
SQ

VOL. XXXII No. 88.

BOSTON PUBLIC LlSEAJįY* ‘ jelect
division
BOSTOii iiASS b

DARBININKAS
CHIEF 0F BOOK S 
REFERENCE 
COPLE

WWT

Katalikas, kurs neremia 
katalikiškos spaudos, ne
turi teisės vadintis geru
Bažnyčios vaiku.

Vyskupas Ketteteris.

lemiama žiema
Ratas atgal
“Demokratini revoliucija”
•

Kai Prez. Trumanas sako, 
kad “ateinanti žiema sudaro 
sprendžiamą laikotarpį pasau
lio istorijoje”, jis, žinoma, re
miasi labai tvirtais daviniais ir 
pačiais svarbiausiais savo ben-' 
dradarbių raportais, f 
Europoje bus sunkiausia ne- bįninko”

Gerb. Bendradarbių
Dėmesiui

Kitą savaitę, ketvirta
dienį lapkričio 27 d. švę
sime Padėkos Dieną. Tai
gi iš priežasties šventės 

ši žiema įšieisime tik vieną “Dar-i 
numerį, būtent, 

vien dėlto ,kad daugelyje jos' trečiadienį, lapkričio 26 d. 
kraštų gresia bado pavojus, Gerb. Bendradarbiai vi-kraštų gresia bado pavojus,
bet ypač dėlto, kad Maskvos'sus savo raštus, taikomus 

numerį, siųskite taiD, 
!kad mes gautume nevė
liau antradienio rytą, lap
kričio 25 d.

diktatorius yra aiškiai apsi
sprendęs artimiausiais mėne
siais užgrobti Vak. Europos ša
lis. šimtas raudonosios armi
jos divizijų nuo Danijos iki 
Turkijos kiekvienu momentu 
gali gauti įsakymą žygiuoti iki 
Atlanto ir Viduržemio jūros 
pakraščių. Molotovo pasigyri
mas, jog šiandien visi keliai 
veda į komunizmą ir Ždanovo 
šūkis “paimti komunistams pa
saulio likimą į savo rankas” 
nepaslepiamai rodo, kas kursto 
paskutinių savaičių kruvinuo
sius įvykius Italijoje ir Pran
cūzijoje. JAV kongresas be di
desnių ginčų skiria toms ša
lims ir Austrijai stambią pini
ginę paramą, bet tos rūšies 
ramos vargiai beužteks.

•

Iki paskutinių savaičių 
munistai Italijoje ir Prancūzi
joje tikėjosi valdžią paimti į 
savo rankas prie balsavimo ur
nų. Jiems ten gana gerai ir 
sekėsi. Abiejuose kraštuose 
per rinkimus jie surinkdavo a- 
pie 30% balsų. Komunistų 
partija Italijoje turi 2,200,000 
narių, o Prancūzijoje 1,300,000. 
Jų bendrakeleivių5 yra, be abe
jo, kur kas daugiau. Prancūzi
joje, pavyzdžiui, komunistai 
kontroliuoja Generalinę Darbo 
Konfederaciją su 6 milijonais , 
narių. Turint gi darbo unijas , 
savo rankose nesunku sukelti , 
streikus ir riaušes. Tačiau nuo- , 
latiniai streikai ir netvarka i- ■ 
falams ir prancūzams įgriso, ir 
paskutiniu laiku tos tautos 
(per savivaldybinius rinkimus) . 
drąsiau ir griežčiau nuo ne
tvarkos organizatorių komu
nistų nusisuko. Italų ir pran
cūzų kompartijų viešas prisi
dėjimas prie Komintemo biuro 
tų valstybių piliečius dar dau
giau įtikino, kam komunistai 
tarnauja ir kur sėdi jų dievas. 
Varydami įžūlią šmeižtų kom
paniją prieš Ameriką — tą ša
lį, į kurią badaujantieji euro
piečiai kreipia visas savo vil
tis, — komunistai ne tik Itali
joje ir Prancūzijoje, bet taip 
pat visoje Europoje darosi la
bai nepopuliarūs. Žmones ma
to, kad Maskvos agentams rū
pi ne nuteriotų šalių atsistaty
mas, o visai kas kita.

•

Kai Maskva pamatė, kaip 
Vak. Europoje iš jos rankų 
kortos slysta, savo tarnams ji 
davė įsakymą griebtis smurto. 
Vienu laiku šiaurinėje Italijoje 
ir pietinėje Parncūzijoje komu
nistų ginkluotos gaujos metė
si į gatves prie jų prigimčiai
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Kongrese Kils Daug Ginčų Dėl 
Teisės Kontroliuoti Kainas
Respublikonai Priešinasi Kainų 

Kontrolei
Washington, D. C. — ti ir sužymėti kontrolę vi- 

Pirmadienį, lapkričio 17 sų stokuojamų, pragyve- 
d. Prezidentas Trumanas nimo reikmenų, 
pasakė reikšmingą kalbą 
Kongrese. Jis atsišaukė į 
Kongresą, kad jam su
teiktų galią apriboti kai
nas ir algas bei racionuoti 
visus tuos produktus, ku
rie esminiai liečia pragy
venimą ir kurių yra trū
kumas. Pabrėžtinai pami
nėjo javus ir plieną. Taip
gi siūlė pratęsti nuomų 
kontrolę, kuri išsibaigia 
kovo 1 d., 1948. Infliacija 
yra pavojingiausias kraš
tui dalykas, sakė Prezi
dentas. Jis siūlė uždrausti

5. Reguliuoti spekuliaci
ją maisto rinkose.

6. Grąžinti vartotojų 
kredito kontrolę ir sulai
kyti infliacinį bankų kre
ditą.

7. Praplėsti ir sustiprin
ti eksporto kontrolę.

8. Duoti teisę paskirsty
ti transportą ir vagonus.

9. Sureguliuoti gyvulių 
ir paukščių pardavimą, 
kad galima būtų sutaupy
ti daugiau grūdų.

10. Duoti teisę Agrikul-
kelti algas darbininkams tūros Departamentui pra- 
tose pramonėse, kuriose plėsti ir nustatyti ūkio 
gaminių kainos būtų kon- programą, 
troliuojamos. I Beje, Prezidentas

Prezidentas Trumanas šimčiais pažymėjo 
pasiūlė 10 punktų progra- pakilimus. Jis pabrėžė, 
mą, būtent: kad nuo 1946 m. vidurio

1. Įgalioti “racionavimą iki šiol kuro kainos paki- 
produktų, kurių trūksta lo 13 nuoš.; rūbų — 19 
ir dėl kurių trūkumo susi- nuoš.; vartotojų perkamo 
daro pragyvenimo bran- maisto — 40 nuoš. 
gumas”. i Respublikonai tuojau po

I 2. Įgalioti “nustatyti Prezidento kalbos pradėjo 
pv « • • 1 Dfl r* 1 r* ibeti. kainų lubas tiems produk- kritikuoti pasiūlytą prog-Llarbinuikus. — olum Cial Gaus Belaukiant Eislerio, vie- tams, kurių stokuoja, ir ramą, išskyrus teikimą

'tinis komunistų raštinin- nustatyti tokias algų lu-pagalbos Europai.
rTemicrO V 1CI<^ . kas Goldring pradėjo kai- bas, kokios yra būtinai Kaip žinoma, Senato

---------------- bėti. Legionieriai, kurie reikalinga palaikymui Užsienio Reikalų Komite- 
Paryžius, Prancūzija, vavo ir komunistų vadai, anksčiau buvo įspėję ko-.kaini£lubų”. tas vienbalsiai

lapkr. 20 — Nuo pat karo Politiniai žinovai sako, munistus, kad*jie neturė-Į C------
nebuvo tokio rimto strei- kad M. Blum negautų tų prakalbų, pareikalavo, nuomų kontrolę, 
kų grasinimo, kokis susi- parlamento pasitikėjimo, kad sustotų kalbėjęs ir j * 
darė dabar. Premieras 
Paul Ramadier (socialis
tų vadas) buvo savo par
tijos komiteto priverstas 
atsistatydinti, kad tą vie
tą galėtų užimti buvęs 
premieras M. Blum (so- Prancūzija nepasiduos ko- bėgiojo, 
cialistas), Tačiau M. munistams. Ji nugalės Bridgeporto miesto ma- 
Blum turi labai mažai krizę ir prašalins komu- yoru yra socialistas, Jas- 
šansų sudaryti koalicinį nizmo pavojų. per McLevy.
.ministrų kabinetą, kurį 
remtų • visos patriotinės 

taip patinkamo “darbo”: dau- partijos ir patriotiniai pi- 
žyti langus, deginti savo poli- naciai, 
tinių priešų įstaigas, mušti ir 
žudyti visuomenės veikėjus ir 
teisėtai išrinktus valdininkus, 
grobti turtą. Italijoje be to vi
so, jau suskubo išsprogdinti 
kelis ginklų sandėlius. Stalino 
patikėtiniai tatai vadina “de
mokratinė revoliucija”...

Kai kas spėja, jog ta 
liucija” bus nesunkiai 
pinta dar paprastomis 
kratinių vyriausybių 
mis, tačiau taip pat yra pa
grindo manyti, kad ji gali išsi
siūbuoti į visuotino pobūdžio 
riaušes ir pilietinį karą. Iš va
dovaujančių italų komunistų 
pareiškimų išeitų, kad nuo Mi-j 
lano iki Palermo šalį nusiaubę 
neramumai su užmuštųjų ir; 
daugelio sužeistųjų aukomis tė- v. Armija prašalino devy- 
ra tik pradžia į kai ką dar niUS neištikimus Civilius 
svarbesnio ir lemiamo. Jie pla- darbininkus, iŠ kurių 6 tu-t 
ningai bandė savo ir savo prie- ri ryšius SU komunistais. I 
šų pajėgas. ] Armija neskelbia praša-į

Arkivyskupas Kalbėjo 
Ace of CNs Pobūvyj

Lapkričio 17 d.. Moterų 
Respublikonių Klube įvy
ko Ace of Clubs pobūvis, 
kuriame garbės svečiu bu
vo J. E. Arkivyskupas Ri- 
chard J. Cushing. Jis 
trumpai kalbėjo apie die
cezijos projektus, kurie 
dabar yra vykdomi.

Pažymėtina, kad prie 
Ace of Clubs priklauso ir 
lietuvaitė Mrs. John Bag
donas.

Legionieriai Tikrai Nori 
Pasitarnauti Savo Kraštui

Amerikos Legionas, no
rėdamas pasitarnauti sa
vo kraštui, šią savaitę a- 
tidarė 4-dienų mokyklą, 
kurioje specialė grupė 
mokinama “kaip išvilkti 
viešumon komunistus ir 
kovoti komunizmą.

Mums reikalinga dau
giau tokių mokyklų, kad 
sėkmingiau galėtume nu- i 
galėti raudonųjų klastin
gą propagandą, kuria jie 
nori suskaldyti kraštą.

Kalakutų Paradas — Worthington, Minn., kasmet spalių mėnesi su- 
ruošiamas paradas ir vaikučiams vaišės. Vienas tūkstantis kalakutų su
daro paradą didžioje to miestelio gatvėje. Miestelis turi 5700 gyventojų. 
Tą dieną vaikučiai dykai pa vežiojami ‘ir pavaišinami bulviniais blynais, 
kurie atvyksta iš kitų apylinkės miestelių su savo tėvais.

Prancūzijos Premieras 
Atsistatydino

Legionieriai Neleido Komu* 
nistaiiis Kalbėti

Bridgeport, Conn. —šio
mis dienomis Rakoczi sa- 

•< v • - <-• Įėję komunistai suruošė— Streiku Krize Didėja. — Gali Kilti prakaitas ir pasikvietė v Tfc i • •• YZ .Gerhardt Eislerį, teismoCivilis Karas. — Raudonieji Kursto nuteistą komunistą, kai- į

Argentinos šeši univer
sitetai suteikė prezidentui 
Juan D. Peron garbės 
daktaratus. Universitetai 
kurie suteikė, daktarato 
laipsnius yra šie: Buenos 
Aires, La Plata ,Cuyo, 
Cordoba, Tucuman ir Li
terai.

“revo- 
nuslo- 
demo- 

pajėgo-

ūkio

nuo
kalnu

Premiero Vietę
uzgyre

3. Pratęsti ir sustiprinti skirti $597,000,000, kaip
, Prezidentas siūlė, Italijai,

4. Duoti teisę paskirsty- Prancūzijai ir Austrijai.
Prezidentas turi skaitytis uždarytų susirinkimą, 
ir su de Gaullistais. Jų Komunistai iš karto ne- 
vadas, Paul Giaccobi taip norėjo skaityti^ su legio- 
pat pakviestas pasitari- nierių reikalavimu, bet 
mui. pamatę, kad gali būti blo-

Kaip ten nebūtų, bet gai, sustojo kalbėję ir iš-

TŪKSTANČIAI DALYVAVO 
KARALIŠKOSE VESTUVĖSE

Londonas — Lapkričio skelbė šias vestuves, kai- 
20 d., 11:45 vai. vidudienį po didžiausią sensaciją. 
(6:45 vai. rytą E. S. T.) Jaunoji gavo iš įvairių 
įvyko karalaitės Elzbietos kraštu daugiau kaip mili- 
ir Leit. Philip Mountbat- jono dolerių vertės dova- 
ten jungtuvės Westmins- nų. Vestuvės kainuos mi- 
ter Abbey, dalyvaujant a- Ii jonus dolerių, 
pie 3000 karalių, didžiūnų 
ir parlamento narių.

Pažvmėtina, kad kara- 
Washington, D. C., lap- Atstovų Buto komitetas liūs VI savo žentui davė 

kričio 20 — J. V. Senato turės panašiai padarvti. Edinburgo kunigaikščio 
Užsienio Reikalų Komite- Senate ir Atstovų Bute titulą prieš pat jungtuves, 
tas vienbalsiai užgyrė diskusijos dėl teikimo pa- Prieš tai jis buvo tik Ka- 
skirti, kaip administraci- galbos Europai atsistatyti rališko Laivyno leitenan- 
jos buvo numatyta, $597,- prasidės kitą savaitę. Spė- tas ir buvęs Graikijos ka- 
000,000 Italijos, Prancūzi- jama, kad daug ginčų ne- ralaitis, o dabar Anglijos 
jos ir Austrijos šelpimui, bus, nes Senatoriai ir kunigaikštis, turįs pirme- 

Komitetas padarė kele- Kongresmanai, kurie bu- nybę būti karalium.
Prezidentas Auriol tuo- tą pataisų, kurios pilnai vo nuvykę į Europą,_ yra _ __

jau pakvietė visų partijų patenkina Valstybės De- 
vadus pasitarimui. Daly- partamentą.

SENATO KOMITETAS PRIĖMĖ 
EUROPOS PAGALBOS BILIŲ

Kai premieras Paul Ra- 
madier įteikė preziden
tui Vincent Auriol savo 
rezignaciją, tai Prancūzi
jos šiaurėje dar daugiau 
angliakasių išėjo į strei
ką. Taipgi daugiau darbi
ninkų sustreikavo metalo 
dirbtuvėse, Paryžiaus sri
tyje.

J
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_ washington, d. c. — j. jung. Valstybėms Karas
Kainuos 700 Bilijonų 

Dolerių

, kai tuo 
Dačiū metu Anglija per
gyvena ekonominę krizę. 
Anglijoje net ir bulvės v- 
ra racionuotos.

Amerika Davė Pagalbą 
Pastatymui KaimeHo 
Italijos Našlaičiams

Roma — Jung. Valsty
bių Šalpos Misijos Ita’ijai 

i Kunigaikštis Mountbat- viršininkas sakė, kad rau- 
pilnai įsitikinę, kad Euro- ten yra 26 metų amžiaus, tus 80,000,000 lirų ($228,- 
pą reikia gelbėti iš ekono- o jo žmona 21 m. amž. To- 570) už Jung. Valstybių 
minės krizės.

Paryžiaus Tarybos 
nrmimniiu

kių didelių iškilmių Ang- šalpos daiktus, kurie buvo 
lijoj nėra buvę nuo te lai- dovanai pervesti Italijos 
ko, kai Jurgis VI tapo ka- valdžiai, atidavė italų re- 
ralium. (Ilginėms organizacijoms

į Pasaulinė didžioji spau- pastatymui kaimelio be
da ir radio plačiausiai namiams vaikams.

Paryžius, Prancūzija — 
Paryžiaus miesto tarybos 
susirinkimas buvo audrin-; 
gas. Komunistai smarkiai 
smerkė Jung. Valstybes. 
Miesto tarybos pirminin
ku išrinktas Pierre de 
Gaulle, generolo brolis. į 

j ir Komunistai baubdami išė- 
kurie jo iš susirinkimo.

.. ę,—. Tarybos pirmininkas y-
ir kito- (valdžios, iki 1957 m. bus ra maždaug tas pats, kaip 

162,500,000. į ir mayoras.

New York — Karo De-
Tuo tarpu galima drąsiai lintų neištikimų darbinin- partamento apskaičiavi- 

tvirtinti: Sovietai jau metėsi j kų vardų. Kenneth D. mu, Jung. Valstybėms an- 
patj drastiškiausią politinį, mo-^Johnson sako, kad Depar- trasis pasaulinis karas iki 
ralinį ir ekonominį karą visoje tamentas jau nuo 1942 m. 1972 metų kainuos $700,- 
istorijoje. Jei jiems pasisektų prašalina neištikimus pa- 000,000,000. Veteranų 
šituose frontuose, tada jau irjreigūnus, ir netik komu- jų šeimų skaičius, 1 
atominių ar kurių kitų super- nistus arba jų pakeleivius, gauna ir gaus pašalpas iš 
moderniškų ginklų karo lemtis bet ir pro-nacius 
iš anksto būtų aiški. C. kius.

Lietuvių Radio Programa
1230 KILOCYCLES— WESX .SALĖM, MASS. 

ŠEŠTADIENĮ, 1:15—2:15 P. M.

šeštadienį, lapkričio 22 d., 1:15 vai. po pietų i- 
vyks lietuvių radio programa. Pasukite savo radio 
rodyklę ant 1230 kilocycles ir klausykite gražių lie
tuviškų liaudies dainų, muzikos kurinių, pranešimų 
ir sveikinimų iš WESX stoties. Salėm, Mass.

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

Tel. SOUth Boston 2680 arba NORtvood 1449
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Prancūzai Uždaro Rusijos 
"Pabėgėta" Stovyklą

»9S

I

S

Astuoni Nauji Nariai 
Kongrese

Gaisras Sunaikino Istori
nius Dokumentus

Husai Bando Paslėpti 4 
Didžiųjų Nesutarimus

Paryžius r- Šiomis dię- rijoje, Kurią dabar užima 
nomis Prancūzijos valdžia 48 valstybės.

Sekmadienį, lapkričio 16 d., Brangūs Cambridziečiai, grįš- 
parapijos svetainėje, Alumnai kime į senas savo lietuviškumo 
ir mokyklos vaikučiai perstatė vėžes, būkime tikri lietuviai, 

veikalą — “Karalienės nebūkime atsilikę nuo kitų ko- 
Vaidintojai lonijų. Lig šiolinės mūsų aukos

aš- 
sep- 
vie- 
vie-

Washington, D. C. 
Kongresui susirinkus, 
tuoni nauji nariai — 
tyni Kongresmanai ir 
nas Senatorius užėmė
tas. Atstovų Butas ir Se
natas pasilieka respubli
konų kontrolėje. Senate y- 
ra 51 respublikonas ir 45 dokumentų, 
demokratai.

Atstovų Bute yra 244 
respublikonai ir 188 de
mokratai ir vienas Ame
rikos Darbo partijos. Dvi 
respublikonų vietos tuš
čios.

Boston, Mass. — Lap
kričio 20 d. rytą kilo gais
ras New England Genea- 
logical draugijos name, 9 
Ashburton place ir pada-

Londonas, lapkr. 20 — 
Jung. Valstybių ambasa-

Karalaitės Vyrui 
Pakėlė Algą

(gražu
' r; "T * ; “7 T <  •—fr    I EstCtOS SapilSS • raiuu,o*vr****vo ■■......j dUAUJ

pasiuntė 2,000 ginkluotų Pagal Indų Reikalų Biū- Seselių mokytojų buvo gražiai kišenyje sutilptų. Mes savo ko- 
policininkų į Rusijos “pa- ro, valdžia dabar turi 
bėgėlių” stovyklą, kurią 400,000 atskiruose žemės 
turėjo įsirengę Bęaure- plotuose. Šis skaičius neį-

, Paryžiaus prie- ima “daugelį” tų, kurie

priruošti ir visi puikiausiai pa- lonijoje nepajėgiame išauginti 
sirodė. Žiūrėtojų buvo pilna inteligentijos, profesijonalų už 
svetainė. Pelnas paskirtas Se- tai, kad mes esame perdaug 
sėlių naudai. susibendravę su kitataučiais, o

------------- savuosius pamirštame. Tuomi 
Šiomis dienomis, šio karo lai- mes slopiname kolonijos veiki- 

vyno veteranas, p. T. Mankus mo jėgą ir duodame progą ki- 
šventė savo gimtadienį, šia 
proga jo tėveliai ir sesutės su
ruošė jam malonų surprizą. 
Mes reiškiame jaunuoliui T. 
Mankui malonius linkėjimus.

dorius Robert D. Murphy 
Įkaitina Rusijos delegaciją i® 
už užsienio ministrų at-i 

rė $15,000 "nuostolių tos stovų nesusitarimą dėl 4 
draugijos knygyne. i didžiųjų ministrų konfe-

Sudegė daug istorinių rencijos darbotvarkės.
į Mr. Murphy sakė, kad 
Smirnov, Rusijos atsto* 
vas, bandė paslėpti nesu
tarimus, reikalaudamas 
to neįtraukti į raportą.

i ________________

■■

Dienraštis “New York £• *_. ,, , i — Tro j x dyū savo piliečius Pran-Times lapkričio 17 d. š. Ultzxo— 'cuzijoje ir gabenti juos 
Rusijon.

Jau buvo, žinių, kad Ru- 
nniu žndvne žndw “išdaJ8^ ^enU1 «audo to*1- 
nųjų žodyne žodis įsda ne tik iš Prancūzi-

jos, bet ir is kitų zonų ir 
juos veža Rusijon.

miestyj, ir padarė kratą, tapo nepriklausomais pi- 
Jie ieškojo trijų neteisė- liečiais, sakė draugija, nei 

i ir

C-riev Minėjo Savo 73 
G'mtatfenj Kalėjime

tai pagrobtų vaiRų, lęų- 33,000 indų, eskimosų 
riuos raudonieji norėjo iš- aleutų Alaskoje. 
vežti j Rusiją.

Beieškant vaikų, 
ja rado nemažai 

i Dabar Prancūzijos vai- 
I v • h << * « v • * ■

pouęi- Gnberaatoite Pirmos 
Padam Vietoje

j

Danbury, Conn. — Lap
kričio 20 d. Bostono Ma- ., . - , 
yoras James M. Curley ^n-_ laidoje rašo, kad Rusi- 
minėjo savo 73-čią gimta- J0Je Jos apjuostuose 
dienį federaliame kalėji- Eur°ix)s^ kraštuose ^au^o* 
me.

Curley šeima turi teisę 
kas savaitę kartu su juo 
nraleisti pusvalandį. Gim
tadienio dienoje nebuvo 
išimties, o tik šeima jį 
lankė dviem atvejais —po 
15 minučių.

džia paskelbė, kad ji tą 
rusų stovyklą visai užda
rys ir uždraus jiems gau-

Plymouth, Mass. —Lap- 
•iein 10 d. Gnhprnatn-'

vikas” reiškia patriotas. į
Komunistų spauda, kuri 

aklai seka Maskvą, taip 
nat tą žodį labai dažnai 
linksniuoja, 
kiekvieną 

; nepritaria 
' rializmui, 
munizmui, 
“išdavikas”.

Tačiau, visiems yra ge- 
[rai žinoma, kad tik komu- 

New York — Jungtinės nistai yra savo krašto ir 
kurios turi dar savo žmonių išdavikai

Nori Užbaigti Jungtinių 
Tautų Susirinkimą

Komunistai 
žmogų, kuris 
Rusijos impe- 
nepritaria ko- 

yra “fašistas”,

kričio 19 d. Gubernato-' Jau kiek laiko kaip nesijau- 
rius Robert Bradford da- čia p. Rameikienė. Ji yra ligos 
lyvavo pirmos Padėkos 
vietoje, prie istorinio ak- 
męns — Plymouth Rock.

Gub. Bradford ragino 
Amerikos šeimas atiduoti 
tiek, kiek kainuoja vieni 
Padėkos Dienos pietūs 
Europiečių šelpimui.

sulaikyta namuose, sveiksta, p. 
Rameikienei linkime kogrei- 
čiausiai pasveikti.

vedamas 
rinkimas. 

Bostono

Pedantė Baldą | Maiae 1^ Sutaiyti Eksportą 
---------  I M*Washington, D. C. — I

Šiomis dienomis Federal 
Works Agency (valdiška

Londonas, Anglija — 
T eit. Philip Mountbatten, 
karalaitės Elzbietos vy
ras, dabar gaus $52.42 į 
savaitę. Iki šiol jis gauda
vo $33.60. Bet kaipo vy
ras, jis gaus $17.50 į sa
vaitę vedusio dalį ir $1.33 
dėl racionavimo.

Tačiau, kaipo karalaitė 
gaus $60.000 ar daugiau 
savo dali. Jeigu truks, tai
'•arabus pažadėjo pridėti Tautos, 
iš karališko fondo. Taigi neišspręstų svarbių klau- “Vagie, kepurė dega”, yra rų. 
jiedu nebadaus. simų, nori užbaigti savo tai mūsų posakis. Taip,

Pažymėtina, kad kara- susirinkimą prieš 
laite Elzbieta prieš vestu- kos Dieną, lapkričio 27. džiausiais išdavikais, įsi- 
ves gavo dovanų daugiau Neišspręstus klausimus vaizduoja, kad ir kiti yra 
kaip už milijoną dolerių nori pavesti Mažajam Su
vertęs. sirinkimui.

Pade- komunistai, būdami di

lygūs jiems niekšai.

tataučiams save išnaudoti. Kai- 
kurių bendravimas su rusais 
komunistais paruošė dirvą Si
biro tundrose seniems tėve
liams, broliams ir sesėms. Da
bar laikas nusikratyti raudo
nojo plauko draugų ir, turė
dami širdyje lietuvybės meilę, 
šelpkime savo brolius tremti
nius.

Works Agency (valdiška H’ashington, D. C. — 
agentūra) pasiuntė į Kongreso atstovas Eve- 
Maine valstybę tūkstan- rett M. Dirksen, kuris vi- 
čius įvairių baldų ir kito- są mėnesį praleido Euro

poje, tyrinėdamas jos pa
dėtį, pataria Kongresui 
sulaikyti visą eksportą į 
Rusiją ir į kitus jos pa
vergtus kraštus, kad tuo
mi nesustiprinti jos kari
nę galią.

kių daiktų nukentėju- 
siems žmonėms nuo gais-

Mūsų parapijoje 
konservuoto maisto 
Maistas renkamas 
Vyskupijos vardu, šelpimui ba
daujančių Europoje žmonių. 
Maistas ir aukos priimamos 
klebonijoje. Prisidėkime auko
mis prie šio gražaus ir gailes
tingo darbo.

ilsis nuo laisvės, nuo laisvos 
asmenys: p.p. demokratijos, tai sergantis ko-

UGH7
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NO 2 
CAN

CElLC

16 OZ
CANS

U ; OZ
CAN

;Ray CRAN3ERRY

FRU h CAKE
Dark

■ 79c 59

8 O CLOCK
COFFEE

2 3*Ge 77c

RED CIRCLE 
COFFEE 

2 bag’s 83c

BOKAR 
COFFEE 

87e

I

Žmona Verkia Kai Vyras 
Turi Eiti | Kalėjimų

Valu&A, įaliD’uJ 
fOR YOUR THANKSG.V.NG FEAST

PORKLOINS 555c 
lEAN SHOULOER

FRESH PICNiCS 45‘ 
r* AVY STIEK BEEf 

CNUCK ROAST
CAIIFCHN'A PASČAL

CELERY
rLC?OA-i!ZE lb0-176;

ORANGES
CRANBERRIES

2

Al 23‘
49*

SAUGE
C'.- ? : SOUASH. O?.

PUMPKIN
a S? fA’.'D -

COCKTAIL
PRESERVES

<'TUFF<D

OLIVES
fA\’CY SV/tIT

MIXED PICKLESf«52c
BO!OEN S NCNt S’JCH

MINCEMEAT ^43c
YUKO\ DRr GOlSiK-COMt-NlS

GINGER ALE 3 K 25=

Evap. Milk 
NectarTea «koė' 

OurOwiTea
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Šiomis dienomis Mrs. 
Elizabeth Zampi Walsh 
apsiskundė Suffolk Pro- 
bate teismui, kad jos vy
ras, Richar^i F. Walsh ne
duodąs dviem vaikam už
laikymo, kaip kad. teismas 
buvo įsakęs po $18.00 sa
vaitėje. Jiedu kartu negy
vena.

Teismas nuteisė vyrą už 
nepaklusnumą 30 dienų 
kalėjimam Teisme to vy
ro žmona labai piktai rei
kalavo, kad jis būtų nu
baustas. Bet kada vyras 
tikrai buvo nubaustas, tai 
ji apsipylė ašaromis.

Taipgi War Assets Ad
ministracija pervedė ka
riškus namus, kurie buvo 
sukrauti sandeliuose, ir 
toji pati agentūra pasiun
tė juos į Maine.

Maine valstybėje atsi
statymas eina visu smar
kumu.

Indy Skaičius Sumažč jo

bewey Smerida Rusiją

Manchester, N. H. — 
New Yorko Gubernato
rius Dewey smerkia Rusi
ją už bandymą sulaikyti 
[Amerikos pagalbą Euro-

Washington, D.C. — Na- pos badaujantiems žmo- 
tional Geographic Drau- nėms. Jis sakė, kad Krem- 
gija paduoda, kad 1492 liūs savo piktais melais 
m., kada Kolumbus atra- bando sulaikyti pagalbą, 
do Ameriką, buvo 846,000 kad jis galėtų pavergti 
raudonodžių visoje terito- laisvus kraštus.

SODALICIJOS METINIO 
SEIMO ATGARSIAI

Nužudė Krautuvininkų
Už $25

Boston, Mass. — Pikta
dariai užpuolė mažą vy
riškų drabužių krautuvė
lę, 463 Coiumbus Avę„ 
nužudė jos savininką, Na- 
than Binder ir pasigrobę 
$25.00 pabėgo.

So*

Naujosios Anglijos Sodalie-? Po mišių dalyvėms buvo pa
čių metinis seimas, įvykęs spa- ruošti skanūs pietūs. Po pietų 
lių 25 d., Norwood, Mass., pa- mergaitės turėjo progą atnau- 
vyko. Visoms dalyvėms paliko jinti senas pažintjs ir susipa- 
daug malonių atsiminimų. Sei- žinti su kitomis Sodalietėmis. 
me dalyvavo nemažas būrelis Po pertraukos prasidėjo sesi

jos malda, kurią atkalbėjo kun. 
F. Norbutas, vietinis klebonas. 
Sugiedojus giesmę “Kristui Ka
raliui”, sekretorė Virginia Pet
raitytė — South Boston, per
skaitė pereitų metų protokolą. 
Sekė įdomios “Round Table”

N. J. Stdaleita 
SuvažiayjiiHK

Spalių 20 d. įvyko N. J.
daliečių suvažiavimas Šv. My
kolo parapijos svetainėje,5 Ba- 
yonne, N. J., kurį vedė pirmi
ninkė A. Tumasienė.

Atstovių dalyvavo iš New- 
ark, Bayonne, Elizabeth ir Ha- 
rrison - Kearny. Dalyvavo ir 
Sodaliečių dvasios vadas kun. 
S. Schamas, kun. D. Pocius ir 
kun. M. Kemėšis.

Sekančius veikimus nutarė 
atlikti — lapkričio 13 — Thea- 
tre Party. Gruodžio mėnesį — 
Mr. Haffert kalbės apie "Our 
Lady of Fatima’’ H&rrison • 
Kearny. Sausio 25 d. kun. Wal- 
ter Curtis skaitys paskaitą a- 
pic “Youth and Morality” 
Newarke. Vasario 25 d. kun. 
W. Fields kalbės apie “Catho-ijoms apie gryną intenciją, į 
lic Family“ Elizabethe. stojant į Sodaliciją.

I .

Sodaliečių iš Brockton, Cam
bridge, Lawrence, Lowell„ Na
shua, Nonvood ir VVorcester 
(2 parapijų), taipgi Jo Eksce
lencija vyskupas John J. 
Wright, daug svečių kunigų ir 
seserų vienuolių. Prieš šv. Mi
šias prefekte p-lė Veronika diskusijos. Paskaitų temos bu- 
Jurgelionytė, Worcester, lydi- vo sekančios: 
ma vice-prefektės p-lės Geno-1 L “Pavyzdinga Sodalietė” — 
vaitos Zekevičiūtos, Cambridge, virginia Petraitis - So. Bos- 
sekretorės p-lės Virginijoh Pet- ton 
raitos — South Boston, ir kasi-j 2. “Kadėl mergaitėms pride- 
ninkės p-lės Sadie Kazili-nai- UpU SodaUet4ms _ Nata- 
tos — Lawrence, drauge su vi. _ Cambridge. ’
somis dalyvavusiomis prefekto-J 3. “Dvasios Vadų darbas Šo
mis apvainikavo švč. Panelės daUęijoje” - Anne Norkus — 
Marijos statulą, šv. Mišias at- Brockton.
našavo. Naujosios Anglijos So
daliečių Dvasios Vadas, kun. 
A. Abračinskas iš South Ęos- 
ton, kuriam Sodalietės yra la
bai dėkingos už jo gerus pata
rimus ir darbus. Lai Dievas 
jam atlygina, o mes, Sodalie
tės jo neužmiršime savo mal
dose.

Visos seimo dalyvės "in cor- 
pore” priėmė Sv. Komuniją. 
Sodalietėms pamokslą pasakė 
kun. J, Dambrauskas, MIC. Jis 
pabrėžė apie naudingumą tapti 
Sodalietėmis, ir taipgi priminė

4

I

A. GumatBkas
- I

Generalis Kontraktortas
6M ChaRtstone Avė.,
PROVIDENCE, R. L
Tel PlantatloM 0753

Parūpinu planus ir statome 
naujo stiliaus namus su mo
derniškais įrengimais. Atlie- 
kame visokius darbus namų 
taisymo.

Sekmadienio vakare, vienas 
radio komentatorius pareiškė, 
kad esą yra Amerikoje žmonių, 
sergančių komunizmo liga. Li
goniams visados reikalingas 

[ gydytojas. Kalbėtojas sakė, 
kad sergantiems komunizmu 
Amerikoje yra vienas labai ge
ras specialistas gydytojas, tai 
Edgar J. Hoover. Reikalingas 

! jo tik vieno tritmentas, ir tuoj 
• per penkius pirštus pamatysią,

Šią savaitę Cambridge BALF; o jei reikalingas visuotinas po- 
60 skyriui aukojo konservuoto 
maisto sekanti
A. H. Plekavičiai (vertės 5 do- munizmu pasiunčiamas į Stali-
lerių), p. M. Vitkauskienė (ver- no rojų, žinoma, ir kelionę į 
tės 2 dol.), p. B. Jakutis (ver- tą pusę apmoka. Na, čia jau 
tės 2 dol.), p. V. Sabas (vertės 
2 dol.), taipgi p. A. Rimšienė 
aukavo konservų, p. A. Ambro- 
zaitienė sudarė siuntinį į Pran
cūziją tremtiniui, pasiuntė 
kun. Kubiliui, kuris aprūpina 
daugelį tremtinių, esančių arti 
Paryžiaus. Artinas Padėkos 
diena ir Kalėdos. Taigi pa-___ ,__ J___
klauskime savęs, ar nebūtų ge-jnis lapkričio 3 iš N. P. bažny- 
rai per šias šventes kiek 
mažinti sau maisto ir nors 
lėlę paskirti badaujantiems sa
vo broliams tremtiniams? Juk 
esame katalikai ir dar lietu
viai, atlikime savo pareigas. 
Mes gal neįsivaizduojame savo 
brolių kančių. Kęsti badą ir 
šaltį, tai baisiausia kančia. Pa
mėginkite kada 
mažai apsirengę, 
šiltą namą, patys 
ar verta aukoti 
rūbus tam, kuris

tikrai auksinė proga visiems 
lietuviško plauko komunistė- 

j liams. Pažiūrėsime, ar nors 
vienas iš jų ta auksine proga 

' pasinaudos.

Lapkričio 3 d. mirė ilgametis 
Cambridžiaus gyventojas, a. a. 
Mamertas Kalinauskas. Velio-

su- 
da-

žiemą išeiti Į 
o sugrįžti į 
išspręskite, 

atliekančius 
jų neturi.

4. “Kaip pagyvinti Sodalici- 
jas” — Rita Kiršis — So. Wor- 
cester.

Paskaitos buvo įdomios ir į- 
spūdingos. Ypač paskutinė te
ma labai patiko visoms daly
vėms.

(Bus daugiau)

čios su trejomis mišiomis palai
dotas Šv. Mykolo kapuose. Pa
liko didžiame nuliūdime žmoną 

^Marijoną, sūnus — Dr. Alfon
są ir Joną, dukterį Oną. Velio
nis per ilgus metus gyvenda
mas Cambridžiuje buvo užsi- 

' tarnavęs visų pagarbą, nes vi
sados ir visur pasirodė geru 

■kataliku ir tikru lietuviu. Ve
lioniui paskutinį patarnavimą 
suteikė energingas mūsų para
pijos jaunas graborius, p. P. 
Vaitkus. Velionis buvo pašar
votas puošnioje Vaitkaus nau
jai įrengtoje koplyčioje, kur 
jam visi parapijiečiai susirinkę 
atidavė pagarbą. Erdvi koply
čia vakarais buvo perpildyta 
žmonėmis, netik lietuviais, bet 
ir kitataučiais. Likusiai nuliūdi
me velionio šeimai reiškiame 
gilią užuojautą. A. D.

I

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS »V&
Pirmininkė — Eva Marksienč,

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

Vice-Pirmininkė — G. Oailiūnienč,
8 Winfield SL, So. Boston. Mass. 

Prot. Rait — Ona Ivaikienė,
440 E. 6th 8L, So. Boston, Mass. 

Finansų Balt. — B. CSnlenA
29 Gould St, W. Roxbury, Mass.

Tel. Parkway — 1884-W 
Iždininkė — Ona Staniuliūtė,

177 VVest 7th SL. So. Boston, Mass. 
Tvarkdarft — Ona Krasauskas,

U Sprlnger St, So. Boston, Mass. 
Kasos GI. — Elzbieta Aukštikalnytė, 

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

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

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
rms protokolu raštininke

i

•V. JONO EV. «U PA8ALPINA8 
DRAUGIJOS VALDMBA

Pirmininkas — Juozas Švagždys,
801 6th St, So. Bodton, Mass. 

Vice-Pirmininkas — Pranas TuleiMs,
702 E. 5th St, So. Boston, Man. 

Prot Rait — Jonas OUneckU,
5 Thomas Pk., So. Boston, Kas*. 

Fin. Kalt — Aleksandru Ivaika,
440 E. Sixth St, 8o. Boston, Man.

Iždininkas—Stasys K. Griganavičius,
999 E. Seventh St, S. Boston, Mus. 

Maržalka — Jonu Zaikis,
787 E. Broadvvay, So. Boston, Mass.

Draugija laiko susirinkimus ku tre
čią sekmadieni kiekvieno mėnesio 
2 vaL po pietų. Parapijos mMJ, 
402 E. 7th St. So. Boston. Mana.

DR. SISTO D’AMBROSO
PnuMia, kad atidaro ofisą praktikai 

CHIROPODY . POD1ATIY 
SS South Main St, VVaterbury, Conn.

Tel. 4-0794 — Valandos — 9:30 iki 5:30
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DARBININKAS
(THE W0RKER)

Publiflhed S«mi-Weekly except holiday weeks, when issued weekly.

SAINT JOtEPH’S LITHUANIAN R. C. AtSOCIATION OF LABOR
Cstertd aa aecond-cl*JM matter SepL 12, 1915 at the poat office at Boatoc. 

Mm» under the Act of March 3,1870.

Aeoeptanea for mailing at apecial rate of poetage provlded for in Section 
1103, Act of October 8,1917, authorized on July 12, 1918. 

SUBSCRIPTION KATES: , PRENUMERATOS KAINA:
Domeetlc yearly

I

15.00 ’ Amerikoje metams __________  >5.00

Domestic once per week yearly $3.00. Vieną kart savaitėje metama.... $3.00 
\ ------------------------$5.50 Užsieny metams ............................ $5.50

Voreign once per week yearly $3.501 Užsieny 1 kart sav-tėj metams $3.50

DARBININKAS
866 Wert Broaduay, South Boston, Mass.

Telephone SOUth Boston 2680

Foreign yearly _

<?>

KhiiJtauA -
Londono Konferencijai Susirenkant

i♦

I Kiekviena inkarinė kon- navo j 
ferencija laukiama su di- Todėl, kol Stalinas bičiu- 
deliu susidomė iimu, 
dažnas klausia: “Ka gero visu 
Ji duos, kokie bus jos re- (net 
,zultat^i pasaulio taikos prieš 
.labui?” sakė
i Susirenkant šių 

juk trokšta sveikatos. Gy- Londono 
dytojai padeda, kiek iš vi- pravartu apžvelgti dabar- visuose kraštuose komu- šalinama ir vadovaujan- 
so jie padėti gali. Yra Ii- tinę Europos politinę pa- nistai stojo prieš vokie- tieji asmenys išvaikomi, 
gu, kurios nepasiduoda dėt’. čius. Toje kovoje komu- sukišami į kalėjimus ir
jokiam gydytojui. Viena Dar prieš du mėnesius nistai dalimi neblogai pa- tuo būdu įvedama “sovie- 
tokių rykščių yra psichi- ar n^t prieš keletą savai- sirodė ir todėl įgijo šiek tiškoji demokratija“; Bul- 
nūs, (sielos, proto) ligos, čių Euronos oolitinis ’^i- tiek tautos pasitikėjimo, garijoje opozicijos vadas 
Yra patirta, kad tiek Eu- das neturėjo tokių ryškių Tokiu būdu iš prieškari- begėdiškiausiai nužudo- 
ropoj, tiek Amerikoj psi- bruožų, kaip dabar, I^on- nių mažų komunistų par- mas; Rumunijoje opozici- 

išva- tijų, karo metu ir tuojau jos vadai skaičiuoja pas
kutines gyvenimo dienas; 
Lenkijos komunistai už
gniaužia bet kokią laisvę,

NEATRASTA LIGA

I i “I >5rb*Zu?ii’iu” i:. l'.'irVžiSuf.)

±1

KO IEŠKO?
Žmogus ieško, kai ką 

nors praranda: pametęs 
doleri jis lenkiasi ieškoti, 
sunešiojęs apavą eina 
pirkti naujo, praradęs ar
timuosius ieško liūdėda
mas kitų. Ir nėr tos die
nos, kad žmogus ko nepa- , . . ..
mestų: jei ne adatą, tai 
tikietą, jei ne pirštinę, tai . ...
skėtį... Pamestų daiktų o- tus ligonius, o pagyjancių 
fisai pilni radinių, ir kas
dien atsiranda vis naujų-

.usauli pražudvti. Kas vyksta už “geleži- 
s bič-iu- nės uždangos”?

tol ir čia taip pat “ruošiama- 
komuiiistai si” Londono konferenci- 

ėjo jai. Kadangi rusų “demo- 
ir pasi- kratija” rusiška, tai ir 

Tik “pasiruošimas” čia ki
mštu Hitleriui sulaužus sutartį toks: Vengrijoje legaliai 

Konferencijai, ir gerokai apkūlus Rusiją, išrinkta valdžia jėga pa-

ir liavosi su Hitleriu, 
krašt t j 
ir A. menkoje) 

savo tautas 
už vokiečius.

Kova Prieš Skurdą Ir Už Skurdą
----------------------------- *

Bolševizmas atkakliai stumiasi pirmyn, ir tai ne 
vienam kokiam žemyne, bet ir visame pasauly. Ja- 
čeikų tinklas nutiestas visuose kraštuose. Tik viena 
Ispanija persirgo komunizmo epidemiją. Kitos šalys 
mirtinai grumiasi su šiuo didžiausiu žmonijos pavo
jum. Čekoslovakijos Benešąs dar tebededa pastangų 
išgelbėti demokratiją savo tėvynėje, bet iš visa ko 
matyt, kad jo pasisekimo šansai gretinasi su nuliu. Į 
Čekoslovakiją ir Austriją žiūrima beveik be vilties. 
Daugiausia dėmesio kreipiama į Prancūziją ir Itali
ją. Prancūzija turi stiprų vyrą — gen. De Gaulle. Jis 
gimęs Lotaringijoj, taigi išsiskiria iš prancūzų savo 
ūgiu — šešių pėdų ir šešių colių milžinas, galva ir pe
čiais aukštesnis už eilinį prancūzą. Ir protu jis aukš
čiau už kitus iškilęs. Dar prieš karą jis pašiepė tuos, 
kurie manė, kad tvirtovių grandinė, vadinama Magi- 
not linija, yra neįlaužiama. įvykiai patikrino De Gau
lle abejonę: vokiečiai veikiai pralaužė Maginot liniją. 
Taip pat De Gaulle — tuomet tik pulkininkas — pri
mygtinai ragino generalinį štabą pasigaminti ko dau
giausia lėktuvų. Bet štabas pašiepė pulkininko nuo
monę: turint už pečių Maginot liniją, nebe reikia rū
pintis kitomis apsigynimo priemonėmis. Tačiau pasi
rodė, kad prancūzų armija taip greit susmuko kaip 
tik dėl stokos oro laivyno.

Kuomet Prancūziją ištiko pralaimėjimo kata
strofa, visi rankas nuleido, tik vienas De Gaulle nenu
siminė. Jis tapo pasipriešinimo vadu ir laisvės sim
boliu. Prancūzų spauda į padanges jį kėlė. Tiesa, po
karinėj suirutėj jis turėjo iš valdžios pasitraukti vien 
dėl kairiųjų sabotažo, bet rankų vis vien nenuleido. 
Dabar pirmose eilėse jis vėl kovoja už tėvynės laisvę. 
Ir ne vien už Prancūziją jis kovoja, bet ir už viso pa
saulio laisvę, nes nieks taip atvirai ir drąsiai nekvie
čia pasaulio tautas prieš komunizmą, kaip DeGaulle. 
Komunistai kerta atgal, panaudodami visas revoliuci
nio lobyno priemones: streikus, gatvines riaušes, sa
botažą, pogrindines intrygas, melagingą propagan
dą ir tt. Tačiau DeGaulle kieto metalo vyras: juo ar
šesnė kova, juo didesnė jo energija. Lygiai kaip jo 
viengentis — lotaringietis — garsusis maršalas Fo- 
šas. 1914 m. kautynėse ties Mama, pradžioje nekaip 
jam sekėsi. Ir štai kaip jis apsisprendžia: “Mano kai
rysis sparnas apsupamas, centras lūžta — taigi aš a- kreipėsi į Kristų, 
takuoju”. Jis atakavo — ir laimėjo. Tokioj pat nepa- bar jie kreipiasi į gydyto- kėjimo problema, 
lankioj aplinkoj ir DeGaulle atakuoja. jus— specijalistus. Jų ka-Į Ar po tokio aiškaus liu-

Italija tokio vyro neturi. Be to, Jugoslavija, tau- ’binetai perpildyti — visi dijimo dar tenka stebėtis, 
tinis ir idėjinis italų priešas, yra čia pat po šonu. Ko- ------------------------------------------------------------------- -
munistai Italijoj stipriai įsigalėję. Jie karštligingai nėję, kažkas apšaudė komunistų stovyklą. Kas tai 
dirba Rusijos interesams, bet savo tikslą mėgina pa- būtų? Ar kita, ne bolševikinė minia, bando kovoti jų teišdrįsta 
dengti demokratijos skraiste. Jie gudriai išnaudoja pačių, bolševikų, ginklais? Smagu skaldyti ne komu- pas Viešpatį, 
kaitalingą, nepastovų italų būdą, maisto trūkumą, nistų galvas, bet kai smūgiai krinta ; .
nedarbą, pinigų smukimą ir tt. Tokioj palankioj dir- galvų, tai jau iš tiesų nemaloni jiems staigmena, 
voj bolševikams, rodos, tik ištiest ranką ir pasigriebt ] 
valdžią. O bet gi ne. Žūtbūtinė kova tebesitęsia. Lai- smarkyn. Bolševikai ragais ir nagais mėgina apginti 
mėjimo ir pralaimėjimo bangos pakaitomis viena ki- ištikimiausią savo talkininką — skurdą. Bet štai at- 
tą stumia šalin. Tačiau komunistų veikloje just kaž- sirado keistas priešas, Amerika, kuri siekia skurdą 
koks nervuotumas. Tai ne pajėgumo ženklas. Ar tai panaikinti. Marshall’o planas tai peilis, tiesiog sie- 
savo iniciatyva, ar Maskvos įsakymu, jie matyt ban- kiąs įsmigti į Kremliaus širdį, 
do eiti “na ura”, t. y. be atodairos šturmuoti, įsikin- Ar koks praeities politinis pranašas būtų atspė- 
kius į darbą triukšmingą gatvės minią. Ir Prancūzijoj jęs šių dienų pabūklą — stebuklą, kad ateis tokie lai- 
vyksta panašūs dalykai. Tik ten pasireiškė kažkokia kai, kada Amerika kovos prieš skurdą, o Rusija — už 
nepaprasta įvairenybė: Marseliuje, komunistų sosti- skurdą? K.

i nuošimtis
žymiai prašoka visus ki-

dono konferencijos
karėse: naskutinieii rnies- po kero išaugo didesnės.
tų valdvbu rinkimai r ero
de, kuria linkme Europa

c.x vio ; . beveik Vakarų Europos komunis-® pozicijos vadas grįžta į
Prie prarandamų daly- mų» dldeho mokyklų skai- tris metus klaidžiojusi ir Tv----  ’

H 1 • sveikata ^iaus, įvairių patobulini- svyravusi, aiškiai pasisa- 
kuri pametęs Protinės ligos ne ma- kė prieš komunizmą. 70'/

A yinrimi 4-i 4-z>«

Mvėta!Yokietj>? «musi.s P»- kimuoie išėjo prieš raudo- “Ž£7O‘

skaičius labai mažas. Ne
įžiūrint visų naujų išradi- suka. Prancūzija.

B^t yla visada lenda iš 
maišo. Tas atsitiko ir su

J. Švaistas.

Fragmentas iš romano
Šinkūnas iš pikto tramdomo susierzinimo 

staiga perėjo į smarkų įtūžimą. Beveik įsiu
tęs jis trenkė kumščiu į stalą. Jo akys pami
šėliškai degė ir blaškėsi. Balsas pakilo ligi 
paniško šauksmo ir užkimimo. Abiejų rankų 
kietai suspausti kumščiai taip kratėsi, kad 
net kaimynai atšoko.

— Meee-las!! šlykštus, biauriausias me
las! Velniškas pasityčiojimas! Tai jūs gal 
tikit dar, kad čia, ką kalbėjo tas velnio išpe
ra per išvežimą, bent krislelis buvo tiesos! 
Gal manot, kad išties tik dėl to liepė vyrams 
atskirai iš namų dėtis daiktus, kad bus sani
tarinis patikrinimas? Tik mulkinimas! Iš 
anksto viskas buvo numatyta ir suplanuota. 
Jau pirmoj stoty atskyrė vyrus nuo moterų 
ir vaikus nuo motinų. Kaune dar daugiau 
sumaišė. Stumdė varinėjo vagonus ir dingo. 
Nieko neprisišauksi nei pasiskųsi. Rėk, 
mirk — vis tiek.

kų priklauso ir
Tai — —
nerasi radinių“ofise'"nei.?. didėja-. Hitlerinė visos prancūzų tautos rin- 
krautuvėj. Tuo , . . . . . x x _žmogus reikalingas pagal-“P8 baisiausios pnemo- nuosius, jų tarpe net 6 nu
bos ir tai tokios, kuri tik- nes: gydytojų pagalba zu- lijonai vien uz generolą de
rai padėtų. Čia neužtenka tuos nelaiminguosius. Gaulle. Italijoje komunis-

_ , Mot i>» t oi naflrn I r\c?T i • c? 11 — TO> viorU/io MOin 10 hurinionorėti, reikia galėti.
Evangelijos karininkas 

atjoja pas Kristų: “Vieš
patie, ateik...” Karininkui i 
rūpi sūnaus kūno gyvybė,Į

Bet ir tai negelbsti: su- tai visokiausiais būdais 
serga patys žudytojai... terorizavo gyventojus ir 

Ir kas per priežastis tos ragino balsus paduoti už 
augančios ligos?

Yra keista,
o Kristui jų dvasinė gyvy-i S>**OJ* 
bė. Ir vardan šios dvasi- ■ žmonių _ 
nės gyvybės Viešpats iš-^augybė šiandien

I 
I 
i bet skau- 

apvilti. Di-

tų partijomis. Kol jos ne
buvo valdžioje, tol sunku 
buvo spręsti apie jų gorus 
ir patrijotiškus norus, bet

netikėjime. Juk 
t nebe- 

gelbsti karininko sūnų.'fanda gyvenimo prasmės, 
Karininkas gi ir visi jo ir tampa neurotikai. Psi- 
namai įtikėjo. Jų tikėji-' choneurozė gi yra kentė- 
mas ir buvo ta dvasinė į jimas sielos, kuri nerado 
gyvybė ir galia, kuri iš- savo prasmes. Tai tvirti- 
gelbėjo sveikatą. 'na vienas didžiausių mū-

Klysta tie, kurie ieško sų meto gydytojų specija- 
Kristuje nuostabaus gy- ;listų G. K. Jung’as. “Man 
dytojo, o ne Dievo. Jo gy- ^0^8* sa^9 .4!®’ su d^d^" 
dymas tėra dievybės apsi- jančiu netikėjimu padau- 
reiškimas, šaukimas dva- neurotįkai”. To
sios sveikaton — tikėji- bau jis liudija: “Iš visų 
man: nes geriau įeiti am- mano ligonių virš 35 m. 
žinybėn luošam, nei būti į nebuvo nė vieno, kurio pa
per savo kaltę pasmerk- grindinė problema nebūtų 
tam. ; buvusi tikėjimo proble

ma... ir nė vienas nepa- 
KUR SV EIKATA? i sveiko pirma neatgavęs

Jei anuomet ligonys prarasto tikėjimo”. “Pa
tai da- sveikimo problema yra ti- 
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raudonuosius,
bet tikra- ^iai buvo 

priežastis glūdi džiausiu vilčių raudonieji

“ - ' ‘ - ■ įte* —
Kaip ten bebūtų, kova nervų ir kulkų eina vis jančią 

šaknis, 
reiškia 
katą.

Adomonis sunkiai palingavo galva ir at
siduso :
— Tai ir manoji tikrai neišlaikys...

Šinkūnas truputį sumišo. Jis tarytum tei
sinosi, tarytum atsiprašinėjo:
— Amžiną atilsį... Taigi... Nebeišlaikė...
— Ar matei, ar tik girdėjai? — dar tyliau 

paklausė Adomonis.
— Mačiau... Bet pamiršęs buvau. Nesiste- 

bėkit... Kai tiek teko pergyventi ir matyti, 
dažnai aš pats nebesuvaikau. Vienaip galvo
ju, o kitaip padarau. Baisūs buvo išvežimai, 
o dar klaikesnės žudynės atsitraukiant. Juk 
mes nusidanginom net iki Pravieniškės miš
kų, kur buvo bolševikinė darbo stovykla ir 
kur keli šimtai tokių pat tautiečių buvo kan
kinami. Atsitraukdami bolševikai suvarė 
juos į aikštę ir šaudė dieną, kaip pasiutu
sius šunis, šimtai krito. Kai kuriam po la
vonų krūva pasisekė gyvam išlikti. Tie gy
vieji naktį išbėgioję. Buvom su vienu kitu 
miške susidūrę. Baisu žiūrėti ir klaiku klau
sytis, kai imdavo pasakoti...

Šinkūnas jau buvo pavargęs, tatai aiškiai 
buvo juntama. Jis kiek patylėjo ir, lyg ką 
atsiminęs, vėl pradėjo:

Londoną, iš kurio vyko į 
Varšuvą, tikėda m a s i s 
bent kiek palengvinti rusų 
terorizuojamai savo tau
tai. štai kaip “ruošiasi” 
Londono konferencipai už 
geležinės uždangos.

PASIRUOŠIMAI 
GIGANTIŠKAI 

KOVAI
Lieka Vokietija, kuri 

nesiruošia, bet ją stengia
si “paruošti” kiti. Ši ga-

kiek pauostyti valdžios, 
tuojau pat ir pasirodė jų 
ragai. Pirmiausia jie užsi
geidė pagrobti visą val
džią ir pasidaryti diktato
riais, kaip jų “matuška” 
Maskva. Po to visais bū
dais ėmė sėti tautoje ne
santaiką ir vieni prieš ki- iinga erdvė dabar lyg ir 
tus kiršinti, kad tuomi tuščia,bet ištiesų joje vyk- 
įvestų krašte netvarką ir Sįa pasiruošimas užimti 
ūkinį suirimą. Kas liečia išeities pozicijas gigan- 
užsienio politiką, komu- tiško mast0 kovai dčl Eu- 
nistai vertė Vakarų Euro- ropos. Čia pajudės uždan- 
pos valstybes pasidaryti ga pirmyn ar atgal, čia 
Maskvos vergais. Žodžiu, stovi akis į aki tikroji de- 
ragai buvo atsukti prieš mokratija ir išniekintasai 
savo tautas ir daroma vis- socializmas — raudonoji 

rei" diktatūra. Iš tiesų kova 
dėl Vokietijos jau vyksta. 
Kova planinga ir didelė. 
Jei mes kalbėjome apie 
Vakarų Europos tautas, 
kaip apsisprendusias eiti 
prieš komunizmą, jei už 
geležinės uždangos pa
vergtos tautos niekinamos 
ir katnriai ilgisi laisvės, 
tai Vokietija šiandien dar 
neturi progos parodyti 
savo veidą. Bet yra tikras 
dalykas, kad ji pradeda 
atskirti, kas yra tikroji 
demokratija, ir kad ji ne
nueis su totalizmu. Nors 

'vokiečių tautos apsispren
dimas neturėtų oficialios 
įtakos Londono konferen
cijoje, ištiesų gi — žymiai 
lems formuojant bendrą 
bloką prieš komunizmą. 
Taigi ir sudaužytosios Vo
kietijos svoris krinta į va
karinių demokratijų svar- 

•stykles.
I Prieš Prancūzijos mies- 

, . . _ .. .... . i tų valdvbų rinkimus ko-kūnų konferenciją aisk.u apsi-, j vjsa 
žeme- sprendimu — tolyn nuo B

komunizmo! 1 Tęsinys 4-tame pusi.

ją paversti pietų Europos 
Maskva. Jų viltys tuo tar
pu nuėjo niekais, ir viso 
pasaulio katalikybės cen
tras pasisakė prieš raudo
nuosius.

Panašiai raudonieji pra
kišo Norvegijoje, Danijo
je ir kit.

Kodėl toks staigus nusi
sukimas? Reikia prisimin
ti, kad tuojau po karo Eu
ropoje komunistai visais 
balsais triūbino, jog jie y- supranta kas yra laisvė ir 
ra didžiausi patrijotai ir atskiria demokratija 
geriausiai gali valdyti, diktatūros. Už tad 
Šio karo pradžioje Hitle- miausia komunistai 
ris su Stalinu gėrė iš vie- išguiti iš valdžių, 
no stiklo ir abu kartu pla- Prancūzijoje ar Italijoje, 

o per paskutinius rinki- 
kad Evangelijos karinin- mus ir iš miestų valdybų, 
kas keliavo pas Kristų? Ir Toks aiškus tautų pasisa- 
šiandien ta kelionė yra kymas rodo, kuria linkme 
kiekvienam reikal i n g a Vakarų Europa suka. Ne
kaip sveikata. Kas krei- beteko komunistai ir ‘tau- 
piasi į gydytojo kabinėta, tinės’ spalvos, viešas ko- 

pirma nueiti munistų internacijonaloi 
. Jo šviesoj atgaivini m a s (“Komin-. 

ant tovariščių jis pastebės neatrastąją form”) atidengia Vakarų 
netikėjimą, nuodi- Europos komunistų kau- 
pačias gyvenimo kę, už kurios maskuoda- 
Atrasti gi ligą, miesi jie bandė įrodinėti 

rasti kelią į svei- savo tautiškumą ir nenri- 
G. klausomumą nuo Mas- 

--------------- kvos. | 
Žmonės besididžiuojan- Taigi Vakarų Europos i 

tieji savo protėviais labai tautos pasitinka Londono' 
panašūs į bulves, 
geriausia dalis yra
je.

savo tautas ir daroma 
kas, kas tik patogu ir 
kalinga Maskvai.

KOMINFORMAS
Vakarų Europos tautos

n"o
pir- 

buvo 
kain

v •

— A-a... Taigi... Dėl vargšės Adomonienės, 
amžiną atilsį. Kaune iš abiejų mūsų vagono 
galų, kur buvom vien tik vyrai, buvo prika
binti vagonai su moterim. Ūmai vienam va
gone pasiutiškas klyksmas, šaukia ir dau
žosi: “Gelbėkit! Gelbėkit!! Moteris gimdo ir 
miršta!.. Girdim atbilda sargybiniai. Jie 
šautuvų buožėmis ima daužyti vagoną ir 
taip pat šaukia: “Molčatj, strieliatj budėm!" 
Iš vidaus nepasiduoda — vis rėkia ir daužo
si. Kažkas dar atbėga, tur būt, vyresnysis 
koks. Klaiku. Ir mes nebenusėdim. Atplė- 
šėm vieną langelio lenčiukę ir pro plyšelį 
žiūrim. Tasai vienas paliepia atidaryti duris. 
Tuojau įšoko sargybiniai. “Dva mertvieca!— 
(du negyvėliai) — šaukia jie. “Vybrosit!” — 
(išmesti) — atsako šis. Išmeta jauną poniš
ką moteriškę ir prie jos gniužlą ką tik gimu
sio kūdikio. Paskum ir Adomonienės lavoną.

— Oi Viešpatie! Viešpatie!.. Už ką gi tu 
mus taip rūsčiai baudi... — siaubingai pasi
girdo Adomonio šauksmas.

Ilgai ir atidžiai pažvelgė į jį Nakienė. 
Rimonis įsiuto:

— Ot bestijos! Neraliuoti galvijai! Jeigu 
jie čia, pas mumis, jau taip nebesivaržė, tai

gigan-

kas gi dedasi ten, kur jų niekas nebekontro- 
1 iuoja!

Klebonas tyliai pakilo.
— Gal eisim, kaimynai? Nebevarginsim 

šiandie daugiau nei šeimininko, nei tu. kurie 
tokį skausmą kenčia... Kiekviena didelė žaiz
da, tiek kūno, tiek sielos, geriausiai pagyja 
tik vienumoj.

Šinkūnas vėl sumišo:
— Aš — ką gi... Dėl manęs galit... Tik. va

gi, nei vaišių, nei nieko... Aš pats, galima sa
kyti, irgi kaip ir svečias dar. štai mano da
bar šeimininkas, — parodė į sūnų.

Algirdas staiga pašoko:
— Man, tėve, ne vaišūs dabar galvoje. Aš 

tik tavęs laukiau. Jau iš kaito buvau pasiry
žęs išvykti su tais savo kovos draugais, ku
rie seniai fronte. Bet dabar... Dabar mano 
žygis bus daug prasmingesnis, o kerštas — 
toks pat pašėlęs ir begalinis, kaip ir iii žvė
riški darbai!

Šinkūnas neprieštaravo.
— Ką gi, nors man sunku bus, aš tavęs 

nelaikysiu, sūnau. Tik ne taip ūmai. Duok 
man dar truputį atsigauti ir apsidairyti.

Pabaiga.
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Kada Nustos Mus Terorizuoti 
Visokie Inkvizitoriai?

i ’

Esame žmonės, kurie su raudonojo totalizmo 
pasišlykštėjimu žiūrime į lams. 
visokiausias žmonių prie- štai, pažiūrėkime, 
spaudas, nežiūrint iš kur “padėties viešpats" 
tos priespaudos kiltų: iš sicg diktatorius 
rudojo 
šizmo 
venci
žmonių tarpe.

Deja, vis dar tebejau
čiame ant savo galvų te
roristinį režimą...

Pirmiausia, žinoma, t 
riu pasisakyti kas esu. E- 
su pabalį ietis DP ir gyve
nu Vokietijoje išvietintų- 
jų stovykloj. Atbėgę nuo 
baisaus raudonojo teroro, 
pasirinkome skurdą ir ve
getaciją — gyvenimą be 
Tėvynės, be nieko savo, 
kitaiD sakant iš kitu ma-X -

lonės. Iš pradžių mūsų 
pragyvenimo reikalais rū
pinosi UNRRA. kuriai, ži
noma, mes reiškiame di
džiulį dėkingumą, tačiau 
tas dėkingumas priklau
so, gink Dieve, ne paski
riems jos tarnautojams, 
kurių dauguma buvo ap- 
sikrėtę komunizmo baci
lomis ir šoko pagal Mas
kvos dūdą. Daugelis tos į^Jėl 
organizacijos tarnautojų 
buvo pirmos rūšies enka
vedistų agentai ir terori
zavo mus visokiais bū
dais, kad kaip nors pri
vertus grįžti į bolševikų 
okupuotus kraštus ir pa
kišti galvą po Stalino bu
delių kirviu arba atsidur
ti ten, kur baltosios meš
kos ir iš kur niekas gyvas 
negrįžta, kitaip sakant 
į Sibirą...

Toji organizacija i 
dienas baigė. Jos pareigas posto raštinėje ir buvo 
perėmė kita.
si P. C. IR.O. Deja, ir šion reikalams), gi kitam, lie- ir turtingas, 
organizacijon

u-

I i 
kai nuvyko pas 

estų delega- 
einamaisiais 
su delegaci-' 
visai šnekėti

Prieš kurį laiką atvyko iš Švedijos į New 
Yorką du švedukai, kurių tėvas yra Columbia 
Universiteto profesorius, Juliau Held. Mažesny
sis norėdamas atkreipti dėmesį savo sesers pa
sigriebęs už gelsvųjų kasų ir privertė ją klausy
ti savo pirmųjų įspūdingų pastabų.

tiks-

koks 
tie- 

valdo
ar raudonojo fa- Bamberge apgyventus DP 

ir tetrokštame gy- žmones. Tas “visagalis 
tik demokratiškų viešpats” yra olandas Mr. 

D de Haan. Jis yra Bam
bergo PC IRO posto Field 
Observer’is.

Kartą,
jį lietuvių ir 
cija pasitarti 
reikalais, jis 
jos atstovais 
nenorėjo ir brutališkai
juos iš savo kabineto iš
varė. pareikšdamas, kad 
DP jokių pageidavimų ne-į 
gali pas jį turėti ir jis i 
pats žino kaip reikia tvar
kytis...

Rašant šiuos žodžius, 
tiesiog, širdis skauda, kad 
tokios mažos tautos, kaip 
Olandija, sūnus D. de 
Haanas turi tokią bruta-į
lišką širdį nelaimingų kytojas (jis gyvena pri-’ 
žmonių atžvilgiu. Žinoma, vačiai) negalėdamas ki- 
kitaip negalima šio reiš- taip pakenkti — uždraudė 
kinio vis dėlto išaiškinti, lankytis stovykloj.

’ kaip tiktai taip, kad jis i 
’ yra komunistų agentas. 

___ 1 ir neapkenčia DP.
■ Kai tos pačios delegacijos 
atstovai parašė skundą 
Area Team Direktoriui' p. 
Wehler 
Field 
Haan, j 
tuos, 
vardu j 
šė. 
aukšto 
mokantį 
kalbų, jų tarpe ir anglų, džioj ir globoj?.. 
išmetė iš tarnybos (jis 

savo tarnavo Bambergo IRO

Mirė Poetas B. Smogą

EZTBA
AISTRA

Meilė sukelia aistrą, kada se
nas vyras įsimyli jauną mergi
ną: jis pradeda jaustis jaunų 

i ir stengiasi iš paskutinio at
jaunėti, ir pasidaro daug apsu
kresnis.

j Jeigu nori greit apsivest, nu- 
duok, kad jo nepaisai.

MEILĖ:

Londono Konferencijai Susirenkant
Įtaikai sukurti ir vengs 

komprom i s ų, 
siūlau 1948 metais su
šaukti Taikos konferenci- 

Tt^it J'*’ J’ei reikalin&a ir be 
’ Rusijos sutikimo”. Toliau 

Byrnes siūlo Sovietų Są
jungą, jei ji trukdys to
kios konferencijos sušau
kimą, apkaltinti Saugumo 
Taryboje kaip taikos ar
dytoją. Jei ir šį kartą So
vietų Sąjunga “vetuotų”, 
Byrnes mano, kad “ame
rikiečiai turėtų būti pasi
ruošę įvykdyti įsipareigo
jimus, kuriuos padiktuotų 
tokia situacija.”

Ir toliau Byrnes pridu-

Pradžia 3-čiame pusi.
kė: “Eikite ir balsuokite 5Vfingų 
už komunistus. Reikalas 
eina ne vien' dėl rinkimų, 
bet ir dėl mūšio’*.
kas laimės rinkimus, tas 
laimės Vakarų Europą. 
Komunistai šį mūšį praki
šo ne tik Prancūzijoje, bet 

Meilė greit užgema, bet mirs- ir visoje Vakarų Europo- 
ta ilgai ir sopulingai.

Yra du keliai išsigelbėti nuo kieti joje aiškiai parodo-
mirtis ir

je. Net ir sudaužytoje Vo-
j
kančios: greita
meilė.

Meilė tankiai
šventę, bet tankiau širdis ere- politikai perbėga
lio naguose. merikiečius.

Meilės nei vanduo neužgesvs,
nei tvanas nepaskandys ’ j KAS KAIP LAIKYSIS

Meilė — galinga, aistri, įsi- štai ir Europos nuotai- ria:
mylėjusį žmogų skandina skau- įos Londono konferenci- “Jei mūsų akcija turi 
smo liepsnoj arba laimės švie- jaį susirenkant. Ką ji at- būti sėkminga, tai mes 
soj neš, toji konferencija? privalome įsitikinti ir vi-

Meilė — yra akla ir taip iš- Mažiausiai populiarūs da- siems išaiškinti, kad esa- 
didi ir drąsi, kad ji ir mirties bar pranašai, 
nesibijo.

i Meilė — yra neapsakomai būti, katį galėtum 
gailestinga, bet ir baisiai kers- tyti konferencijos 
tinga. Kaip laikysis sovietai, Šioji buv. sekretoriaus

į Meilė — yra amžina ir nepa- aišku iš jų ligšiolinio lai- Byrnes knyga pasirodė 
stovi.

į Meilė

I

Bayreutho IRO Area šė, kad spalių 16 dieną uį visą pasaulį. 
Direktorius p. IVehler tuo Vilniuje nuo širdies prie-į 
reikalu yra pavedęs vie
nam valdininkui padaryti 
kvotą, bet kol dar kas iš 
to išeis — toks de Haanas 
dar pasiautęs...

Taigi, norisi klausti: ka- 
visuomenės da gi nustos siautėję to- 

pasira- kie mažo kalibro diktato- 
— estą, riai ir kada .pagaliau, pa- 

intelekto žmogų, sijusime, kad tikrai gyve- 
daug svetimų name demokratiškoj val-

• i Bayreutną, tai 
Observeris D. de 
kerštaudamas prieš 

kurie
po skundu 

vieną iš jų

kuri vadina- valdininkas susisiekimo
—c ----- 7 ,

sulindo tuviui, kuris buvo lietuvių! 
dauguma buvusių UNR- tremtinių bendruomenės 
RAos tarnautojų — pir- pirmininkas ir vietos lie-,gu žmogumi, t— 
moj eilėj tarnaujančių tuvių progimnazijos mo- darosi pats blogas.

ilga nąos antikomunistinės 
nuotaikos, netgi simpati- 

reiškia atilsio zavę sovietams Vokiečių 
pas a-

bet net ir me priversti dėl pasauli- 
pranašu nebereikalinga nės taikos išlaikymo net 

numa- pačių kraštutinių priemo- 
eigą. nių imtis”.

Kaip laikysis sovietai,

kymosi visoje eilėje kon- pačiose Londono konfe- 
yra atvira ir pasiap- ferencijų: jie griaus kiek- rencijos išvakarėse. Ar 

tinga. vieną planą, siekiantį Eu- tik ji neparodo, kaip nu-
! Meilė — yra karštesnė už ropoję ir visame pasauly- mato šioje konferencijoje 
•ugnį, kietesnė už plieną, bran- je įvesti tvarką ir taiką, laikytis pati galingiausia 

demokratijų 
Spectator.

\ ilniaus radijas prane- gesnė už auksą ir turtingesnė Bet kaip laikysis Vakari} Vakarinių 
kad spalių 16 dieną U2 Vlsa uasauli nii-mn-ia imtu’

i Meilė — perneša 
puolio staiga mirė Prof. vargą ir skurdą, 
dr. Balys Sruoga, poetas, kančias, 
dramaturgas, literatūros 
ir teatro kritikas, vienas 
Lietuvių Rašytojų Drau
gijos steigėjų, 
Didžiojo Univer s i t e t o 
Kaune ir Vilniaus 
siteto profesorius, Vokie
čių koncentracijos lagerio' 
Štuthofe kankinys.

t----------—— — —-

i Prof. dr. Balys Sruoga [išminties.

'demokratijos, o pirmoje jėga? 
didžiausi eilėje Amerika? Netolima 

ir visokias ateitis visa parodys, o da- Kada aistros sėdi soste, 
i bar verta prisiminti buvu- protas stovi už durų. 

PATARTIS ‘šio valstybės sekretoriaus
Kada geri svaiginančius gė- Byrnes knyga, kurioje jis 

rimus, pagalvok labai gerai, tarp kitko rašo:
l “Jei Londono konferen- 

pagalvok gerai, kiek žmonių cijoje rusai mėgins nie-
Vy^.kas yaįpyug automobilį, ir vėl

Galvos pasaulį valdo, 
širdys jį išgelbsti.

Žmogus nematąs gero 
žūsta už durnos ir girtos gal- kais paversti visus planus kituose yra pats nedoras, 
vos.

Važiuodamas
'niekad nerodyk savo mokslo ir

, kad gali greit va-
“p. Surpeiys. buvo didelis lietuvių tau-'žiuot- Jei&u su uiP Sreit 

--------------- tos sūnus ir kovotojas už galėtum važiuot, tada tai tik- 
Kas nemoka būti netur- lietuvių tautos ateitį. rai būtum mokslo vyras.

tingas, tas nemokės būti Ankstyva poeto mirtis ( ----------------- $4.00; dabar mes Jums siūlome bargeną — atiduodame už $3.00.
kelia visos tautos liūdesį.. Esama skirtumo tarp to, Mes jų nedidelį skaičių turime. Prašome skubiai užsisakyti.
Ar nėra toji mirtis dar kuris gauna dangų už tai, Užsisakant žodyną, mums laišką rašyti nereikia, tik įdėk į 

Kas lengvai patiki blo- vienas rusų pasikėsini-į kad darė gera, ir to, kuris su $3 00’ k tuojaus gausite puikų Ang*iškai-Lie-
tas lengvai mas prieš lietuviu tautą? gera daro, kad gautų dan-, z<x?yną*

1 M. K. gų. A. Durell.

univer-
' I

automobiliu,' įsigyk JLngliikcd-Lietuviškg Žodyną 
English-Lithuanian Dictionary

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

Mes siūlome Jums Angliškai-L ietuvišką Žodyną, kuris yra 
kiekvienam reikalingas. Jo formatas-dydis: 6 coliai per 4". 
400 puslapių; kietais, stipriais audeklo apdarais. Parduodavo po

i

Užsakymus siųskite:
DARBININKAS

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

FIRST NATIONAL STORES
SUPER MARHETS

tesėjimai

šiuomi siunčiame $.. 
kai - Lietuvišką Žodyną.

Vardas — = , —
Adresas--------------

ir prašome atsiųsti mums Angliš-

Stasys Skorupskas, gyv. 
(13b) Augsburg - Hochfeld, 

i Baltic Camp, Germany, US^ 
Zone ieško dėdės Vinco Naujo- 

Įko ir Mykolo Atkočiūno, kėdai- 
: niškių.

Pranas Stašaitis, gyv. (13b)
■ Memmingen - Airport, PCIRO 
! 1063, Germany. US Zone, ka-
įlintas nacių kalėjimuose ir ne-

PADĖKOS DIENAI paSlDir- lodamas Amerikoje giminių, 
« . w T f « vv .v prašo geros širdies lietuvių su
kite Northern paukščių iš First teikti jam pagalbą rūbais.

NationaPs krautuvių. Tai yra . 
labai atsargiai specialistų pa- *

“Ieškau brolio Jono Rinkevi
čiaus ir švogerio Jurgio Matu
levičiaus, abu iš

- - e - (Slabados) miestelio,
paukščiai. Yra platus apskr.

j Martyno ir Igno 
ĮSemeniškių km.
i rupijos, jie mano motinas Mor- 
j tos Gaušytčs - Rinkevičienės 
Į tikri broliai, mano dėdės ir mo
tinos sesers (savo tetos) Gau- 
šytės - Masionienės iš Raga- 
niškių kaimo Seirijų parapijos.

Jonas Rinkevičius, Gausiai įr 
Ma sionienė išvykę j Ameriką 
prieš I pasaulinį karą, gi Ma
tulevičius 1939 m. Prašau atsi
liepti pačius gimines arba kas 
žinote apie .juos prašau praneš- 

. ti. Ieško Juozas Rinkevičius 
' ”—*-— Solokistr. L.• I

pasirinkimas.

Malonėkite Palikti
Užsakymą

DABAR
First National

Miroslavo 
Alytaus

Gaušių iš 
Miroslavo pa-

Pas Mėsos Pardavėją £X£vsa'zJ^'

ir penkis skaičius

AR JŪS 
ŽINOTE

Numerių Planą
Sukit dvi raides

APIE NAUJ.J
Telefono

telefono nume 
planą.

Kai gausi Bostono ir 
Apylinkės Telef o n o 
Knygą, pradėk vartot 
naują 
rių

Štai pavyzdis kaip tas lengva: 
HANcock 9981 bus HAncock 6-9981.

TAIGI VARTOK: HA 6 9981
Vietoj trečios raidės prie centralinės 
vardo dėk numeri.

SAKYK TAIP: “Hancock Six—Ninc, Ninc 
Eight, One”. Pridėk tik numeri 
prie centraliiHu ofiso.

Peržiūrėk visus numerius, nes tas liečia kiek
vieną centralinės vardą Didžiajame Bostone.
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Tiems, Kurie Ieško Laimės
— Tyrinėtojo Byrd lūžusi koja ir jo kolionės 

i Siauros ir pietų ašygalius. — Užsidaro j ka
lėjimų. kad nekliudytų baigti išradimo. — Ra
dijo spinduliai ir statinės dažų. — Amerikietė 
nakčia apleistoj kinų turgavietėj. — Nuoty
kiai su daktaru ir su viena našle, kai mirtis 
aplankė jų namus. — Prie ligonio lovos pri
kaustytas rašytojas ir kapitonas likęs gatvių 
šlavėju. — Apie vaistus nuo visų ligų.
— Niekas kitas manęs! -.....................x “”“.*olmazais ir pigiais pome-

negali padaryti nelaimm-i • • r °iicgaii pautu y ui xicxauxxxxx- i • a _ 
gu, kaip tik aš pats; kan- s

BYRDO nuotykiai
Tą patvirtina gyveni

mas. Imkime pavyzdį aši
galių tyrinėtojo Byrd. Jau 

pareiškęs nuo jaunatvės jis turėjo 
troškimą tyrinėti tolimas 
žemes. Jam atrodė, kad 
daug pamatys stojęs į lai
vyną, tačiau jau būdamas 
28 m. jisai buvo iš laivy
no atleistas kaip netinka
mos sveikatos; mat, dar 
moksleiviu būdamas, jis 
buvo susilaužęs kojos 

jo įdomi knyga “The pre- kaulą ir kojos riešą, 
cious secret” (Brangioji! Bet savo tikslo siekda- 
paslaptis, išleido The mas jis nenusiminė: nuta- 
John C. Winston Co., Phi- rė likti lakūnu ir įstoti į 
ladelphia, 241 pusi., kaina laivyno aviaciją. Jau jis 
$2.75). Čia autorius nupa-jbuvo beplanuojąs skristi į 
sakoja visą eilę f aktų,I tolimąją šiaurę, kaip jo 
kaip žmonės kitiems gera dirižablis sudužo darant 
darydami džiaugsmu nu- pirmąjį bandymą. Dabar 
skaidrino 
Veikalas labai vertingas dymų skridimus 
mokytojams, 
kams, tėvams _ 
kurie auklėja kitus ar no- Byrdas siūlėsi 
ri auklėti save. i

Pačiame pirmame sky-vel jo nepriėmė, netgi tu- 
riuje autorius paduoda rėjo antru kartu pasi- 
dvasinio sveikatingumo, traukti iš laivyno dėl tos 
laimingo gyvenimo taisy- (pačios nesveikatos, 
klės:

1. Turėk gyvenimo tiks
lą ir jo siek ištikimai. Jei 
gu mes nenubrėšime sau 
gyvenimo kelio, mes gali
me liktis tik žaisleliu, ku
rį blaško bangos aplinky
bių tvano ir kuris gali 
lengvai sudužti į uolas.

Tik atsiduodami gyveni
mo tikslui, dėl kurio mo
kėsime išsižadėti pomėgių 
ir net savanoriškai pakęs
ti skausmą, mes pradėsi
me daryti pirmuosius 
žingsnius laimės kelyje.

Toks tikslas reikalauja 
sielos tyrumo, nesutepto‘Charles Goodyear, išradę-

■
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čią, kuri mane slegia, aš 
pats nešiojuosi su savimi, 
ir iš tiesų, aš esu kenčian
tis iš savo paties kaltės,— 
yra teisingai 
Šv. Bernardas.

Dabar šią jo prasmingą 
kentėjimų ir laimės filo
sofiją gabiai perduoda 
moderniesiems žmonėms 
konvertitas Fulton Ours- 
ler, vyresnysis “Reader’s 
Digest” redaktorius. Tik 
neseniai išėjo iš spaudos

Bet savo tikslo siekda-

sudužo darant

savo dienas, jam uždraudė daryli ban-
> vis dėl 

dvasinin- tos kojos. Kai Amudsenas 
ir visiems, rengėsi kelionei į šiaurę, 

i vairuoti 
i vieną iš jo lėktuvų, bet 
' -in nnnripmp nntcri fu.

Dabar jisai pats, priva
čiai, nusprendė sukelti ka
pitalą, reikalingą jo eks
pedicijoms. Ir taip, jis 
perskrido Atlantą, įsmei
gė vėliavą į Šiaurės Polių, 
kitą — į Pietų polių ir kai 
grįžo — jį sveikino du mi
lijonai susijaudinusių a- 
merikiečių. Tas pats U.S. 
laivynas tam du kartus 
“išmestam” vyrui paga
liau net du kartus sutei
kė admirolo titulą.
išradėjo goodyear 

istorija
Arba kitas pavyzdys:

I
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Šv. Antano Vienuolyno ir Koplyčios
FONDO VAJUS

Malonus Lietuvi-e.
Savo duosnia auka prisidėk prie įkūrimo 

Paminklinio
Lietuvos Pranciškonų šv. .Antano 
VIENUOLYNO Ir KOPLYČIOS.

Lietuvių mylimoms šventovėms ir kultūrifiėms 
įstaigoms esant Lietuvoje sunaikintoms, 

Lietuvos Pranciškonu Vienuolynas.
Amerikos Lietuvių įkurtas Šv. Antano garbei, taps 

Nauju Lietuvių Religiniu, Tautiniu Ir Kultūriniu 
Centru Amerikoje.

Iš naujos 
Lietuvių Tautinės Šventovės 

sklis religinė ir kultūrinė šviesa visur, kur tik plaks 
lietuviška širdis.

Malonus Lietuvi-c,
Kiek leidžia Tavo išgalės, malonėk paaukoti šiai 

lietuviškai šventovei įkurti!
Už kiekvieną, kad ir mažiausią auką. Tėvai Pranciš 

konai bus amžinai dėkingi.
Jei įstengtum aukoti daugiau: 

Tapk Vienos Šv. Antano Vienuolyno Celės 
Fundatoriumi.

Naujame Šv. Antano vienuolyne bus 50 celių — 
kambarėlių, kuriuose gyvens vienuoliai.

Kas paaukos $1000.00. To Vardas Bus Užrašy tas 
Ant Vienuolyno Celės dnrų.

Šv. Antano Vienuolyno ir Koplyčios neužmiršk ir 
Savo Testamente.

Už Tavo vėlę
Pranciškonai nuolat melsis ir laikys Šv. Mišias. 

Šv. Antanai, gausiai atlygink tiems, 
kurie Tavo vardu daro mums gera!

Aukas prašome siųsti: 
FRANCISCAN FATHERS 

Kenncbunk Port, Maine
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Jojimo Sporto mylėtojai irgi turi lavintis, kad galėtų parodyti daugiau negu ligi šiol bu
vo matyta. Štai Senorita Eva Valdės, 20 m. amž., su Meksikiečių raiteliais, kurie šalia seka jos 
šuolį per kliūtį, pasirodė Lapkr. 4-11, New Yorke. Gerai įsižiūrėjus i peršokimo kliūtį, tikrai 
net kvapą reikia suturėti, nes trigubas barjeras lengvai gali pagauti jojikę. Bet drąsa ir išsila
vinimas čia lošia didelę rolę, kaip ir visur kitur.

kiame geraširdiškume y- 
ra tiek kilnumo, kad jo 
negali panaikinti jokia ti- 
ranija.

8. Pasimoki n k i m e iš 
kliūčių ir net kitų parodo
mos piktos valios.

Kartą du broliai ėmė 
pardavinėti vaistus, kurie 

i “garantuotai išgydo bet 
kokią ligą žmonėse ir gy

vuliuose”. Vienas, būdavo, 
savo magiškais pokštais 
sutraukia žmones, o ki
tas parduoda “stebuklin
guosius vaistus” — po do
lerį už butelį. Prie jų pri
sikabino policija ir jiems 
pagrąsino suareštuosian
ti, jei jie be daktariškų 
mokslų užsiims gydymu.

Tas magikas ir sako 
broliui:

[ — Perdaug čia geras už
darbis, kad jį mestume. 
Aš eisiu į cirką, uždirbsiu 
pinigus, o tu, gaudamas 

Į pragyvenimą, moky k i s 
■ medicinos. Kai baigsi 
mokslą, policija mūsų ne- 

:begaudys...
Abu taip ir padarė. Bet 

pasukus nauju keliu jiems 
išnyko noras suktu būdu 
pinigautis. 
vyriausiu
New Yorko ligoninėje, o 
kitas liko cirko garseny
be. Tai vyrai, kurie įsten
gė pasimokinti iš kliūčių. 

Įleidžia didelius įžeidimus. Žmonės lieka dvasios at- 
nepadarytų, lėtais, mokėdami pakelti 

ilgam susietų gyvenimo smūgius. Net 
neteisybė ir persekiojimas 
protingam gali būti nau
jų laimėjimų akstinu.

& y

— Šiose aštuoniose tai
syklėse, — rašo Oursler, 
— nėra nieko naujo... Tai 
tik pakartojimas Senųjų 
Palaiminimų, duotų pa
sauliui pradedant pamok
slą nuo Kalno, ir tas, kurs 
buvo visų laikų didžiausis 
psichologas, mums užtik
rino, kad tie, kurie jų lai
kysis, bus laimingi.

Dr. J. Prunskis.

i

l
t Vienas liko 

radijologis t u

džiaugsmo valandų. Į
5. Nelaimes pakelkime Jei jie to 

su viltimi. Rašytojas Van kentėjimą 
Dine ligos buvo ilgam pa- su savo širdimi, 
guldytas į lovą. Iš nuobo
dumo jis ėmė skaityti en
ciklopediją ir perskaitė 
visus 40 tomų ir pats pa
rašė knygą, nurodydamas 
klaidas. Knyga turėjo di
delio pasisekimo f 
paskatino rašyti garsią
sias jo seklių apysakas.

Kai kapitonas John Ca- 
bin apleido armiją, norėjo 
mokintis inžinieriumi. Ta- 

sme mes galime išaugti čiau nebuvo nei pinigų, 
stiprūs. Vienas daktaras nei darbo. Vienintelis jam 
turėjo sūnų, kurs irgi bu- pragyvenimo kelias buvo 

>vo gydytojas ir ne eilinis, imtis gatvių šlavėjo, gat- 
o vėžio ligos tyrinėtojas, vių valytojo pareigų. Tą 
.Deja, kare tas jaunasis jis ir pasiryžo. Negauda- 
daktaras žuvo. Tėvas taip mas darbo drabužių jis 

! kariškos uni- 
dienas formos likučiais su šluota 

Vienas

jas gumos vulkanizavimo. 
Jis savu laiku buvo taip 
įsiskolinęs, kad turėjo ’ 
parduoti net savo vaikų Į nieko negirdėjo. Tik nak- 
vadovėlius gindam a s i s 
nuo bado. Kai skolintojai 
jam nedavė ramybės su
sikaupti ir užbaigti savo 
išradimą, jis pasirūpino, 
kad... jį uždarytų į kalėji
mą. Tik už kalėjimo sienų 
jis galėjo ramiai užbaigti, 
ištobulinti savo išradimą, 
ir liko tiek turtingu, kad 
galėjo 
las.

Tas 
buvo 
mas savo tikslo, 
pagrindinės minties nenu- 
krypo ir tas jam atnešė 
laimę.

2. Siekime mokslo ir tie
sos. Oursleris čia primena buvo pagautas desperaci- apsirengęs 
vieną palyginimą: Ameri- jos,, kad ištisas 5_____Al
koje, New Jersey mieste, ’ praleisdavo sodne nenu- lingavo gatvėje, 
yra fabrikas, į kurį stati- maldomo skausmo grau- praeivis su juo išsikalbė- 
nėse atgabena specialius žiamas, mirdamas iš kan- jo, suprato jo gyvenimo 

' tragediją ir paskolino pi-
viršus ateina' Kartą aplankė jį vienas nigų išeiti Technologijos 
kurs atsineša draugas ir ėmė kalbėti: Institutą. Ir taip, jis liko 

didumo kaip — Kaip gaila, kad tokie inžinieriumi ir gyvu liudi- 
pirštas. Atida-j svarbūs jūsų sūnaus tyri- ninku, kad laimė palanki 
sužiba spindu-: nėjimai nutraukti. Jis pa- tiems, kurie nepalūžta 

» tik jums, sunkumuose, bet daro ge- 
i tuo mo- 

I

išmokėti visas sko-

vyras net laisvės 
išsižadėjęs siekda- 

bet nuo

z

♦
♦
>/. ■
*

gus buvo pastatytas ant 
požeminės srovės. Ji daug 
kartų čia buvo dieną, bet

tis, nutildžiusi žmonių 
trukšmą, žvai g ž d ė m s 
šviečiant, atskleidė jai gi
lumos vandenų amžinus 
balsus.

3. Nepasitenkinkime tuo, 
ką jau esame atsiekę. Ne- 
siilsėkime, neužsnūskime 
ant laurų. Tingus pasiten
kinimas yra pasisekimo 
žudytojas.

4. Atminkime, kad skau-

dažų skysčius. Atidarius čios. 
statinių 
žmogus, 
vamzdelį, 
žmogaus 
rius jį — 
liuojanti šviesa. Tai radi- sipasakodavo 
jus. Kada juo pašvytina savo tėvui. Niekas iš mū- riausia ką gali 
dažus, tie prisigeria spin- sų nežinome apie jo ban- mentu.
dūlių ir paskui tais dažais dymų smulkmenas. , Vienas žmogus džiau-
galima nužymėti laikro-Į Iš pradžių tėvas tik ran- giasi vynuogių sultingu- 
džių valandas ir jos švie-ika numojo, bet vėliau pa- mu, o kitas keikiasi, kam 
čia nakčia.
spinduliais, 
persunkti.

Lygiai ir

7. Darykime daugiau, 
negu iš mūsų reikalauja
ma. Daug pasitenkinimo 
atneša patarnavimai, ku- 

--- -- rių mūsų pareigos nė ne-
. - .7 reikalautų. Rašy t o j a s

Oursler tvirtina pažįstąs 
moterį, neturtingą, su są- 

I skaitų pundu rankose 
kiekvieno menesio pabai
goje. Tačiau ji nešdama 
mokėti 'nuomą iš savo 
darželio atnešdavo hiacin
tų puokštę namų savinin
kui, kava pavaišindavo 
policininką, netgi nusi
šypsodavo ir budeliui.

i — Ir taip, — sako rašy
tojas, — mes pasidarome 
laisvi žmonės, ne vergai, 
nes mes iš savęs duodame 
daugiau, negu esame ver
čiami; net prieš tuos, ku
rie mus komanduoja, mes 
parodome savo laisvę. To-

Aš atitolau nuo Tavęs, 
Dieve, nes pats sau pati
kau. Šv. Augustinas.

s

Žmogus panašus į Dievą 
tuo, kad jis kūrybiškas, 
nes Dievas žmoguje yra 
apsireiškęs, kaip Kūrėjas. 

Dr. A. Maceina.
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Visų Lietuvių Mylimas ir Skaudžiai Nukentėjęs 
Misijonierius

Tėvas Jonas Bružikas
Visiems Lietuviams Amerikoje Įdomiai Rašo 

Iš Tremtinystes!
Jo jaudinantieji laiškai yra spausdinami

5?

♦

Dažai švyti,mąstė, kad apleisdamas tą reikia sėklos spiaudyti. 
kuriais buvo'sritį jis paniekina sūnaus Kontroliuodami savo nuo- j pastangas. Taigi jis grie- taikas, išvarome iš širdies 

žmogus, skai- besi tęsti sūnaus tyrinėji- piktus vėjus, kurie išpūs- 
tydamas Šv. Raštą, medi- mus. Desperaciją pakeis- darni kiekvieno dalyko 
tuodamas susikaupime ir damas kūrybiniu galvoji- i blogąsias puses, ruošia 
maldoje ,ar tik įsijausda- mu jis atgavo savo ener-'griuvėsius mūsų sielai, 
mas į save, prisigeria tų giją, jautėsi daug laimin- Į 
dieviškų spindulių, kurie'gesniu ir kitiems

jo širdį ir ku-'nešančiu.
apšviečia lai-' Arba vėl:

^nušviečia 
riais kitus 
mes žėrėjimu.
— Išmintingi

mirė 
mylimas 
jos negalėjo pa- 

Ji nyko kančioje.

“ŽVAIGŽDĖJE
Skubėkite “ŽVAIGŽDĘ” užsisakyti! 

Kaina — $2.00 metama.

“ŽVAIGŽDES” ADMINISTRACIJA 
488 E. Seventh St., So. Boston 27, Mass.

------------------------------------------------ i
6. Tebūnie mūsų širdis 

laimę laisva nuo pavydo ir pik- y
; tos valios. Neapykantos tt 1*1 C/ □ į/ 

vienos aistra yra mirtingas nuo- J 
vyras, das mūsų dvasiai ir kū- & 
■ — nui, atnešantis kūno ir X

sielos ligas. Jau penki J 
šimtai metų prieš Kristų, ž 
medicinos tėvas Hipokra- » 
tas, pareiškė, kad pyktis į 
ir baimė į kraują veikia g 
kaip nuodai.
tiesa, kad neapykanta, yi pavydas, piktos mintys ‘‘ 
degina ląsteles ir audi
nius, sunaudoja adrenali
ną ir, pasireikšdami maiš
tingais jausmais, eikvoja 

vw Štai

moters 
žmonės Niekas 

meldžia šviesos šventovė- guosti, 
se ir prie altorių, — tvir- Iš širdgėlos susidariusios 
tina rašytojas. — Jie ran- ligos prispausta ji nuėjo 
da savo langą į nemato- pas gydytoją, šis jai pa
muš pasaulius. Bet kad į tarė savo namus paversti 
sieloje atbustų Amžinasis dirbančiųjų mergaičių 
Džiaugsmas, mūsų širdis bendrabučiu. Ji ėmė jas 
turi būti rami. Viena a-;globoti, ruošti pramogas, 
merikietė nuvykusi į vie-J savaitgaliais vežioti po 
ną kinų miestą apsigyve-' gražias vietas. Negana to, 
no keletui savaičių. Kartą ji ėmė lankyti našlaity- 
ją kankino nemigo naktis, nūs ir ligonines. Ir taip ji —..o__ u_______ _
ir ji išėjo pasivaikščioti, prisivertė, kad jos kančia ■ sveikatos šaltinius. 
Atsidūrė turgavietėje. Ji neštų laimę kitiems, o tuo dėlko laimingi žmonės ne- 
nusebo išgirdusi lyg upės pačiu ji atnešė ir sau aps- kreipia dėmesio į mažus 
ūžesį. Taip ir buvo: tur- čiai paguodos ir šviesių nemalonumus ir greit at-

TIESIOGINIS MORTGYČIŲ 
SUMAŽINIMO PLANAS

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

Jei jūs planuojate pirkti namą ar atnaujinti da- 
Yra tikra įį bar turimą mortgyčių, mes su malonumu ir be jo- 

1 kių Jums abligacijų išaiškinsime visas smulkme
nas. Pašaukite SOUth Boston 0379

tt 
ijI
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! GIRDĖTI LIETUVIU
KOLONIJOSE *

K 15-ka Metų Dariaus-Girėno Postui 
JIJBILIEJUS MINIMAS 

BANKIETU

I H ARRISON-KE ARK Y. N. J.
Lapkričio 13, mūsų So 

rėš. skaitlingai dalyvavo 
Jersey Sodaliečių Theatie 
ty New Yorke.

tfATERBURY, CONN

po pietų, šv. Juo- 
senos mokvklos

Garbūs Svečiais Pakviesti Gub. G.’een, Majoras Kencelly
I

pos metiniai šokiai — “Dinoc-r
i >ance”.

Atsilankymo dovaną laimėjo 
Marijona Jurgelionis. Sekantis 
susirinkimas įvyks gruodžio 9 
d. š. m. Korespondentė.

I
•«ial»e-

New
Par-

LDS. N. A.
METINIS SUVAŽIAVIMAS

ities

įvyks Gruodžio 14 d., 1947, 1 vai. po pietų, šv. Pet- 
par. bažnytinėje svetainėje, W. 5th St., So. Bos-

narius 
kurie

skaitlingai 
esate sko- 

“Darbininką", atsiteis-

NORWOOD, MASS.

LDS 5 kuopos susirinkimas 
įvyks sekmadienį, lapkričio 23 
d., pirmą vai. 
zapo para p. 
patalpose.

Kviečiame 
susirinkti ir. 
Engi už
ti. Taipgi nepamirškime pakal
binti kitus užsisakyti "Darbi
ninką”, prisirašyti prie LDS 
kuopos. Kiekvienas susipratęs 
žmogus palaiko savo tautos ge
rą laikraštį, jį skaito ir remia, 
nors ir galėtų be jo apseiti.

Valdy La.

Pirmadienį, lapkričio 24 d., 8 
vai. vakare. Šv. Jurgio lietuvių 
par. salėje. St. James Avė.. į- 
vyks L. Vyčių 27 kuopos pa
rengimas — ”Whist Party”. 
Kviečia visus dalyvauti.

VORCESTER, MASS.
♦ ----------------------------

Iš šv. Kazimiero Parapijos
Lapkričio 11 d. įvyko L. Vy

čių 26 kuopos susirinkimas, 
kurį atidarė malda kun. Ma- 
žukna.

Ponia Mack buvo atsilankius 
ir kvietė visus narius prisidėti 
prie Tag Day. kuri įvyks lap
kričio 22 d. Ji yra 

pirmininkė.
surinkti

nutarė paaukoti $25. 
Rita Brazauskas pra- 
išsiuntė keletą siunti-

Svarbus Susirinkimas
A LĖK Federacijos 10 

riaus svarbus 
vyks sekmadienį, 
d., tuojau po sumos (apie 
11:30 vai. vidudienį), parapijos 
salėje. Visų draugijų ir kuopų 
atstovai kviečiami dalyvauti.

sky- 
susirinkimas į- 

lapkričio 30 
sumos

p. Sofija Nevins sveiksta. 
Linkime jai stipriausios svei
katos.

BALF sky- 
BALF yra 

$10.000.
riaus 
užsimojęs

Vyčiai 
BALF'ui. 
nešė, kad
nių lietuviams tremtiniams Vo
kietijon. Marijona Jurgelionis 
pranešė, kad kuopos Dramati
nis Ratelis yra pasiruošęs vyk
ti į Naujosios Anglijos lietuvių 
kolonijas su vaidinimu.

Nutarė prisidėti prie Šv. Ka
zimiero parapijos Veteranų ir 
Sodalicijos ruošiamos “Christ- 
mas Party". kurio pelną skiria 
parap jos mokyklos mokiniams. 
Komisijon įėjo: Vincas Gražu
lis. Ar.gela ir Alfreda Sarapai- 
tės ir Adelė Bisko.

Lapkričio 26 d.. Eden Gar- 
dens. Worcesteryj. įvyks kuo-

Maisto Rinkimo Vajus
Sekmadienį, lapkričio 23 d. 

prasidės maisto rinkimo vajus 
šelpimui r.uo karo nukentėjusių 
ir badaujančių Europos žmo
nių. Vajus baigsis sekmadienį, 
lapkričio 30 d. Kleb. kun. F. 
Norbutas kviečia parapijiečius 
sudaryti komisijas rinkimui, 
pakavimui ir siuntimui maisto.

Lapkričio 19 d. Darius - Gi
rėnas Post x271, The Ameri
can I^egion, sueis lygiai 15-me- 
ty nuo įsisteigimo.

i šis pirmas lietuvių karo ve-i 
teranų poste s Chicago j buvo į-' 
steigtas lt>32 metais Leitenan
to Stanley Harris vardu. Tais 
pačiais metais prie posto prisi
rašė Steponas Darius ir Stasys 
Girėnas, kurie pasiryžo iškelti 
Lietuvos garbę transatlantiniu 
skridimu iš New Yorko į Kau
ną be sustojimo. Tas jų suma- 
nymas poste rado didelio prita
rimo. Tą liudija visa eilė įvai
rių parengimų, kurie davė di
delės finansinės paramos pla
nuojamam skridimui. Be ma
žesnių vakarų, buvo taipgi su
ruošta Lietuvių Aviacijos Die
na, kuri netik skridimui davė 
daug medžiaginės paramos, bet 
patį skridimą plačiai išgarsino 
tarpe kitataučių.

Transatlatiniams lakūnams 
tragiškai žuvus liepos 17 d., 
1933 m., liepos 21 d. posto pa
stangomis. McKinlly Parke, bū

Sofija Adomaitiene, 
buvusi Lietuvos Operos Solistė

Mūsų 
i Skating 
■N. J. Pirmadienį, lapkričio 24.
busai išvažiuos nuo šv. Vardo 
salės, 7 valandą vakare.. Komi
tete yra kun. D. Pocius ir M. 
Birknienė.

pa ra pija rengia Jloller 
vakarą, F'iorham Park.

ro
ton, Mass.

Kviečiamos visos LDS kuopos išrinkti savo atsto
vus į šį metinį suvažiavimą. Kviečiami į suvažiavimą 
ir mūsų Gerbiamieji visuomenininkai, veikėjai, dva
siškiai, profesionalai ir biznieriai. Bendroji lietuviš
kai - katalikiška veikla lai suįdomina kiekvieną lietu
vį. šis suvažiavimas galės pasisakyti už žieminio se
zono vei‘zlos planus. Nes piūtis didelė ir darbininkų

. . . reikia daug.D. Pocius sutvėrė pa- 
berniukų basketball LDS N. A. A. Valdyba:

Dvasios Vadas — Kun. Pr. Juškaitis 
Pirm. — A. Zavatskas 
Rast. — T. Versiackas

munistiškų šposų neiškrėstų.

MONTREAL, CANADA
O.

šv. Vardo Draugija
Bostono diecezijoje prasidėjo 

Šv. Vardo draugijos naujų na
rių vajus, kuris tęsis iki gruo
džio 8 d. Valdyba ir visi nariai 
turėtų pasidarbuoti ir kviesti 
visus vaikinus ir vyrus įsirašy
tų Šv. Vardo draugiją.

Albert UBarker
Pirmiau — Pope Optical Co.

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

dirbtinas akis.
Room 206

Tel. 6-19*4

207 PARK BUILDING
VVorcester, Mass.

275 Main St.. VVebster, Mass.

Sveiksta.
laiko atgal automobiliu

1

IIII

Kiek
buvo sužeistas Ispanijos karo 
veteranas ir L. Vyčių ketvirto
jo laipsnio narys, p. Kazys Vie
sulą. apie 74 m.
kiek laiko
dabar yra namuose gydytojo 
priežiūroje ir palengva sveiks
ta. Linkime veteranus p. Vie
sulai visai pasveikti.

amžiaus. Jis 
buvo ligoninėje, o

I
i

❖
❖
f❖

Lawrence F. Gubista,
Chairman

i
!------- -- --------------------------------------------- j

_______ ’ katos patikrinimui į Norwoodo
Šiomis dienomis susirgo poligoninę, p. Novikienė yra įžy- 

Alena Novikienė, gyv. St. mi dainininkė ir veikėja para-' 
• George Avė., ir pasidavė svei- pi joje.

Kur Galite Rasti Didesni Kailinių Pasirinki

Bernardas Koraitis

I. J. FOX

IYYY 
f 
y y 
y

Dabar I. J. FOX kailinių Firma turi vieną iš 
didžiausių pasirinkimų. Ten randasi 1948 m. 
mados kailinių ne šimtais, bet tūkstančiais. Čia 
rasi nuo mažiausio saizo iki didžiausio ir įvai
rių įvairiausių kainų.

Patariame Naujosios Anglijos Ponioms ir 
Panelėms įcigyti kailinius dabar 
žiemos, kada nėra tokio didelio pasirinkimo ir 
kada kainos pakyla aukštyn. Dabar yra ge
riausias laikas pirkti elegantiškus kailinius I. 
J. Fox kailinių krautuvėje, kur gausite tikrą ir 

malonų patarnavimą. Atėjusios į krautuvę visuomet reikalaukite, kad 
Jums patarnautų šios krautuvės lietuvis atstovas, kuris yra kailinių eks
pertas ir žinovas. Per jį pirkdamos kailinius dar sutaupysite 10 nuošim
čių nuolaidos.

Taipgi, senus kailinius mes išmainome į naujus, duodami didelę 
nuolaidą. Kam dėvėti senus ir nunešiotus 
kailinius, kada galite pigiai ir lengvomis 
sąlygomis nupirkti naujus? Ateikite į 
mūsų krautuvę šiandien ir įsitikinkite, 
kaip pigiai ir lengvu būdu galite įsigyti 
1948 metų madnus kailinius.

nelaukti

BOSTON. MASS.
411 WA8HINGT0N STREET

Kun.
rapijos 
teamą, kuris praktikuos penk
tadienių vakarais Harrison1
High School gimnastikos kam-
bnryj- irai gaila, kad toki žmonės,

------------- Ikaip Juozas, susideda su neiš- 
Antanas ir Marijona Gerulat maneliais ir Lietuvos priešais, 

iš Kearny šventė savo 25 metų Juozai laikykis, kad jie tau ko- 
sidabrinį vedybinį jubiliejų spa
lių 1, su iškilmingomis mišio-! 
mis.

lapkričio 16, buvo surengta 
didelė vakarienė juos pagerbti 
LAPC salėj, Kearny. Apie 250 
giminių ir pažįstamų dalyvavo.' 

I Petras Velevas buvo vakaro'
vo suruošta gedulo diena, į ku- vedėju. Ralbėjo kun L Voic_ 
rią buvo suplaukusios ne tik kauskas kun. D Pocius> gimi.Į 
tūkstantinės lietuvių minios, n-g^ sQnįįs įr pažįstami iš Leo-1 
bet taipgi šimtai kitataučių le- nardo> Beįieville, Newark,! 
gionierių, kad pagerbus žuvu- Union Elizabeth, Plainfield, į 
sius Amerikos Legiono narius - Paterson< Brooklyn, Long Is-* 
Kad šių didvyrių vardai visuo- land> Cranford L . .................
met būtų gyvi T 
postas nutarė pasivadinti Da
rius - Girėnas Post *271,1I 
The American Legion, ir dabar 
jų vardai žinomi visoje Ameri- 
ko ji tarpe milijonų legionierių. Jakštys suteikė 

šios sukakties paminėjimas pirmutinis pabrolis, Kazys 
ruošiamas lapkričio (Novem- Nekrošius dalyvavo sukakties 
ber) 23 d., dideliu bankietu, mjnėjime ir atvežė iškepęs di- 
Posto salėj, 4416 S. Western1 delį tortą 

j Avenue. Bankietui ruošiama * — - - - -----
nepaprasta programa. Garbės 
svečiais pakviesti Illinois vai. 
gubernatorius Dwight Green, I 

i miesto mayoras M. Kennelly, J Berna;da.s ir Tomas sektų tė- 
Illinois valstybės aukščiausio [ pėdomis ir taip pat dirbtų 
teismo teisėjas Cornelius Har-‘ 

irington, Amerikos Legiono Illi-i 
nois Departamento viršininkas 
Douglas Getchell ir visa eilė į- 

i žymių svečių iš miesto vyriau
sybės, Amerikos Legiono ir 
Chicagos lietuvių. Meninę prog
ramos dalį išpildys buvusi Lie
tuvos Operos artistė Sofija A- 
domaitienė.

I Rengimo Komisijos pirminin
kas Lavvrence F. Gubista, pa
dedamas visų komisijos narių, 
visas savo jėgas įtempęs į dar
bą. kad jubiliejaus paminėji
mas išeitų visapusiai kuoge- 
riausiai. Bankietui visos vietos 
yra rezervuotos. Tad, visų pra
šoma iš anksto užsisakyti vie
tas Darius - Girėnas posto klu
be. adresu 4416 S. Western 
Avė. Rezervacijos priimamos ir 
telefonu: Lafayette 8484. Ti- 
kietas į bankietą $2.00 asme-

>

niui. Jubiliejinį vakarą atida- 
(i rys dabartinis posto komande- 
, ris John J. Karalaitis, o prog- 
, ramos vedėju bus žinomas 
> sportininkas Ed “Moose” Krau- 
• se. Po bankieto bus šokiai. Į- 

žanga dykai. Bankietas—5:30; 
šokiai — 8:30.

---------------
t
Y 
T 
? 
TYY v ♦♦♦ i ♦♦♦ d.,
•J» par. bažnyčioj įvyks šv. mišios 
♦j* už Šv. Jono Evangelito draugi- 
*|* jos mirusius ir gyvus narius. 
*|* Taigi visų narių pareiga da- 
*|* lyvauti šv. mišiose. Ši draugija 

yra viena didžiausių ir seniau- 
£ šių Hartforde. Dabar draugi

joje yra 400 su virš narių. Ro
dos, arti šimtas jau yra atsi
skyrę su šiuo pasauliu. Todėl 
kasmet Padėkos dienoje yra 
užprašomos šv. mišios už miru
sius draugijos narius. Rap.

Spalių 26 d. Kanados Lietu
vių Tarybos Moterų Sekcija 
suruošė šaunią vakarienę pa
gerbti atvykusius iš tremties, 

, Europos, lietuvius tremtinius, 
i Stalai buvo gražiai papuošti. 
■ Dalyvavo labai daug svečių ir 
■viešnių. Nemažas skaičius, ne-

pasikalbėta ir pasidalinta va
karo įspūdžiais. Kuopos pirmi
ninkė M. Jokubaitė pasveikino 
solenizantą visų susirinkusių 
vardu, palinkėjo linksmiausio 
gimtadienio ir padėkojo už pa
lankumą Sąjungietėms įvairių 
parengimų metu. Taipgi kalbė
jo T. Tamulienė ir Z. Marku- 
nienė. Visos džiaugėsi turėda
mos tokį gerą draugą, kuris 
niekuomet neatsisako pagelbė
ti.

Ponas Dėkas yra pramoninin
kas ir yra United Fuel Dealers 
direktorius. Toji įstaiga išve
žioja kurą dėl apšildymo, už
laiko puikų sandelį, kuriame

lietuvių tarpe, ];ngton yįsj linkėjo jubiliatam 
gerų sėkmių.

Antanas ir Marijona Gerulat 
apsivedė Dievo Motinos Sopu
lingos par. bažnyčioj. Kun. 

i jiem šliūbą.

J. A. Mickeliunas, 
Darius - Girėnas Post *271, 

Publicity Chairman.

ir North Ar-^avę v*etos» turėjo grjžti į na-;gaijme nusipirkti pečių, šaldy- 
mus- Ituvų, skalbimui mašinų, radio,

Vakarienės tikslą perstatė ir visokių elektrikinių įrankių. 
Tarybos pirmininkas p. A. Na- Kalėdų šventėms artinantis,

|
i Tarybos pirmininkas p. A. Na
vickas. Programą vedė p. mo- j neužmirškit apsilankyti pas p.
. kytoja ir N. L. redaktorė kur jps maloniai kiekvie-
Marytė Arlauskaitė. Pradėta nam natarnaus.nam patarnaus.

Abu ponai Dėkai yra čia gi-Lietuvos himnu. Gražias kal
bas pasakė kleb. kun. Robinas, mę ir augę gražiai vartoja 
neseniai paskirtas į mūsų pa- ijet,uvjų kalbą ir dalyvauja lie- 
rapiją vikaru kun. A. Vilkaitis tuviškame parapijos ir joS 
ir vienas jaunas vyrukas, ką draugjjų ,r kuopų veikime. Tai- 

;tik atvykęs iš tremties. Pasta- & jaj gyvuoja ponai Dėkai! 
I rasis kalbėjo lietuviškai ir an-i _______■>_ ___ _ C___ —_ _

I

Gerulat yra darbštūs parapi
jiečiai, priklauso prie daug lie
tuviškų draugijų. Visi velinam, • u-kai Ta[ kaibėjo atvyku- Ruošiamas Surprizo Vakaras 
kad jų tns sūnūs — Jonas,

savo tautai ir Bažnyčiai.
A.E.S.

BRIDGEPORT, CONN.
Praeitą pirmadienį palaidotas 

Aleksandras Bajoras, senas Šv. 
Jurgio parapijos parapijietis ir 
geras lietuvis. Tik pora mėne
sių kaip buvo palaidota jo 
žmona, o dabar ir jis pats nu- 

i keliavo. Paliko didelę išaugintą 
šeimyną, ir daug anūkų. Baž- 

I nyčioje ir kapuose dalyvavo 
Idaug žmonių.
I
i 
i

sios lietuvaitės. I Bendro Šalpos Fondo sky-
Visiems buvo malonu svei-j^us rengia nepaprastą vakarą 

Ikintis ir dalintis įspūdžiais su su įvairia programa. Turėsime 
į nesenai atvykusiais iš tremties Pr°£4 išgirsti gražių dainelių is 

laisvą kraštą. F. Dubauskas. jaunų dainininkių, pasiklausyti 
[muzikos ir kortuoti. Yra prisi
žadėję atvykti įžymūs kalbėto
jai tremtiniai, kurie papasakos 

[apie dabartinę padėtį mūsų 
brolių ir sesių tremtyje. Taip
gi kalbės vietinis veikėjas ir 

studentas,

i

NEW HAVEN, CONN
Sąjungietės Pagerbė 

Kazį Dėką
Lapkričio 7 d., sąjungietėz 

netikėtai užklupo savo gerą bi-j Juoaas Kazickas 
čiulj ir sąjungiečių darbų re-j Taigj kas norj maloniai vaka. 
mėją p. Kazį Dėką, jo gimta-; Wsti jr
dienio proga. Vizos bendrai su-1 |aMarj„go darbo kviečiamas 
sirinkusios su dovanomis ir už-. atsilankyti į parapijos svetai. 
kandžiais nuėjo i jo namus.. iapkriėio 23 d., 3:30 valan- 
Jis buvo labai nustebintas, nes , . . widą po pietų. M.
nieko apie šį parengimą neži- 
no jo. Sąjungietės tuojau prade-’ 
jo šeimininkauti jaukiuose po- 

jnų Dėkų namuose priruošda-i 
;mos stalą, kurį apdėjo įvairiais 
į valgiais, gėrimais ir dideliu, 
! gimtadienio tortu.

Prieš vaišes įteikta net trys 
dovanos šio vakaro kaltininkui 
— gražus smoking stand, dėžė > 
cigarų ir graži lempa. Vaišių, 
metu smagiai pasilinksminta, į

I

Paskutinis pranešimas apie 
operetės “Kuprotas Oželis” 
perstatymą, kurį išpildys cho
ras. Vaidinime dalyvauja geri* 
solistai vaidintojai. Taipgi cho
ro mergaitės solistės pasirodys! 
su naujomis dainelėmis. Choras! 

Į ir vyrų grupė sudainuos kelias* 
dainas ir solus. Viskas įvyks 
lapkričio 23, 7 vai. vakare, pa
rapijos svetainėje. Visi kviečia- 
|mi dalyvauti.
i
I 
I

HARTFORD. CONN.
Pranešimas šv. Jono Draugijos 

Nariams
Padėkos dienoj, lapkričio 27 

8 vai. rytą, Švč. Trejybės

Bridgeporto komunistai vie
nam savo draugui pagrasino, 
sakė: “Tylėk, nes bus kaip 
Trockiui”. Mat tas asmuo gavo 
kelius laiškus iš Lietuvos, kur 
nelabai gražiai aprašo jų šei
mas: vieni yra kalėjime, o kiti 

ipo juoda žemele. Tad jis ir pa- 
bėdavojo žmonėms, kad Lietu
voje yra netaip, kaip jis ir kiti 
jo draugučiai mano. Žmonės 
žūsta nuo raudonosios rankos. 
Bet vietiniai raudonukai sako, 
kad jis neskelbtų taip, kaip 

| laiške rašo, bet sakytų, kad 
[Lietuvos partizanai žudo žmo- 
ines. Kiek man teko pažinti tą 
[asmenį, tai jis suvis neišrado, 
kad būtų komunistas. Nes ko
munistai tai daugiausia yra a- 
kyplėšos; jiem sakyk, kad bal
ta, tai jie vis sakys, kad juo
da. Minimas asmuo yra gana 
mandagus, ir Lietuvos reikalais 
jis gana gražiai pasisako. Tik-

W. J. Chishohn
GRABORIUS

“Asmeniškas Patarnavimas”
331 SmithSt.,

PROVIDENCE, R. I.
Telephone:

Ofiso: Dexter 1952
Namų: PI. 6286

Pristatome Alų ir Tonikę
Mes turime 11-kos rūšių alaus ir įvairių tonikų. Mes alų ir I
toniką pristatome vestuvėms, į namus, krikštynoms, parėms ; 
ir piknikams. Patarnavimas skubus ir mandagus, šaukite:

BOR1S BEVERAGE CO.
J. ARLAUSKAS — J. SKENDELIS, Savininkai. •

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

*

Goriausia Užeiga Vyrams ir Moterims yra
SOUTH BOSTON CAFE

Vincas Balukonis, Savininkas.

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

giai patarnauja.

South Boston, Mass.
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VIETINĖS ŽINIOS
BALF 17 Skyrius 
SmarKIA! Juda

ZINUTĖS

Bostono Lietuvių Tautinių Šokių Grupes

(VAROS SKELBIMAI

1
R*

intniitm*.............. *...................... ..ĮTJ

A. J. NAMAKSY 
REAL ESTATE A 

INSURANCE 

409 W. Broadtvay 
SO. BOSTON, MASS.

Office Tel. So. Boston 0948

Trečiadienio vakare (lapkr. 
19) Lietuvių salėje įvykęs 
BALF Bostono skyriaus susi
rinkimas su gyvu dėmesiu iš
klausė S. Mockaus, K. Čibiro, 
S. Michelsono pranešimų iš sei
mo Nevv Yorke. Pažymėtina, 
kad 17 skyrius į šį seimą buvo 
nusiuntęs daugiau delegatų ne
gu kiti skyriai. Įdomių pasta
bų pasakė ir J. Kasmauskas iš 
savo kelionės po kai kuriuos 
Europos kraštus, kur jam teko 

į Šis kambarys bus atdaras šeš- is arti pamatyti labai vargingą 
tadieniais ir sekmadieniais nuo " " ” *T ”
2 v. p. p. iki 4 v. p.p., pasimo
kyti lietuviškai ir angliškai. 
Kas nori lietuvių kalbos pasi
mokyti daugiau ar mažiau, at
ėjęs pasirinks skyrių bei mo
kytoją. Norintiems bus galima 
sutvarkyti, kad galės pasimo
kyti ir anglų kalbos.

ir mokyklų vadovybė kviečia 
visus atsilankyti. Už tai būsite 
jaunų vaidylų svečiai, o moky
klų bičiuliai ir pamatysite gra
žų vaidinimą.

■

Mokykimės. Šv. Petro para-

Kviečiame pamatyti. Sekma
dienį, lapkr. 23 d., 3:30 vai. p. 
p., bažnytinėje salėje W. 5th 
St., Dramos Ratelis vaidins į- 
spūdingą ir gražų veikalą, 4
aktų — “Akloji Mergelė”. Į- P^8 paminklinėje mokykloje 
žanga 55c. Pelnas bus mo- Prie bažnyčios Lietuvos trem- 
kyklų fondui. Dramos Ratelis tiniai dailiai Įsirengė kambarį.

DAKTARAI
-------------

ŠOU 4476

Dr. Joseph F. Antanėlis
OPTOMETRISTAS
515 E. Broadvsy 

So. Boston, Maso.

Ofiso Valandos išskyrus 
Trečiadieniais ir Penktadieniais

Vakarais Nuo 7 iki 9-tai 
šeštadieniais nuo 2 iki 8-tai.

o -----------------------------------------------♦

tremtinių būtį. Dėl BALF cen
tro ir mūsų vietinio skyriaus 
veiklos buvo ir daugiau nuošir
džių nuomonėmis pasikeitimų.

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

TeL ŠOU 2805

Dr. J. L Pasakantis
DE. AMELIA E. RODD

OPTOMETRISTAI
447 Broadway
So. Boston, Mass.

OFISO VALANDOS: —
Nuo 9 ryto iki 12 vai dieną. 

Seredomis: —
Nuo 9 ryto iki 7 vai. vakare.

ŠOU 2712 Res. BIG 9013

Dr.J.C.SeymMr
LANDŽIUS

Lietuvis gydytojas ir 
chirurgas. Naudoja vėliausią 

X-Ray aparatą 
Pritaiko akinius.
534 E. Broadvay, 
So. Boston, Mass.

Valandos' 2 iki 4 ir 7 iki 8.
------

fTel. TROvbrldge 8330

J. Repshis, M. D.
(REPŠYS)

Lietuvis Gydytojas
278 Harvard Street

Kampas Inman arti Centrai Sq 
CAMBRIDGE, MASS.

Ofiso Valandos 2—4 ir 6—8.

Tel. KENmore 4433

Dr. Albert P. Kiuris
Podiatrist - Chiropodist 

107 Massachusetts Avenue 
Boston, Mass.

Prie* Mass. Avė. Station 

Valandos šiokiomis Dienomis: 
12:30 P. M. — 7:00 P. M. 
Valandos šeštadieniais: 
12:30 P. M. — 3:30 P. M.

Parvažiavo su Kalėdų Dėdu
ku. Kun. Albertas Abračins- 
kas dalyvavo Atholio lietuvių 
parapijos 40-ties atlaiduose. 
Pasakė ten pamokslą. Viešėjo 

' ir pas savo seserį ir švogerį 
Dr. Reynolds. Daktaras, par
veždamas kun. Abračinską, 
kaip ir dažnai, atvežė dar daug 
vertingų mūsų mokyklos ma
žiems vaikeliams įvairių žaislų. 
Vaikai vadina daktarą Santa 
Clause.

Bostono BALF skyriaus va
jus numatomas pradėti dar j 
šiemet. Jau dabar valdyba rū-1 
pinasi pakviesti įžymų kalbė-' 
to ją ir sušaukti masinį mitin-į 
gą. Šį šeštadienį BALF naudai! 
rengiama “Whist Party” (Pa-’ 
rapijos salėje 7:30 vai. vak.), i 
o lapkričio 30 d., Lietuvių Sa-! 
Įėję, 6 vai. vakare bus didelė 
šalpos vakarienė. Įėjimo auka 
$2.50. Be to. sėkmingai par
duodami gražūs lietuviški ka
lėdiniai atvirukai.

Rūpinasi badaujančiais. Bal- 
fo rūbų skyrius beveik kas sa
vaitė randa daug rūbų po baž
nyčia geradarių suneštų ir iš
siunčia juos centran. Tai ženk
las didelio pasišventimo iš au- 

j koto jų ir siuntėjų pusės, 
j Dabar nešama ir maisto — 
i ypač per maisto vajų baduo- 
lliams, kurs baigsis lapkr. 30 d. 
i Prašome visų paaukoti įvai
raus maisto kodaugiausia. Ga
lima šiam tikslui aukoti ir pi
nigais.

Kodavimo Vakaras

MENO VAKARAS
SEKMADIENĮ,

Lapkričio-Nov. 30 d., 1947
Pradžia 3 vai. po piety.

PATRICK GAVIN MOKYKLOS AUDITORIJOJ
arba 7th ir Dorchester St. S. Boston. Mass.

Šiame posėdy staigmena bu- ’ 
vo tik iš Vokietijos atvykęs K. • 
Ralis. Jis papasakojo apie vė- • Kampas F ir 7th St. -------------------------------- -----------------------
liausią padėtį tremtinių sto-1----- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------j
vykiose. 1 Nepaprastai įdomią ir įvairią programą išpildys ši Tautinių Šokių Grupė va-j

Susirinkimui, kaip paprastai,!dovybėje Onos Ivaškienės ir svečiai artistai: Vytautas F. Beliajus ir Charlotte! 
gerai pirmininxavo Pr. Razva-!G. Shork - Šarkiūtė. Programoje bus apie 70 dalyvių. Bus išpildyta gražus vaiz-! 
dauskas, sekretoriavo A. M.įdėlis Lietuva Vergijos Pančiuose. Mažyčiai atliks savo dalį žaidimų, deklamaci- 
Januškevičienė. Kor.ijų ir kitų šposų. Dalyvaus akordionų kvartetas.

■i j Čia matoma Grupės dalis yra demonstravusi gražiuosius lietuvių tautinius
i šokius kitataučių festivaluose ne tik Bostone, bet Philadelphijoj, Clevelande ir 
jSt. Louis, Mo. Ji be kitko pašoks ir šiuos tautinius šokius: Lenciūgėlį, Malūnėlį, 

REIKALINGA Ward Maid. Rugučius, Žąselę, Blezdingėlę, Jonkelį, Kepurinę, Kalvelį, Kubilą ir Žemaičių Mi- 
Geras atlyginimas, gali gyven- 'kitą. Įžanga su taksais $1.00 ir $1.50.
ti pas mus ar kur kitur. Vaka-į 
ei jos ir sirgimui laikas duoda-: 
maas. Mrs. Hali.

CHILDREN’S HOSPITAL
300 Longwood Avė., Boston.

’ (21)

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

šeštadienį, lapkričio (No- 
vember) 22 d., 8 vai. vakare, 

• parapijos salėje, 492 E. 7th St., 
So. Bostone. įvyks BALF 17 
skyriaus “Whist Party”.

Rengėjai turi gražių dovanų, j 
kurias suaukoja mūsų geros i 
valios pramonininkai, ir lai-! Į 

Į

REIKALINGA Stiklų Plovė
jai 5'-j d. savaitėje, gera alga, 
vakacijos ir sirgimui laikas 
duodamas. Mrs. Hali.

CHILDREN’S HOSPITAL
300 Longwood Avė., Boston.

(21)
i

)

pramonininkai, ir lai
mingieji galės laimėti. Be to, 
visi atėjusieji į šį kortavimo 
vakarą, suteiksite Lietuvių Šal
pos Fondui paramą. Kalėdų 
švenčių proga, tremtinių vaiku
čiai gaus maisto ir kitokių do
vanėlių iš BALF’o. Visi 
čiami į šį parengimą.

Komiteto vardu —
A. Mockienė.

kvie-

Geriausias Pasirinkimas
Įvairių degtinių, likerių alaus ir vyno, Į
x Pristatome alų ir degtinę į namus.

Patarnavimas greitas ir mandagus.

T. SULLIVAN, INC.
Petras Jakubėnas, savininkas 

323W.Broadway, So. Boston. Mom.
Tel. ŠOU 6651

A

Užsisakykite Tonika Pas Mus 
Pristotam geriausį toniką 
Piknikams, Vestuvėms, 

Krikštynoms ir visokiems 
Parengimams. 

Kainos prieinamos.

MUZIKA
THREE ARTS STUDIO
Balso - likalbos - Piano

P-lė Amelia Tataronaitė. turinti 
Master of Arts in music laipsnį 
duoda dainavimo ir piano lekci
jas. Josios mokykla yra pripažin
ta veteranų mokinimui. Dėl infor
macijų telefonuokite ar rašykite:

480 BOYLSTON ST., BOSTON
KENmore 3571

40 CONCORD AVĖ., 
Cambridge 38. Mass. 

Tel. Eliot 8222.

I

Kas norite įsigyti Saulėtoje 
Californijoje Namus ar kitas 

nuosavybes 
kreipkitės pas:

CHAS. LUKSIS
Realstatininkas

710 N. Van Ness Avė., 
Hollywood 38, Calif.

So. Boston FumitureCo.
Matrosai naujai perdirbami.

Kainos pranešama iš anksto

Jūsų kreditas geras.

Pristatymas skubus.

880 */•> West Broadway,
Tel. ŠOU 2758

I

Kviečiame visus į šį mūsų jaunųjų parengimą atsilankyti.
B. L. Tautiniu šokių Grupė. į

fiimomis ir įvairiais tos rūšies į 
reikmenimis. Jis ir išaiškina' 
filmas ir padaro paveikslėlius. Į 
Tikrai malonu, kad turi kur 
ant gr eitųjų kreiptis ir gauti 
reikmenų ir darbo patarnavi- 
mą. Galima šaukti ir telefonu: 
DECatur 9264. Pasisekimo' 

Rap.

šarkiūtei Akompanuos 
Namaksytė

Charlotte Geraldine Shork— 
Šarkiūtė, lyrinis sopranas, kuri 

1 pirmą kartą lietuviams dai
nuos Tautinių Šokių Grupės 
parengime, 
Gavin mokyklos 
pranešė. j— j
p-lė Nancy Namaksytė, duktė; 
žinomų biznierių ir darbuotojų I 
_____ > ir Katrės Namaksių,

Blezdingėlę ir Bostone dar ne
matytus “Lenciūgėlį” ir “Malū
nėlį”*Liettrvn^ram “malūnėliui” 
pradėjus ‘suktis” išsiveržė 
spontaniški aplodismentai, 
ko girdėti išsireiškimai, 
lietuvių ir švedų šokiai

Te- 
kad 

buvę 
lapkričio 30 d. P. gražiausi. Lietuvių gruj)ėje bu- 

auditorijoj vo 20 dalyvių. Publikos buvo 
kad jai akompanuos! aP*e 1000. Rap.

REIKALINGA Patyrę CUR- c___
TAIN OPERATORIAI, pašto- Adolfo 
vus darbas, darbo sąlygos pui- kuri taipgi lanko N A Muzi\
kios.

MODERN CLRTAIN CO.
77 North Washington St.,

Boston. (21-t-9)

REIKALINGA merginos nuo 
25-35 metų. 60c į valandą pra
džioje. Pasikalbėti galima tik 
pirmadieniais.

ASSOCIATED FOLDING 
BOX CO.

24-28 Binford St., 
So. Boston. Hub. 6369 

(21-28)

kos konservatoriją. Kap. t

Dalyvaus Iš Athol, Mass.

Lietuvis Biznierius 
Newtonville, Mass.
Puikusis Newtonas turi gra

žių ir puošnių rezidencijų, ku
rias puošia ir aptarnauja įvai
rios biznio įstaigos. Viena iš 
tokių biznio įstaigų priklauso

Iš Athol, Mass. atvyksta 7 i lietuviui, buvusiam muzikui p. 
metų amžiaus Joana Petraus- Jonui Vaičaičiui, kuris užlaiko 
kaitė ir pašoks Tautinių Šokių fotografiškų reikmenų puošnią 
Grupės, parengime lapkr. 30 d. 
“tap dance”. Ji atvyksta su .sa
vo tėveliais keliom dienom ank
ščiau pasisvečiuoti S. Bostone.

Kap.

PARSIDUODA combination 
beveik naujas palivotas pečius.- 
Spalva šviesiai mėlyna. Kam 
reikalinga, kreipkitės pas: A. 
Pastelis Liet Pil. Klūben, (va
karais), 309 E St, So. Bosto
ne. (17-21).

Pasilinksminkite Jau 
nimo Parengime I

Remkite tuos profesijoraius Ir biz
nierius, kurie savo skelbimais remia 

1 ^Darbininką”.

GRABORIAI

I

S. Barasevičius ir Sūnus
MOTERIS PAGELBININK® 

Lietuvių Graborius-Balsamuotoja* 
Turi Notaro Teises

254 W. Broadway
SO BOSTON. MASS 

Tel. SOUth Bostcn 2590

Sūnaus gyvenamoji vieta —
838 Dorchester Avė.
Tel. COLumbia 2537

PAIEŠKO Barbora Lukaus- 
kienė gyvenanti Vokietijoje pa- ,

l ieško savo draugės Izabelės 
Paulauskienės, po antru vyru 
pavardės nežino. Ji yra kilusi 
iš Gargždų vai. Gerduvėnų kai
mo. Kas žinote prašome pra
nešti sekančiu adresu: Karoli
na Gabrienė, Box 304, E.!
Miilinocket, Me. (14-21) (i I )

Visi Naujosios Anglijos lietu
viai kviečiami pasilinksminti L. 
Vyčių 17-tos kuopos, So. Bos- 

Iton, metiniuose šokiuose. Ho
tel Continental. Cambridge, 
Mass. Gros polkas ir kitokius 
šokius Shep Wolan ir jo orkes
tras nuo 8-tos iki 12-tos valan
dos vidunakties. Bus |>olkų ir 
valcų kontestai: kalakuto do
vana ir kitos dovanos. Šokiai į- 
vyks lapkričio (November) 22 
d., šeštadienį, prieš Padėkos 
Dieną. Tat iki pasimatymo!

i Panelė.

Gyvulys mokosi iš paty-j 
rimo, žmogus ne, kadangi 
savimeilė jam draudžia 
ieškoti nepasisekimo prie
žasčių savo paties būde ir 
elgesy.

J

F .W. Foerster,

įvairūs skelbimai
REIKALINGA moteriške prie 

namų ruošos ir prižiūrėti 3 vai
kus. Gera alga, puikūs namai 
gyventi ir malonūs šeiminin
kai. Rašykite: Room 927.
89 Bo vis ton St., Boston. (21)

i

PAIEsKO Vincas Būčys, ki
lęs iš Mažeikių apskr. Ylakių, 
Kalčių kaimo, savo žmonos Al-

krautuvę — 801 Washington
St., Newtonville, Mass.

Tik stabtelėjus prie The Ca- 
mera Shop, 801 VVashington 
St., tuojaus patraukia akį tas 
turtingai įrengtas langas. Bet 
įžengus į vidų randi lietuvišką 
mielą veidą, kuris su malonu
mu teikiasi patarnauti. Tai tas mos Bučienės ir dukterų Mildos 
pats Jonas, kuris korilijono ir Genovaitės, gyvenančių Ame- 
varpų muzika skambino lietu- rikoje ar kur kitur. Taipgi pus- 
vių kolonijose, tas pats, kuris brolių Domininką ir Praną Kla- 
turėjo puikiausiai sutvarkęs ir vų, gyvenančių kur nors Ame- 
pažinęs gregorijanišką muziką 
kaip jis dirbo parapijose. Štai 
ir dabar tie puikūs “shovvcase” 
pripildyti naujomis kameromis.

rikoje. Prašau atsišaukti: V. 
Bučys, G Nilsson Kriebsens 
gat. 18, Eskilstuna, Sveden.

(14-17-21).
I
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C A S P E R
FUNERAL HOME

187 Dorchester Street 
South Boston, Mase 

Joseph f.Casper 
(KASPERAS) 

Laidotuvių Direktorius •» 
Balsamuotojas 

NOTARY RL’BLIC 
Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Koplyčia šermenims Dykai 

Tel. ŠOU Boston 1437 
ŠOU Boston 3960

I

r
i
I

YAKAVONIS
Funeral Home

741 No. Main St. 
Brockton, Mass.

V. YAKAVONIS
Laidotuvių Direktorius ir 

Balsamuotojas 
Patarnavimas Dieną ir Naktį 

Koplyčia šermenims Dykai 
Tel. Brockton 8-1580

Į

1

Myopia Club Beverage Co
GroJton Avow Islington, Mass.

ToL Dedham 13O4-W •
PRANAS GERULSKIS, Namų Tel. Dedham 1304-R

Re». Šou. 3729 Šou 4618

Lithuanian FumitureCo.
Gerai Pavyko I į

MOVERS — ; ' 
Imured and j ■ 

Bonded
Local A Long' 

Distance
Moving

826 - 328 W. Broadway 
SO. BOSTON, MASS.

Lapkr. 15 d. Bostone, įvyko 
New England Folk Festiva!, 
kuriame įvairios tautos dalyva
vo demonstruodamos savo me
ną — šokius, dainas. Lietuvius

I atstovavo Bostono
(Tautinių Šokių Grupė. 
' Ivaškienes. Vykusiai

Lietuvių 
vad. O. 
pašoko

t V. WARABOW
Funęral Service

24 Field St., Brockton, Mass
Tel. Brockton 2005 

1156 Hashington St., 
Norwood, Mass.

Tel. Nonvood 1503I

manim. Visu teisės bus pilnai

SUTVARKYMUI MIRUSIŲJŲ PALIKIMŲ
Reikalingos informacijos nuo giminių, draugų ir pažįs

tamų sekančių nesenei mirusių lietuvių:
ANTHONY LUSKAl’SKAS

Gyveno 174 Bolton St., So. Boston, Mass. 
JOSEPH SCHERVINSKAS - šIRVIN’SKAS. 
Gyveno 30 W. Broaduay, So. Boston, Mass.

JEAN V. YANKOWICZ
Gyveno 21 Davis SL, Boston. Sakoma, kad .jis buvo 

aptiekorius-
reikalingos Public Administratoriui ir Teis- 
susižinoti su

sios žinios 
? miii, ir prašau 

'.į apsaugotos.
1 ADV. F. 4.
į 302 W. Broadtvay,

BAG<M ILS,
Svuth Boston, Mass. j

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 East Broadwav 
SOUTH BOSTON. MASS

D. A. Zaletskas, F. E. Zaletskas 
Graboriai ir Balsamuotojal.

Patarnavimas dieną ir naktj 
Koplyčia šermenims Dykai.

NOTARY PUBLIC
Tel. ŠOU Boston 0819

8OU Boston 2608

i
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* SVEIKINA “DARBININKĄ” <
io 32-iu metu gyvavimo sukate oroaa šie Biznieriai ir Profesijonalai: -jo 32-jų metų gyvavimo sukakties proga šie Biznieriai ir Profesijonalai

Vincas Zinkevičius
Puiki Bučernė ir Groeernė.
Platus Valgiu Pasirinkimas

KALAKUTUS UŽSISAKYKITE DABAR
PADĖKOS DIENA ČIA PAT!

17 Arthur St., Brockton, Mass

24 Field St., Brockton, Mass.tI

mXXVXXX\XXWVVXXXXXXVXXXYWVXVVXXXWSSXXXXXW
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Warabow FuneraI Home
mira Street Cafe

A. Neviera, Savininkas

Skanūs Valgiai ir Puikūs

Gėrimai

THIRD STREET CAFE

SO. BOSTON, MASS,

»

■

I
I 

t

58 DORCHESTER ST.,

t

5 
i

Nuliūdimo Valandoje Teikiame 
Patarnavimą.

Penktadienį parvežtas iš Phi- 
ladelphijos Juožas Oesonis. Pa
laidotas iš šv. Alfonso bažny
čios. Laidotuvių direktorius 
Kavaliauskas rūpinosi velioniu. 
Velionio sesuo Ieva Petrauskie
nė parsivežė savo broliuką ir 
savo 
ilsisi

žemėje jį palaidojo. 
Viešpaties ramybėje.

PAIEŠKO

George Stukas 
vienatinis lietuvis 

grafas, So. Bostone. 
Traukiame Grupes ir 

Pavienius.
GEORGE STUKAS 

STUDIO
453 \V. Broadvvay, 
So. Boston, Mass.i 

I 
novenos knygelių zakristijonas 
Antanas Ivoška sprendžia, kad 
daugel maldininkų pirmą kar
tą tik atsilankė šv. Alfonso 
bažnyčion. Užsibaigus šiai 9 
dienų novenai, kur dr. Mende
lis atnašaus Noveną Mišių už 
intencijas visų, kurie lankė per 
9 dienas pamaldas. Tai įvyks 
prieš Nekalto Prasidėjimo 
šventę.

Kviečiame Vyrus ir Moteris 
Platus Gėrimų Pasirinkimas

į Silvestras Zavatckas, savininkas
į

I^a i

žmo-

Devynių Di'-nų Novena
Jau trylika metu kaip pirma

dieniais ir antradieniais kiek
vieną savaitę yra laikoma 14 
kartų Novena Marijos garbei 
po vardu Stebuklingo Medali- 
kėlio. Tūkstančiai maldininkų, 
katalikų ir r.ekatalikų. atsilan
ko šv. Alfonso bažnyčion į no
venos pamaldas. Bet štai pe
reitą metą mūsų klebonas kun. 
d: . Mendelis nutarė bandyti v- 
patingą 9 dienų noveną prieš 
Stebuklingo Medalikėlio atlai
dus. kurie Įvyksta lapkričio 27 
dieną.

Pakviesti du šv. Vincento iš 
Pauliaus Misijų Kongregacijos 
misijonieriai. Novena prasidėjo

šv. Alfonso Bažnyčia 
ir Misijos ,

Pereitą penktadienį, lapkričio
114 d. prelatas Vaeth, Baltimo-• 
į rėš vyskupijos direktorius ka- i 
talikiškų misijų, išdavė finan-j 
sų raportą 1947 m. Tame ra-1 
perte šv. Alfonso lietuvių baž-' 

: nyčia Baltimorėje pasirodė di- ' 
!džiausią rėmėja katalikiškų mi-: 
sijų. Baltimorės ir VVashingto- 
no arkivyskupijos parapijos 
surinko misijoms aukų $451.- 
384.00. Tos sumos $64.442.28 
buvo surinkta šv. Alfonso baž
nyčioje, 
perduota 

' $20.606.00.
i giau negu 
ti kun. L.

: naši lietuviais 
nigais Romoje.

Kotrynos relikvijos. Šios 
sveikinamos po visų no- 

pamaldų. Iš išdalintų

pirmadieni 17 d. ir
trauksis iki antradienio lapkri
čio 25 d. Ketvirtadienį, lapkri
čio 25 d.. 10 vai. rytą bus iškil
mingos Padėkos mišios, padė
koti Dievui už malones suteik
tas per 1947 metus, bet ypač 
už malones suteiktas per nove
nos devyniadienį.

Novenos pradžiai 
gražus. Virš 5.000 žmonių da
lyvavo pamaldose. Sesutės Ka- j 
zimierietės papuošė gražų alto
rėli naujai šventajai. Kotrynai i 
Laboure .ar.t kurio matėsi ne- į 
seniai iš Romos parvežtos dvi į 
šv. Kotrynos relikvijos, 
buvo 
venos

oras buvo
Vien tik mišių aukų 

misijonieriams — 
Iš tų pinigų dau- 

$2 000 buvo pasiųs- 
Tulabai. kurs rūpi- 

tremtiniais ku-

i

Jonas Glineckis,
BAY VIEW MARK ET

savininkas,
502 E. 8th St.,

So. Boston, Mass.

S

0.

Jauniausia Lietuvaičių 
Seserų Kongregacija 
Prašo Jūsų Pagalbos
Skelbiamas Nekalto 
Prasidėjimo Seserų 

Vienuolyno Naujosios 
Koplyčios Statybos 

Fondo Vajus.
Kiek Jūsų išgalės leidžia, malonėkite paaukoti! 
Kas paaukos Naujajai Koplyčiai ar kitiems 
Vienuolijos reikalams:

$1.00 — taps Kongregacijos Rėmėju 
$50.00 — taps Garbės Nariu$50.00

$100.00 — taps Amžinuoju Nariu 
o kas $500.00 aukos ar daugiau, to vardas bus 
įamžintas lentoje pakabintoje ant Koplyčios 
sienos.

Visu aukotojų vardai bus surašyti į Kop
lyčios Statytojų knygą — Aukso knygą; jie vi
si bus atmenami seserų maldose ir bus jų gerų 
darbų bei nuopelnų dalininkai.

Viešpatie, atlygink tiems, kurie dė! Tavo 
Vardo daro mums gera!

Aukas prašome siųsti:
Immaculate Conception Convent 

R. F. D. 2, Putnam, Conn.
•H

BINKEVI0IUS, Kazys, 
na Palmira ir vaikai: Kazys ir 

'Ona, Detroit, Mich.
BERNATONIENfi - Novi- 

kaitė, Emilė, iš Viešintų vai., 
, (buv. Andrio-

Ukmergės ap.) ir 
ž ■ vyras Kazimieras Bernatonis, 

dirbęs muzikos instrumentų 
dirbtuvėje, Rochester, N. Y.

BEZARIENfi - Juškytė, Ma
rija, iš Raseinių ap., Chicagoje.

BERNATAVICIENfc - Muzi- 
kevičiūtė, Marė, iš Krosnos v., 
Marijampolės a p.

BIELEVIČIUTĖS. Ieva ir 
jos sesuo, iš Marijampolės ap. 

BIELKEVIČIUS, Antanas, s. 
Antano ir Onos Pavlavičiūtės, 
gim. Liepojuje ar Minske, bet

' Panevėžio ap., 
riiškio vai..

nelė Miliauskienė, karių motinų 
dr-jos pirmininkė, rūpinasi už
kandžiais. Po “movies” bus šo
kiai, paskutinis pasilinksmini
mas prieš Adventus. Be abejo 
visi, kurie atsilankys į movies, 
pergyvens visus tuos įspūdžius, 
kurie neišdildomai buvo at
spausti jų atmintyse. -Sekma
dienį, gruodžio 14 d. įvyks me
tinis mūsų parapijinės mokyk
los vaikučių teatras.
Sesutės Mokytojos 
nors naujo, ką nors 
to. Lauksim!

iI

Šį metą 
rengia ką 
nepapras-

Nuotrupos
Mendelių mamytė buvo sun

kiai susirgusi šeštadienį, taip 
kad žmonių maldos bažnyčioje 
buvo prašomos per visas mi
šias ir visa Mendelių šeima bu
vo atvažiavusi į Baltimore. Li
gonė tačiau yra kiek geresnė. 
Lai gerasis Dievas ją stiprina.

Senukas Benešunas sunkiai 
serga. Taip pat Jonas Mandra- 

Marcelė

Bronius Bartkevičius,
VV ARRIS’ FURRIERS 

atstovas. Sveikina “Dar
bininką” ir kviečia ponias 
ir paneles pamatyti platų 
kailinių pasirinkimą, 735 
No. Main St., Brockton, 
Mass.

tėvai kilę iš Lietuvos, Mažeikių 
ap., gyv- Brighton ar Bostone.

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

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

“VISI STAR” PRODUKTAI
Įžymūs Alūs Kiekvieno Skoniui

STAR
STOCK
ALE

* Turi Pilną Stiprumą
J

BOWDOIN 
BEER

* Lengvas ir Malonus i

ALE
MURPHY’S

i

: ♦ Natūraliai Geresnis
 

Iš raporto paaiškėjo, kad šv. 
Alfonso bažnyčioje pasaulio ’ 
raupsotiems surinkta $3,405.00.

■ 1j Tėvai Marijonai lietuviai gavo' 
$2,250.72. Lietuviams tremti
niams per BALF įteikta $1,000. 
Moksleivių fondams suaukota 
$13.000.00. Sesutėms Kazimie- 
rietėms pagelbėta su $,800.00. 
Nėra to katalikiškų misijų 
kampo, kur kun. dr. Mendelisj 
nebūtų suteikęs aukos. Į pen-Į 
kis metus laiko šv. Alfonso 
bažnyčia perdavė misijoms virš 
$300.000.00. Kun. dr. Mendelis 

I priskiria Novenos pamaldų 
gražius vaisius savo dosnumui 
katalikiškoms misijoms. Die-

• vas laimina mūsų kunigų dar
bą. Į

dengimo ir šventimo proga. Į- 
žanga dykai. Paveikslai bus ro
domi net du kartu, kad visi viekas. Marcelė Bridickienė 
gautų progą matyti save ir ki- randasi Maryland General ligo
tus dalyvaujant toje istoriško- ninėje. Ten jai padaryta opero
je iškilmėje. Albertas Juškevi- cija. Mastauskas Jurgis vis dar 
čius rūpinasi muzika. Ponia A-1tebėra Mercy ligoninėje.

Visi Laukia...
Sekmadienį, lapkričio 23 d. 

parapijos salėje bus rodomi ju
damieji paveikslai — “Movies”, 
nutraukti Garbės Sąrašo ati-

Juozas Kasinskas
Ine.

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

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

Llmosirtai dėl visokių reikalų. 
Patarnavimas Dieną ir Naktj.

Galima gauti jūsų Kaimynystėje

Iš Krano ir Pakelių Krautuvėse

STAR BREWING COMPANY
BOSTON, MASS.

Tegul jie savinas mėnuli
* OLD GOLD

teikia Pasaulius
T ai kiti stato šiam pasauliui reikalavimus. Old Gold 

yra patenkinti teikiant puikiausi rūkymo malonumą 
pasaulyje!

Mūsų metodas yra paprastas. Mes tik imame pasau
lyje geriausius tabakus. Sumaišome juos su pagalba mūsų 
patyrimo beveik per 200 metų, vartojant aukMiausios rū
šies tabako lapus. Mes prižiūrim juos su dideliu malonu
mu.

Kas pasidaro? Nagi švelniausias, mėgiamiausias ciga- 
retas, kuris sueina j kontaktą su brėžuku.

Gal būt. paprotys užlaiko jus nuo gavimo to ką Old 
Gold teikia. Bet pabandykit Old Gold tik vieną kartą. Mes 
manome, kad jūs pamigsite juos!

Malonumo!
!>,»., IRI VI

Ki.-top rRlATMINT

b "1 u 01d Gold


