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Daugiau Tremtinių Piety
Amerikoje

VOL. XXXI — No. 91.
karoNauja Lietuvos 

tremtinė, — Kinderiūtė — 
atvyko iš Olandijos ir ap
sigyveno Argentinos sosti
nėje Buenos Aires.

Lapkr. 14 d. iš Italijos 
uosto Genova, išplaukė į 
Pietų Ameriką kun. dr. 
Norbutas, su kitais dviem 
kunigais. Jie vyksta per 
Argentiną į Respubliką 
Chile, kame jiems teks 
darbuotis tos šalies gy
ventojams, nes Chile Res
publikoje lietuvių tėra vos 
keletą atskirų vienetų.
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i[ Katalikas, kurs neremia 

katalikiškos spaudos, ne- 
'! turi teisės vadintis geru 
]! Bažnyčios vaiku.
!■ Vyskupas Ketteleris.
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AMERIKOS LIETUViŲ R.

Popiežiaus Specialus Lai 
minimas Amerikos 

Katalikams

Philadelphia, Pa. — šio-' 
mis dienomis J. E. Kardi-1 
nolas Dennis DoughertyJ 
Philadelphijos arkivysku-. 
pas, gavo Jo šventenybės' 
Popiežiaus Pijaus XII spe-! 
cialų laiminimą Amerikos' 
katalikams už jų “tikrą 
pasišventusį darbą” ir 
“puikią fraternalės meilės 

Be to, Lietuvos atstovas dvasią ir krikščionišką 
labdarybę”.Šveicarijoje deda pastan

gų apgyvendinti keletą 
šimtų lietuvių tremtinių 
Argentinos provincijoje 
Misiones, kurti naujų ūkių 
tos šalies plotuose. Tuo 
tikslu Argentinos komisija 
yra išvykus į Europą.

Naujakurių gyvenimas 
ir šiaip jau yra vargingas, 
dar baisesnis jis yra taip 
skirtingame klimate, kaip 
Pietų Amerika.

Reiktų, kad Lietuvos at
stovybė Amerikoje, taipo
gi mūsų visuomeninės or
ganizacijos, ypač Taryba, 
Katalikų Federacija, Ku
nigų Vienybė, Susivienyji- 
mai, Moterų Sąjunga, Vy
čiai ir kitos, darytų orga
nizuotą į šios šalies valdžią 
spaudimą, leisti Lietuvos 
karo tremtiniams apsigy
venti šiaurės Ajnerikoje, 
kame mūsų tautiečiams 
būtų atatinkamesnis kli
matas ir žmoniškesnės gy
venimo sąlygos. J.J.J.

Prancūzijos Seimo Pirmi
ninku Išrinktas 

Socialistas

KaipParyžius, gr. 5 — 
'žinoma, Prancūzijos seime 
kaipo partija, turi daugu-' 
mą komunistai. Antra di
džiausia partija, tai Res- 
publikiečiai (katalikai) tu
ri mažai mažiau, o trečiai 
partija, tai socialistų.

Komunistai būtinai nore-! 
jo, kad jų vadas Torez bū-j 
tų išrinktas seimo pirmi-! 
ninku, bet išėjo priešingai. Thierry d’Argenlieu, Kar- 
Seimo pirmininku tapo iš- melitų kunigas ir dabarti- 
rinktas socialistas — Vin- niu metu vyriausias komi- 
jcent Auriol. įsijonierius Prancūzijos In-

Socialistai balsavo su do - Kinijoj, greitu laiku 
; respublikiečiais prieš ko- grįš į vienuolyną, Avon, 
munistus. Galimas daly- ' arti Fontainebleau, Pran- 
kas, kad komunistai nega- cūzijoj. 
lės sudaryti komunistinės 
valdžios Prancūzijoje, kuri j apdovanotas

Admirolas 6rjžta 
Vienuolynan

Paryžius — Admirolas

Demobilizuoti Lenkų Kariai 
Anglijoje

Kunigas vienuolis yra 
į karaliaus 

būtų sovietų Rusijos įran-į Jurgio, Anglijos, iš Bath 
kiu. ordinu už pasižymėjimus.

_ , ■ ■■ ~ imm iiri i

London (LAIC) — Iš I- 
talijos ir kitur į Angliją 
suvežami demobilizuoja
mieji lenkų kariai. “Išeivių 
Draugas” teigia, kad tų 
karių tarpe yra bent 1,000 
lietuvių. Pareiškusieji no
rą grįžti Lenkijon yra ve
žami į Gdynią, bet tokių 
skaičius buvo menkas ir, 
aišku, lietuviai negali 
“grįžti” į Lenkiją.

Lapkr. 5 d. Britų Parla
mente atstovas C. Smith 
paklausė Karo Sekreto
riaus: kiek lenkų karių į- 
stojo ar galėtų įstoti į ‘Po- 
lish Resettlement Corps’, 
civilę organizaciją su ka
riška drausme; kiek jų 
tarpe yra karininkų ir ka
reivių; kiek jų yra tama-į 
vę vokiečių kariuomenėje į 
tarp 1941 ir 1945 m. ir kiek! 
jų gavo pasižymėjimo žen-! 
klų.

Departamento vardu, p. 
Bellenger atsakė, kad ligi 
š. m. spalių 31 d. apie 3000 
lenkų karininkų paprašė 
vadovų pareigoms pasky
rimų ir apie 19,000 įstojo 
eiliniais. Su mažomis išim
timis, visi buvusieji Len
kijos kariai, tarnavę Britų 
vadovybėje, gali įstoti.! 
Dar turi teisę įstoti apie 
140,000 asmenų, jų tarpe 
apie 17,000 karininkų. A-
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Teismas Nubaudė Angliakasių

ĮNINKĄS
L ŠVENTO JUOZAPO DARBININKŲ SĄJUNGOS ORGANAS

Belgijos Krašto Apsaugos mini 
ant Nežinomojo Kario kapo, Brus 
niškąji paminklą. Belgų nors ir n 
būdama kare atkakliai gynė savo n 
laisvu gyvenimu.

ris padeda pagarbos gėlių vainiką 
j. Ceremonijų paradas supa milži- 
lė valstybė, bet per penkis metus 
iklausomybę ir šiandien džiaugiasi
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Stalino Šešėlis-Molotovas,
Pasaulinės Revoliucijos 

Promotorius
Molotovo jaunystė. — Ištremtas j Sibirą- — 

Komunistų internacionalo vadovas. — Moloto
vas skyrė ir atleidinėjo USA komunistų vadus. 
— Jo išstojimas prieš socialistus. — “Planų įvyk
dyti, nežiūrint kiek gyvybių tas kaštuotų". — 
Molotovo slaptos sutartys su naciais. — Kaip jis 
važinėjosi šarvuotame nacių automobily Berly
ne ir fotografavosi su Hitleriu. — Molotovas ir 
Lietuva. — Molotovas pareiškė ultimatumų 
UrbšiuL — Kaip Hitleris atvijo Molotovų prie 
demokratijų. — Apie Molotovo žmonų. — Jos 
įbrolis yra USA pilietis. — Vaišės privačioj Mo
lotovo “dačoj".

TROCKIS APIE STALI
NĄ IR JUDĄ

Trockis savo knygoje a- 
pie Staliną yra įrašęs šito
kį būdingą posakį:
— Tarp dvylikos apašta

lų buvo vienas išdavikas— 
Judas; bet jei Judas būtų 
turėjęs valdžią, jisai vie- 
nuoliką kitų apaštalų ir 
net visus tuos mažesniuo
sius apaštalus, kurių Lu
kas priskaito 70, būtų pa
skelbęs išdavikais.”

įSkriabin.* Gimęs 1890 me
tais. Jo tėvas buvo tarnau
toju drabužių parduotuvė
je — bazare. Jaunas, ty
kus Viačeslavas praleido 
ilgas valandas tarp gausių 
Turkestano šilkų, tarp 
drėgme atsiduodančių me
dvilnės drabužių iš Sibiro. 
Mat, tėvas jį pasiimdavo 
su savimi į parduotuvę. 
Čia buvo daug įvairumo: 
žmonės gėrė arbatą, grie
žė armonika ir kramtė sau
lėgrąžų sėklas, spjaudyda
mi lukštus. Iš to laikotar
pio yra apie jį išsilikusių 
pasakų, kurių viena skel
bia jį likus revoliucionie
riumi iš to įtūžimo, kai 
matė savo tėvą mušamą jo 
paties naudojama matavi- 

jmo lazda, tačiau šveicari- 
jjos spaudoje neseniai pa
skelbtose Molotovo biogra
finėse žiniose tvirtinama, 
kad tas netiesa — jis liko 
revoliucionieriumi, nes tas 
kelias jam atrodęs tiesiau- 
sis padaryti karjerą. Į ko
munistų partiją jisai įsto
jo 1906 metais, būdamas 
16 metų amžiaus.

SLAPTAME REVOLIU
CIONIERIŲ SĄJŪDYJE 
Jis tvirtu žingsniu kopė 

__ __ o_____ _____ __ __ r______o.__ ______a , į bolševikų įtakingųjų as- 
Trieste administracijos fi- slavija. Bulgarija ir Alba-’vienas komunistas Jungti-į menų aukštybes. Jo drau- 
nansavimo._____________ nija Jungtinių Tautų Sau- nėse Valstybėse dirba tikrai gėrė arbatą ir ginčino-

Rusija griežtai priešina- gurno Tarybai. sovietų Rusijai. Jie (ko- si, Molotovas skaitė kny-
si, kad Jungtinės Tautos Tuo pačiu metu praneša- munistai) yra “rusų penk^gas ir darė raportus. Drau- 
finansuotų Trieste admi- ma, kad graikų komunis- tosios kolumnos dalis.” 
nistraciją. Be to, nesusi- tai. kurie gauna pagalbą iš 
taria ir reparacijų klausi
mu.

Vyskupas Reikalauja Laikytis
Čarterio

Washington,. D. C. — J. Tačiau ginčai dėl veto 
E. vyskupas Lawrence J.I teisės bendrai nesibaigia. 
Shehan, Baltinjore irWa-‘Kol kas nėra jokio kom- 
shington vyskvįas pagel- promisinio pasiūlymo, kad 
bininkas, savo pamoksle tuos ginčus užbaigti ir pri- 
atsišaukė į Vakarų demo-įeiti prie kokio nors susita- 
kratines tautas grįžti prie Irimo. 
Atlanto Čarterio principų, 
kad atgauti “savo moralę 
vadovybę, kurt-yra reika
linga mūsų idealų ir aspi
racijų įgyvendinimui visa
me pasaulyje.”

Vyskupas Shehan aiškiai 
įrodė, kad Vakarų demo
kratijos nėra apsisprendu- 
sios ką jos turi laikytis. 
Atlanto Čarterio ar Jaltos 
ir Teherano sutarčių.

Sovietai Vagia Vokiečius 
MALclMaLiic PIOTUInlnnlII)

i □AvAvyiS 10UU vma. 10.
| Trockis tą posakį taiko 
Stalinui, bet jis artimas ir 
Stalino šešėliui, bešmėk- 
čiojančiam dabar po visą 
pasaulį — raudonojo dik
tatoriaus artimam pava
duotojui Molotovui.

JAUNYSTE
“Molot” — rusų kalboje 

reiškia “kūjis”. Šį vardą 
jisai pasisavino būdamas 
24 metų amžiaus, 1914 me
tais. Jo tikroji pavardė y- 
ra Viačeslav Michailovič

Londonas — Anglijos 
spauda rašo, kad sovietų 
Rusijos armijos būriai, 

. traukdamiesi iš Vokieti
jos, išveža ir vokiečius 
mokslininkus.BausmėsLewis Gavo $10,'

Bet Tas Nepagelbės Gauti Anglies
iš-tyti kauciją, kol bus 

spręsta apeliacija.
Ši byla yra rimtas daly

kas. Streikuoti prieš val
džią yra uždrausta įstaty
mu. Tačiau ir teismo drau
dimas streikuoti yra už-

I

Keturi Didieji Nesusitaria 
Dęl Trieste Fondo

i

GRAIKAI ŠAUKIASI JUNG. 
TAUTŲ PAGALBOS

New York, gr. 5 — Ketu- Lake Success, N. Y„ gr. 5 laikraščio redaktorius ir 
rių didžių valstybių minis---- Graikija formaliai įtei- partijos narys, Louis Bu-
trai negali susitarti dėl kė pasienio ginčą su Jugo- denz pareiškė, kad kiek-

Washington, D. C., gr. 5 
— Federalio apskrities 
teismo teisėjas T. Alan 
Goldsborough pripažino 
kaltu angliakasių unijos 
pirmininką John L. Lewis 
ir visą uniją už nepaklau-
symą teismo įsakymo at-,draustas įstatymu. Fede- 
įšaukti pranešimą, kad su-'ralio teismo įsakymas 
itartis.su valdžia nutrauk-!John L. Lewis’ui buvo, kadi 
į ta ir už išėjimą į streiką, j jis atšauktų pranešimą,

Teisėjas Goldsborough jog sutartis su valdžia yra 
nubaudė angliakasių pir- nutraukta. Jis nepaklausė 
mininką už teismo panie- teismo ,ir jis už tai yra nu- 
kinimą $10,000, o visą uni- baustas, 
ją — $3,500,000. Be to, tei- j Re to kaip žinoma Fede_' 
sėjas pagrąsmo, kad ir an- rajįne anglies kasyklų ad- 
tru kartu gali būti bau- mįnįstracija užgyrė kasy- 
dziamas uz teismo jsaky- kj savininkų prašymus 
mo laužymą. L-.-----

Nubaustųjų gynėjai tuo-i" 
jau apeliuoja į Circuit A-įr-~- - 
peliacijų Teismą ir po to,£“~ šutoma

l

Stalino Saulė Temsta 
Rusijoje

I

į nubausti streikuojančius 
i angliakasius nuo $1.00 iki 
i $2.00 dienai. Toji bausmė 

- . . . „ , — ~ —— nuo lapkri-
kaip greit galima, j Auks- ^io 21 d. arba nuo sustrei- 
ciausiąjį Jung. Valstybių davimo dienos. Jas išskai- 

. Teismą. 'tys ateityj iš algų. Baus-
Bausmių sumokėjimas mėmis sumokėtus pinigus 

atidėtas. Teismas duoda perves j ligonių kasą, ku- 
progą nubaustiems uzsta- rįon patys angliakasiai 

__ n™ 1 1 u moka duokles iš algų.pie 55,000 lenkų buvo vo-, 
kiečių^ suimti prievarta, j Angliakasiai sako, kad 

sta davinių apie karininkų įY’Ynfjai neužbaigs jų 
ir kareivių proporciją ir a-streiko. Jie smerkia val- 
pie vokiškus atžymėjimo džią, ir sako, kad ji siekia 
ženklus. I sunaikinti uniją. Kai kurie

Karių šeimos apgyvendi-' pritaria valdžiai. Dėl ang- 
namos stovyklose ir jomis liakasių streiko bedarbių 
rūpinsis ne vietinė admi- skaičius auga. Kaip visa 
nistracija, bet Karo De- tai baigsis, ateitis paro- 
partamentas.

Iš Turkijos spaudos su 
žinome, kad Rusijos dik-į

Jugoslavijos ir kitų komu
nistinių kraštų, pradėjo 
smarkų puolimą centrali- 
nės ir pietinės Graikijos 
srityse, kad nukreipti dė
mesį nuo žiaurių veiksmų 
šiaurėje. į

Graikijos ambasadorius! 
Vasili 1

įgai vykdė slapto veikimo 
nuotykingus uždavinius, 

Jis pareiškė, kad Rusijos Molotovas tvarkė atsiun- 
slaptosios policijos NKVD čiamus jų pranešimus ir 
agentai instruktuoja^ ko- perdavinėjo jų įsakymus 
munistus veikti prieš šio žemiesiems slaptojo sąjū- 
krašto santvarką. . Komu- džio kadrams. Jo draugai 
nistai stengiasi nuversti vėluodavos, karščiuoda-nistai stengiasi nuversti vėluodavos,

demokratinę vos jisai gi rūpestingai
- - ; vyriausybę ir įsteigti so-J tvarkė raštus, kartotekas

i^ndramlsįteikė žiaurią komunistinę V ilgainiui įprato daug ką
" I Tęsinys 5-tame pusi.

šio krašto

tatorius Stalinas sunkiai 'asul t’enaramis Iteiae, ■> 
sergąs. Jis nepasirodė Ru. Jungtinėms Tautoms me-:diktaturą. 

i sijos revoliucijos minėji-I morandumą, kuriame ais-j
me. Taipgi nieko nesigirdi,!^*3* išdėsto 37 incidentus., I
kad jis kur nors aktyviai! 
dalyvautų.

Rusija Pradeda Atslūgti

i i Memorandumas yra 40 
I puslapių. Jame įrodinėja,! 
kad iš trijų kraštų būriai 
puola pakartotinai Graiki
jos teritoriją, apiplėšia ū- 
ikis ir miestelius ir žudo!

Lake Success, N. Y., gr. graikus piliečius.
Rusijos užsienio mi-į Ambasadorius Dendra-

I

5. --------------------- - j UVHUII,,
nistras Molotovas priėmė,mįg pagina j. v. Saugumo

^a^J^klrin^kn uždėtos. bausmės Lems’ui j Jung Valstybių planą gin- Tarybą paskirti komisiją

dys.
ateitis paro

kluotų jėgų ištyrimui ir 
nusiginklavimui. Jis pa
reiškė, kad veto teisė “nie
ko bendra neturi” su nusi
ginklavimo kontrolės ko
misijos darbu.

šis Molotovo pareiški
mas sukėlė optimizmą Washington, D. C. — Bu- 
Jung. Tautų susirinkime.

kuri nuvyktų į Graikiją 
padarytų tyrinėjimą.

Komunistai Dirba Tik 
Rusijai

Lietuvių Radio Programa
ŠEŠTADIENĮ, 1:15—2:15 P. M.

1230 KILOCYCLES —WESX .SALĖM, MASS.

Šeštadienį, gruodžio 7 d., 1:15 vai. po pietų vėl tu
rėsime progą klausytis lietuviškų liaudies dainų, mu
zikos, pranešimų ir sveikinimų iš WESX stoties. Salėm, 
Mass.

Trumpą kalbelę pasakys kun. Pranas M. Juras, 
ir Kunigų Vienybės ir LDS Centro pirmininkas, Lawren- 

ce lietuvių parapijos klebonas.
Šios radio programos metinis koncertas įvyks sek

madienį, balandžio - April 13 d., 1947 m.. 3:30 vai. po 
pietų, Jordan Hali, Bostone.

Visais šios radio programos reik a 1 a i s kreip
kitės šiuo adresu: Darbininkų Radio, 366 W. Broad- 
way, So. Boston 27, Mass. Telephonai: SOUth Boston 
2680 arba NORwood 1449.vęs Amerikos komunistų*

itartis.su
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i ĮVAIRIOS žinios
Maskva Baisiai Nervuojasi Dėl
Lietuvos Ministro Pakvietimo

Kaip jau buvo rašyta, tuvos respubliką, bet ne- 
lapkričio 26 d. Jung. Vals- pripažino ir nepripažįsta 
lybių valstybės Departa- Lietuvos užgrobimo Rusi- 
mentas suruošė vaišes už- jai. Prezidentas Roosevel- 
sienio diplomatams. Tai tas, kuris yra gerbiamas 
buvo pirmas toks įvykis Maskvos bolševikų val- 
po karo. Prezidentas Tru- džios. kai Lietuvą užgrobė 
man ir ponia pavaišino Rusija, lietuvių delegacijai 
Washingtone akredituotus yra pasakęs: “Lietuva tik 
diplomatinių misijų virši- laikinai neteko nepriklau- 
ninkus. somybės.” Prezidento Roo-

Dėl didelio skaitliaus di- sevelto administracija už- 
plomatinių misijų Wash- šaldė Lietuvos turtą — pi- 
ingtone. į pirmąjį parengi- nigus. Ir iš tų užšaldytų 
mą buvo pakviesta tiktai pinigų apmoka nepriklau- 
pusė diplomatų. Pakvies- somos Lietuvos atstovų iš- 
tas buvo ir dalyvavo Lie
tuvos ministras Povilas 
Žadeikis ir jo žmona.

Lietuvos 
kvietimas 
Valstybės 
ir Prezidento 
vaišėse baisiai 
Maskvos valdžią. Rusijos 
komunistinės valdžios or
ganas ■Pravda" smarkiai 
puola Lietuvos ministro 
Povilo Žadeikio dalyvavi
mą ir pakvietimą.

“Pravdos” specialus ko
respondentas iš New Yor
ko rašo, kad pakvietimas 
“parodo, kad Valstybės 
Departamentas tebeturi 
“pasalingą” prijautimą 
“mirusioms vėlėms”.

Toliau tas Maskvos bol
ševikų valdžios laikraštis 
sako, kad Valstybės De
partamentas ‘prarado pro
porcijos ir padorumo jaus
mą’, palaikj’damas ‘Lietu
vių Fašistinės valdžios’ 
atstovus savo sąraše. Ši 
valdžia, Maskvos valdžios 
korespondentas Į ’ * * . 
‘jau seniai nustojo gyva- savo principų. Pavergto- 
vusi.’ ’sios tautos turi atgauti sa-

Jung. Valstybių valdžia vo laisvę ir nepriklauso- 
pripažino ir pripažįsta Lie-imybę.

t

4

&>**>)*■1 Byrnes, sakoma, ketina 
šį reikalą iškelti dabar 
vykstančiuose Užs. Reik. 
Ministerių pasitarimuose. 
"Baltimore Sun” kores- 

Įpondentas Paul W. Ward 
numato “show down” ir 
kalba apie “gręsiančių kri
zių atmosferą” ir Ameri
kos poziciją: “Take it or 
leave it”. Ši pasekmė dali
nai yra susirišusi su nese
niai įvykusių rinkimų pa
sėkomis ir yra remiama 
eilės patarėjų.

Amerikos vyriausybė y- 
ra pasirengusi oficialiai 
pripažinti “nuolatinio ne- 
sutartinumo (incompati- 
bility) tarp J. V. ir SSSR 
būklę”, nutraukti derybas 
ir pasirašyti atskiras su
tartis. Ryšy su tuo, infor- 

Įmatorius praneša, kad ve
lionis Prez. Roosevelt ne
buvo nepasiruošęs even
tualiai derėtis atskiras tai
kos sutartis.

Human Events pąstebi, 
kad “perilgai ir be prie
žasties” šie faktai buvo 
slepiami nuo Amerikos vi
suomenės. Antras redakto
rius, Felix Morley, savo 
apžvalgoje primena, kad 
rusų radio komentatorius 
Michail Michailov kritika
vo “nežinios ir įtarimų sie
ną”, kuri skiria Rusiją nuo

laidas.
Jung. Valstybių vyriau

sybė nepakeitė savo nusi
teikimo Lietuvos ir kitų 
pavergtųjų tautų atžvil
giu. Mūsų vyriausybė pri
pažino ir pripažįsta tik 
Lietuvos respublikos vy
riausybę, kuri egzistavo 
prieš birželio 15-17 dd., 
1940 m. Rusija pavergė 
Lietuvą ir kitas Pabaltijo 
valstybes ginklu ir jas te
belaiko vergijoje. Lietuvių 
tauta reikalauja, kad Ru
sija ištrauktų savo kariuo
menę iš Lietuvos ir leistų Vakarų Pasaulio, ir pasi- 
to krašto piliečiams laisvai gyrė, kad Maskva “labai 
apsispręsti ir išsirinkti gerai supranta reikalų 
sau valdžią tokią, kuri būklę užsieniuose”, 
jiems būtų tinkama.

Lietuvių tauta kovojo ir 
kovoja prieš okupantus, 
kas jie nebūtų — rusai bol
ševikai ar vokiečiai na
ciai. Lietuva buvo ir turi 
būti laisva ir nepriklauso
ma, kaip ir kitos tautos.

Mes tvirtai tikime, kad 
prideda, Jung. Valstybės laikysis• • ♦a . t

ministro pa- 
ir dalyvavimas 
Departamento 

Trumano 
sunervavo

TAIKA-VOKIETIJOS SIENOS-
MŪSŲ NUOSAVA “GELEŽINE 

UŽDANGA”
piūčio menesio sienas Ry
tuose. Informatorius daly
vavo posėdžiuose, kame 
buvo padaryti nutarimai.

Potsdame Prezidentas

New Tork (LAIC) —Ge
rai informuotas Vašingto
no “Human Events” biule
tenis iapkr. 13 laidoje pra
neša Įdomių davinių.

Asmuo, dalyvavęs Tehe-' Truman ir Sekr. Byrnes 
rano. Jaltos ir Potsdamo i priminė Stalinui, kad mū- 
konferencijose, painfor-:sų vyriausybė yra pasiry- 
mavo p. Frank C. Hani- žūsi laikyti Staliną “prie 
ghen, vieną trijų redakto-ijo pasižadėjimų”, nepai
nų. kad Teherano konfe-įsant. kad Sov. Sąjungos 
rencijoje 1943 metais “Tri
jų Didžiųjų’’ — Churchill, 
Roosevelt ir Stalino — bu
vo nutarta palikti pokari
nei Vokietijai 1939 m. rug-

00.11 L, OUV. OčĮJUllgVO

! kariuomenė jau buvo oku
pavusi rytinę Vokietiją. 
“Yra tikima, kad Prezi
dentas ir Sekretorius ne
pametė savo pasirįžimo”.

Redaktorius sutinka: so
vietų Ambasados turi mi
nias tarnautojų, Komin- 
terno uždarymas paskelb
tas akims dumti, Maskva 
gerai informuojama —bet 
nevisuomet teisingai verti
na pranešimus. Morley pa
žymi, kad naujas Respub
likoniškas Kongresas, ypa
tingai Senatas, išaiškins 
dirbtiną “geležinę uždan
gą”, kuri slėpė faktus nuo 
visuomenės, ypatingai už
sienių politikos klausimus. 
Jaltos ir kiti susitarimai 
bus iškošti, Senatas nepri
ims lengvai slaptų pasiža
dėjimų. FBI turi daug pa
gristų bylų apie komunis
tus, kurie valdžion įsi
skverbė — dabar jau gali
ma bylas atidengti viešu
mon. Jis įspėja, betgi, kad 
tyrinėjimas nebūtų kerš
tingu ar partijiniu: reikia 

i tad faktus ištirti, panai- 
; kinti dirbtiną “geležinę už
dangą”, kuri skiria mūsų 
vyriausybę nuo žmonių, 

. neleidžia visuomenei daly
vauti užsienių politikos 

, krypties nustatyme.

Aušros Vartų Pave 
ChkaooSvelimtMOų 

UaonMIe

k4 • K

Įsigyk Angliškoi-Lietuviškg Žodynų
English-Lithuanian Dictioaary

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

Mes siūlome Jums Angliškai-Lietuvišką Žodyną, kuris yra 
kiekvienam reikalingas. Jo formatas-dydis: 6 coliai per 4". 
400 puslapių: kietais, stipriais audeklo apdarais. Parduodavo po 
$4.00; dabai mes Jums siūlome bargeną — atiduodame už $3.00. 
Mes jų nedidelį skaičių turime. Prašome skubiai užsisakyti.

Užsisakant žodyną, mums laišką rašyti nereikia, tik įdėk į 
konvertą kujoną su $3.00. ir tuo jaus gausite puikų Angliškai-Lie
tuvišką Žodyną.

Užsakymus siųskite:

DARBININKAS
So. Boston 27, Mass.

Gražų “Darbininko” iš
leistą Aušros Vartų Dievo 
Motinos paveikslą vertina 
net svetimtaučiai. Pavyz
džiui, Chicagoje, Victory 
ligoninės pirmame kamba
ryje prie pagrindinio įėji
mo garbingai, rėmuose ka
bo naujai įtaisytas Aušros 
Vartų paveikslas. Ligoni
nė — nelietuvių.

366 W. Broaduay,

siuomi siunčiame S . ir prašome atsiųsti mums Angliš
kai - Lietuvišką žodyną.

Vardas ....... .............................................
Adresas ...................... ......................................................

Nekalto švenč. Marijos Panos Prasidėjimo šventė (Gruodžio 8) 
EVANGELIJA: Luko 1, 26-28

Anuo metu: Angelas Gabriėlis buvo Dievo siųstas j Galiliejos 
miestą, kurs vadinamas Nazaretas, pa» mergaitę, pažadėtą vyrui, 
vardu Juozapui, iš Dcvido namų; o mergaitės vardas buvo Marija. 
Angelas, atėjęs pas ją, tarė: Sveika, malonės pilnoji. Viešpats su 
tavimi; pagirta tu tarp moterų.

Antras Advento Sekmadienis 
EVANGELIJA: Mato 11, 2-10

Anuo metu Jonas, kalėjime išgirdęs apie Kristaus darbus, at
siuntė du savo mokytiniu ir jam sakydino: Ar tu esi tas, kurs turi 
ateiti, ar mes kito laukiame? Jėzus, atsakydamas, jiems tarė: Ei
kite ir papasakokite Jonui, ką esate girdėję ir matę. Aklieji regi, 
raišieji vaikščioja, raupsuotieji pagydomi, kurtiniai girdi, miru
sieji keliasi, beturčiams skelbiama Evangelija. Ir palaimntas, kurs 
manimi nepasipiktins.

Jiems gi nueinant, Jėzus ėmė kalbėti minioms apie Joną: Ko 
išėjote į tyrus pažiūrėti? ar vėjo linguojamos nendrės? Bet ko gi 
išėjote pažiūrėti? ar švelniais drabužiais vilkinčio žmogaus? Štai, 
tie. kurie švelnius rūbus dėvi, yra karalių namuose. Bet ko gi išė
jote pažiūrėti? Ar pranašo? Taip, sakau jums, ir daugiau kaip 
pranašo. Nes jis yra tas, apie kurį parašyta: štai, aš siunčiu tavo 
akivaizdoje savo angelą, kurs ties tavim taisys tan kelią.

LEKCIJA: šv. Povilo Apaštalo Laiško Romėnams (15, 4-13)
Broliai: visa, kas tik yra parašyta mums pamokyti, kad mes 

kantrumu ir Rašto paguoda turėtume vilties. O kantrybės ir pa
guodos Dievas teduodie jums turėti vienokius jausmus kitas ki
tam, sekant Jėzumi Kristumi, kad vienširdžiai viena burna garbin
tumėte Dievą, mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Tėvą. Todėl pri
imkite vieni kitus, kaip ir Kristus jus priėmė Dievo garbei. Nes 
aš sakau, jog Jėzus Kristus pasidarė apipjaustymo tarnas dėl Die- 

• vo tiesos, kad būtų patvirtinti pažadai tėvams, ir pagonys garbin- 
, tų Dievą dėl gailestingumo, kaip parašyta: Todėl aš išpažinsiu ta - 

glaudę prie pažįstamų. IŠ ve, Viešpatie, tarp pagonių ir giedosiu tavo vardui. Vėl Raštas sa- 
dalies šios nelaimės pliti
mui prisideda perdidelis 
prasto stipraus vyno var-

Nugalėdami aklimatiza- tojimas, ypač kenksmin- 
vimosi sunkumus, pergy- gąs tvankiame Buenos Ai- 
venę nedarbo krizes, pra- res didmiesty. Panašiai 
mokę kalbos ir prisitaikę yra ir su kitų tautų atei- 
prie naujų papročių, dau- viais. P. Amerikos mies- 
guma lietuvių įsikūrė kad tuose neretai pamatysi 
ir neištaigingai* tai betgi baltosios rasės ateivį, pa- 
pakenčiamai, o kai kurie gal anekdotą sakant, mėg- 
ir gerai. Dalis dirba fabri- stantį pasikalbėti su inteli- 
kuose, dalis ėmėsi amatų, gentišku žmogum, atseit, 
verslo, nuėjo porteriais,’pats su savimi... Griaudu 
šoferiais ir kambariniais 
tarnais į turtingųjų na
mus. Vienas kitas pralobo 
įsitaisę nuosavas įmones, 
žemės ūkiu lietuvių Ar
gentinoje užsiima mažai.

Lietuvių, kaipo darbinin
kų, vardas geras; ypač lie
tuvaitės virėjos ir namų 
apyvokos tarnaitės giria
mos ir ieškomos.

Deja, reikia priminti, jog 
tam tikras skaičius mūsų 
išeivių, kaip Argentinoje, 
taip Urugvajuje ir Brazi
lijoje, gyvenimo kovos ne
atlaikė ir žuvo. Kartais 
perdidelis įtempimas dėl 
materialinio būvio, koks 
nors išnaudojimas (gana 
dažnas reiškinys P. Ame
rikoje), apsivylimai, tėvy-

šis vaikutis ir nežino, kad jis priskirtas prie 
nepaprastų, nes jis gimė su dviem apatiniais 
dantukais. Tai John Nicholas Mijulski, Jr., li
kos dienų, Philadelphijoje.

APIE ARGENTINĄ IR 
LIETUVIUS

(Tęsinys)

LIETUVIAI 
ARGENTINOJE

Lietuviai, gal jų 
gyvena pačiame 
Aires mieste, 
čiuose ir to paties vardo 
provincijoje. Tikros statis
tikos nėra, tačiau nuosai
kiai apskaičiuojama, kad 
Argentinoje gyvena apie 
30,000 mūsų tautiečių, čia 
atvykusių daugiausia tarp 
1926 - 1930 metų.

90%,
Buenos 

jo priemies-

nės nostalgija, klimatas 
palaužia sveikatą, suardo 
nervus. Buenos Aires, pa
vyzdžiui, psichiatrinėse li
goninėse ir prieglaudose 
vis pasitaiko po keletą net' 
keliolika lietuvių ir lietu
vaičių.

Dar daugiau nervų pu
siausvyrą praradusių slan
kioja gatvėmis ar prisi-

I I

žiūrėti į jo desperatišką, 
toliuose paklydusį žvilgį...

(Bus daugiau)

NEKALTIEMS

Komunstai Teisia Kun. Tiso

Bratislava — Slovakijos 
komunistinis teismas kun. 
Tiso neva už tai, kad jis 
“tarnavęs naciams” kada 
jis buvo Slovakijos respu
blikos prezidentu. Jam iš
kėlė net 113 kaltinimų.

Slovakija yra dalis Čeko
slovakijos. Kun. Tiso ne
tarnavo naciams, bet jis 
kovojo už savo krašto ne
priklausomybę ir laisvę. 
Bet komunistai, kurie 
griežtai laikosi Maskvos į- 
sakymų, visus vadus, ypač 
kunigus likviduoja, kur tik 
jie turi valdžią ir galią.

Girdim—minios klykta saukia: 
“Mirštam bado prispausti!...
— Na, atsakom susiraukę, — 
Kuogi mes tai čia kalti?...

Regim—liejas žmonių kraujas, 
Krinta broliai pašauti...
Mums tas matymas ne naujas, 
Bet ar mes tai čia kalti?!...
Žinom—virst niekais jaunimas, 
Mušas, pešasi girti...
Tiesa, blogas papratimas. 
Bet ar mes tai čia kalti ?!
Gaila—daugis melui tiki 
Apgavikų patraukti...
Vargšai, jie be Dievo likę... 
Bet juk mes čia nekalti...
Lankom ponų puikų dvarą, 
Esam meiliai priimti...
Bet kad ponai skriaudą daro... 
Argi mes tai čia kalti?!
Jaučiam, jog ne taip gyvenam, 
Jog neveikiam, kaip šventi... 
Ką daryti, mat, pasenom, — 
Bet ne mes jau čia kalti...

A. Jakštas.

ko: Linksminkitės, pagonys, drauge su jo tauta! Ir vėl: Girkite, 
visi pagonys, Viešpatį ir garbinkite jį, visos tautos! Vėl Ižai jas sa
ko: Ateis Jėsės šaknis, tas, kurs kelsis viešpatauti pagonims; ja
me pagonys turės vilties. Vilties Dievas tepripildai jus visokio 
džiaugsmo ir ramybės tikėjime, kad šventosios Dvasios galybe 
jūs gausiai turėtumėte vilties.

pilnoji”. Toji laimė teko 
Marijai, nes ji Dievo aky
se buvo brangesnė už visas 
karalaites ir jų turtus. Ji 
buvo nekalta.

Svenč. Panelės Nekalto 
Prasidęjimo Šventė

Ilgą laiką žmonija sken
do liūdesyje. Žmonija buvo;
pavergta piktosios dva-' 
sios, kuri moka kankinti 
skaudžiau, negu žmogus 
pavergėjas. Laukė ir su
laukė. Maž daug prieš du 
tūkstančiu metų atėjo į šį 
pasaulį kūdikis, mergaitė, 
vėliau praminta Marija. O 
paskui Dievas išsirinko 
Mariją Sau Motina. Vieš
pats išsirinko ją iš visų 
žmonių, išaukštino virš 
visų Savo tvarinių. Kuo ją 
Dievas apdovanojo: ar 
auksu, ar brangiais akme
nimis, ar pasaulio garbe? 
Ne! Švenč. Marija bufo vi
sai neturtinga; platus pa
saulis jos visai nežinojo. Ji 
buvo viena iš daugelio var
gingų žmonių. Nekaltumas 
buvo didžiausias jos tur
tas ir nekaltumą Viešpats 
pastatė aukščiau už visas i 
žemės brangenybes. Daug 
buvo anais laikais visokių 
karalaičių paskendusių 
šilkuose, blizgančių auksu, 
brangiais akmenimis, ta
čiau nei vienai iš jų nebu
vo tarta: “Pagirta tu tarp 
moterų”. Tik jai vienai 
Marijai buvo tarta siųsto-i 
jo angelo Gabrieliaus žo-Į 
džiai: “Sveika, malonės;

I 
i iDraugijų Valdybų Adresai

NeumatEM Skausmai
Deksnio Galinga Mostis, sudaryta 

iŠ daug skirtingų elementų, turi M 
vyje galingų Šilimą. Šildydama ga
lingai, iitarpins Reumatifkua skaus
mus, rankų, kojų skaudėjimą ir tir
pimą, dieglius. Šaltį. Daugumui žmo
nių pagelbėjo ir tamstai pagelbės 
Nelauk ilgiau*, ale tuojau* įsigyk 
DEKENS OINTMBNT, arba rąžyki
te | dirbtuvę. Kaina 1-os $1.00; 4-e> 
12.00. Ekstra didelė dėžė 16-os. $5.00

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

Dovanojo Mirties Bausme
Herford, Vokietija —An

glijos karo valdžia pakei
tė mirties bausmę 20 metų 
kalėjimu Vokietijos gen. 
N .von Falkenhorst, buvu
siam nacių komandieriui 
Norvegijoj.

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS *Ve.

Pirmininkė — Eva Marksienč.
625 E. Sth St., So. Boston. Mass. 

Tel. So. Boston 1298.
Vice-Pirmlninkė — O. Oailiūnienė.

8 VVinfield St.. So. Boston, Mass. 
Prot. Rait. — Ona Ivaikienė,

440 E. 6th St., So. Boston, Mass. 
Finansų Rast. — B. Cūnienė,

29 Gould St., W. Roxbury, Mass. 
Tel. Parkway — 18«4-W 

Iždininkė — Ona Staniuliūtė.
177 West 7th St., So. Boston, Mass. 

Tvarkdarė — Ona Krasauskas,
11 Springer St.. So. Boston, Mass.

Kasos <3L — Elzbieta Aukštikalnytė, 
110 H St, So. Boston, Mass.

Draugija savo susirinkimus laiko kas 
antrų antradienį mėnesio, 7:30 vai. 
vakare. Parapijos salėje, 492 E. 
Seventh St., So. Boston, Mass.

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolų raMininkę.

SV. JONO EV. BL. PAsALPINtS
DRAUGIJOS VALDYBA

Pirmininkas — Juozas svagždy.
601 6th St.. So. Boston. Mass. 

Vice-Pirmininkas Pranas Tuleikis.
702 E. 5th St.. So. Boston. Mass. 

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

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

Iždininkas- Stasys K. Griganavičius,
699 E. Seventh St., S. Boston. Mass. 

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

Draugija laiko susirinkimus kas tre
čią sekmadieni kiekvieno mėnesio 
2 vai. po pietų. Parapijos salėj. 
492 E. 7th St.. So. Boston, Ma3s.

S,

| 

|

I

Vienuolių Ir Vienuolynų Didi 
Nuostotiai Vokietijoje

Coiogne — Katalikų Or
dinų ir Kongregacijų Vir
šininkų Sąjunga Vokieti
joje šiomis dienomis viešai 
paskelbė sąrašą vienuolių 
ir vienuolynų Vokietijoje. 
Laike Nacių persekiojimo 
ir karo vien šiaurės vaka
rų Vokietijoje nuostoliai 
baisiai dideli. Sąrašas pa
duoda nuostolius tik 22 or
dinų bei kongregacijų, ku
riuose yra vien kunigai, 
neskaitant vienuolių sese
lių ir brolių. Iš tokios ma
žos grupės ordinų, galima 
pamatyti kiek nukentėjo 
dvasiškija karo audrose: 
229 nariai paimti į nelais
vę, iš kurių 32 pasimirė 
kalėjimuose ir koncentra
cijos stovyklose; 29 namai 
— vienuolynai buvo eks- 
propriuoti. 27 vienuolynai 
konfiskuoti be atlyginimo, 
ir 46 prievarta nuomuoti; 
tie tekniški užvardinimai 
nieko nereiškia, vienuoly
nų nuosavybės neatsiklau
sant vyriausybės buvo pa
imti. Tačiau, iš visų paim
tų vienuolynų dabartiniu 
laiku tik 39 buvo sugrąžin
ti ordinaras.

Karo metu, 3,569 ordinų 
ir kongregacijų nariai bu
vo pašaukti į Vokiečių ka
riuomenę. Iš tų 570 buvo 
užmušti karo frontuose, 
52 karo tarnyboje pasimi
rė, ir 411 nesurandami. 
Vienuolynų namų nuosto
liai toki: 46 namai visai 
panaikinti, 53 namai taip 
subombarduoti, kad jų ne
galima atitaisyti. Nuosto
liai vien piniginiu atžvilgiu 
14 ordinams, tai virš $10,- 
000.000 dolerių; kiti 8 or
dinai nebegalėjo suskaity
ti piniginį nuostolį.
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Published every Euesday and Friday except Holidays; such as, 
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SAINT JOSEPH’S LITHUANIAN R. C. ASSOCIATION OF LABOR
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'Amerikoje metams ...................... $4.00
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DARBININKAS
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Kun. Dr. L. Mendelis-
Labdarybės Milžinas

o tik suklaidinti ir pakly
dę, ir ateis laikas, — jie 
pažibs tiesą ir dirbs ben
drą tėvynės gerovės darbą.

Brangus tautiečiai, ašį 
neesu nei Lietuvos “kapi-! 
talistas”, nei dvarininkas,! 
nei kitas koks nors turtuo-! 
lis. Užaugau neturtingo, 
ūkininko skaitlingoje šei
moje ; varge ir skurde ėjau 
mokslą. Tą mokslą išėjęs 
jokių kapitalų nesukro
viau. Todėl ir neturiu jokio 
plano ateity Lietuvoje at
gauti nei savo dvarą, nei 
savo namą. Vieno tik no
riu: kad teisingumas būtų 
grąžintas vargšei mano 
tėvynei, kad lietuvis dar
bininkas, lietuvis ūkinin- šv. Kalėdų, 
kas būtų paliuosuotas iš *

NUSIŪSKIME KALĖDINĘ DĖDĖS LIETUVIO
DOVANELĘ TREMTINIAMS AKTUALIJOS 

VOKIETIJOJE i — Šis pasaulis yra pilnas kuris 1932 m. buvo kandi- 
keistenybių, pradėjo šyp- datas į Prezidentus Ame- 

ševiko ranka to neprilei- sodamasis dėdė, ypač A- rikoje, kada kiekvienas už- 
džia, bet vienai tų nelai- merikoje jų gali sutikti kampis buvo tapęs “speak- 

easy”, kada kava buvo ge- 
— Na, tai papasakok ir riama iš nepermatomų 

dabar kiekvienas perkame je — mes galime padėti, man bent vieną, tariau. puodukų. Jo vardas buvo 
kalėdines dovanas savo juos paguosti, nusiunčiant — štai Ahmah Gaga užmirštas, jo partija buvo 
artimiesiems, pažįsta- jiems pasveikinimą ir bent Singh, turėdamas 112 me- palaidota su visais bootle- 
miems. Atėjus šventėms, mažą kalėdinę dovanėlę, tų, išvyko aplankyti savo gėriais ir gangsteriais, 
susėdę prie skaniais vai- Tuo mes parodysim, kad motinos, gyvenančios Ne- Šiandien jis vėl pasirodė 
giais apkrauto stalo, vai- mes ju nepamiršom ir juos pal, Ind., kuri turi 160 me- ant scenos, bet jau kitoje 
šinsimės, sveikinsim viens užjaučiam. 
kitą ir linkėsim sulaukti Lietuvių tremtinių būre- 
kitų linksmų ir laimingų lis, nesenai atvykęs iš Vo-

| kieti jos ir dabar gyvena 
Gal būt dažnas iš mūsų Clevelande, nutarė kreip-

1. Artinasi Šv. Kalėdų 
šventė

Artinasi Šv. kalėdos, ku- -įrangų jų daliai — pabėgę- kasdien.
I « • W V V • 4 • • — _rių mes visi laukiame. Jau 'liams Europoje, Vokietijo-

ir gangsteriais.

Šv. Povilas yra pasakęs: “Kristaus meilė mane ra
gina”. Bet tiksliau verčiant žodį “urget” reikėtų pasa
kyti: “Kristaus meilė verste mane verčia”. Prie ko ver
čia? Žinoma, prie tos stebėtinos apaštalavimo darbuo
tės, kuria šv. Povilas taip garbingai pasižymėjo. Visi 
apaštalai buvo uolūs misijonieriai, kiekvienas turėjo 
savo sritį bei paskirtą darbuotės vietą — kokią arti
mesnę ar tolimesnę Romos imperijos dalį — bet šv. 
Povilas apėmė visas vietas. Tai įrodo jo laiškai: romė
nams, korintiečiams, galatams, eferiečiams, pilypie- 
čiams, kolosiečiams, tesalonikiečiams, žydams, Timo
tiejui, Titui, Pilesmonui. Ir ne tiktai rašė tų kraštų gy
ventojams, bet ir ne kartą juos aplankė, uoliai dėstyda
mas jiems Kristaus mokslą. Iš viso, Šv. Povilas yra 
vienintelis uolumo pavyzdis, kuriam prilygti vargu kas 
begalėjo. Tai buvo pirmaisiais krikščionybės laikais, 
kuomet katalikų tarpe žydėjo karštas tikėjimas ir; 
aukšti dorovės principai. j

Šiais subedievėjimo laikais nieko panašaus, rodos, 
neturėtų būti. O bet gi yra. Atsiranda daug uolių misi- 
jonierių visuose pasaulio kraštuose. Jie pilnai išsižada 
ne tiktai savo valios ir asmeninių reikalų, bet ir pasi
ryžę savo gyvybę paaukoti. Ir paaukoja. Pereito karo 
metu daugelis jų buvo įvairiais būdais nukankinta. Bet 
tas neatgrasino naujų pasišventėlių. Atsiranda vis 
daugiau pašaukimų susidariusioms spragoms užpildy
ti. Kristaus vynuogynas nepristinga darbuotojų. Bet 
kas daryt tiems, kurie degte dega misijonierišku uolu
mu, o dėl šiokių ar kitokių priežaščių negali vykti į sve
timas šalis aktyviai dirbti misijonierių darbą? Jie taip 
pat gali savo troškimus užganapadaryti, teikdami mi- 
sijonieriams finansinės paramos. Tokių rėmėjų yra 
šimtai, tūkstančiai. Ta didžiulė armija suburia visoke
riopų rūšių aukotojus, pradėjus nuo “našlių skatikė
lių” ir baigiant labdarybės milžinais. Tokį milžiną ir 
lietuviai turi garbės prie savo tautiečių priskaityti. 
Tai Baltimorės Šv. Alfonso parapijos klebonas, kun. 
Dr. Liudvikas Mendelis. Jau pereitais metais jis sukė
lė pasaulio nuostabą, paaukojęs įvairioms labdarybėms 
ir misijoms virš 70,000 dol. Rodos, pasiekęs tokių neį
manomų viršūnių, turėtų natūraliai slinkti žemyn. Bet 
kur tau: — šiemet pasilypėjo dar aukščiau: surinko 
misijoms daugiau kaip 80,000 dolerių! Kiti misijų rė
mėjai nė nemėgina jo pasivyti. Sekamasis didžiausias 
aukotojas su 11,000 dol. toli, toli atsilikęs. Kiti, paly
ginti, tik nykštukai, nors tūkstančiais skaičiuoja. Dėl 
didelio savo kuklumo kun. Mendelis vengia viešų pasi- 
skelbimų, bet misijonieriai savo apyskaitose turi gi tai 
pažymėti. Mums, savo ruožtu, malonu tuos kilmingus 
mūsų vientaučio ir vienminčio žygdarbius viešumon 
iškelti. , K.

tų. rolėje, būtent: su strėle į-
Singh gailisi, kad pavėla- smeigta į Mrs. Lily Gallo- 

vo aplankyti savo gimtąjį way širdį. Jis skelbė gei- 
kraštą, nes neberado sene- dūlių suvaldymą, o dabar 

kurie neseniai mirė, jis pats, būdajnas 79 metų, 
baisiausios ^šaulyje*ve> ir pagalvos apie artimuo- .tis į Amerikos Lietuvius turėdami: jis 192 metus, ji vietoj pasirengti amžiny- 

j - -- sius, pažįstamus kenčian- prašydamas juos prisidėti 187 metus. jbėn, pasuko į moterystę.
-i_.jx.-_ karo veteranas, Būdamas dievaičio Bako

bet neprastas ir kavalie- (girtuokliavimo) priešu, 
rius, nes pergyveno 8 žmo- nemokėjo atsispirti prieš 
nas ir turi 193 anūkus. Vy
resnysis turi 97 m., jaunes
nysis tik 2 m. Tad reiškia, 
kad tapo tėvu būdamas 15, 
metų, ir turėjo 110 metų, i 
kada aštuntoji žmona su-(

DR. B. KAZLAUSKO KALBA,
pasakyta šeštadienį, lapkri- Ta Jūsų senoji motinėlė 
čio 30 d., š. m., Darbininkų Lietuva, broliai ir sesės 
radio programoje iš WESX lietuviai, dabar su ašaroto- 
stoties, Salėm, Mass.

Brangūs radio klausyto
jai lietuviai!

Vos dvi savaitės atvykęs terų Amerikoje, 
iš Europos turiu didelį ma- kad Jūs mylite, 
lonumą prabilti į jus per sesės 
šias radio bangas.

Sveikinu Jus visus Ame- j 
rikos lietuvius darbinin
kus, ūkininkus, amatinin
kus, ofisų tarnautojus, 
dvasininkus, inteligentus, 
gydytojus, advokatus, ka
ro veteranus, kurie mane 
išlaisvinote ant Vokietijos 
sienos iš nacių nagų. Svei
kinu visus Jungtinių Vals
tybių lietuvius vyrus ir 
moteris, visus mylinčius 
savo naująją tėvynę Ame
riką, bet neužmirštančius 
ir savo senos motinėlės 
Lietuvos, kuri Jus pagim
dė, varge užaugino ir iš- Juos iš visos savo širdies, 
leido už marių sau gėrės- nes esu šventai įsitikinęs, 
nio gyvenimo susikurti. kad jie nėra blogi žmonės,

gijos, kurios dar žmonija ! - . -
nepažinojo. ičius Lietuvoje ir ištremi- savo nuoširdžia

Nieku neesu uzinteresuo-!
tas ir mano skelbiama tie- .PT' "--j—r į

sa nėra anmokama. Be to ledas Jie ?v«s P° 
pergyvenęs visas Lietuvos P™?Pauda arba ištremti 
okupacijas Jums, broliai “Tėvynės atskirti nuo' 
amerikiečiai, skelbiu tikrąiartimųjų. Gal būt dažnas čia 
tiesą: lietuvis Lietuvoje, i“ 
ar jis butų darbininkas,!, 
ar ūkininkas, ar valdinin
kas, yra prislėgtas po bai
sia vargo ir persekiojimo 
našta. Jo vargas yra: prie
vartos sunkus, blogai ap
mokamas darbas Sovietų 
Rusijos galybei ir imperia
lizmui kelti, o jo persekio
jimas yra: kalėjimai, kon-; 
įcentracijos lageriai ir a-j 
rešte, sunkieji katorgos 
darbai tolimame Sibire.

Aš tą viską mačiau ir tą 
viską jums skelbiu ir vis
ką galiu įrodyti faktais. 
Gi tie, kurie tvirtina, kad 
Lietuva yra laiminga, ir 
kad ten rojus, jie yra biau- 
riausi melagiai ir savo mo
tinos tėvynės išdavikai.

Apie 70,000 lietuvių: dar
bininkų, ūkininkų, ofisų 
tarnautojų, profesorių, 
daktarų, advokatų, inži
nierių ir kitų, norėdami iš
vengti antrosios rusų oku
pacijos ir teroro, paliko sa
vo namelius; savo ūkius, 
savo šeimas ir gimtą žemę 
ir bėgo į vakarus sau ap
saugos ieškoti.

Yra melas, kad tie trem
tiniai yra fašistai ir pabė
go su vokiečių kariuome
ne. Priešingai, jų daugu
ma veikė prieš vokiečių o- 
kupaciją ir juos bebėgan- 

i čius vokiečių kariuomenė 
i gaudė, kišo į kempes, kalė
jimus ir statė prie sunkių 

. karo darbų, arba net vertė 
’ grįžti atgal. Bet lietuviai, 

o taip pat latviai ir estai, 
prasmukę pro vokiečių 
sargybas ir frontą tiek 
pėsti, tiek važiuoti ark
liais, vis stūmėsi pirmyn, 
arčiau prie Amerikos ir 
Anglijos kariuomenių, kad 
nepatekti į rusų nagus.

pinigine 
!me tolymam Sibire ar ki- auka, kad galima būtų 

Jau septintas šv. Ka-;jiems nusiųsti dovanėles.
3. Kokiu būdu jiems 

galite padėti?
“Sotus alkano neatjau- 
” — sako sena Lietuvių 

patarlė, bet mes, čia atvy
kę tremtiniai, žinome Jūsų 
Lietuvišką nuoširdumą ir teikė jam džiaugsmą dar ateityje, sako 
gailestingą širdį, todėl ir kartą pasireikšti tėvu, pa-, kai, kurie buvo susirinkę 

Antropologijos konferen
cijoje, Trenton. Jie atrado 
naują “ormoną”, kurį tam 
tikru būdu vystant, žmo
gus galės užaugti iki 10 
pėdų aukščio.

Neabejoju apie moksliš
ką išradimą, bet kuriam 
tikslui?

Rytoj užaugant iki 10 
pėdų, reikės ir atatinka
mų rūbų, batų ir tt., kurių 
neužtenka mūsų ūgio žmo- 

^uuv-nėms apdengti.
Tikrai atėjo' Viską reikėtų pakeisti. 

’ i namai, daugiau 
valgio ir tt. Susisiekimo 
priemonės taipgi. Moterų 
purse taptų maišu.
— Ištikrųjų nuostabi A- 

merika! Štai ir aš vieną 
dalyką žinau. Black mar- 

jkete pardavinėjama ne tik 
cukrus, bet ir kūdikiai. Tai 
daro per slaptus brokers, 
kurie gerai pelno, nes mo
kama už kūdikį iki 2000 
dolerių.

Neteisėtų kūdikių skai
čius kasdien didėja. Reikė
tų rimtai susirūpinti ir už
kirsti kelią, nes vėliau 
taps viešu.
— Gal dėdė žinai dar dau

giau amerikoniškų išdai
gų? Paklausiau.
— Kur jų nežinosi, nusi

juokė dėdė, bet šį kartą 
užteks.

(Bus daugiau)
Paulius Romutis.

T iptuvoip iiš Jūsl* norėt4 jiems padė-
- - ■ - .ti, bet dabar tai sunkiai į-

i manoma.
2. Paguoskime Lietuvius 
tremtinius Vokietijoje 

šv. Kalėdų proga
Tiesa, mes negalime pa

dėti savo broliams Lietu- 
voje ar Sibire, kruvina bol- čekiu, už kurią mes nusių- giau vaikelių 
sers tremtiniai turi baisų 
gyvenimą. Jie gyvena su
daužytose be langų karei
vinėse, skiepuose, medi-

I

Venerę, likdamas jos au
ka.
— Ar dėdė negirdėjai a- 

pie milžinų ateitį ?
— Taip, buvo gigantai 

žemėje, sako Biblija, ir bus
mokslinin-

prašome, nepadėkite šio gimdydama kūdikį. Bet jis 
laikraščio į šalį, perskaitę nemano, kad tai paskuti- 
šį mūsų prašymą, bet tuo- nis jo vaisius, jis tikisi dar! 

i jaus siųskite mums nors su daugeliu kitų žmonų' 
mažą auką pinigais arba pasidžiaugti ir dar dau- 

i susilaukti, 
sime jiems maisto, kas Nepavydėkite jam tos lai- 
juos ir jų vaikučius labai mės, bet išmokite ramiai 
nudžiugins ir jie su džiaug- gyventi ir sulauksite pa- 
smo ašaromis akyse Jums našaus amžiaus.

.. . . . , i dėkos, kad Jūs jų nepamir- — Tai tikrai nuostabus
muose >s lentų barakuose, -Qt žmogus, tariau, gal dar ži-
ant namų aukštų, ir kitosej M tjk ješ k , nai. dėde, daugiau,
labai blogose patalpose. Y-' - ----- ...
ra ūkininkų, kurie jau an
tri metai gyvena ant jų ve
žimų, kuriais atvažiavo iš 
Lietuvos.

Tie visi žmonės yra labai 
sukimšti; į vieną kambarį 
dažnai po keliasdešimts 
žmonių, blogame ore ir 
blogai apsirengę.

Brangūs klaus y t o j a i, 
70,000 lietuvių, kurių tar
pe yra Jūsų giminių, pa
žįstamų, draugų, laukia 
pagalbos iš savo brolių a- 
menkumų da reikia pa- paskelbsime 
sakyti, kad tremtinių rei- 
kalas pasaulio lietuviams 
yra didelis, istorinis mie- 
laširdystės ir patriotizmo 
egzaminas, apie kurį kal
bės ne tik Lietuvos, bet ir 
pasaulinė istorija. Jūs, A- 
merikos lietuviai, tam eg
zaminui esate pasiruošę, jį 
jau gerai laikote ir esu tik
ras, kad jį gerai užbaigsi
te.

Tad štai, tautiečiai, kur 
yra Lietuvos ir tremtinių 
reikalas.

Baigdamas turiu pareik-;
dAmSn! Keliaujantis Liaudies Universitetas 

galiu įsijungti ir aš į gar
bingą, seną lietuvių išeivi-

Mes, tik prieš keletą mė- nai, dėde, daugriu. 
nėšių iš Vokietijos atvykę, —Ar girdėjai apie leduo- 
žinome, kad jiems nerei- tą žmogų? '

7 kia “kendžių” ar šokolado, kvailybių laikai. Vienas! Didesni 
,bet tik duonos ir mėsos, originalas, Robert Jonės,1 
nutarėm siųsti jiems, už iš New York važiavo orlai- 
Jūsų suaukotus pinigus viu į Atlantic City, apsivi- 
“CARE” maisto siunti- niojęs ledu. Jis mano per- 
nius. Vieną siuntinį, kuris skristi ir Atlantiką, jei 
kainuoja $10.00 ir kuriame “stunt” nepakenks sveika- 

lyra keturi paketėliai, šių- tai. Ką nori įrodyti tie 
sime keturioms šeimoms, keistuoliai? Nori nustebin- 
“CARE” kompanija įteik- ti žmones kvailybėmis, 
dama jiems siuntinius, pa- Štai vėl William Upshan, 
ims jų parašą ir atsiųs 
mums. Gavę Jūsų aukas varge ir ašarose. Suteikite

> laikraščiuo- paguodą, nušluostykite a- 
se, taip pranešdami kam žarą tiems, kurie be namų, 
tuos siuntinius nusiuntėm. giminių ir užtarymo. 
Numatom siuntinius pa- Aukas siųskite tuo jaus, 
siųsti bet kuriai vienai šiuo adresu: M. Laurinavi- 
Lietuvių kolonijai, kurios čius, 6820 Superior Avė., 
komitetas ir Raud. Kry- Cleveland 3, Ohio. 
žius paskirstys vienodai Už Jūsų gailestingą šir- 
kolonijos gyventojams. dį ir auka iš anksto trem- 

Brangūs Amerikos Lie- tinių vardu nuoširdžiai dė- 
tuviai, nenumokite ranka į kojame. 
šį mūsų prašymą, bet pa
dėkite mūsų broliams 
tremtiniams skęstantiems

Tremtinių Būrelio 
Clevelande vardu,

M. Laurinavičius.

ALRK. N. A. Federacijos Apskričio
Petro Babicko Eilėraščiai

mis akimis, su kruvina 
širdimi, žiūri Atlanto van
denyno pusėn ir laukia pa
galbos iš savo sūnų ir duk- 

Žinau, 
broliai ir 

amerikiečiai, savo 
senąją tėvynę, aš žinau, 
kad jūs jąja labai rūpina
tės. To lietuvių tauta nie
kuomet neužmirš. Apie tai 
Lietuvos istorija kalbės 
per ilgus amžius.

Per šias radio bangas 
norėčiau pasveikinti ir 
tuos lietuvius, kurie myli 
savo senąją tėvynę Lietu
vą, bet kurie suklaidinti 
melagingos propagandos 
klaidžioja tamsybėse ir ne
mato savo gimtosios že
mės ašarų ir skausmų.

Aš vis dėlto sveikinu ir

1 Lapkričio 17 d. š. m. įvykusia- karais paskaitų nebus. Tolimes-: 
Brangūs Amerikos lietu- jos šeimą, kad galiu kartu me N. A. Federacijos Apskričio nė maršruto eiga bus pranešta, 

viai, šią vasarą savo aki- SU Jumis Visais stoti į dar- suvažiavime. Cambridge, Mass., vėliau, susitarus su kitomis ko
mis mačiau i 
nius Vokietijoje UNRRA 
lageriuose (camps). Aš 
kalbėjau su darbininkais, vynei Lietuvai laisvę iško- aplankys visas 
su ūkininkais, su inteli- Į voti. j ’
gentais. Nei vieno fašisto; Esu labiau negu tikras,' 
aš ten nesutikau. Aš ma-!kad mūsų visų darbas ne- 
čiau ten man daug pažįsta- bus veltui. Lietuva tikrai 
mų žmonių, kurie Lietuvo- bus vėl laisva, graži ir di- 
je buvo padorūs ūkininkai, dingą. Lietuviška daina 
darbininkai ir amatinin- vėl skambės Nemuno, Šė
kai. Jie nebuvo nei fašis- šupės, Nevėžio, Dubysos ir 
tai, nei naciai. Jie pabėgo,!Baltijos jūros pakrantėse, 
kad išgelbėtų savo ir savo!o jos aidas sklis per tėvy- 
vaikų gyvybes. Aš ten su-'nės miškus, lygumas ir

' ' ’ ’ kalnelius. Lietuva bus lais
va, nes teisingumas nuga
lės melą ir priespaudą. Šis 
įsitikinimas bus didelė 
dvasinė jėga, kuri mus ves 
prie laimėjimo.

Lai gyvuoja Amerikos 
lietuviai!

Lai gyvuoja laisva Lie
tuva!

šiuos tremti- bą ne tik Amerikos pažan- nutarta pagyvinimui Federaci- lonijomis. Kolonijose Federacijų 
gai kūrti, sau gyvenimą jos veiklos, turėti keliaujantį skyriai rūpinasi prakalbų ir pa- 
užsidirbti, bet ir savo tė- i “Liaudies Universitetą”, kuris skaitų sėkmingumu. Paskaitas 

• » • •»’ ’— --—. lietuvių koloni- galima pravesti sekančiai: vie-
jas. nas vakaras skiriamas LDS ir

Vadovybėje kun. P. M. Juro, Federacijos skyriui, kitas vaka- 
apskričio valdyba rūpinasi šio ras kitoms draugijoms ir t. p. 
maršruto pravedimu. Iki šiol. Aukos renkamos per prakalbas, 
valdybai pasikalbėjus su kai ku- tik padengimui kalbėtojų kelio- 
rių kolonijų vadais maršruto nės išlaidoms ir skiriama maža 
eiga prasideda sekančiai: auka Federacijos Apskr. iždan.

Gruodžio 15 d. Šv. Roko pa- padengimui susidariusių išlaidų 
rapijoje, Brockton. Mass., pra- pravedime šio “Keliaujančio 
kalbos, paskaitos vakarais Liaudies Universiteto”, 
draugijoms iki gruodžio 21 d. I Kolonijose visos organizacijos

Gruodžio 29 d. Šv. Petro pa- yra raginamos skaitlingai daly- 
rapijoje, South Bostone, prakal- vauti prakalbose ir paskaitose, 
bos sekmadienį, ir vakarais pa- Visas šis darbas yra daromas, 
skaitos per savaitę visoms drau- kad pagyvinus mūsų katalikiš- 
gijoms iki sausio 4 d. ką veikimą, kuris taip yra rei-

Sausio 5 d„ P. Švč. N. Prasi- kalingas šiose dienose, 
dėjimo parapijoje. Cambridge.' 
Mass., prakalbos sekmadienį ir 
paskaitos vakarais draugijoms 
per visą savaitę, šeštadienių va-

Italijoje išėjo antra laida Pet
ro Babicko eilėraščių: Toli Nuo 
Tėvynės”. 101 pusi, gražiai at
spausdinta knyga. Jos kaina 
SI.00. Norintieji užsisakyti šią 
knygą, kreipkitės šiuo adresu: 
V. Tūbelis. 5015(X> Kenmore 
Avė.. Chicago. III.

tikau-net komunistų, kurie 
man tvirtino, kad bolševi
kų darbai Lietuvoje nieko 
bendro neturi su komuniz
mo įgyvendinimu.

Ilgiau nenorėdamas ap
sistoti ties šiuo klausimu, 
Jums pranešu, brangūs ra- 
dio klausytojai, lietuviai, 
kad tie mūsų broliai ir se-

N. A. Feder. Apskr. Valdyba 
Kun. J. Vaitekūnas, Dv. Vadas 

A. Daukantas, pirm.
B. Jakutis, rašt.

Amerikos Lietuvių 
Jaunimo Žurnalas 
“VYTIS” 

"VYTI” leidžia Amerikos didžiau
sia jaunimo organizacija — Lietuvos 
VyCiai.

"VYTIS” eina kas mėnesi gražiai 
paveiksluotas ir deda įdomių straips
nių. žinių Ui Amerikos ir užsienio.

"VYTY" rasi žinių U viso pasau- 
Uo.

"VYTIS” ražo apie Amerikos Hs- 
tuvių jaunimo judėjimų.

“VYTY” rasite jdomių pasiskaity
mų tinkamų seniems ir jauniems 

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

TAD, padarykime Sūkj: "Tenelip
tai nei vienos katalikiškos jaunimo 
organizacijos, ar nor- mažiausio sky
riaus. kurie neskaftytų “VYTIES”. 
Visi skaitykime “VYTĮ!”

“VYTIES' kaina metams tik $3.00 
“VYTIS”

366 W. Broadway, 
So. Boston 27, Mass.
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Atsiliepia Dėkingi "Darbininkui"
Už Prisiųstą 1947 Kalendorių

DARBININKAS

WORCESTER, MASS.
vo veikli narė. Nariai jai linki 
Dievo palaimos ir geriausio pa
sisekimo.

Besiartinant Naujiems 1947 metams, "Darbinin
ko” vadovybė didžiu rūpestingumu ir nuoširdumu su
redagavo ir atspausdino naują sekantiems metams ka
lendorių. Kalendorius, tai kiekvienos dienos per visus 
metus mielas pranašas-svečias, kuris čia pat tau ir 
kitiems suteikia kasdieninių žinių. Tik žiūrėk ir pakilo 
galva į kalendoriaus veidą... Ten ir randa pilną atsa
kymą ieškomojo klausimo. Tą leidinį įvertino ir mūsų 
artimieji, kuriems buvo tas kalendorius pasiųstas ir jie 
savo nuoširdumą pareiškė prisiųsdami išlaidoms pa
dengti didesnes ar mažesnes dovanėles. Štai jie: 
Kun. F. Strakauskas, Lowell, Mass...................  10.00
John Urbonavičia, Gardner. Mass........................... 5.00
Mrs. Monika Gedman, Westfield. Mass................ 2.00
Pranas Lingis, So. Boston, Mass..........................  2.25
Vac. Jonys. Chelsea, Mass. .................................... 1.25
Wm. Andrunas. So. Boston. Mass............................1.00
Mrs. A. Bizokier.ė, Dorchester, Mass...................  1.00
O. Gaputienė. So. Boston. Mass........................... 1.00
Petras Stubeda. \V. Somerville. Mass...................  1.00
Matas Sugzda. Shebovgan. Wisc...........  ..............  1.00
Adam Keulis. Fairfield. Conn..............................  1.00
Mrs. E. Tamošiūnienė. Athol. Mass. ..................... 1.00
Mrs. Ernest George, Dorchester. Mass.................... 1.00
Zid. Ambrozaitis, Somerville, Mass....................... 1.00
Eva Sondienė, Dorchester. Mass........................... 1.00
Antanas Zaveckas, Cambridge, Mass...................  1.00
K. Yukno. Bridgevvater. Mass..............................  1.00
Anna Noreikienė, VV. Springfield, Mass......«......... 1.00
Stasys Mockus. Dorchester. Mass.......................  1.00
Mrs. Barbara Kasmauskas. Roslindale. Mass........ 1.00
S. M ariošius. Springfield. Mass............................... 1.00
Petras Danyla. Brockton. Mass............................... 1.00
T. G. Venis. So. Boston. Mass. ............................ 1.00
K. Jankūnas, So. Boston. Mass. ............................ 1.00
Martin Petkevičius, Collinsville, Mass...................  1.00
V. Kille, VVorcester, Mass.....................................  1.00
Mrs. E. Baumilienė, Louell. Mass............................1.00
Mrs. Kupratis. E. Newark, N. J............................... 1.00
Juozas Šalkauskas. Athol. Mass. ................... 1.00
Mrs. Bagula Buchus. Lawrence, Mass...................  1.00
Joseph Rustauskas ,Athol. Mass. .......... 1.00
Leo Norar . So. Boston, Mass................................... 1.00
Paul Zasimen. So. Boston. Mass............................... 1.00
Jurgis Grigas. Brockton, Mass.............................. 1.00
Ona Bučinskienė, Dorchester, Mass....................... 1.00
M. Petravičienė, So. Boston, Mass....................... 1.00
Elena Slaičiūnas, So. Boston. Mass....................... 1.00
J. Audreliunas, Athol, Mass.................................. 1.00
M. Kapišaitis. Athol. Mass........................... :.........1.00
Mrs. E. Nenortas. Bayonne, N. J. ........................ 1.00
Mrs. Nellie Budries. Port Chester, N. Y................ 1.00
Zigmond Kašėta, Elizabeth, N. J. ........................ 1.00
Nukryžiuoto Jėzaus Seserys. Elmhurst, Pa............. 1.00
Jonas Glebauskas. Norwood, Mass....................... 1.00
Padangės Aras - Kun. S. J. Vembrė, Athol. Mass. 1.00
K. Micutienė, Eddystone, Pa................................
Magdalena Posk, Spencer, Mass. ......................
O. Dabravalskis, Kearny. N. J............................
Joseph Rukstalis, Providence, R. I.....................
S. Mockus, Lawren.ce, Mass............................. '..
Mrs. Azaranskis, Phila., Pa................................
Joseph Zcvadskas, Haverhill, Mass. ..................
K. Leizor, Brooklyn, N. Y...................................
Mrs. C Pazauckas. Brooklyn, N. Y. ...................
Adam Vieton, Detroit, Mich. .............................
Mrs. A. Novidomske, Bridgeport, Conn..............
Joseph Orodeckis, Waterbury, Conn..................
Frank Young. Phila., Pa......................................
J. Jeselskienė, Brooklyn, N. Y............................
Mr. J. Makauskas, Waterbury, Conn..................
J. Uždarinis. So. Boston, Mass..........................
J. Zareikienė, So. Boston, Mass. .......................
Motiejus Walant. Brockton. Mass......................
B--n. Paplauskas, Methuen, Mass. ................
Jonas Gintalas, So. Boston. Mass.....................
A. Waicaitis, So. Boston, Mass. ...................
Šv. Kazimiero Seserys, tVorcester, Mass...........

Visiems aukotojams nuoširdžiai dėkojame,
“Darbininko'’ Administracija.

Aušros Varly Parapija
r" 1

Vyčiu 116-tos Kp. Žinios
I 

Pastarajame kuojos susirin- j 
kime nariai gavo progą pama-; 
tyli labai gražius spalvuotus ju
damuosius paveikslus, nurodan
čių karo padarytus nuostolius 
Europoje. Paveikslus rodė bu-l 
vęs kuopos pirmininkas ir vei-' 
kėjas Pranas Reiny’s.

Pranas įstojo į kariuomenę 
1943 metais paprastu kareiviu. 
Pilnas energijos, jis ėjo savo 
pareigas kosąžiningiausiai. Ne
užilgo vyriausybė pastebėjo jo

Pranas Reinys

Per sodaliečių seimą, kurs į- 
vyko Lawrence, kuopos maršal
ka Veronika Jurgeiionytė buvo 
išrinkta Sodaliečių Naujos An-' 
glijos prefekte. Sveikiname. Lai 
Sodalietės stiprinasi ir gražiai 
gyvuoja jos vadovybėje.

Mokyklos Metinis Teatras
Paskutinę sekmadienį prieš

i
gabumus ir paskyrė eiti tolimes- j°s kražte-

visiems už vakaro nusisekimą ir 
už uždarbį, kurs bus naudoja
mas mūsų gražiosios bažnyčios 
atnaujinimui.

Dvi Naujos Šeimos 
šeštadienį, lapkričio 23 d. 

Juozas Grybas paėmė sau už 
žmoną Adelę Jurgaitytę. Jų pa
sižadėjimų liudytojais buvo Jo
nas Grybas ir Dolores Zephir. 
Kun. Antanas Dubinskas laimi- 

Visus'110 moterystės ryšį. Draug su 
__________________________________ __ ____ ___ nepaprasti Juo stovėjo prie altoriaus ir mū- 
vonis iš So. Bostono 17-tos kp., kostiumai, kuriais vaikučiai bu-slJ klebonas kun. dr. Mendelis, 
kurs laimėjo du tikietu į Army- vo pasipuošę vakaro iškilmėms. kurs jaunai porai linkėjo gau-

Pora savaičių atgal teko Ire
nai Balukonytei gauti raštinin
kės darbą Probate Court ofise. Adventą, lapkričio 24 d. įvyko 
Tai gana aukšta vieta ir garbė mūsų parapijinės mokyklos me- 
visai kuopai, kad viena iš jo na- tinis vaikučių teatras. Sesutės 
rių buvo rasta tinkama atlikti turėjo pagaminusios įdomią pro
tą darbą. Sveikiname. gramą, o vaikučių tėvai ir gimi

nės pripildė erdvingą šv. Alfon- 
paskutiniu du mėnesiu so salę. Programa susidėjo net 

vedė vajų kasos padidi- iš 18 įvairių dalykėlių, kuriuos 
Vajus buvo pavadintas meningai išpildė įvairių skyriuj 
— Laimėtojai berniukai ir mergaitės. ’

_ _________ ____________________________ I

rodo lietuvių gyvenimą Austri-j
t
IIVyčiams labai patiko šie pa

veikslai ir džiaugėsi, kad gavo
' Pranas

nanto laipsniu. Tada gavo progą Parodo paveikslus ir apie \ yčių
važiuoti į Europą. Kai karas seim^> kurs i^'ko mė’
užsibaigė. Pranas tapo paskir-,nesi- Toje filmoje buvo galima 
tas į Austriją. Kadangi buvo kuoP°s vei"
apsipažinęs su industrijos prob- di
lemomis, jis tapo Industrijos’ 
Komisijos nariu, kurios užduo- karo sugrįžusieji 
tis buvo sutvarkyti iš naujo vi-!veiklūs kuopoje. _________ v
są Austrijos industriją. jvauja kiekviename susirinkime.

Kaipo narys tos komisijos, jis jo žmona irgi dalyvauja. Ji yra 
gavo daug progų visur po karo,buvus Norwoodo kuopos vytė.

nius mokslus kariuomenės mo
kykloje. Už trijų mėnesių sek-
mingai užbaigė mokslus Leke- 'Pr°g4 Ju°s pamatyti.

laukus važiuoti. Kur tik važia
vo. ten ir nutraukdavo paveiks
lus taip kad. sugrįžęs į Ameriką 
birželio mėnesį, jau turėjo net 
kelis tūkstančius pėdų filmų. 
Teko Pranui sueiti ir su lietu
viais. Jis yra dalyvavęs jų kon
certuose ir kituose jų parengi
muose. Viena filmą kaip tik ir

Labai džiugu matyti, kad iš 
nariai labai 
Pranas daly-

Per 
kuopa 
nimui. 
“Sports Tombola". 
buvo sekantieji: Antanas Jaka- stebino ir džiugino

jNotre Dame futbolės žaidimą; Programa užėmė dvi valandas, šiaušių Dievo malonių.
I James Burgess laimėjo ajjmo- tad niekam nenusibodo ir nie-i Padėkos Dienoje, lapkričio 
ketą kelionę į Philadelphia; kas nenuvargo. Klebonas kun. '28 d. prieš mišias. 12 v. vidur- 
Margaret Lebo laimėjo du tikie- dr. Mendelis. įvertindamas vai-|<^eni’ Elena Gelažela jiaėmė sau 
tu į Holy Cross — B. C. futbo- kūčių ir Sesučių pastangas, su- vYr3 Juozą Česonį. 
lės žaidimą Bostone; Juozas Le- teikė laisvą dieną pirmadienį, Česonis 
keta laimėjo ketvirtą dovaną, 
ir Tėvas Sullivan iš Holy Cross 
Kolegijos gavo naują basebolę 
su Bostono Red Sox žaidikų pa
rašais.

Vajus gražiai pasisekė ir kuo
pa širdingai dėkoja visiems, ku
rie pardavinėjo tikietus ir kurie 
prisidėjo vienaip ar kitaip prie 
to darbo.

i

Kuopa nuoširdžiai dėkoja 
Pranui už paveikslus ir tikisi, 
kad ateityje bus galima pama
tyti kitas filmas kurias turi.

Kiek laiko atgal apleido kuo
pą Vytė Elena Dusevičiūtė. kuri 
įstojo į Šv. Kazimiero Seserų 
Vienuolyną Čikagoje. Elena bu Vytis Jonas Butkevičius rašo.

Pranas 
ir Elena Kašinskaitė 

lapkričio 25 d. Vakaro pelnas atliko liudytojų prievolę. Kun. 
$350.00. Kun. Mendelis dėkojo Antanas Dubinskas atnašavo 
—————————— mišias jaunavedžių intencija, 
kad jarn puikiai sekasi mokslas, j Šis šliūbas buvo nepaprastas 
Jis dabar mokinasi garsioj ra- tuo atžvilgiu, kad šiiūbo metu 
dio mokykloje Čikagoje. Vytis meldėsi net trys motinos, moti- 
Vytautas Atkočius išvažiavo į J na česonio. motina nuotakos 
Amherst, kur eina mokslus 'Bagdonienė ir motina Juozo Ge- 
Massachusetts Statė College. ' laželės. žuvusio kario, su kuriuo 
Vytautas rašo, kad jam girinin- Elena Bagdonaitė 
kystės mokslas gerai sekasi.

Auksas ir Sidabras.

buvo vedusi 
pirmą kartą. Kitas gražus daly-

Tęsinys 8-tame pusi.

Važiuoja daugiau žmonių,

Kainuoja “EL“ 74.5% daugiau

EL’’ samdo daugiau žmonių

Aš neišlaikyčiau 
BIZNIO, jei išlaido* 

butų didesnės 
už pajamas!

Mų* vaikai
vis da nuvažiuos

NIKELI!

Oi, oi!
$2,000.000

O pajamos tiek

TIE PATYS išlaidos e:na
VIS AUKŠTYN!

Jie negali veikt

daugiau brangesnio kuro.

80.9'' daugiau

negu 1941.

Aukštesnėm algom!

Tikrai
EL“ išlaidos
PAKILO!

Camp McCoy, Wis.. Armv pavedė keletą savo 
naudojam vienetu žiemos operacijoms. Štai vie
nas iš jų matomas šiame vaizde.

Kodėl VISI* ferai ant EL” TURI tat 10c
Kuras pakilo 804% nuo 1941

Medžiaga ir kiti daiktai

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

.. 50 
.. 50
.. 50
... 50
... 50
... 30
... 30

NUOSTOLIŲ 
per 10 mėnesių!

su tokiais
NUOSTOLIAIS

Algos pakilo 733% nuo 1941

Pajamos irgi pakilo! Nuo 1941 p***1® 42%, “EL
veža daugiau žmonių.

BET nuo 1944 išlaidos pralenkia pajamas
Per pirmą 10 menesių šįmet “EL ’ turėjo $2,285315.01

nuostolių.

mokyklos už

už kurą! Net ir
drapanų kainos
tiek nepakilo!

■ statymas reikalauja, kad ELEVATED TARYBOS GLOBĖJAI 
£ nustatytų tokią 
išlaidoms apmokėt. (The Public Control Act. Spėriai Acts of

važiavimo kainą, kokia duotų gana pajamų

1918, Chapt. 159, Sec. 6.) Kad padengti padidėjusias išlaidas,
Boston Elevated Railway skelbia—

10c r ERA VISIEMS KELEIVIAMS
PRADEDANT SUKATA, U GRUODŽIO

Išimtis—ši permaina neliečia 5 centu tikėtu mokiniams
EL” FERAI, KARTU IR MOKINIŲ TIKĖTAI.

TURI TRANSFERŲ TEISE

Boston ELevated Railway

nepakilo, ne*
FLRA1 LIEKA

Ir, tikėk man,
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Stalino Šešėlis - Molotovas, 
Pasaulinės Revoliucijos 

Promotorius
Pradžia 1-įname puslapy) 

taip tvarkyti, jog iškilo, 
visai neparodydamas, kad 
jis jau valdo.

“PRAVDOS” 
REDAKCIJOJE

Nenuostabu, kad jisai, 
prie raštų pripratęs, pate
ko į “Pravdos” redakciją 
ir turėdamas apie 20 metų 
amžiaus buvo vedamųjų 
skyriaus (editorialų) re
dakcijos sekretoriumi. Le
ninas gerokai ant jo buvo 
supykęs, kad kaikuriuos jo 
raštus drįsta išbraukyti ir 
išvadino “bukaprotišku” 
atsakymą, kurį gavo iš 
redakcijos ir kurį, kaip 
Trockis tvirtina, buvo ra
šęs Molotovas.

Bolševikams atsiskyrus 
nuo menševikų, kovojant 
su ta demokratiškesne 
kryptimi Molotovas, pasi
duodamas Stalino įkvėpi
mui, “Pravdoje” pliekė 
juos už pabėgimą į užsienį. 
Tai buvo veidmainiškas 
priekaištas, nes jisai nera
do smerktinu, kad Leninas 
su eile kitų bolševizmo va
dų taip gi ilgą laiką buvo 
prisiglaudę užsienyje.

Prieš pasaulinį karą ir 
pats Molotovas buvo siun
čiamas su specialia depeša 
(žinia) į Šveicariją, bet ji
sai atsisakė. Tai buvo jo 
pirmas ir paskutinis nepa
klusnumas partijai.

REVOLIUCIJOS METU
Didžiojo Karo pradžioje 

jisai buvo vienas iš orga
nizatorių slaptųjų grupių 
Rusijos centre. Čia jis pa
rodė sugebėjimų gerai už
maskuoti. Jau buvo gero
kai viskas suorganizuota, 
kai jį sugavo ir išvežė į iš
trėmimą Sibiran. Tačiau 
prasi dedant revoliuci
niams veiksmams, jau jis 
vėl buvo centre ir sutiko iš 
Šveicarijos besugrįžtan- 
čius (su vokiečių leidimu, 
užantspauduotame vago
ne gabenamus) Leniną ir 
Trockį. Demokratinei Ru- 
sijos visuomenei nuvertus Leninas nusprendė sustip- 

įrinti sekretoriatą ir įstei- 
■ gė generalinio sekreto- 
Į riaus postą, į tą vietą buvo 
i parinktas “stiprios ran
kos” vyras, o jo padėjėjais 
buvo paskirti, kaip Troc- 

' kis juos vadina, “du ištiki- 
; miausi tarnai” Molotovas 
j ir Kuibiševas.
; Siekiant padaryti karje
rą bolševikų biurokratijo
je (valdininkijoje), Molo
tovui teko išlaikyti neleng
vas varžybas su Mikojanu 
ir kitais dėl didesnių sim
patijų akyse Stalino, kurs 
stiprėjo diktatoriaus kėdė
je.

KOMINTERNO GALVA
Molotovas išėjo laimėto

ju. Jis buvo parinktas net
gi viso komunistų interna- 
Įcionalo galva. Kominter- 
nas gi, kaip žinome, buvo 
įsteigtas kaip centrinės 
smegenys, centrinė valia 
pasaulinei revoliucijai pra
vesti.

Negana to. Molotovas 
; buvo kominterno paskir
tas vyriausia galva Ameri
kos komisijos, kuri turėjo 
tvarkyti komunistų parti
jos reikalus Jungtinėse 
Valstybėse. Kai vienu me
tu USA komunistų delega- 

jcija vyko į Maskvą, ji tu- 
Irėjo stoti prieš Molotovą.

• v

"HOME- A (i Al N—Sere-n 
štai Maureen O’Hara sinil- 
ingly waves to frienefe as 
shc airives in Ne v. York 
from Ireland. Thc Irish star 
madf a hurried return to thc 
U. S. for a world premiere 

in New York City.

carą ir sudarius demokra
tinę, Kerenskio vadovau
jamą laikinąją vyriausybę 
(tai buvo vienintelė demo
kratinė vyriausybė visoje 
Rusijos istorijoje) — kilo 
klausimas bolševikuose, 
kaip laikytis tos laikino
sios vyriausybės atžvilgiu. 
Kaikurie bolševikų vadai 
linko prie bendradarbiavi
mo, bet Molotovas palaikė 
Staliną — išstoti opozici
jom

KARJEROS LAIPTAIS
Revoliucijos (1917 m.) 

pradžioje, kol dar nebuvo 
atvykę išbandytieji revo
liucijos vadai, Petrapily 
buvo sudarytas Bolševikų 
centrinio komiteto biuras, 
į kurį įėjo du darbininkų 
atstovai ir tuomet bestu
dentaująs Molotovas. Vė
liau, bolševikams įsistip
rinus krašte jisai buvo pa
rinktas Šiaurės - Vakarų 
Liaudies Okio -Tarybos 
pirmininku. Jis nesislėpė 
daug nenusimanąs apie ū- 
kį ir už jį daug įsakymų 
ir rezoliucijų yra parašęs 
Vokietijoje ūkinius moks
lus studijavęs Larinas.

Komunistų partijos kon
gresas jau 1920 metais 
Molotovą išrinko į centri
nį komitetą, o sekančiais 
metais jisai pateko dar į 
atsakomingesnę vietą — 
partijos centrinio komite
to sekretorius. Jo įstaiga 
buvo pirmame namų aukš
te, prastai įrengta, be rei
kiamų baldų. Didelio kam
bario viduryje stovėjo sta
las, apsuptas kėdėmis. 
Ties durimis sėdėdavo lau
kiantieji. Molotovas, pla
čios kaktos ir nepatrauk
laus veido, atrodė šiaip 
jau gana švelnus biurokra
tas, kurs išklausydavo at
eivio su dėmėsiu.
STALINAS PRALENKIA 

MOLOTOVĄ
Tuo laikotarpiu jau pra

dėjo irtis į priešakį Stali
nas ; Molotovas pasiliko 
“pasyviai paklusnus”. Kai

Nelinksmi vaikučių veidai, kai jie buvo nesutikti nei tėvo nei motinos. 
Jie atvyko iš Anglijos j New Yorką, ir iš čia bus vežami tėvams-kariams, 
taip vadinamiems GI, kurie buvo vedę per karą Anglijoj. Jauniausias 
vaikutis vos dviejų mėnesių ir matomai mažiausiai susirūpinęs savai
siais tėvukais, nes visiškai ramus.

— Mes privalome laikytis 
savo neutralumo ir susilai
kyti šuo karo tarp didžių
jų valstybių...”

Krito Prancūzija. Fašis
tinė Italija stojo į Vokieti
jos pusę. Molotovas vėl 
prabilo Maskvoje 1940 m. 
rugp. 1 dieną.
— Visi tie įvykiai nepa

keitė Sovietų Sąjungos už- 
į sienio politikos. Būdama 
ištikima savo taikos ir ne
utralumo politikai, Sovie
tų Sąjunga nedalyvauja 
kare”.

Kraujas liejosi demokra
tijų kovoje su naciais ir 
fašistais, o Molotovas, lyg 
norėdamas dar labiau pa
brėžti draugiškumą su 
Hitleriu 1940 metų gruo
džio pradžioje atvyko į 
Berlyną. Naciai, saugoda
mi savo “draugą” suareš
tavo eilę suomių, ukrainie
čių, kad nebūtų pasikėsi
nimo prieš raudonąjį ko
misarą. Molotovas parada
vo Berlyno gatvėse sėdė
damas nacių šarvuotame 
automobilyje. Nacių laik
raščiuose tilpo fotografi
jos, vaizduojančios Hitlerį 
bespaudžiantį ranką su 
Molotovu.

Atatinkamos kominterno siekdami 
sekcijos posėdyje Moloto- nuosavybę, 
vas paskelbė kokie vado- švelnumui 
vai pašalinami, kokie nau
jai paskiriami USA komu
nistų partijoje. Tą paslap
tį pasauliui pagarsino vie
nas iš USA. komunistų va
dų Gitiovv, kurs pats lan
kėsi Maskvoje ir kurs kal
bėjosi su Molotovu, bet vė
liau metė komunizmą. A- 
pie Molotovą jis rašo:

— Leninas buvo Moloto
vą pavadinęs nepagydomu 
kvailiu (“durak”). Molo
tovas turi ypatybę keisti 
savo nuomones, kaip koji
nes, pagal tą kas yra par
tijos viršūnėje...

Stalinui toksai tiko. Tuo 
labiau, kad jis reiškė griež
tas pažiūras prieš demo
kratinius marksistus (so
cialistus),
m. Molotovas išsireiškė:
— Dabar, labiau kaip bet daryti didįjį politinį posu-Į* ’ ’ ’ 1 - - • - - -- — -- - f

I 
i

Tai buvo dar vienas Mo
lotovo patikimas, kad bol-i 
ševikai ginklų nekels prieš! 
nacius, ir... sekančią naktį! 
vokiečiai pradėjo savo ata- 

: ką prieš Lenkiją.
i ANTROJI SLAPTA SU- 

_ Į TARTIS SU NACIAIS 
pasitenkinimo net aukšto-i Lenkiją per trejetą sa- 
siose sferose. Prasidėjo vaičių parbloškus, Moloto- 
garšieji Maskvos “valy->vas vėl Maskvoje priėmė 
mai”. Bet Molotovas nesi-,nacių užsienio reikalų mi- 
davė toms -- ------------------------4----------------4.„J„

varžyboms”

apsaugoti savo 
Nėra vietos 

ir pasigailėji-
mui...

NORĖJO MOLOTOVĄ 
NUŽUDYTI?

Negailestingai tuos pla
nus vykdant reiškėsi ne-

ideologinėms nisterį Ribentropą ir tada, 
įtraukiamas, kai pasaulis organizavo 

Nenukrypdamas nuo Stali- gvnymąsi prieš nacius, 
no nei kairėn, nei dešinėn. Molotovas slapta su jais 
berods, tik jis vienas ir iš-'dalinosi grobiu: 1939 m. 
liko gyvas iš Liaudies Ko-'rugsėjo 28 d. pasirašė ant- 
misarų Tarybos... ' 
mieji netgi “ 
siekę nužudyti Staliną ir 
Molotovą.
KAI MASKVOJE PLEVĖ-

Apie juos 1929 SAVO NACIŲ SVASTIKA 
Kai Stalinas ruošėsi pa-

kada kitados, butų nepri- kį, susibičiuliuoti su Hitle-j 
imtinas ir žalingas bendra- riu, jisai atleido Litvino- 
darbiavimas tarp revoliu- va iš užsienio reikalų ko- 
cionistų (komunistų) ir misaro pareigų 
reformistų (socialistų).

KOMISARŲ TARYBOS
PIRMININKAS

Molotovas, nors gana at
kaklaus būdo, bet visada 
paklusnus raudonajam 
diktatoriui (“yes man”), 
1929 metais paskiriamas 
Komisarų Tarybos pirmi
ninku. Stalino taip iškel
tas, jis dar labiau stengėsi 
jam pataikauti. Kai 1931 
m. viename Centrinio Vyk
domojo partijos komiteto 
posėdyje kaimietė atstovė 
iškėlė sumanymą, kad rei
kėtų kiek apstabdyti sun
kiosios pramonės plėtimą 
ir atkreipti dėmesį į būti-

Teisia-jrą slaptą sutartį, pagal ku- 
prisipažino”jrią — visa Lietuva pave

sdama Rusijai ir aiškiai 
’ nustatoma — kurios dalys 
Lenkijos. Pagal tų Moloto
vo sutarčių dvasią, kai ki

ltos valstybės kariavo su 
i Vokieti ia. bolševikai na- 

ki-

žydę, Pauliną Karp. Jos 
giminės net Jungtinėse 
Valstybėse buvo susikro
vę turtų. Ir žmonai jis iš
rūpino karjerą: ji yra 
SSSR ministerių kabineto 
narys. Pirma buvo žvejy
bos komisaru, o vėliau — 
maisto pramonės komisa
ro pavaduotoje ir kosmeti
kos trusto vedėja — stei
gia grožio salionus ir rūpi
nasi kvepalų gamyba. Ji 
tarpininkavo suv ėdant 
žmones, užmezgiant pažin
tis, kurios vedė prie Stali
no - Hitlerio bendradar
biavimo.

MOLOTOVO “DAC A”
Molotovas turi Rubliu vos 

miškuose (valanda kelio 
nuo Maskvos) prabangią 
vilą — erdvus, moderniš
kas namas, patogūs bal
dai, talpus gyvenamasis 
kambarys, plačiais langais 
valgomasis. Stalas papuoš
tas žaliais (apie trijų colių 
aukščio išaugusiais) cik- 
lauminais. Ant grindų, 
kambario pasieniais, vazo
nuose auga alyvos, su pil
nomis žiedų galvutėmis. 
Priėmimai čia ištaigingi. 
Pavyzdžiui, kai buvo apsi
lankiusi USA ambasado
riaus Davies žmona, davė 
trijų rūšių mėsą, šešių rū
šių žuvį.

Molotovo žmonos brolis 
— Carp — Jungtinėse Am. 
Valstybėse yra sudaręs 
“Carp Corporation”. Ją 
sovietų prekybininkai kar
tais stato net aukščiau už 
jų čia oficialiai veikiantį 
Amtorg...

♦ ♦ «

KAIP NACIAI MOLOTO
VĄ ATVIJO PRIE 
DEMOKRATIJŲ

Molotovas gal ir po šiai 
dienai būtų pasilikęs nacių 
bičiuliu, jeigu jo, ir visos 
Sovietijos, į demokratijų 
glėbį nebūtų įviję naciai, 
atakuodami Rusiją. Kai 
bolševikams buvo laisvė 
pasirinkti su kuo eiti, jie 
pasirinko nacius, Hitlerį. 
Tik kai 1941 m. birželio 
mėn. vokiečiai išėjo ata
kon prieš Rusiją, ši savo 
kailį gelbėdama, puolėsi 
ieškoti pagalbos bendruo
se veiksmuose su Britani
ja, USA.

Molotovas Maskvoje pa
sakė prakalbą, užspring- 
damas savo žodžiais, kad 
Rusija skrupulatiškai pil
dė sutartį (davė naciams 
maistą, žibalą, metalą, gin
klus, panaudojo propagan
dą ir diplomatinius spau
dimus jų labui, o čia dabar 
naciai, laužydami sutartį 
juos užpuola...

Šiuo metu Molotovas sa
ko griežtas kalbas prieš 
bendradarbiavusius su fa
šistais ir prideda savo ran
ką prie pakorimo tų, su 
kuriais sėbravo.

Jis žino, kad daugelis y- 
ra. kurie jo nekenčia. Net 
kai jis važiuoja Maskvos 
gatvėmis, prieš jo limuziną 
ir paskui jo važiuoja ap
saugos automobiliai su 
persirengusiais čekistais.

MOLOTOVAS VEDĖ 
GRAŽIĄ, TURTINGĄ 

ŽYDAITĘ
Dar truputį apie jo pri

vatinį gyvenimą: jis buvęs 
vegetaru ir blaivininku. Jis 
yra vedęs gražią Odesos

Taigi Molotovas — rie
biai gyvenantis, arti prie 
diktatoriaus stalo pritapęs 
raudonojo tirono pataikū
nas. Kurį laiką jisai buvo 
kominterno galva ir nėra 
sunku, atspėti kurią link
me jis dabar stengiasi 
tarptautinę politiką pa
sukti.

Dr. J. Prunskis.

Tėvų Pranciškonų Misijos
1946 m.

Vokietija, bolševikai 
ciams gabeno žibalo ir 
tas gėrybes.

MOLOTOVAS IR 
LIETUVA

Išgavęs nacių palaimini
mą, Molotovas pradėjo 
vykdyti Baltijos valstybių 
užgrobimą. Dar 1939 m. 
spalių 31 d. Molotovas 
prieš Aukščiausią Sovietų

ir nerado 
kito patikimesnio, kaip 
Molotovą, kurs 1939 m. ge
gužės mėnesyje ir buvo pa
skirtas į tą vietą. Jisai jau 
privedė, kad Maskvoje sū

ri acių svastika w _
u raudonąja vė- prezidiumą klastingai pa

reiškė :
— Mes esame nusistatę 

skrupulatiškai ir griežtai 
laikytis sutarčių... ir mes 
pareiškiame, kad visos ne
sąmones apie sovietinimą 
Baltijos kraštų yra tik in
teresas mūsų bendrų prie
šų »r visų priešsovietiškų 
provokatorių”.

Tačiau tas Molotovui ne
trukdė 1940 metų birželio 
14 dieną vakare Kremliuje 
pareikšti Lietuvos Užs. 
Reikalų Ministeriui J. 
Urbšiui ultimatumą, pagal 
kurį rytojaus dieną Lietu
vą okupavo raudonoji ar
mija.

O dar 1939 m. spalių 11 d. 
per banketą Kremliuje 
Molotovas griežtai patik
rino, kad jie ištikimai ir 
šventai laikysis sutarties, 
kad jie ne nemano kištis į 
Lietuvos vidaus reikalus 
ir t.t.
KAI MOLOTOVAS SVE
ČIAVOSI PAS HITLERĮ

Į Slinko dienos. Kai vaka- 
1 rų demokratijos kariavo 
prieš nacius, Molotovas 
1940 m. kovo 30 d. prieš 

j Aukščiausią Sovietų prezi- 
jdiumą kalbėjo:

I

pnve 
Dlevėsavo 
šalymais 
liava 1939 metais rugpiū- 
čio 23 d. pasirašius bolše
vikams ir naciams sutartį. 
Šalia tos viešosios sutar
ties Molotovas tą pačią: 
dieną pasirašė dar slaptą 
sutartį su naciais, kuria 
nutarė pasidalinti Baltijos 
valstybes, Lenkiją.

; Po tos sutarties vėliau 
Molotovas Maskvoje nu
stebusiems net ir vadovau- 

nai kaimiečiams reikalin- jautiems komunistams pa- 
gus pramonės gaminius, Į aiškino, kad fašizmas esąs 
Molotovas ją aštriai su--“skonio dalykas”, o Stali- 
draudė ( kam siūlo nukryp-‘ nas sveikino savo draugą 
ti nuo Stalino užtvirtinto-nacių diktatorių su sutar- 
plano). jtimi, “krauju, užantspau-

Kai tais pačiais metais įduota" (Apie tą rašo 
visu smarkumu buvo vyk-ĮKra vcenko, pusi. 333). 
doma kolektivizacija (kai-j Tų pat metų rugp. 31 d. 
miečių brukimas į komu-j Molotovas pasakė Maskvo- 
nistinius dvarus), Moloto-.je kalbą, gindamas bolše- 
vas susišaukė aktivistus—jvikų - nacių sutartį ir, tai- 
plano vykdytojus ir jiems, Rydamas britų - prancūzų 
tas mintis aiškiai ir griež- blokui, (su pasityčioji- 
tai pareiškė: ‘m. u) pabrėžė:
— Reikia planą įvykdyti., — Jeigu tie džentelmenai 

nežiūrint kiek gyvybių tas;turi taip nesukontroliuoja- 
kaštuotų. Kol krašte yramą norą kariauti, tegu ka- 
milijora’ kad ir mažų že- riauna savomis jėgomis, 
mes savininkų, revoliucija be Sovietų Rusijos. Mes 
pavojuje. Vis pasilieka ne-, pažiūrėsime. iš kaip atspa- 
tikrumas, kad karo metu rios medžiagos jie padary- 
jie gali dėtis su priešu, be-1 ti...

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- 

I driekus. O.F.M.

King^ton, Pa. —Švenč. P. Ma- 
' rijos parapijoje. 40 Valandų at
baidai. gruodžio 1—3 d. Tėv. M. 
Įstepaitis, O.F.M.

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

1 KANC1SCAN F ATKERS 
Mount St. Francis 

Greme, Maine.

MŪSŲ
TIESIOGINIS MORTGYČIŲ 

SUMAŽINIMO PLANAS

I
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Ii
i - - -y. bar turimą mortgyčių, mes su ma 
V kių Jums abligacijų išaiškinsime |

L.----

1
i1
I
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Tai yra paprastas, sumažinta kaina namams 
mortgyčių — panaujinimo planas.

Jei jūs planuojate pirkti namą ar atnaujinti da- 
malonumu ir be jo- 

; visas smulkme
nas. Pašaukite SOUth Boston 0379

Čooperative Bark
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Antroji Pittsburgh’o Ir Apy 
linkės Tretininkų Kon

ferencija

,laikė paskaitą, tema: “šių die
nų Tretininkų uždaviniai pagal 

i Popiežiaus Pijaus XII nurody
mus". o po jo T. Vaškys, OFM. 
trumpą referatą: "Trečiasis Or
dinas ir taika".

Konferencijoje dalyvavo se
kantieji klebonai ir kunigai: 
kleb. kun. M. Kazėnas, kleb. 
kun. A. Jurgutis, kleb. kun. 
Lunskis, kun. Dr. Rakauskas, 
kun. J. Girdis, T. J. Vaškys. 
O.F.M. ir T. V. Gidžiūnas. O. F. 
M. ir visų Pittsburgh’o ir apy
linkės parapijų Tretininkų Kon
gregacijų atstovai.

Konferencija buvo užbaigta 
malda .kurią sukalbėjo kleb. 

i kun. J. Misius. Dalyviai išsiskir-, 
stė pakilusioje nuotaikoje su 
naujais pasiryžimais dideliems 
darbams.

LABAI ĮDOMI APYSAKA-ROMANAS 
I§ LIETUVIŲ KOVŲ SU LENKAIS 

IR BOLŠEVIKAIS
A. Veronika, Budriunas Pov.,

Pirmą gruodžio, sekmadienį. 
Pittsburgh e, šv. Kazimiero pa
rapijoje. įvyko antroji visų 
Pittsburgh’o ir apylinkės para
pijų Tretininkų Kongregacijų 
Konferencija. Pirmą valandą jx> 
pdetų svetainėje įvyko Kongre
gacijų Tarybų posėdis, kurį 
pravedė Lietuvos Pranciškonų 
Provincijolas. T. J. Vaškys. O. 
F. M. Tuo pačiu laiku bažnyčio
je T. V. Gidžiūnas. O.F.M.. įvil
ko 8 naujokus ii- iš 6 priėmė į- 
žadus.

Trečią valandą prasidėjo baž
nytinė Konferencijos dalis. Pra
džioje buvo sugiedotas “Veni 
Creator Spiritus". Paskui T. V. 
Gidžiūnas. O.F.M., pasakė ata
tinkamą pamokslą. Po pamoks
lo Šv. Antano parapijos klebo
nas. kun. A. Jurgutis, atlaikė 
pamaldas ir suteikė iškilmingą nybės pirmininko 
palaiminimą Švč. Sakramentu.

Lygiai ketvirtą vai. svetainė- mu.
je prasidėjo visuotinis, iškilmin- nuolijų, Amerikoje esančių, at- 
gas Konferencijos posėdis. Po- stovų suvažiavimas. Susirinki- 
sėdį atidarė Šv. Kazimiero pa- mą atidarė kun. Juras, nušvies-’ 
rapijos klebonas kun. M. Kazė- damas suvažiavimo tikslą ir’ 
nas. kuris Konferencijai vado- svarbą. Kalbėjo apie susirūpini-į 
vauti pakvietė T. J. Vaškį. Pra- mą pašaukimų reikalu, kurių ■ 
dedant posėdį Dangun žengimo šiandien taip labai pasigenda- ■ 
parapijos kleb. kun. J. Misius ma, tiesiog nerandama, ir būdą ’ 
sukalbėjo maldą. Konferencijos juos ugdyti, 
dalyvius sveikino kleb. kun. M. 
Kazėnas, kleb. kun. Misius. kle
bonas kun. A. Jurgutis. T. J. 
Vaškys. O.F.M. ir kun. Dr. Ra
kauskas. “Lietuvių žinių" re
daktorius. Pasibaigus sveikini
mams T. V. Gidžiūnas. O.F.M.,

Parašė

J. Kniitas ■ Kun. Dr. K. Urbonavičius
LAWRENCE, MASS.

Penktadienį, lapkričio 29 d.,! 
Amerikos Lietuvių Kunigų Vie-I 

’ J ’ J ’ * ' > kun. Pr. M. ’ 
Juro iniciatyva ir rūpestingu- 

įvyko visų lietuviškų vie-

Apysaka taip įdomi, kad ją pradėjus skaityti, ne
gali iš rankų paleisti. Užsisakykite sau ir kitiems už
prenumeruokite. Ji būtų geriausia KALĖDŲ DOVA
NA, įteikti savo tėveliams ar draugams. Knyga turi 

puslapius. Kaina tik $2.50. Užsakymus siųskite:

Jung. Valstybės nepripažino ir i kas Juozas, Cibas Dominikas, 
nepripažįsta Lietuvos užgrobi-į Geidutis Jonas, Vidugiris Šta
mo ir pavergimo Rusijai. Šio- sys, Muzikevičius Antanas, Ma- 
mis dienomis Jung. Valstybių'tūlis Ladas, Meleika Kazys, Ka- 
Prezidentas ir Valstybės Depar- .bišaitis Motiejus, I^aučka Juo- 
tamentas pakvietė į užsienio di- zas; po $5 — Stonevičienė IJu- 
plomatų vaišes ir Lietuvos mi-Jdvika, Vaitkevičius Stasys, Ja- 
nistrą Povilą Žadeikį, ir kad dėl sinskas Jonas, Brazauskas Ant., 
to kvietimo ir dalyvavimo Mas-' Matulis Dominikas, Latvenienė 
kva labai nervuojasi.

Padaryta rinkliava aukų Lie-' Gailiūnas Jonas; po 83 — Ka- 
tuvos išlaisvinimui, kurios bus roblis Dom. ir Grožis Jonas; j>o 
pasiųstos Amerikos Lietuvių $2. — Saltaris Ant., šleivis Juo- 
Tarybai. Iš mažiau negu šimto zas, Lingys Bronius, Česnulis 

;dalyvių (nes laikas nebuvo pa- Juozas, Vaitkevičius Kaz. su 
togus, kad daugiau galėtų su- žmona, Rastauskas Juozas, An- 
eiti) surinkta $179.50. {driliunas Jonas, Simanavičiūtė

Po rinkliavos prof. Pranas Pranė, Losius Ant.; po $1. — K.
Padalskis dar kalbėjo trumpai Stasiūnas, P. Rimša, Br. Aukš- 
ir atsakinėjo į klausimus. Įtikalnis, A. Dargelis, K. Vedlu- 

Norwoodiečiai yra pasiryžę ga, J. Andriulaitis, Ant. 
bauskas, L. Gasiūnas, A. 
girdas, Paul Shatas, Ona 

[tas, Zosė Peršalauskienė.
Aukštikalnienė, E. Aukštikal
nytė, Pet. Tamošiūnas, Frances 
Nevedomskas, Magd. Shatas.

Nuo seniau yra Tarybai pas
kirtų ir nepasiųstų aukų apie 
$100., taip, kad paskirta kvota 
$1,000 jau yra virš pusės su
kelta.

Bus dirbama, kad surinkti vi
są mums paskirtą sumą.

A. Losius.

yra pasiryžę 
jiems skirtą kvotą išpildyti.

Komiteto pirmininkas p. A- 
dolfas Kavaliauskas ir jo šeima 
prieš prakalbas svečią kalbėto
ją, prof. Padalskį pavaišino 
šaunia vakariene, taipgi ir A. 
F. Kneižį. Po prakalbų pp. Ka
valiauskai pasikvietė prof. Pa
dalskį nakvynei. Pernakvojęs 
trečiadienio rytą, kartu su p. 
Kneižiu prof. Pr. Padalskis grį
žo į So. Bostoną.

Gle- 
Dau- 
Jakš-

Ona

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

Trijų Dienų Rekolekcijos
Penktadienį, gruodžio 6 d., 

7:30 vai. vakare. Šv. Jurgio lie
tuvių par. bažnyčioje prasidės 
rekolekcijos. Kunigas misionie
rius paskelbs visą tvarką. Re
kolekcijos baigsis sekmadienį, 
gruodžio 8 d.

Sekmadienį, gruodžio 8 d. šv. 
Vardo draugijos Komunijos die
na.

Ieško

Pasitik Šaltąją Žiemą Su

ir M. Alphonsa, Nukryžiuoto jo ’ So. Bostone, kuriame dalyvavo’ 
Jėzaus Seselės M. Imelda ir M.; ir plačiai referavo apie Lietu- 
Anuncijata ir Šv. P. Marijos vos tremtinius, jų šelpimą ir 
Nekalto Prasidėjimo Seselės M. BALF vajų, kun. Dr. J. Kon- 
Aloyza ir M. Felicija. Be to, vi- čius, BALF Centro pirmininkas, 
sada linksmas Brocktono kle- Fin. rašt. J. Pečiulis ir ižd. Juo- 
bonas kun. J. Švagždys. zas Versiackas raportavo kiek

Visi patiekė labai daug gražių, buvo surinkta aukų BALF’o rei- 
vien-

pp. 
buvo

Kailiniais
Neuzil g o susi

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

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

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

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

no į naujus ir už senuosius duoda gerą nuolai
dą. Tai kam dėvėti senus nudėvėtus kailinius, 
kad lengvai galite įsigyti naujus? Ateikite į 
mūsų krautuvę šiandien ir persitikrinkite kaip 
lengvai ir greitai galite kailinius įsigyti.
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Antanas Zakarevičius, kilęs 
iš Pumpėnų miestelio, Pumpėnų 
vaisė., Panevėžio apskričio, ieš
ko savo dėdės Juozo Kopus- 
čiaus, kuris prieš karą gyveno 
Chicagoje, Michigan St. Prašo
mas atsiliepti, ar žinantieji apie 
jį pranešti —

A. Daukantui,
187 Webster St., 

Cambridge, Mass.

Padėkos Dienos proga 
Kneižių sūnus Antanas 
grįžęs iš Šv. Jono Seminarijos, 
Brighton, ir duktė Angelą iš Šv. 
Juozapo Kolegijos , Emmits- 
burg, Md., praleisti trumpas a- 
tostogas.

go lietuvio, kuris dirba UNR- ' 
RA’oj, Europoje, laišką. Laiško ' 
rašytojas, pamatęs ir pažinęs 1 
lietuvių tremtinių vargingą gy
venimą, skaudžiais žodžiais ra
gina lietuvius amerikiečius šelp
ti nelaiminguosius ir juos iš
traukti iš to vargo ir skurdo.

Principaliu kalbėtoju buvo p. 
Pranas Padalskis. Kauno ir Vil- 

I niaus Universitetų profesorius, 
kuris atvyko į šį kraštą iš Eu
ropos ir kuriam teko kartu su 
kitais kovoti su žiauriais oku
pantais ir nuo 1944 m. gyventi 

v“" i tremtyje. Prof. Padalskis labai 
įdomiai ir jaudinančiai pasakojo 
apie Lietuvos baisiąją nelaimę 
— jos užgrobimą, karo pergyve
nimą ir žiaurių okupantų siauti
mą — areštus, trėmimą Sibiran, 
masinius lietuvių žudymus, 
“rinkimų" komediją ir tt. Jis 
aiškiai pabrėžė, kad kaip bolše
vikai, taip ir naciai labai žiau
riai patriotinius lietuvius perse
kiojo, žudė ir kankino. Skirtu
mas tik toks: bolševikai buvo 
nusiteikę lietuvių tautą visiškai 
išnaikinti, o naciai — pavergti 
ir išnaudoti. Plačiai kalbėjo apie 
Lietuvos partizanų kovą su oku
pantais — bolševikais ir naciais. 
Jis patvirtino žinias, kad Vokie
tijos naciams puolus Rusijos 
bolševikus, patys Lietuvos žmo
nės, daugumoj jaunuoliai, išlais
vino Kauną ir Vilnių ir per ra- 
dio paskelbė Lietuvą vėl laisva 
ir nepriklausoma respublika. 
Susidariusi nauja valdžia tuo
jau griebėsi atstatyti žemės ū- 
kį ir tvarką. Tik naujieji oku
pantai — naciai po dviejų sa
vaičių viską sugriovė. Bet lietu-

■ viai buvo atsparūs — nacių įsa- 
1 kymams priešinosi.
j Nėra galimybės atpasakoti 
visą prof. Prano Padalskio kal
bą. kuri buvo labai įdomi ir įti
kinanti. Baigdamas, stipriai pa
brėžė, kad Lietuva kelsis iš kan
čių, vargų ir griuvėsių ir vėl bus 
laisva ir nepriklausoma valsty
bė.

Po šios kalbos trumpai kalbė
jo p. Antanas F. Kneižys apie

I

buvo 
kuris

Po jo kalbėjo visi atstovai: ■ 
Jėzuitų kun. P. Aukštikalnis, | 
Marijonų Provincijolas kun. J. 
Jančius. Pranciškonų kun. B. 
Mikalauskas, Seselės Kazimie- 
rietės M. Cirilė ir M. Nikola, i 
Seselės Pranciškietės M. Leoną

S
5
Q kilnių ir šventų samanvmų. Iš kalu prakalbose. Raportai 

visų kalbų paaiškėjo, kad ši sri- balsiai priimti, 
tis buvo visai apleista. Reikėtų Principaliu kalbėtoju 
veikti visokeriopai: per Misijas, Dr. Bronius Kazlauskas.

jVį per spaudą, per mokyklas, ren- tik dvi savaitės atgal atvyko iš 
ĮVį giant religinį mūvį, darant kon- Prancūzijos ir kuriam teko per- 

ferencijas, organizuojant moti- gyventi Rusijos bolševikų ir Vo- 
?«£,? nas ir t.t. kieti jos nacių okupacijas Lietu-!

Reikėtų, kad kiekviena para- voje ir tremtinio gyvenimą \ „ 
pija laike metų darytų pašauki- kieti joje ir kituose * Europos 
mų vajų. Tikėkimės, kad klebo- kraštuose. Dr. Kazlauskas pla
nai mielu noru pritars kilniems čiai ir vaizdžiai pasakojo apie 
sumanymams ir parems šį šven- Lietuvos užgrobimą, mūsų tau
tą darbą. Į tos

Kun. M. Jurui už nenuilstantį tremtinių skurdų ir vargingą 
darbą ir šventą idealą tariame gyvenimą. Jis tikrino, kad Lie- 
nuoširdų ačiū.
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kovas su okupantais ir

tuva nusikratys okupantų ver
giją ir ji vėl bus laisva ir nepri
klausoma demokratinė valstybė. 

Susirinkimas vienbalsiai už- 
gyrė BALF vajų ir pasižadėjo 
po Naujų Metų energingai pasi
darbuoti, kad tremtinių šelpi
mas nebūtų nutrauktas. Iš 
BALF Centro gautas Kalėdines 
atvirutes pardavinėjo susirinki- 

įvyko Bendro Amerikos Lietu- > me Daug kas pasipirko. Norin. 
vių Šalpos Fondo 22 skyriaus; tieji nusipirkti gražių 
masinis susirinkimas ir prakal-J^jj^ —- -
bos. Susirinkimui vadovavo sky-l - - 
riaus pirmininkas Antanas F. j 
Kneižys. Paaiškinęs susirinki- Petrą Rakauską.

: mo tikslą, pakvietė svečią adv. 
Joną Grigalių, Metropolitan' 
District’o Komisijos narį ir įžy
mų visuomenininką, kalbėti.! 
Adv. Grigalus, pasakęs savo į- 
spūdžius iš masinio susirinkimo 
So. Bostone, kuris buvo Ameri
kos Lietuvių Tarybos vajaus 
pradžia, ragino ir Norwoodie- 
čius gausiai prisidėti prie Lietu- 

' vos ir jos žmonių — tremtinių 
gelbėjimo iš vergijos ir jų šel
pimo.

Atstovai — p. Jurgis Versiac
kas ir A. F. Kneižys išdavė ra- 
portus iš BALF seimo.

JK* atstovai - " '■
Kudirka padarė pranešimą iš 

a j BALF skyrių. Massachusetts

N0RW00D, MASS

B.

Dvejos Prakalbos Lietuvos ir 
Jos Tremtinių Gelbėjimo 

Reikalu
Sekmadienį, gruodžio 1 d., Šv. 

Jurgio lietuvių par. svetainėje

su lietu- 
ir angliškais sveikini- 

'mais Kalėdinių atvirukų, užei
kite pas BALF 22 skyriaus rašt. 

4 St. George 
•jSt, ir jų gausite. Parduoda 8 

atvirukus su konvertais už 
$1.00. Pelnas BALF’ui — šelpi- 

’ mui tremtinių.

I
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prof. Aleksan- 
Gervidas ir kun.

Prakalbos Lietuvos Gelbėjimo 
Reikalais

Lapkričio 26 d. parapijos sve
tainėje įvyko prakalbos. Turi
ningas kalbas pasakė p. Alek
sandravičienė, 
dravičius, Dr.
Dr. J. Vaškas, MIC. Kalbėtojai 
aiškiai atpasakojo Lietuvos 
žmonių kančias ir vargus, taip 
pat ir tremtinių. Kvietė visus į 
Lietuvos gelbėjimo darbą, į ko
vą dėl jos laisvės ir nepriklau
somybės.

Kaip žinoma, Amerikos Lietu
vių Taryba mūsų kolonijai pa
skyrė $1,000 kvotą Lietuvos 
gelbėjimo reikalams. Šiose pra
kalbose padarėme pradžią. Su
rinkta $400.00, dalis pasižadė
jo- !

Sudaryta komisija Amerikos 
Lietuvių Tarybos vajaus vedi
mui, būtent, adv. Stepanija /
Watkevich, pirm.; Povilas Ša
tas, v’ice pirm.; Jonas Gailiūnas, 
ižd.; Povilas Budriūnas ir Sta
sys Vidugiris, iždo globėjai; 
Vladas Matulis, Antanas Muzi
kevičius, komisijos nariai; Ant. 
Losius, raštiinnkas.

Aukojo šie:
Po $25. — Kun. P. Juraitis, 

Aleknevičius Adomas; po $20. 
Lapenas Feliksas; po $10. — 
Stephania Watkevich, Saikaus-

• Taipgi
— P. Blažys ir V. J.

susirinkimo- ivykusiolvergimą

ALT Vajaus Pradžia — Kalbėjo
Prof. Padalskis

Antradienį, gruodžio 3 d., A- 
merikos Lietuvių Tarybos nuro
dymu, bendras lietuvių komite- 

Itas suruošė prakalbas tikslu su
kelti šiai lietuvių kolonijai skir
tą kvotą, būtent, $2,000.

Komiteto pirmininkas p. Adol- 
' fas Kavaliauskas, pasakęs į- 
'žanginę kalbelę, pakvietė vietinį 
kleboną kun. S. P. Kneižį kalbė- 

į ti. Kleb. kun. S. P. Kneižis kal- 
į bėjo trumpai apie Lietuvos pa- Jung. Valstybių politiką Lietu- 

į ir perskaitė patriotin-' vos atžvilgiu. Pažymėjo, kad

Albert LBaiier
Pirmiau — Pope Optical Co.

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

dirbtinas akis.
Room 206

Tel. 6-1944

397 MAIN ST., 
Worcester, Mass.

275 Main St., Mebster, Mass.
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W.J. Chisholm
GKABOKIIS

“Asmeniškas Patarnavimas“

331 Smith St., 
PROVIDENCE, R. I.

Telephone:
Ofiso: Dexter 1952

Namų: PI. 6286
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Raminančioji jo 

šiluma palengvina kankynę

STRĖNŲ GĖLOS
• Prisidėk prip milionų tų. kiirip 
nrisickauja Johnson’s NUGAROS 
KLASTERIU—pagamintu taip, kad 
groit palengvintų nugaros skaus
mus. Daktarų išbandymai šimtams 
žmonių įrodo, kad jis patarnauja!

• Vartojant šį plasterį. tai lyg 
naudoti kaitinamąja paduškaitę pa
čiame jūsų darbe, švelnūs vaistai 
sužadina kraujo aplinktaka. ŠIL- 
DO jums nugara, atliuosuoja skau
smą ir sustingimą. Jis švarus. Jo 
jėga tęsiasi kelias dienas.

• Johnson’s NUGAROS PLASTE- 
RIS saugo nuo užsišaldymo. Pasti
prina raumenis, duoda atramos pa
čioj skaudamoj vietoj. Jį gamina 
Johnson & Johnson — vardas, ku
ris reiškė kokybe per 50 metų. Vi
sose vaistinėse.

Visu 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.
“ŽVAIGŽDĖS” ADMINISTRACIJA 

488 E. Seventh St., So. Boston 27, Mass.
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gVĮETINĖSŽINIOSj
džio 6 d., 9 v .r., Naujos Kalva
rijos kapuose.

Svečias. Šiomis dienomis lan- 
Gruodžio 2 d., staiga mirė Le-' kėši, So. Bostone, įžymus sve- 

onora Svietliavičienė, 53 metų, 
gyv. 223 Athens St. Paėjo Sala
ku parapijos. Amerikoje pragy
veno 36 metus. Paliko dvi sese
rį ir brolį. Laidojama iš Šv. 
Petro parapijos bažnyčios, gruo-

ŽINUTES

Bostono lietuvių masiniame su
sirinkime, So. Bostone, ir BALF 
22 skyriaus susirinkime, Nor- 
wood, Mass., tos dienos vakare, 
grįžo į New Yorką.

Dr. Bronius Kazlauskas tik 
trečia savaitė kai gyvena šiame 
krašte. Jis atvyko iš Prancūzi
jos kaipo Lietuvos tremtinis ir 
žurnalistas. Yra dalyvavęs 
Jung. Tautų Paryžiaus konfe
rencijoje ir atstovavo prancūzų 

!ir lietuvių spaudą. Dabar tą 
įspaudą atstovauja Jung. Tautų 
'susirinkime New Yorke.

Prof. Pranas Padalskis, atvy
kęs į šį kraštą kaipo tremtinis

DAKTARAI

čias Tėvas Borevičius, S. J., ne
seniai iš Europos atvykęs. Jis 
buvęs mokytojas ir misionie
rius Lietuvoje.

Kaipo tokį komunistai jį buvo 
areštavę. Per tris dienas ir nak- i O{ 
tis mušė, daužė, spardė, šautu-; kalbėjo lietuvių masiniuose sa
vu rėmė, gąsdino, keikė, elektro į sirinkimuose Haverhill, Mass., 
šviesa akis švietė, troškino, ai-, Aušros Vartų parapijoj, Wor- 

cester, Mass., Šv. Jurgio lietu
vių par., Norwood, Mass., ir 
Brockton, Mass.

Penktadienį, 
prof. Padalskis 
Yorką.

Prof. Pranas
buvęs Kauno ir Vilniaus 
versitetų profesorium. Pergyve
nęs bolševikų ir nacių okupaci-

i

ĮVAIKIS SKELBIMAI

Visuomenės Žiniai CAMBRIDGE, MASS.
Garbingojo Veikėjo-Veterano
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A, J. NAMAKSY
REAL ESTATS < 

INSURANCE 

414 W. Broadvay
SO. BOSTON, MASS.

Office Tel. So. Boston 0948

kino, — vertė tapti komunistų į 
agentu, Lietuvoje. Astuonias 
valandas be paliovos t ardę, pa
leido jį leisgyvį.

Po kiek laiko, Tėvas Borevi- 
čius radosi tremtinių tarpe, 
Šveicarijoje. Dabar pasiekė A- 
meriką.

Vas. 16 d., Bostono Lietuvių 
Maldos dieną Tėvas Borevičius 
pasakys pamokslą, Šv. Petro 
lietuvių bažnyčioje.

Rekolekcijos. Penktadienį, va
kare, Šv. Petro parapijos bažny
čioje, prasidės Sodaliečių meti
nės rekolekcijos prieš Nekalto 
P. M. Prasidėjimo šventę. Re
kolekcijos baigsis sekmadienį, 
2:30 v .p.p., su naujų narių pri
ėmimu.

Sekmadienį, 10 v. r., priims 
šv. Komuniją Sodalietės ir Šv. 
Vardo vyrų draugija.

Po sumai bus bendri4 
čiai.

4 v. p.p. Sodalietės 
programą.

Vaikų pamaldos ir baitus. — 
Kun. Simonas Saulėnas organi
zuoja vaikučius.

Penktadienį, 4 v. p. p. įvyks 
Marijos Vaikelių draugijos pa
maldos, išpažintys ir susirinki
mas.

šeštadienį, 8 v. r., įvyks vaike
lių šv. mišios, mėnesine šv. Ko
munija ir naujų narių priėmi
mas.

Į Po to bus teikiami vaikeliams 
dideli pusryčiai, ir judamieji pa
veikslai.

gruodžio 6 d.,
grįžta į

Padalskis

i

B

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

Pristatome Alų ir Toniką

'•9

New
į 

i 
yra 

Uni-

;jas, kartu su kitais atsidūrė į 
] termtyj. Amerikiečių išlaisvin- ;

pusry-

ruošia)

tas, lapkričio 2 d. pasiekė mūsų' 
kraštą — Ameriką.

Dr. Bronius Kazlauskas ir' 
Prof. Pranas Padalskis yra jau-į 
ni vyrai, daug veikę prieš oku
pantus, atvykę į šį kraštą, tuo
jau stojo į darbą dėl šio krašto 
gerovės ir Lietuvos išlaisvinimo 
iš žiaurios bolševikų vergijos.

Dr. Kazlauskas ir prof. Pa
dalskis, būdami Bostone, lankė-; 
si “Darbininke” ir kitose lietu-! 
vių įstaigose. Jiedu buvo apsi
stoję pas svetingąjį Šv. Petro 
lietuvių par. kleboną, kun. P. 
Virmauską.
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Kun. Dr. K. Urbonavičiaus
Kunigystės Auksinio Jubiliejaus 

PAGERBIMO IŠKILMES

Sekmadienį, Vasario-Feb. 9,1947

jamos Šv. Vardo vyrų draugijos 
intencija. Visi nariai susirenka 
į parapijos svetainę 8:15 vai. ir 
bendrai maršuoja išklausyti mi
šių ir taipgi priimti bendrai šv. 

į Komuniją. A.D.

Padėkos dienos proga, pas tė- 8:30 vai., r. šv. mišios atnašau- 
velius lankėsi stud. F. Tamošių-!
nas. Studentas Tamošiūnas lan
ko Camp Edward’s kolegiją. 
Studentas Tamošiūnas, kaipo 
karo veteranas, mokosi komer
cijos. Sveikiname.

Taipgi šią savaitę pas tėve-
! liūs, p.p. Banius svečiavosi jų i 
sūnus, Marianapolio Kolegijos 
studentas, J. Banys. Studentas 
Banys, paviešėjęs pas tėvelius 
ketvertą dienų, sekmadienį, į 
gruodžio 1 d. grįžo į Mariana- 
polio Kolegiją tęsti mokslą.

Šiomis dienomis sunkiai susir
go p. J. Gintalas, gyv. pas p.p. 
Monkus. į 
pintas miesto ligoninėje. Jo 
sveikatos stovis kritiškas. Lin
kime pasveikti.

Šiomis dienomis grįžo iš ligo
ninės p-lė G. Malinauskaitė, 
duktė p.p. Malinauskų, savinin
kų Mayflower toniko išdirbys- 
tės. P-lė G. Malinauskaitė per
gyveno sunkią apendikso opera
ciją. Dabar sveiksta namuose.

ĮVAIROS SKELBIMAI

MUZIKA
Dainavimas ir Pianas

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

p. J. Gintalas patai- Kreiptis į jos muzikos mokyklą:

I

THREE ARTS STL DIO,
480 Boylston St., Boston, Mass.

Tel. KENmore 3571 
Namų, ELIot 8222

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

Šiomis dienomis p-Iė S. Zulo- link daugiau informacijų kreip- 
duktė p.p. Bardauskų, kitės pas Wm. Amsie Tel. Gene- 

va 3719. (IK)

vai. ryte bus atnašaujamos iškilmingos Pontifika- 
lės šv. Mišios, kurias atnašaus J. E. Arkivyskupas 

Richard J. Cushing, D. D.
Pamaldos įvyks Šv. Petro liet. par. bažnyčioje, W. 5th

St., So. Boston, Mass.
į 6 vai. vakare, Copley Plaza viešbutyje, įvyks pagerbi

mo bankietas. Pramatoma, kad dalyvaus tūkstantinė 
minia, kurie vertino ir vertina Jubiliato darbus.
Šiomis dienomis susiorganizavo Šv. Petro parapi

jos parapijiečių ir Kun. Dr. K. Urbonavičiaus prietelių 
veiklus komitetas. Komiteto uždavinys — atžymėti 

■Kun. Dr. K. Urbonavičiaus, 50 metų kunigavimo su
kaktį — Auksinį Kunigystės Jubiliejų.

Bažnytinės iškilmės įvyks 10 vai. ryte, kuriose da
lyvaus ir Bostono diecezijos Ganytojas, J. E. Arkivys-Į Mazutaitytė šiuo tarpu sunkiai 
kūpąs Richard, J. Cushing, D. D. Dalyvaus gausi asista

Lietuvai Remti draugijos Bos- 
tono skyrius užsibrėžė sukelti 
$1,000 Amerikos Lietuvių Tary
bai Lietuvos išlaisvinimo reika
lams. Vajų jau pradėjo. Ruošia ■ kunigų ir klerikų. Čia bus pasakyta gražūs pamokslai 
vakarienę sausio 12 d.. 1947 ir ir įvertinimo žodis ilgametės ir vaisingos darbuotės 
jos pelną skiria Amerikos Lie-' kunigystės dirvoje, kurią garbingasis Jubiliatas taip 
tuvių Tarybos darbams dėl Lie- sunkiai, bet garbingai ėjo ir eina per ištisus penkiasde- 
tuvos.

naitė, duktė 
susižiedavo su jaunuoliu p. S. 
Stanulevičiu. P-lė S. Zulonaitė 
yra pavyzdinga mūsų parapijos 
jaunuolė. Ji turi atsakomingą gi lietuvių šeimoje South Bosto- 
slaugės darbą. Vestuvės įvyksta!ne inteligentui vyrui turinčiam 
už keletą mėnesių. Linkime pa- pastovų valdžios darbą. Kreip- 
nelei S. Zulonaitei ir p. S. Sta- kitės į “Darbininko” adminis- 
nulevičiui geriausios laimės be- traciją, 366 W. Broadway. ŠOU 
siruošiant į vedybinį gyvenimą.' 2680.

I-----------------------------------------
į REIKALINGA Cabinetų Fini- 
šeliai, dailintojai, patyrusieji 
dirbti su šepetukais ir taisyti. 
Automatic Radio Mfg. Co. Ine., 
122 Brookline Avė., Boston. (6)

Sekmadienį, gruodžio 1 d., i 
8:30 vai. šv. mišios buvo atna-! 
šautos Sodalicijos intencija. 
Sodalietės išklausė mišių ir ben
drai priėmė šv. Komuniją.

LDS 8 kuopos narė, p-lė B.
i

PORA KAMBARIŲ reikalin-

GRIŽO ĮNEVVYORKĄ
Antradienio rytą, gruodžio 3 

d., Dr. Bronius Kazlauskas, ku
ris kalbėjo pereitą sekmadienį

Iš Lietuvių Piliečių 
Draugijos Susirin

kimo

serga. Ligonė jau antra savaitė 
kaip sirguliuoja namuose, prie
žiūroje Dr. P. Luzeckaitės. Lin
kime greitai pasveikti.

Keletas savaičių atgal, p. J. 
Urbonavičius buvo sunkokai 
susižeidęs. Dabar daktaro prie
žiūroje sveiksta ir už poros sa
vaičių ruošiasi grįžti į kasdieni
nį darbą. Linkime greitai pa
sveikti. i

I
Res. Šou. 3729 Šou 4618,

Lithuanian Fumiture Co.
MOVERS — 
Insured and 

Bonded 
Local & Long 

Dieta nce 
Moving

326 - 328 W. Broaduay
SO. BOSTON, MASS.

I 
I

i
i 
i!

Mes turime 11-kos rūšių alaus ir įvairių tonikų. Mes alų ir ] * 
toniką pristatome vestuvėms, į namus, krikštynoms, parems • 
ir piknikams. Patarnavimas skubus ir mandagus, šaukite: < Į

KORIS KEVERAGE CO. |

J. ARLAUSKAS — J. SKENDELIS, Savininkai. i
220 E St., TeL ŠOU 3141, So. Boston, Mass. |

šimts metų.
Jeigu kam neaišku, koks kunigo darbas, lai neap- 

j leidžia šio momento ir stengiasi išgirsti pamokslininkų 
■žodžius, o supras, kad “Kunigas per amžius” — yra ar
simo meilės ir Dievo Sakramentų dalintojas. Jeigu pri- 
įsiminsime tik vieną momentą, būtent, paties Jubiliato

Lapkričio 21 d. įvyko Lietuvių parašytą eilėraštį: KUNIGAS, mes jau ir ten patirsi- 
Piliečių draugijos susirinkimas, me, koks kunigo gilus pasišventimas ir meilė, kuria jis 
kuriame buvo nominuojami siekia vien sielų išganymo. (Tą eilėraštį galima rasti 
kandidatai į 1947 m. valdybą.Į Jono Kmito eilių knygoje).
Adv. Jonas Grigalus. Lietuvių šeštą valandą vakare, Copley Plaza viešbutyj, su- 
Piliečių draugijos pirmininkas,! sirinks gausus svečių ir viešnių būrys, kad čia pareiš- 
išbuvęs 5 metus vadovybėje, už-' kus garbingam jubiliatui jo darbuotės didį įvertinimą, 
leido vadovybę adv. Juozui Cū- čia kviečiami visi: profesionalai, biznieriai, amatinin- 
niui, kuris taip pat yra įžymus kai ir įvairūs darbininkai, ir, neabejotina, kad jie čia

Sekmadienį, gruodžio 1 d. pa
krikštytas p.p. A. J. Lucey (Ka
linauskaitės) sūnus, vardais — 
Juozas - Arthur. Krikšto tėvais 
buvo Dr. A. Kalinauskas ir p. 
A. Kalinauskienė.

So. Boston FumHure Co.
M atrašai naujai perdirbami. 

Kainos pranešama iš anksto.

Jūsų kreditas geras.

Pristatymas skubus.

Užsisakykite Tonika Pas Mus
Pristotam geriausį toniką 
Piknikams, Vestuvėms, 

Krikštynoms ir visokiems 
Parengimams. 

Kainos prieinamos.

. Myopia Club Beverage Co.
Grafton Ava., Islingten, Mass.

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

niui, kuris taip pat yra įžymus:]
visuomenininkas. Adv. Juozas pasirodys, nes jie myli kunigą, jie myli jubiliatą! 
Cunys gavo daugumą balsų no-į 
minacijoje. Į vice pirmininkus 
nominacijoje gavo daugumą 
balsų p. Stasys Mockus. Albinas ] dinti jubiliato praeitį ir dabartį.
Neviera, protokolų raštininkas, ’ Turėdami prieš akis tąjį garbingąjį darbą, kuriuo- 
neturėjo opozicijos. Taip pat ir mi norime nors kibirštėle savo prisidėjimo pareikšti 
finansų raštininkas, Adomas tam darbo milžinui padėką, drįstame kviesti visus, kas 
Druzdis neturėjo opozicijos. Į tik turi žmogaus jausmus ir protą, kad atvyktų į šias 
iždininkus daugumą baisų gavo 
P. Durnas, bet dabartinis iždi-j 
ninkas Adolfas Namaksy yra 
kandidatas; į maršalką gavo 
daugumą balsų Vincas Paplaus
kas.

į Į direktorius yra renkama sep
tyni. Nominacijoje gavo daugu
mą balsų šie kandidatai: Juozas 
Arlauskas, adv. Jonas J. Griga
lus, adv. K. J. Kalinauskas. Dr. 
A. L. Kapochy, Wm. A. Amsie, 
Juozas Lekys, Feliksas A. Za-

Kun. Dr. K. Urbonavičius plačiai žinoma asmeny
bė ir tikimės, kad šiose skiltyse tuo klausimu rasis dar 
ne vienas straipsnis, kuris nors dalinai teiksis apibu-

nepaprastas iškilmes — bažnyčioje ir viešbutyje ir 
pasimeldę pažvelgtų j ano KUNIGO veidą, kuris daug 

j paguodė, suramino, suteikė viltį amžino gyvenimo ir 
tą patį daro šiandien mūsų tarpe — tau ir man.

y

Kanados, už 
linkėjimus — 
Razvadauskui 

Onai Borei-

Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims yra į

SOUTH BOSTON CAFE
Vincas Balokšnis, Savininkas.

i! 
i! 
i!
i!

Pagamina gerus lietuviškus pietus, !> 
užlaiko geriausį alų, vyną ir degti- ;]♦ 
nę, ir visiems draugiškai ir manda- $ 

giai patarnauja. a
South Boston, Mass. |

Onutei Nevieram už surengimą pp. Gurkliam iš 
šaunaus bankieto mūsų garbei sveikinimus ir 
— Sidabrinio Jubiliejaus — 25 broliui Jurgiui 
metų vedybinio gyvenimo pro- (piršliui), svočiai 
ga, ir taipgi už sveikinimus, lin- kienei, Dr. Juozui Landžiui-Sey- 
kėjimus ir dovanas.

Taipgi dėkojame už sveikini-
_____ ____ __________  _ ___ mus, linkėjimus ir dovanas pp.

,'leskas. Dobilam, Boreikam, Broniui ir
Plačiai kalbėta apie naujo, Onai Kudirkam, broliui S. Raz- 

moderniško namo statymą. Pa-; vadauskui, J. ir K. Razvadaus- 
vesta valdybai pirkti naują vie-.kam, Tamošiūnam, Sr., 
tą naujam namui.

Sekantis Lietuvių
draugijos susirinkimas įvyks 
gruodžio 19 d„ kuriame bus ga
lutinai išrinkta valdyba 
metams.

I

PADCKA

■

380’/- West Broaduay,
Tel. ŠOU 2758

Sekmadienį, gruodžio 1 d., 
7:30 vai. vakare, mūsų N. P. 
bažnyčioje, su iškilmingais miš
parais, užsibaigė 40 valandų at
laidai. Atlaidams prasidėjus, 
pirmą dieną iškilmingas mišias 
celebravo kun. J. Daunis, asi
stuojant diakonui P. Šakaliui ir 
subdeakonui A. Janiūnui. Miš
parus celebravo kun. J. Jakaitis, 
MIC., asistuojant kun. A. Bal- 
trušiūnui ir kun. Mačiulaičiui. 
Antrą dieną mišias celebravo 
kun. P. Beksha. Mišparus cele
bravo kun. Norbutas, asistuo
jant kunigam — Abračinskui ir 
Bematoniui. Sekmadienį, mišias 
atnašavo kun. J. Daunis, o iš
kilmingus užbaigimo mišparus 
celebravo kun. A. Petraitis, kun. 
Pr. Virmauskio ir kun. J. Pet
rausko asistoje.

Žmonės per visas 
skaitlingai lankėsi 
rytais ir vakarais,
pamokslininkas, kun. Vaitkevi
čius, kuris veda Noveną prie 
Nekalto Prasidėjimo ir rekolek
cijas, sugebėjo savo gražiais pa
mokslais pritraukti žmones.

Klebonas kun. 
džiaugiasi, kad 
gražiai pasirodė.
J. N. Seselėms, o ypatingai Se
selių viršininkei Anuncijatai, už 
altorių papuošimą. Rekolekcijos 
dar tęsiamos per visą savaitę ir 
baigsis sekmadienį, gruodžio 8.

Sekmadienį, gruodžio 8 d.,

GRABORIAI

S. Baraseviaus ir Sūnus
MOTERIS PAGELBININKĖ

Lietuvių Graborius-Balsamuotojas 
Turi Notaro Teises

254 W. Broadway
SO. BOSTON. MASS.

Tel. SOUth Boston 2590 
Sūnaus gyvenamoji vieta — 

838 Dorchester Avė.
Tel. COLumbia 2537

|

CASPER
FUNERAL HOME

187 Dorchester Street 
South Boston. Mass. 

Joseph V.Casper 
(KASPERAS) 

Laidotuvių Direktorius ir 
Balsamuotcjas 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas Dieną ir Naktų 
Koplyčia šermenim# Dykai 

Tel. ŠOU Boston 1437
ŠOU Boston 3960

‘mour, adv. Jonui Grigaliui, ra- 
dio programos vedėjui Antanui 
F. Kneižiui. Vincui J. Kudirkai, 
Pranui Tuleikiui, Juozui Guzevi- 
čiui, toastmasteriui Jonui Kum
pai ir bendrai visiems ir visoms, 
kurie ir kurios kokiu nors būdu 
prisidėjo mus pagerbti šioje 
jaukioje ir malonioje sueigoje.

Mes visada turėsime mintyje 
Jus geraširdžius su dideliu pa
lankumu ir meile. Už viską ta
riame Jums ačiū'

tris dienas 
į bažnyčią 
nes gabus.

imošiūnam, Jr.. Marcinauskam. 
Piliečių savo dukrelėms — Reginai. E- 

leonorai ir Eugenijai, ir bendrai 
visiems ir visoms, kurie dalyva- 

į vo bankiete ir pareiškė savo 
■ sveikinimus ir linkėjimus ir mus 
' ajidovanojo. Dėkojame sesutei 
j p. Uršulei Gudienei už sveikini-' 
mo eiies, švogeriui Pranui Gu-, 
dui ir jų šeimai, p. Joanai Ne-j 
vieraitei už pasakytas eiles; dė-' 
ko jam už sveikinimą telegramai

1947
Rap.

P. J. Juškaitis 
parapijiečiai i 

Garbė tenka] 
l

!

Jonas ir Sofija Gllnt čkia*.
So. Boston, Mass.

Mes nuoširdžiai dėkojame gi
minėms pp. Pranui ir Genovai
tei Razvadauskam ir Albinui ir

Visi skelbkite# “Darbininke”.
Remkite tuos profesljonalus ir 

nierius, kurie savo skelbimais remia 
"Darbininką”.

bis-

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 East Broaduay
SOUTH BOSTON. MASS.

D. A. Zaletskas. F. E. Zaletskas 
Oratoriai ir Balsamuotojai.

Patarnavimas dieną ir naktį. 
Koplyčia Šermenims Dykai.

NOTARY PUBLIC
Tel. ŠOU Boston 0815

ŠOU Boston 2609



Penktadienis, Gruodžio 6, 8

WATERBURY, COHH.

i

t

i

Lapkričio 24 d. įvyko šv. Juo
zapo par. choro, vad. komp. A. 
J. Aleksio, dvidešimt 
koncertas ir vaidinimas, 
no šie asmenys: Jonas

trečias 
Vaidi- 
Lusas.

Alena Padaigytė. Povilas Kau- 
Ona 
Rai- 
An-

RYTINI L
VALSTYBIŲ ŽINIOSE

neckis. Alena Vaičiūtė. 
Dulskytė. Julia Norkiūtė, 
mondas Vaičius. Marcelė 
drikytė, Ona Sabaitė. P. Lukmi-
nytė, Madridą Baltrušytė, Stu
dentų. Moterų Sąjungos ir pa
rapijos chorai.

Kalbas pasakė kleb. kun. J. 
Valantiejus ir svečias ką tik at
vykęs iš Europos. Dr. Bronius 
Kazlauskas.

Gausi publika buvo patenkin
ta vaidinimu, dainomis ir kal
bomis.

Veikiančioji komisija: M. An- 
drikvtė. M. Baltrušaitytė, M. 
Bekerienė, A. Dulskytė, N. Je- 
nušaitienė, P. Jokubauskas. M. 
Kašėtaitė. P. Kauneckis, J. Lu- 
sas. A. Mažukaitytė, J. Palus- 
kas. A. Šambarys. M. Stankevi
čienė. A. Vaičiūtė. J. Žemaitis.; 
J. Girdzijauskas. V. Urbonas,: 
J. Kairys ir V. Liegminas.

Tą pačią dieną įvyko LDS 5 
kuopos susirinkimas. kuriame 
iškilo Šalpos fondo (BALF); 
klausimas. Prie šalpos fondo 
prisirašė nemažas skaičius na
rių. įmokėdami po vieną dolerį
ir daugiau. (Prisirašiusiųjų var-; 
dų netalpiname, nes įtalpinę 
Tamstų skyriaus, turėtume tai- 
pinti ir kitų. Red.». gyveno; buvo susipratęs žmo- lapkričio 24 d., pavyko. Dalyva-

------------- gus. priklausė prie Susivienymo vo gausi publika, kur smagiai
Gruodžio 1 d. įvyko Bendro ; Romos Katalikų 116 kuopos. Šv. praleido laiką. Teko girdėti. 

Amerikos Lietuvių šalpos Fon-‘ Pranciškaus draugijos ir Didžio- kad draugijos narės įvairiais,

ido skyrių, gyvuojančių Conn. 
valstybėje, susirinkimas. Daly
vavo New Haven. New Britain. 
Ansonia ir NVaterbury. Komp. 
A. J. Aleksis. 2 skyriaus pirmi
ninkas. paaiškinęs susirinkimo 
tikslą, pakvietė p. Joną Valaitį. 
BALF rūbų skyriaus vedėją, iš 
New York. p. Valaitis plačiai 
išaiškino kaip mes turime ruoš
tis vajui ir padalino blankas 
skyriams. Jis atvežė ir Kalėdi
nių atvirukų, kuriuos p. M. An- 
drikvtė labai pasišventusiai 
juos platina.

Tą pačią dieną įvyko antrojo 
pasaulinio karo veteranų vėlia-

I
vų šventinimas bažnyčioje. Po 
to įvyko konferencija parapijos 
svetainėje, o po konferencijos 
užkandžiai. ‘ , , .. 'sudėta daugvbe 

Ponia \ itartiene paaukojo ... ,1 J mišių aukų.per BALF labai gražių drabu
žių. kuriuos atvežė p. P. Joku- Palaidotas iš 
bauskas. Visi, kurie tik turite par. bažnyčios, 
atliekamų drabužių, atneškite atnašavo klebonas, kun. E. Gra- 
ar atvežkite į kleboniją. Jie bus deckas. Dalyvavo draugijų na- 
perduoti BALF'ui. iriai — narės ir giminės bei pa-

Koresp. žįstami.
• Velionis paliko liūdinčias 4 
:dukreles: M. Kvaratiejienę. F. 
Lettic, NVorcester, Mass., J. 

iParzyk. C. Kac-illas. ir du sūnų 
Antaną ir Kazį. 13 anūkų ir 

Šia proga liūdinčiai

HEW HAVEM, COHH

Pradžia 4-tame pusi.
kas šio šliūbo buvo, kad Geral- 
das Gelažela, nuotakos sūnus, 
tarnavo šv. mišio.se, kurios buvo 
aukojamos jo mainytės intenci
ja. Kaip Grybus taip Česonius 
sveikiname ir linkime jiems 
gausiausių Dievo malonių jų 
naujame gyvenime. Ilgiausių 

įmetu abiem i>orelėms!
I _______________

Nuotrupos

ir Sophie Remeikiai su- 
sūnaus, kurs per šv. 

gavo vardą Edvardo
Krikšto tėvai buvo Pra-

Jonas 
silaukė 
krikštą 
Jono,
nas Marsonek ir Lillian Be- 
nesch. Kun. Antanas Dubinskas 
padarė naujagimį kataliku.

Jaunimo klubas turėjo antrą 
sezono šokį šeštadienį, lapkričio 
30 d. Svečių atsilankė apie 200. 
Pelno ne liks daug, bet visi tvir
tina, kad tai buvo gražus vaka
ras. Trečias šokis prie tos pa
čios orkestros įvyks Naujų Me
tų sausio 1 d. vakare.

Klierikai Pugevičius, Anto- 
szewskis, Kiškis ir Davella bu
vo parvykę pas tėvus Padėko
nės Dienoje. Prie progos aplan
kė mūsų kunigus. Visi iki kol 
patenkinti savo pašaukimu.

Ponus Matą ir Veroniką Pran- 
kus aplankė jų dukrelė Sesutė 
Kazimierietė Sesuo Celeste. Jos 
kelionės draugė buvo Sesuo Ed- 
mundina, kuri arti 10 metų at
gal mokytojavo šv. Alfonso mo
kykloje. Sesuo Celeste užima 
vyresniosios vietą Šv. Juozapo 
mokykloje Scranton, Penna.

Mūsų mokykla turėjo garbin
gą viešnią asmenyje Sesutės 
Ignacijos, kuri ne tik mūsų mo
kyklą aplankė, bet mūsų vaiku
čius pamokino. Ji dalyvavo me
tiniam mokyklos vaikučių teat
re.

Padėkos Dienoje Švč. Sakra
mentas buvo garbinamas jier 
visą popietį. Padėkos šv. valan
da buvo laikoma nuo 8 vai. iki 9 
vai. vakare. Apie 300 žmonių 
susirinko į šv. valandą.

Sėkminga 9 Dieuti Novena
Pirmą kartą mūsų parapijos 

istorijoj buvo laikoma iškilmin
ga 9 dienų novena prieš Stebuk
lingo Medalikėlio Marijos atlai
dus. Į devynias dienas buvo at
laikytos 55 pamaldos. Kasdieną 
atsilankė apie trys ar keturi 
tūkstančiai maldininkų. Daug 
išpažinčių buvo išklausyta; 
daug sielų grįžo prie Dievo.

Novena užsibaigė trečiadienį, 
lapkričio 27 d. su iškilmingomis 
mišiomis 10 vai. ryte. Tose mi- 

supirko didesnį šiose dalyvavo apie 50 Meilės 
moteriškų batų ir Kongregacijos Seserų. Bažnyčia 

miero parapijos svetainėje. Ren- būtsų. kurie tuoj bus išsiųsti į; buvo beveik pilna 
gėjos kviečia visus atsilankyti Brooklyno sandėlį, 
ir

Prieš Padėkonės dieną Colorado valstybę ištiko sniego audra ir milži
niški ūkiai, kur buvo auginami kalakutai (turkeys) buvo užverstos snie
gu taip, ka i reikėjo su sniego plūgaisatsikasti.

jo Kunigaikščio Vytauto drau- skanumynais pavaišino viešnias visiems dalyvavusiems, aukoto- 
gijos. ir svečius. jams ir ypač darbininkėms-ams,

Į šermenys, kiekvieną vakarą, ------------- už tokį nuoširdų atjautimą pa-
atsilankė skaitlingai giminių, į Ruošia Kortavinio Vakarą į rapi jos reikalų,
draugių ir draugų. Prie karsto 

vainikų ir šv.

Šv. Kazimiero 
kur šv. mišias

Ruošia Kortavinio Vakarą
Moterų Gildąs ruošia smagų _________

kortavimo vakarą su įvairiomis Vietinis BALFo skyrius šio-j 
dovanėlėmis ir vaišėmis, kuris mis dienomis 
įvyks gruodžio 8 d., šv. Kaži- kiekį naujų

paremti šį vakarą.

t žmonių. Mo- 
Įkyklos vaikučiai giedojo mišių 
įmetu.

Kun. dr. Mendelis dėkojo tė-

Ir Vėl Naujas Kapas
Lapkričio 16 d., po 6 metų švogerius.

rimtos ligos, savo namuose, šeimai reiškiame gilią užuojau- 
priežiūroje savo dukrelių ir sū- tą. netekus mylimo tėvelio. Pra- 

inų. persiskyrė su šiuo pasauliu no vėlei lai gerasis Pasaulio Kū- 
geras parapijietis. Pranas Mei- rėjas suteikia amžiną atilsį dan- 
zis. sulaukęs senyvo amžiaus.

A. a. Pranas buvo geras ka
talikas ir su visais gražiai su-

_________
Gruodžio 1 dieną, vietinės Am.

Lietuvių Tarybos rūpesčiu buvo vams misijonieriams už jų gra- 
surengtos prakalbos. Kalbėjo žų darbą, kurs jį tikrai nustebi- 

Artinantis Kalėdų šventėms, svečias, advokatas Rapolas Ski- ;no ir privedė prie nusistatymo, 
kad kasmetą tokia 9 dienų no
vena būtų laikoma prieš lapkri
čio 27 d. iškilmę. Sveikino jis 
maldininkus, kurie per 9 dienas 
su nepaprastu uolumu lankėsi 
ant pamaldų ir klausė pamoki
nančių misijonierių pamokslų.

Ypač tačiau dėkojo kun. Men
delis gerajam Dievui ir Marijai 
už nepaprastai gražų švelnų 
orą per visas 9 dienas. Tas pa
dėjo maldininkams atsilankyti į 
pamaldas ir pasinaudoti nove- 
nomis. Daugel iš maldininkų 
pranešė kun. Mendeliui, kad jų 
prašymai buvo išklausyti pirm 
negu novena užsibaigė.

Savo pamokslėlyje kun. dr. 
Mendelis pabrėžė, kad šis
žius yra novenų amžius. Įvairios 
novenos teikia nepaprastą pro
gą kunigams aiškinti Dievo žo
dį, skatinti žmones prie tobu
lesnio dvasinio gyvenimo. Nesu
skaitomos palaimos yra gauna
mos tose bažnyčiose, kur dievo
baimingai yra laikomos, ypač 
Marijos garbei novenų pamal
dos.

Neužmirškim Tremtinių 
švenčių Metu

mes perkam įvairias dovanėles pitis, nušviesdamas dabartinę 
savo giminėms, draugams ir pa- politinę Lietuvos 
žįstamiems. Šį metą, perkant gingą tremtinių 
dovanas, būtų labai malonu, kad nė j Europoj.
mes prisimintume mūsų nelai-| Aukų Lietuvių

kalams surinkta 867.00, taipgi 
Lėpa ir p. Balčikonis pažadė- 
po 850.00. Viso aukų sukel- 
$167.00.

mingus brolius ir sesutes, ištrė
mime esančius, ypatingai mažus 
vaikelius, kuriems tėveliai ne
galės nupirkti dovanėlių. Taigi 

‘būtų atliktas gražus darbas, 
ruošiant siuntinėlius dėl tremti- 

Šv. Onos draugijos šokiai. nįų

guje.

P- 
jo 
ta

vaikučių. M.

padėtį ir var- 
būklę vakari-

vadavimo rei-

KEARNY, N. J.

J u Ii ja.
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ANGLIŲ STREIKO PAVOJUJE

VARTOKITE
MAŽIAU GAS

DABAR
MALONĖKITE PERSKAITYTI KIEKVIENĄ ŽODI 

ŠIO TEKSTO

Jūsų ko-operacija staiga sumažinti vartoti gaso. būtų didelė pagalba, kad 
išvengus laike minkštųjų anglių streko nutraukimo namų aptarnavimui gaso.

Mes jau per nakurj laiką naudojame anglių taupymo metodą, padėdami juos 
atsargon iš kurių yra daromas gasas. kad laike streiko galima būtų žmonėms 
suteikti aptarnavimą.

Kiekvienas klijantas dabar — laike streiko pavojaus turėtų taupyti gasą ar 
turinčius anglius, kad kuo ilgiausiai jų užtektų Mes prašytume jus tvertis se
kančių žingsnių:
1.

2.
3.

4.

5.

PEČIAUS — Niekad nevartok pečiaus apšildymui kambarių. Sumažink pe
čiuje virimą.
VIRIMAS — Virkite valgį tik ant vieno burnerio.
KARSTAS VANDUO — Sumažinkte vandens šildymą, atidedami skalbinius 
ant toliaus. Taipgi valdymą ir kitus reikmenis atidėkite iki pereis streikų 
pavojus. Imkite shallow baths.
ŠILDYMAS — Visi klijantai. naudojanti gasą namų ar virtuvių apšildymui, 
turėtų sumažinti temperatūrą iki 65 laipsnių. Nešildykite nevartojamų kam
barių.
KOMERCIJOS IR INDUSTRIJOS — Sumažinkite gaso vartojimą iki mini
mumo ir kur galima, visai nenaudokite.

Jei jūs ir visi mūsų klijantai padėtų gasą taupyti dabar, tai būtų išvengta 
trūkumas gaso. aptarnauti jūsų namams ir daugybei tūkstančių kitų namų ir 
industrijų, biznių.

įtaikė pavojaus, gresiančio susidariusioms aplinkybėms, kurių mes negali
me sukontroliuoti, bet mes dėsime pastangų, kad kuogeriausiai ir teisingiausiai 
aptarnauti visus miestus ir miestelius. Todėlei mes ir jūs prašome mums ko
operuoti visais atžvilgiais.

BOSTON CONSOLIDATED GAS COMPANY

metinė moterų tarptauti
nė paroda. 71-st Armory, New 
York City, įvyko lapkričio 4 iki 
10 dienos.

j Parodoje dalyvavo ir iš mūsų 
ir kitų apylinkės kolonijų ir vi
sos stebėjosi kitų tautų gražiu 
rankų darbu. Tik buvo gaila kai 

j priėjo prie mūsų lietuvių paro
dos. nes taip mažai buvo išdėta 
parodymui.

į Tikimės, kad ateinančiais me
tais mes lietuvės stengsimės

Essex County CYO suaugu-

Lapkričio 24, parapijos cho
ras išpildė gražų koncertą ir 
vaidinimą. Vaidino šie asmenys: 
A. Klimaitis, J. Simonis,,P. Ya- 
nušaitienė ir A. Stanišauskas. 
Vaidinimas buvo juokingas ir 
visiems patiko.

Koncerto programa buvo gra
žiai atlikta. Duetus padainavo 
Ann Radvilaitė ir Al. Dulbiūtė, 
sesutės Šulinskaitės. Solo daina

vo p. EI Cook, Fr. Chessick, Em. Pasiruošti iš anksto, nes mūsų 
Petruškevičiūtė, J. Barnotas, p. moterVs >’ra labai nagingos, 

i Ann Yanušaitė. Taipgi dainavo Cionai J™ &era Pro^a Parodyti 
Vyrų grupė ir mišrus choras.™ rank^_ talentus ir Pasižy- 
Amerikos ir Lietuvos himnais tarP tautų.
baigėsi programa. Visiems so
listams akompanavo ir chorui

i vadovavo A. Stanišauskas. Cho- siū susirinkimas įvyko lapkri- 
ras turi gražių balsų. Programavo 19, Chancery Office. New- 
žmonėms labai patiko.

Choras kviečia daugiau jauni-į 
mo prisirašyti prie 
tai viena gražiausių 
Choras labai dėkingas klebonui 
kun. J. V. Kazlauskui už gražų nū grupės 
garsinimą bažnyčiojje ir kvieti-į kanti parapijos jaunieji delega- 
garsinimą bažnyčioje ir kvieti-1tai dalyvavo: E. Pamperytė, D. 

Šimeliūnaitė. U. Nakrošiūtė, J. 
Buseris, D. Shaukonis ir A. Ka
marauskas.

Mūsų parapijos delegatai 
stengsis dalyvauti visuose susi-

ark, N. J. A. Shawkonienė ir A. 
Smigelskienė atstovavo mūsų 

choro, nes parapiją. Jom įdavė čarterį dėl 
draugijų. mūsų parapijos.

Lapkričio 21, įvyko CYO jau- 
susirinkimas, ir se-

II
I

I
j
; Dabar choras pradės mokintis 
naujų giesmių Kalėdų šventėms.

Amerikos Lietuvių Tarybos 
Bridgeporte skyrius turės pra
kalbas vajaus reikalu gruodžio rinkimuose, nes yra gera proga 
15, parapijos svetainėj. sužinoti kaip sustiprint jaunųjų 

draugijas.

am-

Mirimai

Kun. W. Pranckietis, parapi- Eugene Bezgela iš Kearny,jos vikaras, šiuo laiku lanko pa- T . T .... T ,H .N. J., apsivedė su Lillian John- rapiją, patikrindamas parapijie
čių metinį sąrašą. O.

BINGHAMTON, N. Y.
Lapkričio 16 dieną, lietuvių i do jo giesmes, 

svetainėje įvyko metinė 
Juozapo parapijų vakarienė ir 
šokiai.

Žmonių prisirinko tiek daug, 
kad šeimininkėms teko net per 
kelias pakaitas tiesti stalus. 
Buvo svečių net iš tolimųjų ko
lonijų kaip tai Rochester ir net 

, New Yorko. Pelno parapijos 
naudai liko $824.00.

Mūsų klebonas kun. E. Kren- 
cevičius nuoširdžiausiai dėkoja

I

son lapkričio 28, Dievo Motinos 
Sopulingos bažnyčioje.

Jaunikio giminė kun. Mykolas 
Kemezis suteikė šliūbą. Mergi
nų Sodaliečių “Glee Club” gie- 

___Vestuvės buvo 
Šv.;L.A.P.C. salėje.

Jaunavedžiai apsigyvens St. 
Charles, III.

Mergaičių Sodalicijos narės, 
nuo 8 iki 14 metų amžiaus, ėjo 
bendrai prie Komunijos, sekma
dienį, gruodžio 1 d. laike 9 va
landos mišių.

Po mišių įvyko pusryčiai na
melyj, šalia bažnyčios, kuriuos 
surengė A. Shawkonienė ir H. 
Whitmanienė.

Šiais metais sueina 100 metų 
nuo Amerikos vyskupų pasi
rinkimo Marijos po vardu Ne
kalto Prasidėjimo kaipo šio 
krašto Globėjos. Kad šį jubilie
jų tinkamai paminėti šv. Alfon
so bažnyčioje bus ĮSTATYMAS 
švč. Sakramento per tris dienas, 
gruodžio 8, 9 ir 10 dd. Per visus 
tris vakarus bus laikoma šv. va
landa Švč. Trejybės garbei.

Antradienį, lapkričio 26 d. iš 
šv. Alfonso bažnyčios buvo pa
laidotas Mykolas Yeškauskas. 
Mirė staigiai, auka širdies ligos. 
Buvo švč. Vardo dr-jos narys, 
tad pirmadienį gan gražus vyrų 
būrys susirinko pas graborių 
Juozą Kašinską su dvasios vadu 
kun. Dubinsku ir atkalbėjo dalį 
rožančiaus už mirusio nario vė
lę.

Šeštadienį, lapkričio 30. su 
trejomis mišiomis palaidotas 
Vladas Žakas. Velionis teturėjo 
tik 33 metus. Sirgo kelius mėne
sius. Paliko dideliam nuliūdime 
motiną ir patėvį. Karstą nešė 
Vlado draugai. Atletų Klubo na
riai. Nulydėtas į Holy Redee- 
mer kapus.

Be bažnyčios palaidoti perei
tą savaitę Vladas Lukšinskas,. 
gyvenęs 37 Parkin Street, ir 
Vaitekūnas. W. Lexington St. 
Šie pastarieji artimų giminių ne
turėjo. Už visų mirusiųjų vėles 
pridera tarti dievobaimingą 
Amžinąjį Atilsį.

Teko nugirsti, kad Tėvas Ma
rijonas iš Marijampolės atvyks
ta į Baltimore Kalėdų šventėms, 
kad suteikti dvasinę pagelbą 
mūsų kunigams. Bus puiki pro
ga mūsų lietuviams atlikti išpa
žintį ir tinkamai prisiruošti prie 
Kalėdų šventės.

Nekalto Prasidėjimo iškilmėje 
į kun. Jonas Mendelis minės 12 
' metų kunigavimo sukaktuves. 
, Sveikiname. Ilgiausių metų, ge- 
■ riausios sveikatėlės darbuotis 
Viešpaties vynyne.

AUŠROS VARTŲ DIEVO 
MOTINOS GARBEI

Novena

I

Ką tik išėjo iš spaudos Nove- 
na Aušros Vartų Dievo Motinos 
garbei. Pradžioje novenos įdo
miai aprašyta stebuklingojo 
Švč. Panelės Aušros Vartų, Vil
niuje paveikslo istorija. Kny
gutės kaina 25c. Užsakymus 
siųskite:

“Darbininkas”,
366 W, Broadway, 

So. Boston 27, Massj

Lietuvių Sūnų ir Dukterų pa
šaipūnė draugija rengia kortavi-' 
mo vakarėlį. L.A.P.C. salėje,' 
Kearny. N. J. sekmadienį, gruo-Į 
džio 8, 6 vai. vakare. Įžanga 50c. ‘

Bus duodami gražūs prizai ir j 
užkandžiai.

Tikietų knygutės, kurios buvo 
pardavinėtos dėl šelpimo ser
gančių narių, bus grąžintos.

A. E. S.

mi%25c5%25a1io.se



