakė tokią kalbą, 
kad tuometinis tautininkų 
režimas rado reikalingu jį

i

M1NISTERIS
PIRMININKAS

Vilniaus konferencija 
1917 m. Dovydaitį išrinko Į 
Lietuvos Tarybos nariu. 
Jisai buvo vienas iš tų, ku
rie 1918 m. vasario 16 d. 
pasirašė Lietuvos nepri
klausomybės aktą. Lietu- uždaryti kuriam laikui į 
vos laikinajai vyriausybei į r „ 
atsikėlus į Kauną ir atsi-;Polės kalėjimą.

Bajorų, o vėliau į Mariam-

raščio, kuriame Dovydai-istatydinus M Sleževičiui,1 Barzdoto kalinio — prof. i
F - * . — - — - 1
;tas sudaryti (III) mmiste-

___ _ _ „_________ irių kabinetas. Taip, Su-
VOKIEČIŲ UŽMAČIAS įvalkijos vienkiemių auklė-
Vokiečiams okupavus jtinis liko Lietuvos minis-

DIREKTORIUS PRIEŠ

iš Dragūnų km.. Papilės 
Šiaulių aps.

RIKMANAS. Augustas 
serys, kurių viena Bylienė, kiię 
iš Švėkšnos vai., gyv. George- 
toun.

ROMIKAITIENE - Čiupytė, 
Veronika, iš Jurbarko vai.. Ra
seinių aps.

RUDZINSKAS. Jonas ir Kle
mensas, sūnūs Jono, kilę iš Kė
dainių aps.

RYLIŠKIS. Jonas.
išjdviko. iš Linkmenų vai.. Šven-

• gyv. Pittsburgh. Pa. 
SABALIAUSKAS. Dominin

kas. Pranas ir Juozas ar Jonas, 
iš Rotalių km.. Jurbarko vai. 

Į gyv. Čikagoje. Domininkas gy- 
. jveno 2025 Canalport Ate.

venimu ir mirtimi, kaip’ sabiene - Bukauskaite. Ur- 
žmonijos Gelbėtojas Jėzus ;Alvito vai.. Vilkaviškio 
Kristus. Kur Kristaus ■ al)S” Bostone 
skelbtieji principai gyven
dinami, ten visuomenės! 
santvarkos problemos yra 
išsprendžiamos be karų ir 
revoliucijų. O jei Kristaus 
mokslas negyvendinamas, 
tai ne jis kaltas.”

Kristų jis laikė pasaulio 
valdovu, karaliaujančiu 
nuo kryžiaus, su erškėčių 
vainiku ir kitaip Kristų 
Karalių besivaizduojan- 
tiems, jis rašė straipsnį: 
“Kam Jį apkarstote tironų 
insignijomis?!” Religiją 
jis laikė kultūros ramsčiu. 
Savo atvirame laiške į Lie
tuvos mokytojus, išspaus
dintame “Lietuvos Mokyk
loje” (1930 m., 407 pusi.) 
jis skelbė:
— Skelbti religijai kovą 
kultūros vardu — tai pri
dėti kirvį prie pačių kul
tūros šaknų”.

Suvalkijoje 
kurios 

lankėsi 
m., gy-

(Pradfia 4 paaL)
km., Molėtų va!., Utenos aps.

RAČIŪNIENE - Narkevičiū- 
tž, iš Naumiesčio,
turi astuonias dukteris, 
rodos jau ištekėjusios, 
Lietuvoje apie 1937-38 
vena rodos Bostone.

RAPŠEVIČIUS, Petras, sū
nus Prano, iš Stulgiškių km., 
Panevėžio ap6., gyv. Čikagoje.

RAUDŽIUS (Rodgers), Pet
ras. gyv. Douglas mieste.

RAULINAITIS. Jurgis
Laumėnų km., Aukšt. Panemu- čionių^aps., 
nes vai., Kauno aps., gyv. New 
Yorke. turi mėsos krautuvę.

RAUSTYS, Pranciškus ir
Vincentas ir Raustys, Liucija

— O, tos moderniškos 
mergaitės! Jos nemoka a- 
datų valdyti, isškyrus pa
tefono adatas...

Jis nemėgo nė madų “ti
ram jos”. Atsimenu, kai ir 
Lietuvos mergaites pasie- 

i kė užsidegimas išlaikyti 
savo liesą figūrą (gal dėl 
to gimnazistes berniukai ir 
pravardžiuodavo “silkė
mis”), prof. Dovydaitis 
parašė straipsnį apie kor- 
pulentiškas (kūningas - 
riebesnes - moteris), ku
rios savo darbais pelnė

•»

vai..

ir se-

Dovydaičiui buvo paves- Dovydaičio fotografija ve- vietą istorijoje.
liau buvo populiari Lietu
voje.
PO KUPIŠKIO LAUKUS
Lietuvos

mylėjo be krašto ir daug jas, nenuilstamas visuo-

“SEKRETAS” Iš PROFE
SORIŲ KAMBARIO

Būdamas kropštus mok-i

__  r_____________ , . . ... ... ____ jaunimą jisai’slininkas, gausus rašyto- 
|Lietuvą, Vilniaus lietuvių į te^s Pjrmmmkas. Iaciau myĮęjo be krašto ir daug jas» nenuilstamas visuo- 
'komitetas nukentėjusiems P., 1 .J° darbo jis emesi ^-j j aukojosi. Atsimenu,įmenininkas, jis kartu buvo 
1-____ - - .. — -______ tik reikalo verčiamas. io!» 1;^tik reikalo verčiamas, jo 

dvasia linko į mokslinį 
darbą ir besikuriant Lie
tuvos universitetui Dovy
daitis buvo pakviestas pro
fesoriauti.

BUVAU JO 
..................... „ . .. STUDENTU vių gimnazijai. Taip jis ir;

liko direktorium Kaune! Asmeniškai jį arčiau pa- 
pirmos įsteigtos lietuvių žinau, kai įsirašiau studi- 
gimnazijos, kuri buvo su- juoti jo dėstomą palygina- 
organizuota ‘Saulės’ drau
gijos. Kaip seniau masko
liams, taip dabar vokie
čiams. Dovydaitis pasi
priešino nutautinti kraštą.
Už tai vokiečių buvo atsta- mas mums pasakys. Jo pa-

mosios religijos kursą. Ne
galėdavome atsistebėti 
profesoriaus darbštumu— 
kokios kur naujos knygos 
užsienyje išeina, jis pir-

Jung. Valstybių Laivyno Sekretorius Jamcs 
Forresta! (kairėj), uždeda Medai of Merit, pasi
žymėjusiam karo metu darbuotojui John H. Lof- 
land, kuris Laivų Taisymo darbuose daug prisi
dėjo su savo patyrimu.

i buvau Kupiškyje. Rengė-ir gilaus tikėjimo žmogu- 
me angelaičių (vaikų or-įmi. Visiškai nebuvo nau- 
ganizacijos) kongresėlį, ’jiena jį pamatyti su moks- 
ruošėmės šventinti naują leiviais, su darbininkais 
vėliavą. Užkvietėme prof.|klūpintį prie Dievo stalo. 
'Dovydaitį į kūmus. Ange-; Atsimenu, kartą semina- 
ilaičiai — kas gi, daugiau-i rijoje įslinkau į profeso- 
isiai miesčioniukai arba r‘iv kambarį. Pavargęs so- 
kaimų piemenukai, bet ir j fojė pusiau gulintis sėdėjo 
jų pastangas profesorius, prof. Dovydaitis. Iš įprati- 
neatsisako paremti, negai-!mo» taiP kaip mes kreipda- 
lėdamas sau sugadinti va-ivon*ės į savo profesorius - 
saros atostogų poilsį (o to-! kunigus ir į jį pradėjau 
kių varginimų jis turėda- j kalbėti: 

Ivo daug). Po iškilmių su i 
ipaaugesniais progimnazi
jos moksleivių ateitininkų 
įvadais išėjome kaimų lau- 
' kais ir paežerėmis pa- 
;vaikščioti. Profesorius bu
vo su mums, gamtamoks
lio pamokas duodamas.
juokaudamas. •

— Atsiprašau, kunige 
profesoriau... Dovydaitis 
šyptelėjo ir atsiliepė:

— Gal būt didelės klaidos 
ir nepadarei...”

Mes visi jautėme, kad sa
vo sieloje jis — kaip kuni
gas. Jis ilgėjosi kuo dau
giau taurių kunigų. Atsi-

KUR JIS?
Tas mūsų mielas moksli

ninkas, nepaperkam a s 
liaudies draugas, nenuils
tantis darbo žmonių prie- 
telis prof. P. Dovydaitis 
buvo mylimas Lietuvos in
teligentų ir darbininkų. Jis 
buvo įtakingas ir dėl to 
bolševikai jį išvežė į toli
mą ištrėmimą. Šiemet pri
puola antra, liūdna, sukak
tis — penkeri metai nuo 
išvežimo. Niekas nežino 
kur jis yra ir ar tebėra dar 
gyvas, bet tos kruvinos 
skriaudos prisiminimas 
prieš šį nuoširdų lietuvį 
uždega mus naujiems žy
giams už Lietuvos išlais
vinimą iš kruvinai raudo
nų okupantų.

Dr. J. Prunskis.

SABONIS. Kazys ir Sabonai- 
Įtė. Marijona, kurios ištekėju
sios pavarde nežinoma, iš Alin- 
kos km.. Kietaviškių vai.

SAKALAUSKAS, Jurgis ir jo 
sesuo Ona Sakalauskaitė, brolis 
ir sesuo Marijonos.

SAUKA, Antanas’ iš Kišiniš- 
kių km.. Alvito vai.. Vilkaviškio 
aps., gyv. Cliffside. N. J.

SAVICKAITĖS, seserys Kat- 
rėš Palevičienės. iš Varėnos v., 
Alytaus aps.

SAVICKAS. Zigmas, gyvenęs 
Dayton, Ohio.

SČESNOLEVIČIUS (Sches- 
nol), Leonas, iš Alytaus.

SEKEVIČIENE - Gerulaitytė, 
Magdalena, iš Liukių km., Viš
tyčio vai.. Vilkaviškio aps.

SELVESTRAVIČIUS. Jonas 
ir Vincas, broliai Zuzanos Mic- 
keviičenės. iš Alytaus aps. gyv. 
New Yorke.

SENKUVIENE - Demikytė, 
Elzbieta, gyv. Nanticoke. Pa., 
408 E. Grand St.

SIELYLA.
lesos km..
aps.. gyv.
Čikagoje.

SINIUS
kas. iš Švenčionių vai.. Vilniaus 
krašto. ,

SMALIŪTE, iš Pajevonio km., 
Vilkaviškio aps.

STANČIKAS - Šumskytė, Ju
lė ir vyras Justinas, gyv. Čika
goje. 6729 So. Campbell Avė.

STANEVIČIUS. Antanas, 
' gyv. Summit. N. Y. ir Stanevi

čius. Domininkas. gyv. NevZ 
Yorke.

Ieškomieji ar apie juos žinan
tieji maloniai prašomi atsiliepti: 

CONSULATE GENERAL 
OF IJTHUANTA

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

* (Bus daugiau)

Augustas. iš Pe- 
Rodūnčs v.. Lydos 
Philadelphijoje ar

(Sineviėius >. Henri-

I

Ir tai dar jo tos kelionės menV per vieną paskaitą

i atsilankyti i profesoriaus llsah 
ilviifn ii rocrlu. ATCINI

— Du svetimos kilmės žo
džiai: kunigas ir pinigas 
kažkaip norima susieti. 
Vyrai, būkite idealistai ir 
jei dėl to jums kasdienės 
duonos pritrūktų, aš ga
rantuoju pragyvenimą, to
kiu atveju kreipkitės į ma
ne.

Kalėdų ir Naujų Metų Proga
Pasveikinkite Gimines, Prietelius ir Pažįstamus 

Siųsdami BALF'o išleistus gražias 
Lietuviškus Kalėdinius Atvirukus 

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

KAŠTUOJA UŽ PENKIVS DOLERIUS (15.00), 
GAUNAMA ŠEŠI RINKINIAI (18 ATVIRUKAI) 

Visas Gautas Pelnas Eis Vargstantiems Lietuviams 
Tremtiniams šelpti.

APIE RELIGIJĄ IR 
KULTŪRĄ

Panevėžio Eucharistinia
me kongrese jisai kalbėjo 
į minias, kodėl Kristus pa
sirinko savo meilę pareikš
ti per Eucharistiją. Kris
tus jam buvo didžioji, gai
vinanti jėga. Dar 1936 m. 
“Ryte” (Nr. 105) jisai ra- 
cSA •Cj V •

— Dideli buvo visuome
nės auklėtojai Sokratas ir 
Platonas, bet nebuvo, nėra 
ir nebus didesnės žmonijos 
persiauklėjimo principų 
skelbėjo ir tų principų gy
vendintojo savo paties gy-

butą. Dažniausiai jį rasda
vau antro aukšto kamba-; 
ry prie kokio nors rank-, 
raščio bedirbantį. Čia sic- gai mėgo. Juos auklėjo pa
nų nesimatė, tik lentynos vyzdžiu, žodžiu ir juoku, 
nuo lubų iki žemės, pilnos Atsimenu, kuriais tai me

tais su geru būriu mokslei
vijos buvome išvykę į pu
šynus netoli Panevėžio. 
..Sėdėjome ratu ant sama- 
| nyrės. Mergaitės keitė 
1 plokšteles ant skardžiai 
jbegriežiančio patefono, 
į Kažkaip nukrypo kalba į 
praktiškąją gyvenimo pu
sę, apie siuvimą. Prof. Do
vydaitis erzindamas mok
sleives pratarė:

ATSIMINIMAI Iš VIE
NOS EKSKURSUOS

Moksleivius jis aistrin-

prikimštos knygų. Ant jo 
rašomojo stalo — laukai 

'spausdinamų, jo redaguo
jamų žurnalu: “Kosmos”, 
“Logos”, “Soter” ir dau
gybė kitų. Juk jisai — 
plunksnos žmogus, para
šęs gal netoli 150 ilgesnių 
mokslinių darbų. Neveltui 
jam Lietuvos universite
tas buvo suteikęs filosofi
jos daktaro titulą.

I

UŽSAKYMAS
United Lithuanian Relief Fund

19 W. 44lh SU
New York 18, N. Y.

GERB.:
Prašau atsiųsti man rinkimus Lietuviškų Kalė

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

□ Čekiu; IJ Money Order.
Vardas ir Pavardė ................    -

Gatvė ir Numeris -........... -............. ........-........ -~—
A4iestas



Antradienis. Gruodžio 3 d , ]9i6

"Keleivio" bendradarbis Peter 
Miliauskas labai nusivilęs savo 
draugu Domininku Jusiu. Peter 
Miliauskas apsistojo pas kelei- 
viečius, o D. Jusius grižo pas 
bimbinius. Abu kurį laiką buvo 
sklokininkai. ‘papės' Leono Pru- 
seikos pasekėjai. Leonas Pru- 
seika. apgailėjęs savo nusikalti
mus. gavo Bimbos atleidimą ir 
grįžo skleisti rusų propagandą. 
Jį pasekė ir D. Jusius. Todėl da
bar Peter Miliauskas ir kelia 
Jusiui klausimus “Keleivyje”: 
“Ar atsimeni. Domininkai, kaip 
mudu dėkavojom Leonui Prusei- 
kai. kada jis mums aiškino 
“Laisvės” (rusų propagandinio 
laikraščio. Red. i slaptybes ir 
pasakojo, kad tas laikraštis yra 
tiktai rusų propagandos laik
raštis ir tarnauja svetimai vals
tybei? Aš ir šiandien esu dėkin
gas Leonui Pruseikai už jo pa- moraliai ir finansiškai, kaip or- 
sakytus teisybės žodžius, o ką 
mano Domininkas Jusius?”

Niekas kitas taip gerai nepa
žįsta mūsų tautos išgamų ko
munistų. kaip tie, kurie bendrai 
veikė su komunistais prieš Lie
tuvą. kada ji buvo nepriklauso
ma. Tais laikais ir keleiviečiai 
buvo bendrais frontininkais.

dietis, p. Jurgis Versiackas. 
Šiandien, neužtenka vien tik 
gyvinti Federacijos veiklą, bet 
laikas budinti visą katalikišką 
veikimą. Laikas parodyti prie
šingom grupėm, kad mes. kata
likai galime stipriai veikti, rem
dami vienas kitą. Laikas būtų 
užčiaupti tiems bumas, kurie 
mums užmetinėja, kad mes ne
sugebame katalikiškai veikti ir 
katalikas kataliko neremiame. 
Čia yra tiesos, nes dažnai šias 
klaidas mes padarome, užmirš
dami savuosius ir remiame mū
sų tautos ir tikėjimo kryžiuoto- 
jus. Mūsų pareiga, kurią užde
da mums Tėvynė ir Dievas, yra 
bendrai kovoti bendru frontu, 
katalikišku frontu, prieš mūsų 
idealų kiyžiuotojus. O bendra, 
katalikišką frontą, atsieksime 
tik tada, kada išmoksime pavie
niai kovoti, katalikas už katali
ko garbę, remdami tik katalikus

Tūlas Joseph Corey, iš Wilmington, Calif., žiūri į savo naujai gimusį 
sūnų, San Pedro General ligonnėje. Jis nusprendė nerinkti sūnui vardo, 
bet palikti, kad paaugęs sūnus pats pasirinktų.

6

Legiono
Major

Koman-

protestuojanti bolševikų žiauru
mą Lietuvoje, taip pat ir reika
laujanti, kad būtų Lietuvai su
grąžinta laisvė ir nepriklauso
mybė. Iš eilės kalbėjo Jonas 
Stokes iš V/aterbury, Statė Ko- 
manderis Lietuvių 
Connecticut Valstybėj; 
Nevulis. M. D. ir Lt.
deris Edvardas Nevulis (bro
liai! ir Daktaras Juozas Janis 
iš Hartfordo. Tai buvo viskas 
suruošta tam, kad New Britai- 
niečiai turėtų progą parodyti 
lietuviams veteranams mūsų ko
lonijos pagarbą ir tarti širdingą 
ačiū jiems už jų milžiniškus nu
veiktus darbus, ginant savo 
kraštą, Ameriką. Publika taip 
pat atsistojo ir laikėsi ramiai 
vieną minutę, pagerbdami vie- 
nuoliką karių atmintį, kurie 
rojingai žuvo karo metu, 
programos prasidėjo šokiai.

PATERSON, N. J.
Mūsų kolonija pastaruoju lai

ku turėjo keletą naujenybių.
Lapkričio 6 d. apsigyveno 

mūsų parapijoj mūsų klebono 
kun. Kintos pakviestas kun. J. 
Klumbis, tik šią vasarą parvy- 
nęs iš Eurojjos.

Parapijiečiai džiaugiasi susi
laukę antro kunigo ir įdomauja
si jo pasakojimais apie Lietuvą 
ir apie lietuvių tremtinių gyve
nimą Vokietijoj.

Ypač džiaugiasi Burokų, Dut- 
kų, Stasiukaičių ir Milinavičių 
šeimos, nes kun. Klumbis atvežė 
jiems labų dienų nuo jų giminai
čių, gyvenančių Vokietijoj Ful- 
dos Lietuvių stovykloj.

he- 
Po

ganizacijose, taip ir kasdieni
niame veikime ir gyvenime.

A. D.

LOS ANGELES, CAL

CAMBRIDGE, MASS
Lapkričio 17 d.. Cambridžiuje 

įvyko N. A. Federacijos ApskrJ 
suvažiavimas. Suvažiavimas 
nors ir neskaitlingas, bet praėjo 
su pakilusia dvasia. Buvo nusi
skusta organizacijos neveiklu
mu. bet Centro pirmininkas p. 
A. Kneižvs paaiškino, kad po 
šių metų Kongreso tikimės dau
giau gjvumo skyriuose. Pagy-! 
virimui Federacijos veiklos nu
matytas prakalbų maršrutas,' 
su keliaujančiu “Liaudies Uni-į 
versitetu”, kun. P. M. Juro va
dovybėje. Maršruto darbas ir į 
jo pravedimas. pavestas valdy-Į 
bai. kuri jau stropiai rūpinasi jo; 
sutvarkymu. Valdyba ir kitiems į 
metams liko ta pati, tik išrink-1 
tas, naujas iždininkas Norwoo-

n
<

i

♦

suruošė
salė

veik-
Jos

Sekmadienį, lapkričio 24 d., 
Šv. Andriejaus par. bažnyčioje, 
11 vai. z-ytą kun. Bronis Bense- 
vičius atnašavo militariškas mi
šias mūsų parapijos žvusių ka
rių atminčiai. Mišiom tarnavo 
savo uniformuose Jonas Rikto- 
raitis, kuris tarnavo Amerikos 

; laivyne, ir Charles Kukel, kuris 
tarnavo Unites Statės Marines. 
Mišiom užsibaigus, Šv. Cecilijos 
choras sugiedojo, vargonams 
grojant, Amerikos ir Lietuvos 

i himnus, kas padarė labai gražų 
! įspūdį.

Lapkričio 10 d. mūsų veiklios 
ir sumanios sodalietės 
kortų vakarą. Parapijos 
buvo pilnutėlė.

Mūsų sodalietės ne tik 
lios, bet ir labai dosnios,
net 110 dolerių paskyrė parapi
jos reikalams: 50 dolerių naujo
sios svetainės fondui, 50 dolerių 
bažnyčios dažymo išlaidoms pa
dengti ir 10 dolerių altorių pa
puošimui.

I
I
' pavadinta "Anelės Bapka”. Pet
ras Janušauskas kartu su savo 
gera močiute Michalina pradė- 

,jo lankyli Los Angeles krautu-1 
j ves ir surinko puikių fantų ba-' 
zarui. Per bazarą tas darbštų-!i

■ sis Petras visur dirbo ir jam ti-j 
I ko patarlė: "Ir prie pečiaus ir! 
!prie svečio". Labai geras pagel- 
Į bininkas buvo taip pat ir Juozas
Šalčius iš Chicagos.

Šeimininkės: Emil. Mitkienė, 
O. Ačienė, Anei. Balokovičienė, 
M. Varkalienė, J. Norvilienė ir 
M. Janušauskienė iškepė kum
pių, kalakutų, dešrų, kugelių... i 
i rvisi, kurie atėjo į bazarą, ska
niai pavalgė, ir, būdami gerame 
ūpe, praleido nemažai pinigų 
bandydami savo laimę.

Lankylojų dėka susidarė gra-Į pų.Mun A v<u. yv
ži suma pinigų, kuri iš anksto

' Konferencija šaukiama svar
biam tikslui — New Yorko ir 

u- * i • - apylinkės lietuviams prisidėtines Elzbieta Morkiene 1
o Anelė Gval Lietuvai Gelbėti Vajaus, 

kurį paskelbė Amerikos Lietu-j 
. . . , . . , vių Tarvba. iš Europos prašo-pat prisidėjo visi, kūne pirko ’ J >..... ... , . . ma Lietuvos išlaisvinimui vado-:bilietus, o tokių geradanų buvo .... 

visoje Amerikoje. Tokiu būduAau^aR^^ grupių-
. . .. . . . . . į Per šį vajų, kuris baigsis 1947 inaujos bažnyčios statvbai susi-! J ,, _ m. vasario 16 d., reikia sukelti,darė $2000 dolerių, šią sumą „_  , , . I: . .... . 2o0.000 dolerių Lietuvos įslais-ipridėjus prie pernykščių šutau-1I. . . ... ./YAn vimmo tikslams,ijų — jau turime iš viso 4000 .. . . .! , . . T, . , , . New Yorko Lietuvių Tarvbadolenų. Ilgai nelaukdamas, uz- ...I . , . . , . .. . . i kviečia visas.pirksiu naujos bažnyčios staty-! 

bai vietą. Labai prašyčiau gera- 
l darių atsiųsti savo vardą su pa
žadu, kiek manote paaukoti 
naujai bažnyčiai. Pasiremdamas 
Jūsų pažadais galėsiu maždaug 
spręsti kokią bažnyčią galima 
bus statyti.

Nors gal ir nesulauksiu to 
momento, kada bus šventinama 
naujoji bažnyčia, bet norėčiau 
kogreičiausiau pašventinti bent 
pamatus. Pradėtąjį mano darbą 
užbaigs mano pagelbininkai.

Ta pačia proga turiu viešai 
padėkuoti visiems, kurie paau
kojo fantų bazarui, y^iatingai 

i moterims paaukojusioms savo 
■ rankų darbelius: O. Brizgelie- 
inei, Pr. Bruzgienei ir McNill, o 
J Jul. Kurkiui už paaukojimą 
i dviejų kanarkų. Didelis ačiū bi
lietu Dardavėiams: Ant. Bruz-

Š. m. lapkr. 10 ir 17 dd. turė
jome mūsų parapijos bazarą. 
Daug darbo turėjome, 
ruošėme, nes reikėjo netiktai 
pririnkti bazarui dovanų, bet ir 
prirengti patalpas. Los Angeles 

. visi gyventojai turi labai daug 
darbo, ypatingai prieš Kalėdų 
šventes, todėl nelengvas daly
kas surasti žmones, kurie, netu
rėdami nuolatinio darbo, galėtų 
padėti bazarui. Bet Dievo ap
vaizda atsiuntė mums iš Chica
gos Janušauskų šeimą, kuri 
mums labai daug padėjo pasi- 
ruošt bazarui ir darbuotis baza- buvo paskirta naujos bažnyčios 
ro metu. Su Janušauskais atvy- statybai. Toji suma žymiai pa-: 
ko Anelė Gvaldaitė, kuri per ii- didėjo, 
gus metus darbavosi kaip šeimi- paaukojo $100, 
ninkė ir virėja įvairiose klebo- daitė pridėjo antrą $100. Taip 
nijose. o paskutiniu metu pas! 
Prel. Krušą. Ji tuoj pradėjo ro-1 
dyti savo gabumus, pagaminda
ma bazarui “bapkę”, kuri buvo

kol pa-

Darbininko'' 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. Jono. 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.
ANGLIŠKAI-LIETUVIŠKAS ŽODYNAS
(Englisii-Lithuanian Dictionary)

Mes siūlome jums Angliškai-Lietuvišką Žodyną, kuris yra 
laikomas vienas iš geriausių. Jo formatas-dvdis: 6 coliai per 
i". 400 puslapių: kietais, stipriais audeklo apdarais. Parduo
davo po $4.00 :dabar mes jums siūlome bargeną — atiduoda
me už $3.00.
“VAI LEKITE 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 turi 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.

RYTINIU — 
VALSTYBIŲ ŽINIOS t

Draugijų Konferencija 
Gruodžio 8 Dieną 

New Yorke

Gruodžio 8 d., sekmadenį, šau-, 
jkiama svarbi New Yorko ir J 
1 New Jersey draugijų konferen-l 
ei ja New Yorke, Manhattan 
Center. 311 W. 34 St., prie 8th 

’ Avė.
i
i Posėdžiai prasidės 1:30 vai. po

kuri iš anksto

P.
iš šeštadienio vakare Šv. Vardo 
ir draugijos nariai turėjo “smoke- 

I rį” parapijos svetainėje. Pribu-

Konferencijoje kalbės Dr. 
Padalskis, neseniai atvykęs 
Europos, adv. W. Laukaitis 
kun. J. Balkūnas.

Draugijos ir paskiri asmenys j vo gražus būrelis žmonių. Lai- 
prašomi gausiai dalyvauti šioje • mingieji gavo tris kalakutus ir 
konferencijoje gruodžio 8 d.,;kitus daiktus. P-lė Irene Eiden- 
Manhattan Center New Yorke.

i

I

NEW BRITAIN. CONN.
Bankietas Karius Lietuvius 

Pagerbti

ta ir Herbert Lang pasirodė su 
šokiais ir išpildė labai gražiai į- 
vairius šokius. J.J.M.

I

i
I
II 

Lapkr. 24 d.. Lietuvių svetai-j 
nėję, Park St., New Britain įvy- į metinį kortavimo ir bingo vaka- 

Šv.
6 Davis Avė., 
7:30 vai. vak.

Įžanga 50c. Bus gražūs prizai ir 
taip pat bus duodamas durų 
prizas, šeimininkės pavaišins 
atsilankusius užkandžiais.

KEARNY, N.J.
Šv. Onos draugija rengia savo

ko bankietas visus New Britai-: rą šeštadienį, gruodžio 7, 
n’o veteranus pagerbti 5-tą va-iyar(jo salėje, 
landą vakare. Svetainėje prisi-; Kearny, N. J., 
rinko arti 500 karių, giminių ir 

ĮGold Star motinų. Po skanaus 
i valgio prasidėjo programa, ku- 
i rią vedė kun. Juozas J. Matutis. 
■Šv. Cecilijos choras, p-nios De- 
jgutienės vadovybėje, puikiai iš- 
į pildė keletą dainų ir Amerikos 
ir Lietuvos himnus. Kun. Matu
tis pasveikino publiką kun. M. penkių metų kariuomenėje.

I
draugijas siųsti į . „ , . ...., _ . . , ! A. Pankaus, Šv. Andriejaus pa-konferencijon atstovus su auko-j 

mis gruodžio 8 d.
Kadangi bus svarbių praneši

mų, tai plačioji visuomenė taip!
pat kviečiama atvykti į Konfe-I 

: renci ją.

Lapkričio 17 d. mūsų šaunūs 
vyčiai turėjo sportiškas varžy
bas su Newarko vyčiais. Varžy
bos praėjo linksmoj ir draugiš
koj nuotaikoj.

Tą pačią dieną vakare klebo
nas kun. Kinta parodė parapijos 
salėj naujų gražių filmų.

Parapijiečiai dėkingi kun. kle
bonui už tokias dažnas pramo
gas, nes jos netik palinksmina, 
bet ir duoda progos visiems su- 
seiti ir pasišnekučiuoti. A.S.

Lietuvis Juozas Guzevičius iš 
.No. Arlington, N. J. yra garbin
gai atleistas iš tarnybos po

Veteranai stengiasi jam iš-
rapijos klebono; vardu, kuris gauti aukščiausį medalį, būtent,! 
negalėjo pribūti. Juozas Covale- j “Congressional Medai of Ho-i 
si, Jr., City Building Commissio- nOr”, už jo didvyriškus pasižy-; 
nėr, atstovavo Miesto mayorą mėjimus karo metu. Per karą! 
Henry J. Gwiazda, kuris dėl • Juozas buvo žinomas kaipo “one! 
blogos sveikatos taip pat nega-!man army”, nes per tris dienas

Tėvų Prandskony Misijos 
1946 m.

Chicago, III. — Švenč. P. Ma
rijos Nekalto Prasidėjimo par., 
Nekalto Prasidėjimo novena, 
rekolekcijos ir Tretininkų vizi
tacija, lapkričio 29 d. — gruo
džio 8 d. Tėv. Leonardas An- 
driekus, O.F.M.

Kingston, Pa. —Švenč. P. Ma
rijos parapijoje, 40 Valandų at
laidai, gruodžio 1—3 d. Tėv. M. 
Stepaitis, O.F.M.

Waterbury, Conn. — Šv. Juo
zapo parapijoje, Švč. P. Marijos 
Nekalto Prasidėjimo Triduum, 
gruodžio 6—8 d. Tėv. Petras 
Baniūnas, O.F.M. ir Tėv. Mo
destas Stepaitis, O.F.M.

FRANCISCAN FATHERS 
Mount St. Francis 

Greene, Maine.

Novena
kokie numeriai laimėjo dovanas. Iėjo Pribati- Laiškas nuo naujai Vokietijoje jisai suėmė 89 vo-l

išrinkto Governor James L. p; y_ .L„.Z_
ŠMcConaughy buvo perskaitytas. dos vagoną, išmušė
Priincipaliu kalbėtoju buvo kun. ^žių lizdą, ir užėmė komandos miai aprašyta 
Jurgis Vilčiauskas, dabartinis j postą. Jaunas lietuvis buvo su- švč. Panelės Aušros Vartų, Vii-

išrinkto Govemor James L.
Ką tik išėjo iš spaudos Nove- 

kiečius, virtuvės troką, koman- na Aušros Vartų Dievo Motinos 
; kulkosvai- garbei. Pradžioje novenos įdo- 

stebuklingojo

$100 laimėjo No. 184; $75 —
!no. 2482; 
$25 — No.

I •sveikinu ir dėkoju už prisidėji
mą prie gero darbo. 1__ ------
geradarius pre Marijos Nekalto 
Prasidėjimo šventę, gruodžio 8: 
d kariuomenėje ir turėjo ka

pitono laipsnį. Savo kalboje pa
brėžė faktą, kad “kariai turėtų 
susiorganizuoti ir dirbti vienin
gai tautos gerovei”. Kaip karo 
metu visi ėjo ginti savo kraštą, 
taip pat dabar visi turėtų ener
gingai susiburti ir kovoti už 
taiką. Jau metas praėjo,” sakė 
kun. Vilčiauskas, “ir vis nėra 
taikos”. Bolševikai pasirodė esą 
didesni priešai pasaulio taikai 
su savo “iron eurtain” Europo
je, kaip ir buvo naciai. Bolševi
kai ardo ekonominį gyvenimą 
Amerikoje, organizuodami 
streikus, ne kad galėtų pagerin
ti darbininkų medžiaginį gyve
nimą, bet tam, kad gauna nuro
dymus iš Maskvos”, 
daug kartų pertraukė 
savo aplodismentais, 
trumpai kalbėjo adv.
Politis, Assistant Corporation 
Councilmanas. Jis pasiūlė ir bu
vo priimta rezoliucija, kuri pa
siųsta Statė Departamentui, 
Washingtone, pasmerkianti ir

$50 — No. 9200 iri
3111. Laimėtojus

Už visus vikaras Šv. Marijos parapijos, į žeistas Velykose, 1945, ir buvo niuje paveikslo istorija. Kny-
Union City, Conn. Karo metu 
kun. Vilčiauskas buvo kapelio-

d., bus atlaikytos iškilmingos; 
šv. mišios.

Be to, aš prašau visų, kurie 
esate prielankūs mūsų parapijai 

j ir norite naujos bažnyčios, pri
sidėkite prie mūsų sumanymo 
ne tik pinigais, bet ir maldomis. 

Vienas asmuo žadėjo paauko
ti mums daug pinigų, jei Dievas 
palaimins jo gerą sumanymą.

Mes turėsim į Marijos Nekal
tą Prasidėjimą Noveną, kad per 
Marijos užtarymą greitai galė
tume pastatyti naują didingą 
bažnyčią.

lūdama sulaukti mūsų bazaro. ’ Prel. J. Maciejauskas. 
paaukojo $10. Ir žadėjo žymiai, 
paremti naujosios bažnyčios 
statybą.

Šiandien sutikau mūsų preky
bininką R. Kalinauską, kuriam j 
pasakiau, kad naujos bažnyčios 
statybai jau turiu $4000, bet 
reiktų pradžiai dar vieno tūks
tančio ir išgirdau malonią žinią, 
kad bus ir penktasis.

Manau, kad visiems, kurie 
pirkote bilietus, įdomu žinoti,

Woodrow Wilson General Hos- gutės kaina 25c. Užsakymus 
pital, Staunton, Va. Bet dabar siųskite: 
pasveikęs grįžo namo.

Visi lietuviai linki Juozui ma
lonaus civilio gyvenimo. A.E.S.

“Darbininkas”,
366 W. Broadway, 

So. Boston 27, Massį

lietų pardavėjams: 
gai ir poniai ir Anei. Šleinienei.

Bazaro prisiminimui dalyviai 
buvo nufilmuoti. Toji filmą gal 

Ipo daugel metų primins Los 
Angeles lietuviams, kaip buvo 
kuriama naujoji bažnyčia. Dė- 

į kojų J. Macernienei, kuri nega-

Juozas Kasinskas
Ine.

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

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

Limosinai dėl visokių reikalų. 
Patarnavimas Dieną ir Naktį.

Publiika 
jo kalbą 
Taip pat 
Algirdas

Gražiausių Liaudies Dainų

“VAI LEKITE DAINOSW

Paraoie Kun. J. Dabryla 
Papildyta Blukini Išleido 

KUN.P.M. JURAS
J

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

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

DARBININKAS
366 W«ft Broadway So. Boston 27. Mass.
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bickaitė, Ona, iš Bardiškėlių 
km., Siesikų vai., Ukmergės a.

VAIČIŪNAS, Antanas ir 
Petras, pažįstami Juozo Juto.

VAIČYS, Kristupas, gyv. Či- 
ikagoje, spėjamai kilęs iš Tau-

WHITE - Juodaitytė, Ona. se
suo Vytauto, gyv. Brooklyn, N. 
Y.

ZIGMANTIENE - Kerzytė, 
Uršulė, iš Josvainių parap., Kė
dainių aps.

Ieškomieji ar apie juos žinan
tieji maloniai prašomi atsiliepti: 
Consulate General of Lithuania 

41 We»t 82nd Street 
New York 24, N. Y.

(Bus daugiau)

« «t * % 4♦v

į VIETINES ŽINIOS
* j *

4 4

ŽINUTES
Aukos. Metinėje rinkliavoje 

kurui radėjo, salėje — $110; 
bažnyčioje — $378.51.

Mokyklų fondan paaukavo p. 
Ivaškienės tautinių kokių grupė 
$25, N.N. $5.

Bažnyčios taisai aukavo Mo
tiejus Trečiokas $10, Stasys 
Kristaponis $5, ir Aleksandras 
Styga $5.

sas Vaičekauskas au Julia Nev- 
ronyte, gyv. 16 Sanger St. Pa
lei katalikiško įpročio jaunikiai 
išklausė savo intencija šv. mi
šių ir priėmė Švenčiamų Sakra
mentą. Bažnyčion atsilankė 
daug žmonių. Jaunosios tėveliai 
iškėlė vestuvių bankietą.

Šią dieną vietiniams kunigams 
gelbėjo bažnytiniame darbe šie 
svečiai: kun. Pranas Aukštikal
nis, S, J., kun. Jonas Vosylius, 
MIC. ir kun. Mikas šmigdskis, 
MIC.

- j TAMAŠAUSKAS, Antanas, iš 
'Rudesos km., Molėtų vai., gyv.
Clevelande.

i TAMULEVIČIUS, Jonas, iš 
sūnūs paiįgpčių km., Raseinių aps. 
Siau- tišKO - Hermanavičiūtė, Sko- ’ ragės aps.

| VAIŠNORAS, Viktoras, iš 
Leipalingio parap., Seinų aps.

VAITIEKŪNAS, Povilas, gy
venąs Centralia, II., 106 Peach 
St.

______ ________ _ VAIVARAS, Jonas, iš Babtų) 
ŠIDLAUSKAI, lankėsi Paian- jcm Ukmergės aps., gyv. Pitts-! vai., Kauno aps.

>, goję ir ten susipažino su orkes- burghe Į VALAITIS, Pranas, Valaity-
Liuda, sesuo Petro, iš Panevėžio tro vedėju muziku Bronium Jo- UMBRASAS. Petras. Anup- tė, Antanina, ir mirusio Juozo 
apa, vyras Antanas Stasiūnas, nušu. ras, Antanas ir Krisius, iš Dukš- Valaičio šeima, gyv. Čikagoj.

to vai.. Zarasų aps.. pirmieji Kilę iš Šakių aps., vaikai Juozo 
trys gyv. Detroite, o Krisius ir Agotos Gdeičaitytčs.

’ Čikagoje. VALIKONIS, Ignas, iš Ravy-
’ URBAN, Barbara, gyv. Wor- liškių km., Panevėžio aps., gyv. 
cester, Mass., ir jos duktė He- Amsterdam, N. Y,, Main St.

j VASILIAUSKAS, Jonas,
Petrė, Antalieptės vai., Zarasų aps.

Onos VASILIAUSKAS (Walles),
i Petras, gyv. Brooklyne.

Yorke Paieškomi Asmenys:
SNIUTIENĖ - Žemaitytė, Ju

lija - Liudija, iš Kybartų v.
STAPANAUSKAS, Jonas ir 

Kazys, iš Sausininkų km., Bar
tininkų v„ Vilkaviškio aps., Ka
zys buvo graborius.

STASIUKAITIS, Vincas, iš 
Saraščių km., Deltuvos vtl., 
Ukmergės aps.

STASIŪNIENĖ - Sergautytė

Tą dieną tapo pakrikštyta 
Jis davė svarbių'Paula Ona Jono ir Adolfinos 

(Masiulytės) Mažeikų, gyv. 436 
E. 6th St.

LaakM pirmiatakas. Lapkr. 
23 d., atsilankė Bostono apylin- 
kėn BALF pirmininkas kun. dr. 
J. Končius.
pranešimų ir nurodymų, atlan
kė Arkivyskupą R. J. Cushing, 
D. D., Kongresmaną McCor- 
mack ir kun. J. Švagždį. Kun. 
Pirmininkas buvo apsistojęs So. 
Bostono lietuvių parapijos kle
bonijoje. Čia jį atlankė kun. Pr. 
Juras.

Kiekvienu pasirodymu kun- 
dr. Končius daro labai gražaus 
įspūdžio. Visi džiaugiasi jo pasi
šventimu visuomenės labui ir 
labai sėkminga šalpos darbuote.

Geriausios kloties, pirminin
ke, jūsų kebliame darbe.

Lapkr. 28 d., apsivedė Alfon-

Kalėdų Dovana

DAKTARAI

Tel. ’TRO'A'bridge 6330

J.RepsH$,M.D.
(REPsYS)

Lietuvis Gydytojas
278 Harv ard Street

Kampas Inman arti Centrai Sq.
CAMBRIDGE. MASS.

Ofiso Valandos 2—4 ir 6—8.

Mūsų broliai ir sesutės išblaš
kyti po įvairius pasaulio kraš
tus yra labai išalkę nevien duo
nos, bet ir spausdinto žodžio — 
lietuviškos knygos, laikraščio. 
Kad suteikus jiems paguodos, 
kun. S. Saulėnas iš “Darbinin
ko” administracijos užsakė 
Naują Testamentą, K. Rajaus- 
kas iš Brooklyn, N. Y. — Ang
liškai - Lietuvišką žodyną, Pra
nas Lingis užsakė dvi Evangeli
jų knygas, “Vytis ir Erelis” ir 
Šventųjų Gyvenimai. Agota Ja
nuškevičienė iš Albany, N. Y.— 
Šventųjų Gyvenimų knygą.

X
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Lankėsi

ĮVAIRŪS IRIMAI

A, J. NAMAKSY 
REAL ESTATE & 

INSURANCE 
414 W. Breadway 

SO. BOSTON, MASS.
Office Tel. So. Boaton 0948

Bes. 37 Oriole Street
West Roxbury, Mm>
Tel. Parkway 1233-W

!
1
1
1
1
1

STUPURAS, Pranas,
Martyno, iš Papilės vai., 
lių apa, gyv. rodos Cambridge. jagtika.

SUKITIEN® • Apanavičiūtė, j TRUNCAITIENE - Stepana-)
Pranė, iš Butelėlių vai., Šakių a. Vlėlūtė Petronėle, iš Meištų k..

BATONAS, Jurgis, ir Šatūnai- NaumieKčio vai., šakių aps. gyv. | 
tės, Monika ir Veronika, gyv. Brooklyne.
Čikagoje. j

TUMAS, Bronius, iš Sudaikių

ir vaikai Jonas ir Adelė Stasiū
nai.

STASYS, Romualdas ir Pra
nas, iš Pandėlio vai., Rokiškio a.

STAUGAITIS, Jonas, iš Ma
rijampolės aps., buvo vedęs Oną 
Apanavičiūtę, kuri jau mirusi, vai., Tauragės aps. 
spėjamai gyvena Kanadoje.

STEPANAVIČIUS, Juozas, iš tų, gyv. Clevelande. 
Meištų km., Naumiesčio vai., 
Sakių aps., gyv. Brooklyne.

STRELKAUSKAS, Juozas, 
Kazimieras ir Vladislovas, gyv. 
Čikagoje. »

STRIPINIS, Pranas, Juozas, 
Julijona ir Stanislovas, iš Yla
kių vai., Mažeikių aps. turėjo į- 
monę “plumbing, painting and 
repairing”.

šeštadienį, lankėsi J. Krugelis 
iš Lynn. Atsilankymo proga at
naujino LDS narystės mokestį, 
kalendoriaus ir Aušros Vartų 
paveikslo fondan aukojo po 41.

Tą dieną lankėsi L. Svitlavi- 
čienė. Atsilankymo proga dėko
jo už kalendorių ir jo fondan 
aukojo $1.00.

Lankėsi Wčrcesteriečiai pp. 
Belinskai.
už Aušros Vartų paveikslą au
kojo $1.00 ir pasipirko medaus.

Lankėsi Dr. Kazlauskas ir 
Prof. Pr. Padalskis. Abu svečiai 
tik ką atvykę iš Europos.

šeštadienį, lankėsi muzikas 
Jonas Tamulionis iš Nashua, N. 
H.

Atsilankymo proga

ii Pristatome Alų ir Toniką
Mes turime 11-kos rūšių alaus ir įvairių tonikų. Mes alų ir i f 
toniką pristatome vestuvėms, į namus, krikštynoms, parems ; i 
ir piknikams. Patarnavimas skubus ir mandagus, šaukite: ■ į

KORIS BEVERAGE CO.
J. ARLAUSKAS — J. SKENDELIS, Savininkai. ; i

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

Užsisakykite Toniko Pas Mos 
Pristotam geriausį toniką 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir visokiems 

Parengimams. 
Komos prieiname*.

! 
i!

!
!
!

Myopia Club Beverage Co.
Grafton A bliogtan, Mos*.

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

s

ĮVAIRŪS skelbimai

į 
J

Hlgrim Sąuash Pie 
Here it is! The flavor-packed 
8qnash Pie you dream about! 
Flaky, tender erurt... f ragrantly 
apiced, velvety-rieh filling, given a 
flavor-plus by the brown sugar. 
You can ūse pumpkin instead of 
sųuash, if you prefer. Būt don’t 
wait until Thanksgiving—elip the 
recipe now and treat the family 
aoon.

2 tablespoons mo
lina

i eggs. slightly 
heaten

1 ctrp evaporstel

1 mbitod *a* sheU

Pilgrim Sųuash rie
1% eups e«naed or 

eookrd sguMb 
or pumpkin

1 eap brovn susar 
Vt teaspoon «h
2 f pn»«« einna-

mon
1 teaspoon girnrer

Mik sąonsh, suaar, salt, spioea, and 
molasses .. , Ada eą«s and rnilk and 
inix thoroughly . . . Ponr mixture into 
unbaked pie fhell . . . Bake in hot oven 
‘425’F.i 0-46 minutes, or until knife 
inserted comes cnt dean.

Spry Pie Skeli 
(158AK£D)

Mix 1 eups infted a?J-pt/rpa»e Attrr and 
l-j teaspoon salt. Measure out Vz eup

Step 1 for Trnderneu—eut in about 
% of the 8pry with pastry bleader 
or two Laives until as fine M mcaL

Sfr-pZfvr Flakineu—eut n remainint 
bpry to ūse of lar«» peaa.

Sąrinkle 2 tabiespoens eeld taofer ovrr 
mistine. Mis tboroughly, with fork. into 
douąh. Shapę. with fingers, intoamootti, 
Sat round. nace on floured board; vrith 
Sotned rolling pin, roC tosrardedae with 
sueceaėve light strokes. keeping dough 
round roiHną. Roll jnto eireie j-g 
jneh thiek, a littte larger t ha n pie pati. 
Ha«a dnugh » 9-inch pie pan, pat with 
pieoe of douąh C. lėl:

Trim pastry 1 meh larger thaa 
tum bade odge. Hute rim.

to fit psstry into pan. 
$

PERKELTAS

ŠIDLAUSKAS, Pranas, sū
nus Domo, iš Vabalninko vai., 
Biržų aps., gyv. rodos Bostone 
dirbo kepykloje.

ŠILERIENE - Gudaitytė, Ma
rė, iš Degučių lęm., Naumiesčio len 3^0^

i URBANAVIČIENE,
ŠILINSKAS, Kazys, iš Molė- gįraįnaįtė ar pažįstama

Čemerkienės - Šironaitės.
SIMAITIS, Juozas, gimęs A-i URBIŪT6 Marija ar Monika, j VENCKUS, Benonas ir Zeno- 

merikoje. j jį Bambininkų km., Simno vai., nas, iš Žvirblaičių km., Alsė-
ŠIMKUS, Kazimieras, iš Kai- Alytaus aps 

nėnų km., Jurbarko vai., Rasei-j UŽUBALIS, Kazys, 
nių aps. į p^jckford. Ulinois.

ŠLEPIKAS, Steponas, iš Šve-1

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

(15-2)

iš

iš Žvirblaičių km., Alsė- 
įdžių vai., gyveno Brooklyne ar 

gyv. < Čikagoje.
VILENISKIS. Juozas, sūn. 

t VABUOLAS, Antanas, brolis’Tado, iš Vaineikių km., Svėdasų 
dų km., Malėtų v., Utenos aps., jono> gyV pjttsburghe ar She--, vai, gyv. New Yorke. 
turėjo restoraną. 1

ŠNEIDERAITIS, Jonas, iš 
Gargždų, Kretingos aps., ir 
Šneideraitis, Augustas, iš Šila
lės, Tauragės aps., sūnus Jono 
ir Elzės šliupaitės. Augustas 
buvo vedęs Žiliškytę. Abu kurį* 
laiką gyveno Kanadoje. Jonas! 
vėliau gyveno Brooklyne, 220 
Leonard St.

ŠTUIKIS, Pranas, brolis Ka
zio, gyv. Worcester.

ŠULINSKAS, Jonas, gyv. De
troite, ir Šulinskas, Vincas, 
gyv. rodos Wilkes-Barre, broliai 
Veronikos.

ŠULSKIS, Antanas ir kiti
Šulskiai.

ŠUMSKIS. Aleksas ir Alek
sandra, gyveno Čikagoje 6729 
So. Campbell Avė.

TALUNTIS, Augustas, iš

;nandoah, ar Mahanoy City, Pa.i ZAWACKA, Kazia, gyv. Jack- 
13 VAICIULEVIČIENĖ - Ver-’son. Mich.

*
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Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS Į 

PO GLOBA MOTINOS ŠVČ.
Pirmininkė — Eva Marksienė.

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

Vice-Pirmininkė - G. Gailiūnienė. 
j 8 VVinfield St.. So. Boston. Mass.
I Prot. Rašt. — Ona. IVaškiene,

440 E. 6th St., So. Boston. Mass. 
Finansų Rašt. — B. Cūnienė.
29 Gould St.. W. Roxbury. Mass.

Tel. Parkway — 1864-VV 
Iždininkė — Ona Staniuliūtė.

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

11 Spnnger St., So. Boston. Mass. 
Kasos GI. — Elzbieta Aukštikalnytė.

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

antrą antradieni menesio. 7:30 vai.
į vakare. Parapijos salėje. 492 E. 
I Seventh St.. So. Boston. Mass.
Visais draugijos reikalais kreipkitės 

*s pas protokolų raštininkę.

SV. JONO EV. BL. PASALPINĖS 
DRAUGIJOS VALDYBA

Šiomis dienomis kun. A. Janu- 
šortis iškeltas iš Šv. Juozapo pa
rapijos, E. Pepperell. Mass.. ir 
paskirtas asistentu į šv. Petro 
parapiją, E. Gloucester, Mass.

Išsiųsta Dar Du Siuntinėliai
Dovanėlių

PARSIDUODA 3 šeimų na
mas 3-4-4 kambariai su vanom 
prie pat beachų 1426 Columbia 
Road, So. Boston. Namas yra 
geram sutaisyme, randų neša 
$64. į mėnesį. Kaina $5800. kas 
link daugiau informacijų kreip
kitės pas Wm. Amsie Tel. Gene- 
va 3719. (IK)

U

fanatiški Skausmai
Dekanių Galinga Moetia, sudaryta 
daug skirtingų elementų, turi m

vyje galingą Šilimą, tildydama ga
lingai, šStarpins Reamatiikus skaus
mus, rankų, kojų skaudėjimą 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. Boa 666, New«rk 1, N. J.

; Pirmininkas — Juozas Švagždys.
j 601 6th St., So. Boston, Mass.
; Viee-Pirmįninkąs — Pranas Tuleikis, 

702 E. 5th St.. So. Boston, Mws.
; Prot. Rašt. Jonas Glineckis,

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

440 E. Sixth St.. So. Boston, Mass.
■ Iždininkas Stasys K. Griganavičius,
i 699 E. Seventh St.. S. Boston. Mass.
i Maršalka — Jonas Zaikis.
j 787 E. Broa<iway, So. Boston. Mass. 

.Draugija laiko susirinkimus kas tre-i 
Ičią sekmadienį kiekvieno mėnesio

2 vai. po pietų. Parapijos .salėj.
I 492 E. 7th St.. So. Boston. Mass.

ELEKTROS ĮMONES
KOSTUMERIAMS

Civilines Gamybos Administracija prašė mus pranešti 
jums, kad yra išleistas Utilities Order U-14, kuris drau

džia kai kur vartoti elektrą, kad autaupyt anglis.

i

i
I

Raminančioji jo
šiluma palengvina kankynę

STRDtŲ GROS
• Prisid-k prė- nailonų tu. kuri" 
prisiekaujA .Tohn.nn'*" NIAGAROS 
PLA3TERIU—pagamintu taip, kad 
pr»-it pab-nevinti; nugaros skaus
mus. Daktaru išbandymai šimtams 
žmonių irod<> kad jis patarnauja!

• Vartojan’ šj plas’-iy. tai lyp 
naudoti kaitinamąja paduškaitr pa
čiame jfisu darb*-. švrlnfis vaistai 
sužadina kraujo anlinktaka. ŠIL
DO jums nugara atliuosuoja skau
smą ir sustinuinia Jis švarus. Jo 
jėga tęsiasi kėlias dienas.

• Johnson’s Nt'GAROS PLASTK- 
RIS sauiro nuo užsišaldymo. Pasti
prina raumenis, duoda atramos pa
čioj skaudamoj vietoj. Ji gamina 
Johnson & Johnson — vardas ku
ris reiAk* kokyb". p< r 50 metų. Vi
sose vaistinėse.

Se. Boston FumitureCo.
Matrasai naujai perdirbami.

Kainos pranešama iš anksta.

Jūsų kreditas geras.

Pristatymas skubus.

380 Vi West Broaduay,
Tei. ŠOU 2758

ir kitoms viešoms nakvynių įs
taigoms.

9. Išoriniam durų apšvietimui, iš
skyrus kur yra reikalingas vie
šas saugumas, tik ne daueriau, 
kaip 60 wattų koznom 'durim.

10. Visokiem kitiem išoriniem ar 
vidujiniem apšvietimam prie bet 
kokios pramonės, prekybos ar 
gyvenamosios įstaigos, sumažint 
elektros vartojimą iki 75% nor
mos.

11. Daugiau kaip 75% normos ele
vatorių ir eskalatorių aptarnavi
mui bet kokiuose namuose, kur 
vartojamas daugiau kaip vieno 
asmens keltuvas.’’

Be to, atkreipiam jūsų dėmesį į 
sekančius Utilities Orderio U-14 pa
tvarkymus:

Paragrafas (h) Prašymai.
“Prašymus paliusuoti nuo šitų Są

rašo I suvaržymų— reikia adresuoti 
į Office for Enicrgency Controls, Ci- 
vilian Production Adrainistratjon. 
Washitigton 25, D. C., nurodant 
U-14.“
Paragrafas (k) Nusikaltimai.

“Jei Civilinės Gamybos Administ
racija atras ką vartojant elektrą 
priešingai šiam orderiui, ji galės į- 
sakyti elektros davėjui nutraukti to
kiam asmeniui elektrą ir nurodyti 
sąlygas, kuriomis ji galės būti vėl 
jam sujungta. Be to, kas sužiniai 
laužys šį patvarkymą, slėps faktus 
arba duos liet kuriam Jungtinių Val
stijų departamentui neteisingų infor
macijų, tas bus nusikaltęs ir galės 
būt 
arba

Utilitįes Orderio U-U paragrafas 
fc), kiek jis liečia Bostono Edisono 
kostumerius, skamba taip:

“f c) Sumažinimo Pradžia. Prade
dant 1946 m. lapkričio 25 <1., nuo 6 
valandos vakaro, nei vienas kostu- 
nieris nevartos elektros nei vienam 
tikslų, kurie nurodyti šio orderio 
sąraše (Schedule) I.”

Sąrašas I skamba taip:
“Einant šio orderio paragrafu (c), 

joks kostumeris nevartos elektros 
sekantiems tikslams:
1. Temperatūrai reguliuoti, išskyrus 

būtinus pramonės procesus arba 
sveikatos a f išaugą.

2. Reklamos tikslams bei skelbimam 
iš oro ir iš vidaus.

y. Išoriniam apšvietimui, išskyrus iš
orini aptarnavimą ar biznio ve
dimą.

•1. Išoriniam ar vidujiniam daiktų 
pagrąžinimui.

5. Langų
6 Dangų 

skyrus
7. Gatvių 

kaip reikia* žmonių saugumui.
8. Išorinių ir vidujinių iškabų ap

švietimui, išskyrus
(I) Nurodomuosius ar atpažina- 

muosius ženklus ugnies ir po
licijos apsaugai, eismo tvar
kai, transporto stotims, ligo
ninėms ir panašiems būtiniems 
visuomenės aptarnavimams;

(II) Nurodomuosius ir atpazina- 
muosius ženklus, vartojančius 
nedaugiau 60 wattų vienoj iš
taigoj. daktarams, viešbučiam

GRABO1UAI

S.BarasefkfasirSiinusS.Bara$efkta$irSūnus
MOTERIS PAGEL.BININK6

Lietuvio Graborius-Batsamuotojas
Turi Notaro Teises

254 W. Broadway
SO. BOSTON. MASS.

Tel. SOUth Boston 2590
Sūnaus gyvenamoji vieta —

838 Oorehester Avė.
Tel. COLumbia 2537

MOTERIS PAGEL.BININK6
Lietuvio Graborius-Batsamuotojas

Turi Notaro Teises

254 W. Broadu ay
SO. BOSTON. MASS.

Tel. SOUth Boston 2590
Sūnaus gyvenamoji vieta —

S38 Oorehester Avė.
Tel. CODumbia 2537

i|
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ZALETSKAS
j FUNKRAL MOME

564 Ea»tBn>«dwAy
SOUTH BOSTON. MASS

' D. A. Žaltiška*, F. E. Ztictska* 
Graberiai ir Baisa m veto ja i.

Patarnavimas dieną ir naktį.
Koplyčia 6crmtnim« Dykai.

NOTARY PUBUC
Tel. ŠOU Boston 0615

ŠOU Boston 2009

Pereitą savaitę Vytės, Choris
tės ir Sodalietės, paragintos So. 
Bostono par. klebono kun. Pr. 
Virmauskio, kad atsilieptų į 
kun. kapeliono K. Jenkaus pra
šymą. prisiųsti Lietuvos pabė
gsiu vaikučiams Kalėdoms do
vanėlių, dar pasiuntė du nema
žus siuntinėlius. Juose buvo 
drapanėlių ir šiaip dalykėlių. 
Su aukomis prisidėjo: Kun. Pr. 
Vįrmauskis, E. Kleponienė, p. 
H. Wallace (Valienė), O. Petru
lytė. p. O. Gaily, p. A. Perkins 
(Valiūtė). N. Pechulis,
Markuns, J. Petrauskas. R. Gli- 
neckytė, P. Žibutytė, G. Grabi- 
jolienė. A. Petrutienė, M. Valiū
tė, O. Valienė, p. S. Gudas, A. 
Grabijoliūtė ir O. Grigaliūnienė 
ir $1.00. širdingai ačiū!

ir vitrinų apšvietimui, 
(marąuee) apšvietimui, iš- 
60 wattų kožnai dangai.

apšvietimui, nedaugiau

Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims yra

SOUTH BOSTON CAFE
Vinco* Bolokonis, Savininkas.
Pagamina gerus lietuviškus pietus, 
užlaiko geriausį alų, vyną ir degti
nę, ir visiems draugiškai ir manda

giai patarnauja.

jOUTnMSiOn, MKSe
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baudžiamas pinigine pabauda 
kalėjimu.”

BOSTON EDISON COMPANY
Novetnber 25. 1906.

o



Antradienis, Gruodžio 3 d.. 1946— DARBININKAS

♦

XiMaiuJioA. SlupiiuA. viršūnes, 
skuityda-

negalais,

ALEKSIUKO TEVELIA!
Taučius vienmarškinis 

dalgę ant prieklėčio plaka. 
Aleksiukas, ir gi vienais 
marškiniais, kaip ir visa
dos, stovi savo tėvelio 
šlaunies prisiglaudęs ir, 
rodos, tūkstantį metų sek
tų be nuobodžio tą venodą- 
jį plaktuko taukšėjimą. 
Nuostabu ? Nenuostabu: 
juk tai jo tėvelis dirba. Kai 
tėvelio nėra, ir Aleksiuko 
namie nėra.

Štai Taučius pabaigė pla
kęs; apžiūrėjo ašmenis, 
dalgės virkščią, pamėgi-

Vaižgantas, pavalgyti, kiek kad įveik- 
jtų atkaklų jo pasipriešini
mą. Ima neramiai dairytis 
aplinkui, ieškodamas ge- 

niekindamas resnių priemonių.
šit, vidury kiemo, po 

leksiuką nuo peties žemėn, puikiu apskričiu, kaip skė- 
— Et, kad iš tavęs tai dar tis. žibučiu, kur gražiu lai- 

Žiūrėk. ku grįžtanti iš laukų šei- 
išgadinai, o myna vakarieniauja, stovi 

ilgas suolelis.
— T'v^'i! — ūmai sušun

ka Aleksiukas, gudragal- 
viaudamas: geriau aš tam
stą pakelsiu...
— Na, kelk, — vis šaltai

piktas, lyg
savo antrininką, meta A-

iš laukų šei-

čius apsimeta nematąs to 
juokingo jo vargo; pasisė
męs pirštais tabokos, dai
rosi po medžių 
kaip žvaigždes 
mas.

Štai, vargais
Aleksiukas atkeliauja lig 
pat obelies. Tėvelis, ant 
suolelio pasistojęs, viena 
ranka lengvai įžardo į žny
ples šakelę su geltonuoju; 
šakelė trekšt sukama, o- 
buolys šliukšt per lapus ir 
būpt po kojų, net perspro
go ir sultys ištiško. Kad: 
nebūtų Aleksiukas pasisu-i 
kęs, būtų, kaip tam tingi-į 
niui, į pat dantis įkritęs,' 
tik krimsk.

Aleksiukas, kaip paukš
tinis šunaitis į pašautą!

nieko nėr gera!
kiek obuolių
reikiamojo nenumušei...
— Tai ką gi darysiva?
Klausia vaikas, jau rim

tai susirūpinęs.
— Nežinau!
šaltai atsako

siekia tabokos.
sai tebetvyska
šūnėlėje, lyg meiliai tyčio
damasis stovinčiais žemė- sis, bėga r- — o-

no, ar tvirtai pririštas buo- Je- 1
žakys. Atsigėrė, kaip pa-j Aleksiukas pradeda no- tęsia atatupstas
pratęs, tabokos ir, deda- r^t j° nusirėKŠti ne tiek kaip skruzdei^ šapą. Tau- jes savo peties atšliejęs,

(

Taučius ir
O geltona- sako Taučius, lyg tai visai ^""džiaugsmu ' vypsod’a-! 
obeles v ir- būtų galimas daiktas. mas, aukštai prieš tėvelį! 

Aleksiukas, juokdama- rankejes iškeldamas, guo-; 
, , kieman, verčia sjįaį r=tįnėja švelnųjį ka-

suolelį aukštyn kojomis ir muoy O Taučius, jau nuo

Nepriklausomos Lietuvos kariuomenė vasaros metu išvykdavo į laukus ir da- 
paukštį, puola f nukritusį ■ rydavo įvairius pratimus. Vaizdas parodo vieną būrį karių, kurie vyksta kariš- 
obuolį; griebia į abi sauji i kiems pratimams._____________________________ •______________

Psalme 8

mas tabokinę atgal, sako:
— Ar nori obuolio?
Obuolys Aleksiukui ne 

naujiena: jis sodelio vieš
pats. Bet norėdamas, kad 
tėvelis ko ilgiausiai su juo 
pabūtų, ima ploti ranku
tėm ir džiaugsmu šokinė
damas. šaukti:
— Noliu, noliu, noliu!!!
Taučius stojasi. Nesku

bėdamas, ieško skiedryne 
ilgos žalgos. Radęs tinka
mą, perskelia laibgalį, į- 
spraudžia vagelį; tai žnyp
lės. Jei įstengia iškelti 
aukštyn. Aleksiukas labai 
rimtai, it kryžių į kapus 
nešdamas. žingsniuoja, 
giedodamas, pirma tėve
lio; jei nepakelia, žeme 
velka, apžergęs, raitas. Su
sidaro procesija į minkštą
ją obelį.

Sustoję saulės pusėje, a- 
budu akylai apžvelgia visą 
obelį, beg ne pagelto dar 
bent vienas alyvinis, prieš 
pat saulę besikaitindamas. 
Antai, pačioje viršūnėje, 
kaiū vaškas, tvyska pilnas 
dviejų jo kumštelių dy
džio. akim, ne tik gomuriui 
mielas obuolys, 
smaguriu sužiba. Taučius 
siekia žnyplėmis ir nepa
siekia.

— Eikš. — sako. — aš ta
ve pakelsiu, o tu mušk 
virpčiu, kad tasai gražulis 
nukristų.

Atsisėdęs ant tėvelio pe
ties. Aleksiukas nusitveria 
kartį, iškelia aukštyn: bet 
kad reikia suduoti, karte
lė ten tekrinta, kur pati 
nori, numušdama keletą 
visai žalių obuoliukų.
— Na, dar kartą!
Kelia dar kartą, bet ran

kelė dreba, juokas krūtinę 
kutena, leidžia ir vėl pro 
šalį... Skambamas juoko 
balselis maloniai skardena 
sodelį.

Taučius, apsimesdamas.

O VILNIAU...

Akelės

I

(Iš “Kunigaikščių miesto”)
O Vilniau, o brangi, šventa aušru aušrine, 
Tu visuomet lietuvio guosdavai W?inę! 
Tu kaip pavasarį baltų alyvų kekė 
Žavėjai klystančio Jogailos akį.
Aukštos Neneš šlaituos, pakrantėse Vilnelės 
Ramino Vytautą pušų kepurės žalios, 
O iš Trakų Kęstutis kai į Kauną jojo, 
Tik tavo soduos amžinai užmigt svajojo.
O Vilniau. Gedimino sapnuose pražydęs, 
Ir laisvėj ir vergijoj vis kilnus ir didis. 
Kartų kartoms vaidilų maldose pašvęstas 
Ir amžiais, kaip žvaigždynų stebuklingas raštas. 
Spindįs lietuvio sieloj be dėmės šešėlio.
Tu vėl gyvent ir augt ir vest mus prisikėlei. — 
Gyvenk ir auk ir vesk į tėvų garbę tautą, 
Kad ji laisva šioj žemėj amžiais viešpatautų!
O Vilniau. Aušros Vartų žvaigždėtoji šventove. 
Nei metai, nei karai tavęs mums nesugriovė, — 
Iš jųjų išbridai tu su Kristupu šventuoju 
Ir ant pečių kaip kūdikį šviesių dienų rytojų 
Išsinešei iš dūkstančių, skandinančių verpetų! 
Ir vėl nuaidi vardas tavo per pasaulį platų. 
Vėl kelias praeitis žila, kur požemiuose rusi — 
Buvai širdis tu Lietuvos, buvai, esi ir būsi!
Nutilusi giesmė vėl į padangę kyla. 
Vėl geležinis vilkas jos aiduos prabyla.
Vėl regim pro rūkus mums mojant Gediminą. 
Vėl Vytautas svečiuos į meną mus vadina, 
O menėje senoj Kęstutis mūsų laukia, — 
Veidai jų džiugesio pilni, neapsiniaukę. 
Veidais šviesiais ir mes prieš jų sustokim veidus. 
Tegu naktis pikta be atminimo sklaidos. 
Tegu giliau kape tautos klajūnės miega. 
Te niekas nebekels iš žemės keršto diego, 
Te brolis broliui bus vėl mylimiausias brolis, 
Te baltas vytis skries per dangų vėtros šuoliais, 
Te paseka sena, kaip užmiršta motulė, 
Kuri kalnelyje po topoliu ten dūli, 
Apgaubia klonius ir upes, girias ir pievas, 
Tesaugo mūs laukus vėl mūsų Dievas.
Kai vasarvidy Jo ranka pakilus laimins 
Nuo Mūšos lig Drūkšių, visus lig Ūlos kaimus, 
Jam Agnus Dei gaus visų bažnyčių bonės 
Ir maldai Palanga puls, Vižainiai ir Švenčionys. 
O Trakų ežero aušroj pakeltos vilnys 
Vėl kaip sena garbė į aukštą krantą vilnys 
Ir dulkes neš į dugną nuo senųjų plytų 
Ir džiūgaudamos sveikins naują laisvės rytą.

Bernardas Brazdžionis.

s°dan’ suolelio nužengęs ir žnyp-
-------- —----- L.----- ------ J£-, 

žiuri į sūnų ir kišenėn ta
bokos siekia.

• — Tėveli, pirma tamsta 
atsikąsk!

Sako Aleksiukas, steng- 
jdamasis trumputes savo 
rankeles ko aukščiausiai 
iškelti.
— Et, dantų nebeturiu...
— Tūli, tūli! Pagraužk 

tuo iltiniu!
Neatlyžta Aleksiukas.
Toks neveidmainiškas 

sūnaus pakvietimas įvei
kia Taučių, ir jisai ima 
žando pašaliu graužti o- 
buolį, o sūnelis, rankeles 
užpakaly sunėręs ir galve
lę aukštyn atmetęs, žiūri, 
kaip jo tėvelis vaišinas — 
obuolį obliuoja.

Bent kiek paobliavęs, 
Taučius kyštelia obuolį A- 
leksiukui atgal, atsivaišin-

I
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Aukščiau debesų Tavo šlovė. 
Tavo vardas galingai — garsus. 
Tave kūdikiai melst nepaliovę. 
Tyli priešas bejėgiai — bailus.

Kai stebiuos į žvaigždynus ir saulę, 
besiūbuojančius toly baisiam, 
aš atsimenu žmogų pasauly 
ir kiek meilės paskyrei Tu jam.

Tu prieš angelą jo nepaminei; 
jį apglobei garbės spinduliais; 
ir gamtos paslaptingą lobyną 
jis pasiekia mirtingo keliais.

Tu jį pavertei viešpačiu žemei, 
jam po kojom paklojai takus — 
Tavo žodis praamžius jam lemia, 
Tavo vardas galingai — garsus.

/

Lietuvos Laisvei

Garbink tėvišką kalbą ir 
anos kalbrėdą,

Nes prigimto liežuvio 
nemokėti gėda.

Dionizas Poška.
i pradžios manyti, jog visa 
i namų tvarką savo kalba 
‘motutė telaiko. Tesustojie, 
!rodos, ji kalbėjusi, rikia- 
' vusi, raginusi — tą pat va
landą visa suirs, sugrius, 
i ir vienas Dievas težino, 
; kur visiems reiks iš namų 
! išeiti. Na, ir meldė Dievulį, 
j kad rūpestingiausią, darb- 
! ščiausią motutę visų gero- 
ivei teiktųsi ilgiausiai lai
kyti.

Taučienės atsidavimas 
savo namams, savo vai- 

• kams, jos sielojimasis nuo-
Kastytis — “Iš. Dr/* iat, ka<i bent visiems būtų

gera, tikrai buvo be galo, 
be krašto. O mažasis Alek
siukas, tikrai buvo jos 
meilės kankinys. Visų vai
kų pagrandėlis, visiškai 
nebetikėtai, po ilgo per
trūkio, jau sukakus 45 me
tus, atsiradęs, mažasis, ro
dės jai ne paprastas kūdi
kis, tik koks senatvės žais
las. Mielavimams, ūkavi
mams, šokimams nebuvo 
galo; meilės kankinėlis tu
rėjo po daug kartų išklau
syti kas diena ilgą litaniją 
gražių gražiausių malonė
jamų žodelių. Tai argi be
galėjo būti kame pasauly
je dar geresnė, dar malo
nesnė motutė už Aleksiuko 
motutę?

Meldėsi Taučienė taip 
pat karštai, kaip karštai 
šeimininkavo ir namus 
valdė: daug, dažnai, balsu, 
verkdama, be galo nusi
lenkdama Apvaizdai. Va
karais, dėkodama Jai už 
visa gera per dieną patir

pta, puldavo žemėn kry
žium, ją, kaip gyvą, apka
bindama, ją karštai bu- 
įčiuodama, visus žodžius 
i tiesiog žemei sakydama.

— Juoda Žeme, Šventa 
Žeme! Aš tave nužemintai 

i bučiuoju: tu mane nešioji, 
tu mane peni, tu mane 
linksmini...

Buvo pradžia kiekvienos 
taisė j°s vakarinės maldos.

Visur matydama ko aiš- 
Uamš'putrą - kalbėdama! DieY° Apvaizdos
suko sviestą, taisė pieną, , 
mėsą, dešras, skilandžius .Pn?ln}tle»

— vis kalbėdama.
I Didžioji pusė Taučienės 
kalbos buvo į sūnelį Alek
siuką; kai didieji buvo iš
siskirstę, tai ir visa kalba. 
Vos tik Aleksiuko atmin
tis sutvirtėjo, jau jis žino
jo iš motutės griežtai visą 
tėvelio ir jos pačios gimi
nės kroniką, visų genčių 
priepuolius, nelaimes ir 

. džiaugsmus, visus būtus 
jos pačios vargus, esamus 
rūpesčius, jausmus ir vil- 

.tis.
| Ir ėmė Aleksiukas iš pat

Ir nors tavęs čia nėr, nors greitai bėga metai, 
Visur tave matau, visur tave juntu.
Ir krauja sūkuriuos, laimėjimų verpetuos 
Ilgiuos tavęs. Sugrįžt žadėjai tu.

damas.
— Valgyk sau pats.
— Dar. dar tėveli!

Nenori Aleksiukas imti. 
Bet paima, nuliūsdamas, 
kad jau rėškimo istorija 
pasibaigė, ir tėvelis tikrai 
ima pertrauktą savo dar
bą varyti.

I — Nei nėra, nei buvę yra 
visame pasaulyje tėvelio, 
geresnio už Aleksiuko tė
velį!

Aleksiuko motutė Tau
čienė buvo visiškai kito
kia, kaip tėvelis Taučius. 
Laimė, lyg tyčiomis, su
tuokė tuodu žmogų, idant 
vienas antrą papildytų.

Taučius buvo mažakal
bis, Taučienė — paskirta 
už abudu atkalbėti. Tylin- 
čiąją tuomet tematai, kai 
miegojo. Ne! Jos ir miegas 
buvo neramus — nuolat 
kosėjo. Vos tik pakirdo, 
jau jos buvo pilni namai: 
kėlė kitus, rikiavo kiekvie
ną darban, o tas darbas 
jau buvo tėvelio kiekvie
nam paskirtas; rūpino 
skubėti, barėsi, kad jos ne-

I

Nerimsta jau dvasia lūšnelėse ir rūmuos, 
Tavęs skaudžiai išsilgome visi. 
Meldžiuos už tą palaimintą ramumą, 
Kad sieloje tautos, kaip saulė, tu esi.

Sugrįžk, sugrįžk! Su auštančiu rytojum 
Išnyks vaizdai tų kruvinų naktų.
Mes ilgimės tavęs! Kovų maldoj kartojam: 
Sugrįžk, sugrįžk! Ir amžius būk kartu.

Petras Babickas.

klausą, skundėsi, kaip PALINKO 
sunku gyventi su lėtu vy- žEMft 
ru, balsu pasakojosi, ką: ----------
tuojau ir vėliau darysian- Palinko žemė, palinko, 
ti; jei kas gyvas pirkioje tavo kelias dumba ir šlampa, 
tebebuvo, pasakojo seno- širdis — užgesusi lempa — 
vės atsiminimus, jei nieko verkia ir rauda kažin ko. 
nebebuvo, viena pati trau-|
kė šventą giesmę, dažniau-. šalti lietūs lyja ir lyja, 
šiai Suplikacijas, Karunką! — tavo tėvynė toli... 
ar Pulkim ant kelių. Taip ilgesio nešt negali jau 
visą dieną. Susirgusi ir at
gulusi ir tai kalbėjo — ki
tus rikiavo ir su moteriš
kųjų kuria barėsi.

Darbas, kurio nei valan
dėlei nepaleido, kalbos ne
trukdė. Anaiptol, juo dir-

ir verkti nebegali.

Ant kranto nelinksmo stovi ir 
žiūrai

į saulę, paskendusią kruvinoj 
jūroj... J. Kėkštas.

šnekėjo; kalba sekė darbą, *■ .... pucncju, naiua ocnv uai

bo, juo daugiau ir baisiau j kaip besisukantį ratelį —,

Nepriklausomai Lietuvai žengiant laisės ir kultūros keliais buvo pastatytas Kaune šis stoties garažus.

'tarškėjimas. Bėgo iš pir
kios — kalbėdama, 1-----
kiaulėms jovalą, verše-
suko sviestą, taisė pieną’ įsikišimą, pačią Dievo ran- 

gaivalus 
, Taučienė laikė Dievybės 
dalimi. Apie žemę neleido 
nė pikto žodžio išsitarti; 
lyg kentė, kad žemėje rei
kia kartais nešvarvhiu na- 
daryti. Ugnies neleido ki
tokiu vandeniu lieti, kaip 
tik tvriu, iš paties šulinio 
atneštu. Tikėjo giliai, net 
fanatingai.
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