
Visokie karai 
Dviveidžiai 
Kai anglai traukiasi 
•

Ramiausi ir paprasčiausi 
žmonės jau neiškenčia nepasi
teiravę “kas pasauly dedas“. 
Kasdieninė spauda ir radio 
nuolat perduoda vis daugiau ir 
vis neramesnių žinių. Kalbama 
net apie keletą karų: šaltąjį 
karą, šventąjį karą, atominį 
karą ir t.t.

Šaltasis, nervų, propagandos, 
idėjų, ar kaip kitaip jį pava
dinsi, karas eina visu smarku
mu. Bolševikai su vis didėjan
čiu atkaklumu ir įžūlumu kal
tina amerikiečius kaž kokiu 
imperializmu. Jie tam tikslui 
panaudojo UN seimą, konfe
renciją Ženevoje, o taip pat ir 
taikos konferenciją Londone. 
Ten Molotovas vienas kalba 
daugiau, negu amerikiečių, an
glų ir prancūzų delegatai suė
mus kartu. Jau trys savaitės, 
kai tuščiomis ir priekabingomis 
kalbomis bolševikai nori su
žlugdyti ir šią, kaip manoma 
paskutinę, taikos konferenciją. 
Kada vakarinių valstybių vy
rai vieningai bando sustabdyti 
tas propagandines Molotovo ti
radas ir sustoti ties rimtesniu 
pagrindinių Vokietijos ir Aus
trijos klausimų svarstymu, 
Stalino patikėtinis kaip niekur 
nieko vėl stengiasi dėmesį nu
kreipti į tokius niekelius, kaip 
Albanijos ir Pakistano įsileidi
mą į “kada nors būsimą visuo
tinę taikos konferenciją’’...

•
Tačiau reikia pripažinti, kad 

Sovietai kaip anksčiau, taip ir 
dabar, trukdydami svarbiausius 
taikos ir Europos atstatymo 
klausimus, laimi savo piktiems 
tikslams. Molotovo atviras pa
siūlymas taikos konferenciją 
atidėti bent porai mėnesių ro
do, kaip Maskva suinteresuota 
delsimu. Tuo tarpu jų agentai 
stengiasi sužlugdyti Prancūzi
ją, Italiją ir užkurti Artimuo
sius Rytus (arabų kraštus). 
Tų kraštų politinės padėties ži
novai jau ne nuo šiandien tvir
tina, kad Sovietai veda nepa
prastai dviveidį žaidimą. Jie 
kursto sionistus, o tuo pačiu 
laiku slaptai ginkluoja arabus. 
Jungtinėse Tautose jie balsavo 
už Palestinos padalinimą, o per 
Kominterno agentus šaukia a- 
rabus į “šventąjį karą” prieš 
žydus, prieš Palestinos padali
nimą. Jie žino, kad tuo būdu 
supiudys vienus prieš kitus, 
ims lietis kraujas, užvirs nea
pykanta ir tą neapykantą jau 
dabar kaž kokios paslaptingos 
jėgos bando nukreipti prieš 
JAV. Tikrai keista, kad Egyp- 
to studentai ir kitų šalių karš
tieji arabai šaukia “šalin Ame
rika”, bet ko panašaus negir
dėt prieš Sov. Rusiją.

•
Balsuodamos kartu su Sovie

tais už Palestinos padalinimą 
JAV bus padariusios dar vieną 
stambią politinę ir strateginę 
klaidą. Tas nutarimas sukūrė 
dar vieną karo ir neramumų 
židinį ir, jei kokios, sudarys
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Kalėdinis “Darbininko 
numeris bus padidintas ir « 
išeis pirmadienį, gruodžio 
22 d. Prašome visų Gerb. 
Bendradarbiu, kurie rašo 
arba jau turi parašę Ka
lėdinius straipsnius, ko
respondencijas arba ži
nias, siųsti “Darbininko” 
redakcijai tuojau, kad 
gautume ne vėliau ketvir
tadienio rytą, gruodžio 18 
dieną.

Dabar prieš Kalėdas ir 
naštas vėluojasi su laiškų 
ir kitų siuntinių pristaty
mu. Taigi geriausia siųsti 
“Special Delivery” arba 
“Air Mail”, kad užsitik
rinti pristatymą.

Trenton, N. J. — New 
Jersey CIO savo dešimt- 
metiniame seime dešinieji 
išėjo prieš komunistus ir 
fašistus. Priėmė rezoliuci
ją, kuria pasmerkė komu
nistus ir fašistus, kurių 
tikslas kontroliuoti uniją, !

Atstovai dauguma balsų 
atmetė komunistų nomi
nuotą kandidatą į vice 
pirmininkus, 
pralaimėjimo 
atstovai išėjo 
nebegrįžo.

Atstovai savo rezoliuci
joje aiškiai pasako, kad

Gerb. “Darbininko" Ben
dradarbių Dėmesiui

Hew Jersey CK) Šluoja 
Lauk Komunistus
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Dubuque, Ia, vienuoliai trapistai savo rankomis statosi vienuolyną. 
Jie patys atlieka visus darbus ir už metų bus gražus vienuolynui va
rnas baigtas.

Antras Pasaulinis Karas i 
Kainavo $1,116,000,- 

000,000
I

DALYVAUKIME LDS N. A 
APSKR. SUVAŽIAVIME

Sekmadienį, gruodžio 14 gaisras. Du iš šešių vaikų 
d., 1 vai. po pietų, Šv. Pet- sudegė name. Motina, 
ro lietuvių par. bažnytinė- našlė, pavojingai andegė 

į je, W. Fifth St., So. Bos- ir po kiek laiko mirė.
bilionų dolerių).,tone įvyks Lietuvių Dar-! Kiti keturi vaikai apde- 
i „ AQtz u, bininkų Sąjungos (LDS) gė ir-gydomi ligoninėje.

Apskrities metinis suva-j ’ 
komunistų ir fašistų vai- Jungtinėms Valstybėms žiavimas. 
džios forma yra. totalita- mažai kiek mažiau, bū- i Apskrities valdyba kvie- Į 
rinė ir priešinasi mūsų tent, 330 bilionų dolerių; — T K----- -  !
valdžios formai. Taigi ko- Anglijai — 120 bilionų; 
munistai ir fašistai nega- Prancūzijai — 192 bilio- 
li vadovauti Amerikos nūs; Vokietijai 
darbininkų unijoms. lionus.

Po tokio 
komunistai 
iš seimo ir

kadApskaičiuojama, 
antrasis pasaulinis karas 
kainavo $1,116,000,000,000 
(1,116 i ' * ■ ' ;
Rusijai kainavęs 485 bi- 
lionus dolerių.

272 bi-

Prancūzijos Armija Prašalins 
Kritiką Maskvoje

Apskrities medinis šuva-

čia visas LDS kuopas iš-j 
rinkti ir įpareigoti atsto
vus dalyvauti suvažiavi-,

! Prancūzijos Darbininkai 
Grįžta Darban

Marshall'as Reikalauja Rusijos
Užbaigti Vokietijos Išnaudojimą
Rusija Kasmet Paima $500,000,000 

Vertas Turto Iš Vokietijos
Londonas, gr. 11 — Ke-jir Anglija "suverčia” 

tūrių didžiųjų užsienio'$700,000,000 į Vakarinę
ministeriu tarybos susi-į Vokietiją, kad “palaikyti 
rinkime Jung. Valstybių vokiečių gyvybę”, 
sekretorius Marshall’as 
apkaltino Rusiją i 
grobimą kasmet $500,.- 
000,000 vertės turto iš 
Vokietijos, jos okupuotos 
zonos. Jis reikalauja, kad 
Rusija sutiktų nieko ne
imti iš Vokietijos nuo 
sausio 1 d., 1948 m. f

į Jeigu prie tokio susita
rimo nebus prieita, tai J. 
V. sekretorius Marshall’as 
sako, kad veltui leidžia
mas laikas Londone. Jis 
reikalavo, 
duotų pozityvų atsakymą. 
Bet veltui, jis to nesulau- 

’kė. Daug kartų Marsha- 
(lFas bandė priversti Mo
lotovą duoti pozityvius 
atsakymus, bet niekad jų 
nesulaukė.

; pareiškė, 
kaltinimai yra be pagrin
do, ir į juos jis atsaky- rėš be Rusijos padaryti 
siąs, kaip bus reparacijų tvarką Vokietijoje, 
svarstymas.

Sekretorius Marshll’as 
‘įrodė, 
j kasmet 
!000,000 vertės Vokietijos .dalyvauti LDS apskrities 
turtą, tai Jung. Valstybės suvažiavime, So. Bostone.

I . Ov V *

. Jung. Valstybės ir Ang-
^Ja nesutiko ir nesutinka 
mokėti reparacijas iš Vo
kietijos cirkuliuojančios 
produkcijos, nes, kaip se
kretorius Marshall sakė, 
vėliau Jung. Valstybės to
kias reparacijas turėtų 
atmokėti arba Vokietijos 
ekonominė padėtis taip 

; pablogėtų, kad Vokietija 
negalėtų atsistatyti ir 
taip pat Europa.

kad Molotovas Pažymėtina, kad iki šiol 
užsienio ministeriu tary
ba nepriėjo prie jokio 
svarbesnio susitarimo Vo
kietijos ir Austrijos klau
simu. Galimas dalykas, 
kad toji konferencijos nu
truks, kaip kad nutrūko 
Maskvoje.

Vakarinės Valstybės tu-

Molotovas tik 
kad Marshall’o

Visi lietuviai katalikai 
kad kada Rusija kviečiami sekmad i e n į, 

užgrobia $500,4 gruodžio 14 d., 1 vai. p.p.

Kruvinos Riaušės Romos SrityjeParyžius, gr. 11 — Pre- 
me. Taipgi kviečia Dvasiš-j m*eras R°^ert Schuman
kius. profesionalus, biz- sa™ kalboje per radio pa- 

reiske, kad respublika 
------------ pavojingą su_ 

, ir mūsų darbi
ninkai ją pavyzdingai gy- 
jnė”. Jis atsišaukė į visus, 
ypač i darbininkus koope
ruoti visame kame, kad 
pakelti Prancūzijos gyve
nimo standartą. 

! Darbininkai ;
._____  Tik tarp anglia-i
l kasių dar yra kaikur ne
susipratimų. Kaikuriose 

i kasyklose, kurios streiko

Policija Areštavo Šimtus Darbininkų
Kurstytojų

Įnierius ir bendrai visus 
visuomenininkus, kuriems Pagyveno, 
rūpi katalikiška veikla, • kitimą,,

j dalyvauti. i ... -
LDS Centro Akcijos ko

misija, kurios pirmininku 
yra kun. Jonas Bernato
nis, planuoja su Naujais 
Metais pradėti vajų. Nau-j 
josios Anglijos apskritis;. Jį“'" 
yra Centro stambiausia'- - 
pagelbinė ranka. Taigi va-' 
jaus reikalu turime susi
rūpinti ir šiame suvažia
vime rimtai apsvarstyti.

1
I
I
tų pasispardymas turi bū
ti paskutinis prieš dabar
tinę valdžią. Jeigu jis bū
tų sėkmingas, tai šių kur
stymo ir riaušių vadai 
tikrai gautų medalius iš 
Maskvos.

Policija jau areštavo 
šimtus komunistų agita
torių, kurie bandė sulai
kyti darbininkus nuo dar
bo. Kaikur policija turėjo 
panaudoti lazdas, kada 
komunistai pasipriešino, 
ir keletą sužeidė pirmuo
se susirėmimuose.

Stebėtis tik reikia, kad 
socialistai, kurių bendra
minčiai Rusijoje ir kituo
se jos dominuojamuose 
kraštuose yra persekioja- 

įmi, talkininkauja komu-

Roma, gr. 11 — Komu- 
inistų ir socialistų kontro
liuojama darbininkų or
ganizacija paskelbė gene- 

. jralį streiką. Romoje ir 
i Romos provincijoje apie 
! milijonas darbininkų išė- 
ijo į streiką po to. kai val
džia davė darbininkams 

, ... . , , . beveik viską, ką jie reika-metu buvo užlietos, darbi- , 
ninkai negali dirbti. i a, . . . .

Angliakasiai skundžiasi,' ^Fa,.1Jos. k°munlstai ir | socialistai, matyt, per sa- 
organizavo darbi-

; prieš 
valdžią. Jiems 
ninku gerovė, 
reikalai rūpi, bet sistema-

PRANCŪZIJA GRĄŽINO NOTĄ “
jos vietą pastatyti Mas
kvos palaimintą valdžią.

Šis komunistų - socialis- nistams Italijoje.
Paryžius, gr. 11 —Pran- zijai, kad dėl jos “priešin- 

cūzijos valdžia atmetė gų veiksmų jos valdžia y-1 
Rusijos notą, nes jos są- ra atsakominga už pase- 
lygos “nepriimtinos”. Ne- kas”, 
priėmimo priežastis yra! Atrodo, kad Rusijos ir 
ta, kad Rusija pirm įteiki-Prancūzijos santykiai žy-į 
mo notos Prancūzijos val-'.miai pablogėjo, ir jie gali 
džiai, ją paskelbė savo 
spaudoje.

Rusija savo notoje, kaip 
ji buvo paskelbta Maskvo
je, praneša, kad ji praša- 
.lina iš Maskvos Prancū-

O jei anglai mus, kad Prancūzijos vai- zijos misiją ir sako, kad 
---< tai aiš- džia per tris mėnesius,ji atšaukia savo misiją iš 

rasti prie-. Prancūzijos, kurią pran-
Taipgi

Repatriacijos Viršininkas Esąs 
Komunistas

Paryžius, gr. 11 — Pulk. 
Raymond Marąuie, Pran
cūzijos repatriacijos misi
jos Maskvai viršininkas, 
kuris savo valdžią kaltina 
dėl “blogo nusiteikimo” 
link Rusijos, esąs komu
nistas per daug metų. Jis 
nori pasilikti Rusijoje.

Vienas veteranų minis- 
terio 
rand’s 
reiškė, 
quie’s 
kvoje

Francois Mitte- 
pagelbininkas pa- 
kad jeigu Mar- 

pareiškimas Mas- 
“bus patvirtintas,

i

IS

kad jie

tai jis bus prašalintas 
armijos taip greit, kaip 
tik jis sugrįš.”

Kaip žinoma, Prancūzi
jos valdžia įsakė kaiku- 
riems Rusijos diploma
tams kraustytis atgal į 
Maskvą už tai,
kurstę Prancūzijos darbi
ninkus prieš valdžią. Va
dinasi, kišosi į Prancūzi
jos vidaus reikalus. Rusi
ja dėl tokio Prancūzijos 
valdžios žygio labai užsi
rūstino. Taigi pulk. Mar
ume, kaip sako, būdamas 
komunistu, pasmerkė sa
vo valdžią. Marque, grei
čiausia, nei negrįš į Pran-

Trys Žuvo Brocktono Gaisre kad jų reikalavimai nebu-
vo pilnai patenkinti. Jie!va^es 
reikalauja, kad valdžiaBrockton, Mass. — Iš

ražiaus pertaisytame na-j nuo kasyklų ištrauktų po- 
me, 612 Pearl St., kilo liciją ir kariuomenę.

dabartinę 
ne darbi
ne krašto

ATGAL RUSIJAI
priekabę raudonajai armijai į- 
sibrauti į Palestiną “tvarkai 
palaikyti”. Tada ne tik Turkija 
atsidurtų iš visų pusių apsupta,.
bet ir anglų gyvybinis kelias CŪziją, jeigu tik jo pareiš- 
(Suezo kanalas) ir amerikiečių Į kimai pasitvirtins. Sako- 
žibalo koncesijos reikalautų n}a» kad Marquie, nežiū- 
ginkluotos apsaugos. Anglai ta- F0, Rusijos vai
tai pramatė, todėl Palestinos džia įsakė jam ir jo pa- 
padalinimo klausime nuo bai- gelbininkams išsikrausty- 
savimo susilaikė, o dabar skel- rūpinasi jgauti leidimą 
bia, kad nuo gruodžio 15 d. jau pasilikti Rusijoje, 
ir kariuomenę pradėsią iš tos| Pulk. Marquie pareiški- 
šalies atitraukti. C ' ' 
iš kur nors traukiasi, tai aiš- džia per 
kus ženklas artėjančios krūvi- planavo kaip 
nosios audros. Kaip visi žino, žastį prašalinti Rusijos cūzai prašalino, 
anglai savo kraujo lieti nesis- diplomatus iš Prancūzijos, keršydama panaikina su« 

visa komunistų sitarimą su Prancūzija, 
su didžiausiu pa- pristatyti jai grūdus.
__  Rusija grasina Prancū-

kubina. Pasaulio žydai trium- įtalpino 
fuoja, bet Palestinos klausimas spauda_

dar toli gražu nebaigtas. C. Litenkinimu.

visai nutrukti.

Dvynukai Sujungtomis 
Galvomis

ŠiomisIndianapolis
dienomis James W. Riley 
ligoninėje gimė dvynukai, 
kurie yra sujungti trimis 
pakaušių kaulais.

Dvynukai atrodo sveiki, 
bet gydytojai teigia, kad 
jie ilgai negyvens.

Lietuviu Radio Programa
ŠEŠTADIENJ, 1:15—2:15 P. M. 

1230 KILOCYCLES —WESX .SALĖM, MASS.

šeštadienį, gruodžio 13 d., 1:15 vai. po pietų į- 
vyks lietuvių radio programa. Tai bus šios radio 
programos trylikos metų sukaktis. Lietu v i š k o s 
liaudies dainos, muzikos kuriniai, pranešimai, svei
kinimai ir kalbelės plauks oro bangomis iš VVESX 
stoties. Salėm.

Pasukite savo radio rodyklę ant 1230 kilocyc
les ir klausykite programos.

Profesionalai ir biznieriai, kurie norite pasvei
kinti savuosius Kalėdų ir Nauju Metų proga, siųs
kite sveikinimus žemiau paduotu adresu.

DARBININKAS RADIO
366 West Broadvvay, So. Boston 27, Msu.

Tel. SOlTth Boston 2680 arba NORwoo<l 1449

f
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ĮVAIRIOS žiniosc

SUSIDAUŽĖ ARMIJOS 
LĖKTUVAS

Trn«nnir 1--I- /»-!?--irUffldndS ntlMMUJd MnOS 
Racionuoti Maistą

UashingtoR, D. C. — 
(Šiomis dienomis J. V. Ad- 

kuriuo važiavo kė valdžios Darbo Santy- ministracija įteikė Kon- 
, susidaužė ir' kių Taryba už tai, kad u- gresui kalių, reikalaujant 

di- nijos viršininkai atsisakė galios Prezidentui racio- 
Š. A- pasirašyti ir priduoti afi- nuoti mėsą, gasoliną ir ki- 

idevitus, pareikšdami. kad tus reikmenis.
Taipgi reikalauja galios 

ir supirkti 
kviečius ir kitus ūkio pro
duktus.

Jung. Valstybių armijos padaryti, nes taip patvar- 
lėktuvas, kuriuo važiavo • 
29 asmenys, i 
sudegė Labrador’e, 
džiame pusiasalvj, 
merikoj.

J. V. Oro Jėgų viršinin- jie nėra komunistai, kaip

i

kai pranešė, kad nelaimės reikalauja Taft-Hartley į-• racionuoti 
tyrinėtojai jau pasiekė statymas, 
vietą. Tikisi, kad kas nors 
iš 29 asmenų išliko gyvas. 
Tačiau kol kas negali ži-! 
noti, nes tyrinėtojai netu-; 
ri radio ir negali pranešti.

---------------- i
Reimngton Rand Nutraukė ;

60,000,000 Darbininkų 
Dirbs 1948

\Vashington, D. C. —Ro- 
bert C. Goodwin. United

Rusija 6aR Prarasti Rega- 
racijas Iš VaifeHj®

Washington, D. C., gr. 
11 — Jeigu užsienio mi-

Ryši® Su CIO

I

2

Paminklą

j

Kaip jau žinoma, J. E. 
Arkivyskupo Richard J. 
Cushing, D. D. rezidenci
joj įvykusiame lietuvių 
susirinkime sudar y t a s 

i Lietuvių Komitetas pra- 
j vesti vajų dėl Carney Li
goninės statybos. Susirin- 

’ kimui vadovavo pats Ar
kivyskupas, ir jis atsi
šaukė į visus, kad jam 
pagelbėtų sukelti du mili
jonus dolerių pastatymui 

i naujų Carney ligoninei 
namų.

Garbingasis Ganytojas 
pareiškė: “Jūs, lietuviai

mu pastatymo Carney li
goninei.

Lietuvių Komiteto adre
sas yra:
Carney Hospital BuiMing Fund

Lithuanian Committee
366 W. Broadway, 

So. Boston 27, Mass.
Tel. SOuth Boston 8-3520

Čekius ar Money Orders 
išrašykite Dr. A. L. Kapo- 
chy, Tres. vardu ir siųski
te jo adresu: 517 E. 
Broadtvay, So. Boston 27, 
Mass. Galite siųsti arba 
priduoti ir J. E. Arkivys- 

, . _ kupui Richard J. Cushing,
.e: " D. D„ tik pažymėkite, kad 

butų kredituota lietu
viams — Lietuvių Komi
tetui.

j Lietuvių Komitetas yra 
užsibrėžęs ruošti įvairius 
parengimus Carney ligo
ninės statybos fondui. Pa-

aš jums pagelbėsiu, kaip 
jums bus reikalinga”.

Carney ligoninė So. Bos
tone tarnauja ne vienai 
tautai, bet visoms. Ji yra 
didžiausioje lietuvių kolo
nijoje. Taigi lietuviai ir 
užsibrėžė pasistatyti tos remkj£e savo gaUsiu daly- 
ligomnes naujuose na- vavimu>
muose sau ir savo jauno- j 
sioms kartoms atmintiną i 
paminklą, būtent, lietuvių- 
vardu įtaisyti nors vieną, 
kambarį su naujausiais ir- 
moderniškiausiais įrengi-; 
mais. F 
$25.000.

Lietuvių Komitetas jau 
pradėjo aukų priėmimo iri 
rinkimo vajų. Aukos jau- 
plaukia. Kaip tik susida-į 
rys didesnis skaičius au
kotojų, jų vardus paskelb
sime spaudoje.

Mes visi suprantame, 
kad ligoninė visiems yra 
reikalinga. Mes. lietuviai, 
šiais laikais savo ligoni-: 
nės negalime pasistatyti, Į 
bet mes galime prisidėti i 
prie ligoninės, kuri ir 
mums lygiai tarnautų, 
kur ir mūsų, lietuvių var
das būtų įrašytas, kaipo 
fundatorių.

Mes gerai žinome, kad ir 
mes, rinkdami aukas Lie
tuvos išlaisvinimui arba 
lietuvių tremtinių šelpi
mui neapseiname be kita
taučių pagalbos. Ameri
kos Katalikų Vyskupai 
aukojo desetkus tūkstan
čių dolerių Lietuvos ir lie
tuvių reikalams. Ruošda
mi Tag Day, mes atsišau
kiame į visus ir prašome 
aukų. Taigi ir mes, nors 
maža dalele, turime prisi
dėti dabar prie naujų na-

Statės Emplovment Ser- njsterių tarybos konferen- 
prana-!clJa Londone nutruktų, 

jįr_ tai ir karo skolų pervedi
mas iš vakarinės Vokieti
jos Rusijai ir jos patai- 

; kaujančioms valstybėms 
Spėjama, kad ūkyse bus būtų sulaikytos. Taip

vice_______ direktorius.
v- šauja, kad 1948 m.Nteu York, N. Y. — Re- , </ j • i i •- . j t banciu darbininkų skai-nungton Rand. Ine pra- į 60.Mt0.Mt0. 

nesą, kad ji nutraukė ry
šius su United Electrical F
Radio and Machine Wor- darbininkų trūkumas, tvirtina Senato Apropria-
kers. CIO, kuri atstovavo Taigi valdžia padarė su- cįjų Komitetas.

’• ♦

Sunkiai sužeistųjų karių metinio vajaus iš
pardavimo “Forget-Me-Not” proga, mažytė ve
teranų atstovė įteikia ir Prezidentui Trumanui 
*deną iš anų ženklų. Tas įvyko Alexandria, Va.

10.000 tos kompanijos tartį su Meksika, kad iš j 
darbininkų įvairiose dirb-.to krašto būtų galima at- 
tuvėse. .vežti darbininkus darbui

Kompanija turėjo tai ūkyse.
Britai Uždarė Jer 

Vartus
r/

DĖL p. A. DEVENIENĖS PASI 
SAKYMO APIE SKRYNINGĄ

Amerikiečiai Perdaug

AMERIKIEČIŲ NUSITEIKIMAS i n 
PRIEŠ RUSIJĄ DIDĖJA

D. C.,
Senatorius Stvles merikieėių

Jeruzalė, Palestina, gr.
. — Kilus žiauriems ara- 

j bų ir žydų susikirtimams 
Jeruzalės gatvėse, Britų 
kariuomenė uždarė visus

. gr/traktuoti), kokį skaičių a-{kelius į tą miestą.~ kad 
h-triitc. i-,ziZi,| Rusija isilei—' niekas negalėtų įvažiuoti,

VVashington,
11
Bridges. respublikonas iš džia ir kaip juos traktuo- ir 
Nevv Hampshire. įteikė re- ja už geležinės uždangos.” 
zoliuciją, kad Jung. Vals-‘ Visiems yra žinoma, kad 
tybės neišduotų rusams Rusija pasirenkamus a- 
daugiau vizų įvažiuoti į šį merikiečius įsileidžia, ir 
kraštą, kaip kad Rusi ja ’ įsileidžiamieji neturi pil-* 
išduoda amerikiečiams į; nps laisvės, o mes. ameri-! 
važiuoti į Rusiją. kiečiai leidžiame 1

!lVadinasi, kaip tu man 
taip aš tau. Remtinas su
manymas. Jeigu Senato-. 
riaus Bridges 
būtų priimta, 
pritaikyta ne 
bet ir kitiems 
taikaujantiems kraštams.

Senatorius Bridges. ku-’rištinės organizacijos na- 
ris yra Senato Apropria- rių, kuri turi savo sky- 
cijų Komiteto pirminin-! rius užsienyj. Policija ra
kąs, pareiškė, kad jo tiks-’do komunistų stovykloje 
las yra “įleisti tik tokį Trani. kuri yra apie 25 
skaičių Rusijos viršinin- mylios nuo Adriatikos pa
kų. Rusijos piliečių arba, kraščio. įvairių ginklų ir 
Rusijos spaudos atstovų!amunicijos ir slaptą radio 
(ir lygiai taip pat juos i siuntėją.

Tremtinių laikraštis 
“Mūsų Kelias” 1947 m. 
spalių m. 30 d. Nr. 45 at
spausdino pasikalbėjimą 
su p. A. Deveniene, kuriai 
skriningo reikalu buvo 
užduotas toks klausimas:

malšina sukilėlius.

Ir Vėl Tremtinius 
Skreaningiies

I

laisvai Pergyventi tuos siaubus
Jau tremtiniai priprato

I

i

Daug rūpesčių trem-! 
tiniams kelia numatomieji į Į IRO statutą 
IRO skryningai. Gal Tam-Įskriningas 
štai yra žinoma, kuriam 
tikslui jie bus daromi?”

Į tą klausimą p. Deve- 
nienė atsakė — taip:
— “Be reikalo tie rūpes-

Rusijos atstovams kalbe- vadinamus skreaningais, čiai. Naujoji organizacija,
J T’XT>DA 1____ -_______• i______•_________ _______

r ti ir net prieš mūsų kraš* kurie TjMtRA laikais pa* perėmusi tremtinius savo
to reikalus.

taizj"ubūžųj 60 Stovu Itatijoje 
tik Rusijai/ Bari, Italija — Šiomis 
Rusijai pa- dienomis policija areštavo 

60 slavų, komunistų tero-

reikalavo daug nekaltų globon, nori žinoti tikslų 
baigiantis jų skaičių, pasiskirstymą 

profesijomis, t. y. nori su-

- i

i 
f

aukų. Nors 1
UNRRA veiklai ir prade
dant kurtis naujai tremti
nius globojančiai organi
zacijai IRO buvo tikrinta, 
kad daugiau skreaningų 
nebebus. Tiesa, buvo pa
minėta. kad IRO darys 
kokį tai patikrinimą, ku
ris bus tik klasifikacija 
tremtinių. Dabar jau pra
dėta praktiškai skreanin- 
gą vykdyti. Tremtinio šei
mos galva turi užpildyti 
tam tikrą ankietą, kurioje 
yra per 50 klausimų. 
Klausimai yra tiek smul
kūs ir taip giliai išnagri- 
nėją tremtinio gyvenimą, 
net ir kur gyvenai ir ką 
dirbai nepriklausomybės 

į laikais savo tėvynėje. Ši- 
i tokie klausimai atrodo, 
;kad neturėtų nieko ben- 
!dro turėti su šelpimo for- 
j mos nustatymu. Kam 
i šiandie svarbu ar tremti- 
Inis 1935 - 1939 metais gy- 
iveno Kaune ar Šiauliuose.
Be to daugelis 1941 me
tais turėjo slapstytis ir 
kaip jis šiandie gali nuro
dyti visas vietas kur jis 
buvo. Jei tremtinys para
šys teisybę ir sovietiniai 
agentai tai sužinos, tai to
kio giminėms ir pažįsta
miems tėvynėje baigta. 
Kam gi IRO ponai tuo no
ri pasitarnauti? Be to, 
prasidėjęs skryningas bri-

kad skriningas tremti
niams sukelia daug rūpes
čių ir nerimasties, o tas 
jau laužo ir dilina tremti
nių dvasią ir jėgas, gi tie 
tremtiniai, kuriems skri
ningas nutraukia pašalpą, 
ir fiziniai yra naikinami, 

įrašytas
dabar ir yra 

vykdomas.
I

Kasdieninė duona, ku
rią “aprūpinimo” pavadi
nimu gauname • iš IRO, 
mums yra būtina kūno jė
goms išlaikyti. Per šį 
skriningą mes galim būti 
iš D. P. statuso pervesti į 
pabėgėlių statusą ir tuo 

r____ ____ 1 .. _______ būdu mums ta kasdieninė
daryti savo tikslią statis-įduona gali būti atimta, 
tiką, kuria naudosis, sprę-iKad mes dėl to rūpinamės 
sdama tremtinių apgyven--— p. Deveniene žino, bet 
dinimo klausimus. Be to,įmes nežinom ir nesupran- 
po pirmųjų skryningų liko!tam, kodėl p. Deveniene 
neišspręsta daug skundų, pavadino tuos mūsų rū- 
todėl nori perskryninguo- pėsčius bereikalingais? 
ti ir netekusius D.P. sta-į 
tušo. Kaip visiems žino
ma, IRO statute yra įves
tas naujas — refugees 
(pabėgėliai) — statusas. 
Tie tremtiniai, kurie pa
klius į šią kategoriją, 
nors ir negaus aprūpinimo 
visada galės pasinaudoti 
emigracijos teise”.

Labai keistą įspūdį 
tremtiniams sudarė šis p. 
Devenienės į.________
nes ji tik pakartojo seniai i dalyvaus 51 atstovas, nes 
ir daug kartų girdėtus Rusijos blokas 
IRO valdininkų žodžius, dalyvauti. F _

Kajatonas.

"Mažasis Susirinkimas" 
Įvyks Sausio 5

Lake Success, N. Y. gr. 
11 — Jung. Tautų genera- 
lis sekr. Trygvie Lie su
šauks pirmą J. T. Mažąjį 
Susirinkimą sausio 5 d.

Tame susirinkime iš 57V* MAm * I

pareiškimas, i Jungtinių _ Tautų atstovų

i atsisako
Rusija ir jos 

kasdien dominuojamos tautos pla- 
___ ______ __ mūsų nu°Ja 
skaičių puikiausiai žino Susirinkimą. Tikėkime ar 
ir nė vienai stovyklai ne- ne» Rusijos ir jos paka-

Tie valdininkai 
mus suskaito ir boikotuoti Mažąjį

išduoda daugiau maisto
negu joje gyvena tremti- sklandesnis.

likų ir susirinkimas bus

nių. Profesijomis, arba 
kokį kuris amatą moka
me, esame irgi daug kar
tų surašinėti ir žinom, 
kad tie sąrašai tebėra, tai 
vien dėl tokios statistikos 
vykdyti naują skriningą 
nėra jokio reikalo. Tad 
mes netikim nei p. Deve- 
nienės nei IRO valdinin-

Marianapolis Has A 
BowlBid!

Nacionalės Moterų Blai- 
Pasižadėta sukelti, vybės organizacijos pir- 

jmininkė Mrs. D. Leigh 
Colvin sako, kad ameri
kiečiai perdaug geria. Ji 
sako, kad žmonės girtavi
mui per metus išleidžia — 
$8,770,000,000.

i Per metus išgeria 231 
imilioną galionų stipriųjų 
i gėrimų, 140 milionų galio
nų vyno ir 79 milionus 
statinių alaus.

Kalėdos Čia Pat
Anna Kaskas, Metropo

litan Operos artistė, šio
mis dienomis įdainavo 4 
lietuviškas liaudies daine
les ir dvi angliškas. Plok
štelės (records) yra sudė
tos į gražų albumą, ant 
kurio viršelio yra ir art. 
Onos Kaskas (Katkaus- 
kaitės) gražus paveikslas. 
Šias plokšteles (records) 
su albumu galite gauti 
“Darbininko” adminis
tracijoj, 366 W. Broad- 

’way, So. Boston 27, Mass. 
•Kaina — $5.00, su per- 
• siuntimu — $5.50.
į Tai graži ir atmintina 
|Kalėdinė dovana. Užsisa
kykite dabar.

I
i

| KELLY BROS. INC. 
Gardner, Mass.t ii

Marianai >olis Preparatory
School has accepted a n invita- 
tion for its football team to 
play in Lvnn’s great Manning 
Bowl on Sunday, December 14. 

|tų zonoje Oldenburge ro-Įkų tokiems tvirtinimams, įTh>s secondary school athletic 
do jau pačioje pradžioje 
skandalingus davinius. 
Čia daugiausiai buvo gi
lintasi kodėl tremtinis ap
leido tėvynę. Per vieną 
dieną buvo apklausta 10 
asmenų iš kurių 9 buvo 
pranešta, kad jie išjungia
mi iš IRO šelpiamųjų 
skaičiaus.

nes mums yra žinoma ki
tokia to skriningo istori
ja.

IRO statutą J. Tautų or
ganizacijoj svarstant pa
kartotino skriningo reika
lavo tie, kurie trokšta mū
sų sunaikinimo, nes iš 
praėjusių skriningų prak
tikos jiems buvo žinoma,

event. called the Shoe Bowl. is 
to be the plavoff for the Kast
om U. S. Prep. School foot- 
ball Championship title.

Hcre a Lithuanian school 
team the first timo in big foot- 
ball action. Marianapolis v.s. 
Bullias Academy. Sundav. De- 
cember 14 at 1:30 p. m. in 
Lyrm’o Shoe Dovd Cla-^ic’

CHAIR - TOWN
CO-OPERATIVE BANK

74 MAIN STREET

GARDNER, ♦ MASSACHtiSETTS

SEASON’8 GREETINGS
FROM !

C. H. Hartshorn, Ine.----------------- f
Manufacturcrs of

Maplr Living Room Fumitnre 
arai

Fibrr Stroikrs

562 Main Street
GARDNER, MASSACHUSETTS
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Atsiniink tremtinius! Sušalusiems ir alkaniems nelinksmos 
jiems bus Kalėdos...

3

±

vargas, pažeminimas, iš-' 
naudojimas...

Nekalbant apie platesnį, 
mūsų perkėlimą Angį i jon, 
kur mūsų tautiečiai atsi
dūrė nebendruomeninėse 
sąlygose (atskirti vieni 
nuo kitu, išardytos šei
mos), i Kanadą, Australija ir kitur veža tik rinkti-' 
nius vien*nmgius — vyrus 
ir mergaites, kruopščiau
siai išrenkant pagal ūgio 
ir svorio prooorci ią. oa^al
metus, suskaitant dantis, “Kristus gyvena many- 
iščiupinėjant muskulus, je!” — Ši tiesa buvo Tau- 
išbandant dirksnius rafi- tu Anaštalo gyvenimo tai- 
nuočiausiais būdais... svklė. Josios stumiamas,

už ki
tus. buvo “pavojuose ant 
iūros, navniuose tam ne
tikru broliu; varge ir' 
skurde, daugelyje budėji
mu, alkyj ir troškime.

JOd&iauA, §

DARBAS

Komunistų propaganda, kuri kaštuoja daug mi
lijonų žmonių pinigų, padaro be galo daug žalos tau
toms, kurios nebuvo arčiau susidūrusios su komuniz
mu. Ji paremta ant garsaus Volterio posakio: “šmeižk 
ir šmeižk, tai vis kas nors prilips”. Tą taisyklę pato
bulino Hitleris, pasakęs: “juo didesnis ir drąsesnis 
melas, juo greičiau žmonės patikės”. O bolševikai tai 
padarė melą antrąja savo prigimtimi. Tuo būdu žmo
nės, klausydami melagingų komunistų pažadų, duo
dasi suviliojami, neapdairiai su komunistais ima san
tykiauti ir vieną gražią dieną pasijunta įpainioti į 
komunizmo tinklą, kurio nebepajėgia sutraukyti, nes 
komunistai gudriai pasižaboja darbininkų unijas ir 
nuolatiniais streikais paalsina šalį iki paskutinio be
jėgiškumo. Tokį apverktiną vaizdą dabar stebime 
Prancūzijoj ir Italijoj. Tos dvi šalys dar tik tiek lai
mingos, kad į jas neįsibrovė raudonoji armija. Jos 
dar tebegali kovoti. Gi tos šalys, kurias okupavo ru
sų kariuomenė, jau pavergtos. Jose viešpatauja mili- 
tarinis ir policinis despotizmas.

Prancūzija ir Italija dar tebekovoja. Jos turi ga
limybių persirgti komunizmo ligą. Tas biaurus vėžys 
dar gali būt pašalintas iš tautos organizmo. Skaudi 
operacija gali pavykti. Prancūzijoj netikėtai iškilo 
mažai težinoma ligi šiol asmenybė — Robertas Shu- 
manas. Jis kilęs iš Lotaringijos, vokiškai auklėtas, 
prancūziškai kalba, kaip tai sakoma, su žymiu sve- 
timtautišku akcentu. Kaip tik dėlto jis labai kuklus, 
į priekį nelenda. Jei tokioj krizėj parlamentas pavedė 
Shumanui tautos vadovybę, tai tas kuklus žmogus 
turi turėt stambių ypatumų, kurie išeina aikštėn kaip 
tik sunkiausiose tautos gyvenimo valandose. Tuojau 
pasirodė, kad Shumanui tų ypatumų netrūkstą. Užuot 
gaišinti laiką tuščiuose parlamentariniuose ginčiuose, 
jis griebėsi darbo. Netikėtai suėmė 19 stambių komu
nistinių svetimšalių agitatorių, nugabeno juos toli už 
Prancūzijos sienų ir paleido. Taip pat atleido iš tar
nybos 60 nepatikimų policijos viršininkų. Sumobili
zavo keletą divizijų kariuomenės ir atėmė keletą 
miestų, kuriuos komunistai buvo okupavę, žodžiu, 
Shumanas panaudoja komunistų taktiką: kumštis 
prieš kumštį. Atrodo, kad gatvinės riaušės nebeteko 
prasmės: jei kariuomenė komunistų nesupropagan- 
duota, persvara yra vyriausybės pusėje. Daug bė
džiau su streikais. Juos likviduoti be galo sunkus už
davinys, nes reikia turėti pakankamai darbininkų, ku
rie užimtų streikierių vietas (ten, kur streikai yra 
politinio pobūdžio) ir daug kariuomenės streikierius 
sudrausti. Jei didžiumą politinių streikų Shumanas 
pajėgs likviduoti, Prancūzija bus išgelbėta. K.

demokratiškos 
ir Australijos 

bijosi pamo-

Keistai atrodo, kai krik- jis dirbo daugiau 
ščioniškai 
Kanados 
darbdaviai 
kytų imigrantų; jie nepa
geidauja nei beraščių, nei 
daugiau kaip pradžios mo- daugelyje pasninkų, šal- 
kyklos išsilavinimo žmo- tvje ir nuogume?” skelb

imų; klysta jie, kad pa-damas Kristaus žodi “ka- 
mokytas lietuvis ar kitos raliu ir Izraelio vaikų aki- j 
tautos DP nemokės būti vaizdo j.” Vienybės su Kri- 
juodadarbiu ir, pagal Nit- stumi gaivinamas, jis pri- 
sches viršžmogio filosofi- kėlė merdintį senovės pa- 
ją, gera trąša “geresnei sauli, kad pamatytų auš- 
būtybei”... .tančią Kristaus Dieną.

KEISTAS ELGESYS
Keista, kad ir tokios kaip įrodymas drąsių jo 

kultūringos ir demokrati-j paties žodžių: “Esu gy
nės valstybės kaip Danija vas, tačiau jau nebe aš, 
ir Belgija, pačios būda-į bet yra gyvas manyje 
mos panašiame pavojuje, Kristus.
piktai išnaudoja be savo “Jūs esate mūsų laiš-

■ valstybių likusių tautų kas... parašytas ne rašalu,
■ žmones. Tokia žemės ūkio bet gyvojo Dievo Dvasia;

mii atlikti nrhjT 'hėpfi npr Bu vaKarais J1 aziaugiasi šalis _ karališkoji Dani- ne ant akmeninių lentų, nn atlikti arna Degti per j k či Vakarais j karta bet ant kūniniu širdies
laimės ieškoti”. ! n‘L spaudoje nuska m b ej o.: plokščių.

tenka nusivylimo ir kar- vercla pusbadziauti j ka-! Atsivertusieji ir Dievo 
zetmes stovyklas suvary- malonės sustiprinti krikš- 

čionys, kurie Kristuje at
naujino pasaulį, yra nesu
griaunamas įrody mas, 
kad Povilo širdyje gyveno 
pats Viešpats. Tai yra jo 
pačio širdies sukeltas eu-

Apleidžiam Tą Kraštą
(Laiškas iš Europos)

HAMBURGĄ IR BRE
MENĄ PRISIMINUS
Kai lietuvis vaikščioja ;

Hamburgo ar Bremeno! 
uostų krantinėmis, 
prisimena anie sunkūs 
Lietuvai laikai, kai mas- 
kolio batas Tėvynę trypė, 
kai Lietuvoje nebuvo “a-’ 
nei druko, anei rašto”, kai 
mūsų tėvukai turėjo 25 
metų karinę prievolę ca-

«• •

LIKIMAS SU VAKA
RAIS

Atlikusi savo misiją Ry- 
i šimtme

čius ta pati nuožmioji 
Maskva tūnojo Lietuvos 
pašonėje, laukdama pro
gos atsigauti ir iškilti, su 
visu civilizuotu pasauliu 
Lietuva po Kolumbo nusi
grįžo į Vakarus ir su Va
karais surišo savo likimą. 
Su Vakarais Ji džiaugiasi

I

ir rankose, 
kol vyriška 

kurį 
yra 

kar- 
blaš-

i

Nuo to laiko, kai Jūs, tumo patirti... 
mieli Amerikos Lietuviai! Kaip anais metais Jūs, 
Žilagalviai, skausmingo- taip šiandien mes sėdam

tus lietuvius ir kitus 
_ _ tremtinius... Dar keisčiau,

mis širdimis sėdote į lai- tuose pačiuose uostuose į kai tokia Belgija, taip pat 
vus Hamburgo ar Breme- laivus skausmingomis šir- daug skausmo patyrusi iš 
no uostuose plaukti į ne- dimis, nes apleidžiam tą Vokietijos, gražiais paža- 
žinią, pasitikėdami vien kontinentą ne savo noru, dais suverbavusi tūkstan- 
savo sveikata, laime ir vii- Tiesa, Tėvynės ilgesio čius DP vvru anglims kas- 

kiek apmarin- ti, neorisilaiko pasirašytų 
metus išbuvus sutarčių ir atsikviestus 

Vokietijoj, DP traktuoja kaip betei-

7 7 tinga Amerika, — praėjo skausmas 
daug metų ir Nemunu tas kelis 
daug vandens j Baltiją nesvetingoj 
nutekėjo, bet Europoje vienok mus slegia nuliūdi- sius žmones, ne ką geriau 
nedaug kas bepasikeitė. mas, kad turime palikti... kaip vokiečių belaisvius; 
Kaip ir tada, senutė Euro- tą mielą kontinentą, ku- pasirašytų sutarčių vyk- 
pa serga ir dar daugiau riame yra mūsų Tėvynė, dymo reikalaujančius net 
negaluoja, net ant bedug-— tą prietiltį, iš kurio, per kalėjimus grąžina at
neš kranto 
nors ir kelias nevykusias 
operacijas pergyvenusi.

Per tą laiką pasikeitė 
Lietuvos veidas, išaugo 
kelios naujos kartos, Lie
tuvių Tauta atsigavo ir 

Duokime savo auką lietuviams tremtiniams šelpti atsistojo kultūrin g ų j ų 
per BALF skyrius, savo organizacijas ir įstaigas, ku- tautų tarpe, bet — nepasi- venti Tavo šalelėj”, nes ir 
rios gautas aukas persiunčia BALF centrui, arba tuo- keitė pavojai Lietuvai, tik už jūrų, nors ir iškilmin- 
jau siųskime sekančiu adresu:

United Lithuanian Relief Fund of America, Ine.
105 Grand St., Brooklyn 11. N. Y.

atsidūrusi, pasikeitus sąlygoms, mes gal. O Belgijos ministeris 
ir pėsti namo pareitume... tokiais gražiais žodžiais

Į KAS MUSŲ LAUKIA?
Nedžiugiai, bet skaus

mingai ir svajingai skam
ba “Lietuva brangi, mano 

; Tėvynė”, “Sudiev, Lietu
va, man linksma buvo gy-
..X * — - . - . J — 'V. ...

jie dar žiauriau pasireiškė gai skelbiamų žmonišku- 
ir verčia mus... eiti Jūsų mo principų dvidešimta- 

, pėdomis. Ijam amžiuje, mūsų laukia

charistinis judėjimas, tai mažučiai,

atvykusius DP sutiko, a- 
pie didelę laisvę (turbūt 
tik belgams ir darbda
viams!) Belgijoj kalbėjo... 
Ir Danija, ir Belgija tur
būt užmiršo, kad dar va
kar sėdėjo, o gal neužilgo 
ir vėl teks sėdėti su žmo
nėmis iš dabartinių DP 
prie tarptautinių derybų

Pradžia 3*čiame pusi. I džiaugti;

Darbas, visados einąs į 
priekį nesustingstas vie
toje, nors ir visi laikraš
čiai ji vadintų “mūsų lai
kų mokytoju”.

Malonės irvvenime vra 
dėsnis, parhloškiąs tingi
nius ir pakeliąs veikliuo
sius: Tiek gauname malo
nės. kiek reikia padaryti 
darbo.

Ne linksmam lėbavimui, 
ne saldžiam snūduriavi
mui Dievas duoda malo
nės. Ne! Ji yra ugnis, de
ganti širdyse 
deganti tol,
valia padaro darbą, 
turėjo padaryti. Ji 
Mykolo Arkangelo 
das, švytruodamas 
kąs Dievo priešus.

Šis dėsnis tinka ir atski
roms malonėms.

Šv. Komunijoj į žmo
gaus širdį nužengia įsikū
nijusi malonės Pilnybė; 
žmogus tada priima pat 
malonių Davėją. Iš to lo
giška eina, kad šito žmo
gaus darbai turi būti 
Kristaus darbai.

Kristaus darbai — taigi 
ne pamaldūs pasidrąsini- 
mai, ne svajingos mintys 
ir gražūs pasižadėjimai, 
bet darbai.

Kristaus darbai — ne 
menkučiai dar

beliai; ne darbai, galimi 
padaryti ir stabmeldžio, 
kuriame Kristus negyve
na: bet darbai, verti tavy
je gyvenančio Dievo Sū
naus — tikri Kristaus 
darbai.

Kristus gyvena manyje. 
Taigi ne paprastas žmo
gus, ne ribotas ir darbo 
bijąs žmogus, bet Kristus, 
per kurį “sutverta visa

tūkstančiais balsu jojo 
sieloj skambėjusio Eucha
ristinio Kongreso nutari
mai:

Kilnus, pasiaukojąs dar
bas yra vienintelis tikras 
eucharistinio judė j i m o 
ženklas;

Darbas, nežinąs nuovar
gio, nežinąs savimeilės, 
darbas visose gyvenimo 
srityse;

) Drąsus darbas, nors jis danguje ir žemėje, 
ir priešintųsi “reputaci- —------
jai” arba “ 
niui;”

Patvarus darbas, darbas Tavyje gyvena pats vai- 
ligi galo, nors pasiektoji singojo gyvenimo darbas, 
garbė ir labai viliotų žmo-'darbas rengiąs Dievo Ka- 
gų jau pasilsėti ir ja pasi-į ralystę ir duodąs visam 

; Ikam gyvybę.

Kristus gyvena tavyje, 
mados sko- Taigi ne koks Jo atsimini

mas skraido tavo sieloj.

A. J. Stanius.

Netikėtai, tolimais ir nuostabiais keliais 
gavau pluoštelį žinių apie buvusį Lietuvos 
Partizanų veikimą. Daug kas nutylėta dėl 
visiems suprantamų priežasčių.

Džiaugsmingas susitikimas
Dar keletas žingsnių aukštyn ir žemyn, 

kairėn ir dešinėn, pasirodė silpna šviesa. Du 
nuo galvos iki kojų ginkluoti sargybiniai 
stovėjo prie durų. Vadovas vėl pakartojo 
slaptažodį.

Sargybiniai nė nesukrutėjo. Tik jų gyvos 
akys blizgėjo iš po šalmų. Vadovas tiesiai 
vedė prie kitų durų ir pats jas atidarė. Visi 
suėjo į didelį kambarį. Oras labai tvankus. 
Apšviestas dviem lajinėm lempom. Kampe 
prie iš paprastų lentų sukalto stalo sėdėjo 
senyvas vyras, užsidėjęs telefono ausinius. 
Čia pat stovėjo radijo aparatas.

Vadovas drąsiai priėjo prie stalo ir pasi
tenkinimo pilnu balsu džiaugsmingai tarė:

— Vade, atvyko Stirnos Akys ir Stirnos 
Kojos. Iš Gedimino Kardo būrio. Vadas pa
kėlė galvą ir staiga įsmeigė savo akis ne į 
vadovą, bet į paskutinį įėjusį kapitoną. Va
das staiga pakilo, nusiėmė ausinius ir puolė 
prie kapitono.

— Kapitone, ar tai tu?
— Mano, vade, pone pulkininke, — sušu

ko iš džiaugsmo kapitonas, pamatęs savo 
buvusį pulko vadą. Ir du vyrai džiaugsmin
gai apkabino viens kitą.

Tuo tarpu Stirnos Akys įsižiūrėjo į juos 
atvedusį vadovą. Tai buvo visai jaunas vy
ras, gražia geltona barzda, smulkiais ūsiu
kais, gyvomis ir viliojančiomis akimis, ma
tyt su niekad negęstančia veido šypsena.

— Majore, ačiū, kad atvedei mums naujus 
draugus. Daug girdėjau apie jų darbus. Da
bar galite toliau vykdyti savo pareigas, — 
ramiai pasakojo pulkininkas, paprašydamas 
ateivius pasidėti savo naštas.

Majoras išėjo vėl “žvejoti” naujų žuvų, 
o tarp pulkininko ir atvykusių prasidėjo 
nuoširdus pasikalbėjimas.

Žmones ‘‘aukoja”
Trumpumo dėliai tenka suminėti tik svar

besnius šito būrio žygius. Vėliau jų teks pri
rašyti storas knygas.

Būrio vadas gavo pranešimą, kad viena
me kaime už 3 klm. komunistų vietinis bū
rys įsakė rinkti “aukas” sužeistiems Lietu
vos “išlaisvintojams”, kurie suguldyti Kau
no ligoninėje. Surinktąsias dovanas saugosią 
raudonarmiečiai, kad pakeliui neatimtų par
tizanai. Mat, dažnai pasitaikydavo, kad ko
munistų dovanos atsidurdavo partizanų san
dėliuose.

Skirtą dieną kaiman susirinko apylinkės 
komunistai, raudonarmiečių atstovai, sura
šė “surinktas” aukas, pasakė keletą kalbų, 
girdami kaimiečių “duosnumą”, pakišo “su
sirinkusiems” kaimiečiams pasirašyti “svei
kinimą” išvaduotojams ir dovanas sukrovė į 
vežimą.

Buvo trečiadienio popietis. Ištraškėjo, iš- 
braškėjo dviejų arklių traukiamas vežimas, 
prikrautas drabužių, vilnų, maisto. Vežimo 
priešaky ir užpakaly sėdėjo po raudonarmie
tį su šautuvu rankoje.

Ratas lūžta
Reikėjo pervažiuoti mažą jauną eglynėlį. 

Pačiam jo pakrašty staiga brakštelėjo, brak
štelėjo ir vežimo užpakalis taip staiga pa
sviro, kad raudonarmietis, sėdėjęs vežimo 
gale, persivertė per galvą ir virto tiesiai į 
griovį. Lūžo užpakalinis kairysis ratas.

Prasidėjo kareivių keiksmai ir grąsini- 
mai senam kaimiečiui.

— Sabotažas! Sušaudysiu vietoj, — rėkė 
abu kareiviai, kišdami prie ūkininko veido 
kumštis.

— Draugai, — maldavo ūkininkas, kepu
rę nusiėmęs: — nelaimė, tikra nelaimė! Tu
riu virvę, kaip nors suraišiosiu.

— Pakarti tave! — šaukė vėl kareiviai, 
dairydamiesi nejaukiai.

Nors ir keikdami, bet kareiviai skubiai 
ėmė viską krauti iš vežimo, kad galėtų pa

kelti vežimo galą. Besiskubinant, betriūsiant 
raudonarmiečiams praėjo ir partizanų bai
mė. Nejaugi jie puls dienos metu? Neįmano
ma! O kai ūkininkas iš po sėdynės ištraukė 
dešros galą ir duonos gabalą, tai kareiviai 
visai nusiramino. Ūpas bematant pasitaisė. 
Užmiršę atsargumą, viens prieš antrą atsi
stoję, ėmė vaišintis. Ūkininkas baigė varžy
ti sulūžusį ratą.

Kilpa švilpia
Tuo tarpu po eglių šakomis gyvai žiūrėjo 

dvi poros akių.
Staiga iš miško išlindo Stirnos Akys ir 

Stirnos Kojos, sušvilpė dvi kilpos, paleistos 
įgudusių rankų. Kilpos, lyg sutartinai, kie
tai apžiojo kareivių liemenis, priverždamos 
ir jų rankas, ir perbloškė ant kelio, šautuvai 
nuvirto, duonos ir dešros gabalai nusirito į 
griovį.

Raudonarmiečiai nespėjo nė surikti, kai 
jiems buvo užrištos burnas. Keturi partiza
nai surišo jų rankas ir kojas ir permetė per 
griovį į pamiškę, kaip pelų maišus. Karei
viams aiškiai matant buvo surištas ir daik
tus vežęs ūkininkas, užkeltas ant vežimo ir 
pagrąsintas, kad miške būsiąs sušaudytas 
už talkininkavimą komunistams.

Būrys partizanų skubiai sukrovė daiktus 
į vežimą, du jų užšoko ant vežimo ir veži
mas nudardėjo tolyn.

(Bus daugiau)
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"Duokite Šen Misterį Bimbą!.."
(Bimbos apgautas žmogus pasakoja)

L
kilusį iš
Daubelių
Gliožeris

— Jei pasiseks antrą kartą 
mano gyvenime pasiekti Ame
rikos krantus, pirmiausia, susi
rasiu seną pažįstamą Mr. Bim
bą ir paklausiu, už ką jis ma
ne ir dar daugelį Amerikos lie
tuvių darbininkų taip skaudžiai 
apgavo ?

Taip pradeda savo gyvenimo 
romaną pasakoti retas D.P. eg
zempliorius. jau trisdešimt me
tų nematęs Lietuvos Juozas 
Budonis. dabar gyvenąs 
Schwaebisch - Gmund stovyk
loje.

— Gimiau 1905 m. sausio 
mėn. 25 dieną Panevėžio apsk. 
ir vai.. Rėklių kaime. Mažas 
būdamas likau našlaitis. Ga
niau pas kaimynus bandą, tar
navau pas apylinkės ūkininkus. 
Turėjau dėdę JAV. Kai buvau 
15 mt. amžiaus, tas dėdė at
siuntė man “šipkartę“ ir aš at
sidūriau Čikagoje. Dykinėti A- 
merikoje neteko. Dirbau gyvu
lių skerdyklose, kirtau medžius 
miškuose, kasiau ir anglis. Vi
sokių darbų teko dirbti. Kol 
pramokau kalbėti angliškai, te
ko gerokai pavargti. Žinoma, 
to vargo, kurį dabar vargstam, 
su Amerikos vargu lyginti ne
galima. Ten aš buvau laisvas 
žmogus: norėjau dirbau, norė
jau gėriau... Niekas manęs va

ru iš vienos stovyklos į kitą 
nevarinėjo, niekas mano praei
timi nesirūpino, niekas neklau
sinėjo apie ką aš galvoju...

Kai pramokau angliškai, ga
vau visai gerą darbą viena
me Chicago mašinų dalių fa
brike ir 1927 metų pradžioje 
turėjau susitaupęs apie 3,000 
dolerių...

Budonis atsiduso, nusispio- 
vė ir sako:
— Jei ne tie prakeikti bimbi- 

ninkai, šiandieną būčiau galė
jęs ir tau affidevitą atsiųsti...
— Bedirbdamas fabrikuose 

susipažinau su Amerikos ko
munistais. 1926 — 1927 m. tie 
komunistai ėmė labai girti dar
bininkų gyvenimą Rusijoje ir 
raginti mus rašytis savanoriais 
į Rusiją. Paklausiau ir aš bim- 
bininkų. Užsirašiau savanoriu, 
atidaviau iš anksto visas su
taupąs, sėdau į laivą ir išplau
kiau į darbininkų rojų socialis
tinės statybos vykdyti. Kartu 
su manim važiavo dar apie 
šimtas įvairių tautybių mulkių. 
Iš to džiaugsmo, kad galim iš
trūkti iš kapitalistų nagų, visi 
kaip vienas suplėšėm savo a- 
merikoniškus pasus ir atsisa
kėm JAV pilietybės.

j Tiesa .bolševikai mus gražiai 
-pasitiko, prakalbų pasakė, ‘vod-

i
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Holiday

Apleidžiam Tą Kraštą...
Tęsinys 4-tame pusi, 

stalo kaip lygiems su ly
giais...

TĖVYNĖN PER 
AMERIKĄ...

Išvykstant j Angliją, 
Kanadą, Australiją ir ki
tur, pereinamose stovyk
lose, stotyse ir uostuose, 
tautinėms vėliavoms ple
vėsuojant, sakomos gra
žios atsisveikinimo ir lin
kėjimų kalbos, griežia or- 
I kestrai, skamba patrioti
nės dainos, rieda griau- 
džios artimųjų atsisveiki
nimo ašaros. Džiaugsmas 
ir liūdesys maišosi kartu. 
Džiaugsmas, kad aplei- 
džiam tą kraštą, kur daug 
kentėjom ir kad numato
mas giedresnis rytojus; 
liūdesys, kad... tenka ne 
artėti, bet tolti nuo ken
čiančios Tėvynės, nuo 
brangių artimųjų.

pasiėmė ka- lę B Ukmergčs apskr., Pabals-! ,.TaiP išvykstantieji į už- 
atsiprašė ko vaW„ Grauž5čjų km„ j jun ram.na savo tragedi- 

Už darbą torija, kaip mane tamfiė po vi- manęs, ir nuėjo į bendrąją vir- USA išvyko prieš pirmą did ^0S s^ausm4- kaip toj Ga- 
-.....................-......................... • -.............. k J' v F ’ ribaldi (Italijos suvieniji-

Ieško: Albina Skominaitė -!m0 k<T*> ,laikll Yerd* T 
Dūdienė. kilusi iš Graužėsiu Per?s Traviata arijoj dai- Apleisim tą 

kraštą, kur tiek kentė
jom”. Taip tremtiniai, pa
gal lietuvišką patarlę, 

• “Tiesiog arčiau — aplink 
! greičiau”, grįžta Tėvy- 

Esu lietuvis, tremtinis, skau- nėn... per Angliją, Kana- 
gimnazijos dą, Jungtines Amerikos

*

, ••

.

5. Stepą C-liožerį,
Darbėnų valsčiaus, 
kaimo ieško Kazys 
sūnus Juozo, dabar gyv. (13a)
Schweinfurt, USA Zone Ger
many, D. P. Camp.

Žinantieji paieškomųjų asme
nų adresus .maloniai prašome 
pranešti ieškotojui į Vokietiją.

1. Juozas Skonimas.,sūn. Ka- 
kilęs iš 

Pabaisko 
kaimo, į

I 
I 
zio, apie 60 m. amž., 
Ukmergės apskr., 
valsčiaus, Graužėčių
USA išvyko prieš pirmąjį did. 
karą. Vienu laiku dirbo anglių 
kasyklose.

, 2. Kazė Šereliūtė - Neverienė,
duktė Adomo, apie 50 m. amž., 
kilusi iš Ukmergės apskr., gy
venusi Kaune. Iš Kauno išvy
dusi apie 1926 metus.
i 3. Julija Matulevičiūtė, kilu
si iš Ukmergės apskr., Kurk- 

Net ir dabar klaiku nas gyvųjų tarpe, kuris mane Hų valsč., Užunevėžių kaimo, 
ten prisimintų... j 1923-26 m. išvyko į Kanadą, o

ište-

•- ■

r
*

Kentucky valstybėje auginama labai daug arklių, todėl ir sakoma, 
kad arkliai jų duona. Šis paveikslasparodo, kaip parduodami ir perkami 
arkliai.

mandos.
prisiminti.

Draugai patarė apsimesti be- — Dabar norėčiau dar kartą vėliau į USA. (Amerikoj 
pročiu ir 
miesto ir

kaip nors išeiti iš pasiekti Ameriką 
apsigyventi kokiame Bimbą. Mokėčiau 

Taip ir pada- kalbėti.
Juozas Budonis

ka’ pavaišino ir nuvežė į Uk
rainą. Ten Kerson mieste pa
rodė sugriautą pilietinio karo 
metu fabriką ir pareiškė, kad 
su tuo fabriku mes galim dary
ti ką norim, valdžia mums jį nors kolchoze, 
dovanoja. Mes turėjome savo riau. Iš Nikolajevo išėjau pės- 
tarpe visokių specialistų ir tuoj čias Lietuvos link. Būtų ilga is- reivišką katiliuką, 
pat ėmėmės darbo.
mums niekas nieko nemokėjo, sokius kalėjimus ir kaip bepro- tuvę atsinešti vokiškos ersatz 
bet mes nieko ir nereikalavom. tį galų gale vėl paleisdavo. 
Juk dirbom patys sau. Statėm Vargais negalais dasikasiau iki 
modemišką plytinę.

Viskas ėjo gerai, kol tą fa
briką statėm. Kai pradėjom 
gaminti plytas, čerpes ir kito
kius molio gaminius, į mūsų 
fabriko reikalus ėmė kištis į- 
vairūs “profsojūzai”, “pramso- 
jūzai” ir komisarai. Mūsų ko
operatyvo nariams tas nepati
ko. Padarėm susirinkimą, išsi-į Užėjo Rusijoje traktorių 
rinkom “deputatus” ir pasiun- karštligė. Trūko tiems trakto- 
tėm į Maskvą pasakyti, kad riams aptarnauti specialistų, 
niekas nesikištų į mūsų ‘biznį’. Paėmė mane, kaip mokantį

Kai tie deputatai į Maskvą anSlū kalbą, vertėju. Aš važi- 
i, taip daugiau į fabri-, nėdav au su amerikiečių

po traktorių 
stotis ir aiškindavau 

kolchoznikams traktoriaus val- 
sabotažnikai” Negana to, at-Įdym0 ir taisymo paslaptis. Ži-

Minsko, bet |>er “rubežių” ne
galėjau pralįsti. Labai stipriai 
su šunimis saugodavo. Įsitai
siau viename kolchoze bernu ir 
baisiuosius badmečius ten iš
kentėjau. Maisto neužtekdavo 
ir kaimuose, bet vis duonos 
plutgalį būdavo lengviau su
rasti, negu dideliame mieste.

in-
ir

išvažiavo, taip daugiau į fabri- nedavau su 
ką ir nebesugrįžo. Mums pra- struktoriais 
nešė, kad tai buvo ne darbi- masinil 
ninku atstovai, bet šnipai ir 
“j 
važiavę čekistai pradėjo ir mus noma> prieš tai turėjau pasira- 
tardyti ir daugelį suėmę išsive- šyti, kad nieko amerikiečiams 
žė. Visus fabriko reikalus pra-i instruktoriams nei apie save, 
dėjo tvarkyti komisaras.: ne* aP*e gyvenimą Rusijoje ne-
Mums, amerikonams, pradėjo pasakosiu. Liežuvį prikandęs, 
mokėti mažesnį atlyginimą. Va-^noma- *r tylėjau, nes dar ne
ryti prie sunkesnių darbų ir vi-js*nor®J° jokio reikalo mir- 
saip spausti. Kad tas fabrikas it-i--- Karas mane užtiko Kerso- 
yra mūsų pastatytas, kad vis-įno mieste- Atėjo vokiečiai. Šie 
kas nupirkta už mūsų pini-: V®1 vieną naktį mane čiupo ir 
gus. nebuvo galima nė prisi-ikar^u su ukrainiečių būriu, ma- 
minti. Už vieną žodį tuoj pat. /indami badu, atvežė į Vieną 
kaip “sabotažninką” griebdavo p1 pristatė dirbti. Tampė po vi- 
ir tas žmogelis išnykdavo, kaip ' okietiją, kol pasibaigė ka- 
kam paras... 1 
mčm iš to prakeikto fabriko skyriau nuo ukrainiečių ir 
bėgti. Spiovęs į savo sunkiai siradau lietuvių stovyklą, 
uždirbtus dolerius, mečiau fa-

Vienas po kito ė- ras- Tik karui pasibaigus atsi-
...................... 'SU-

kavos.

ir susitikti įėjusi).
su juo pasi-. Mikas ir Stasys Žiupkai apie

■ 55-60 m. abu sūnūs Jurgio, ki-’

Matas Brazauskas.

PAIEŠKOJIMAI
Lietuviai Tremtiniai Vokieti

joje Prašo Atsiliepti Savo 
Artimuosius

1. Oną Norkienę ii Kataus- 
ką P., kilusius iš Tauragės ap
skrities, Vainuto v., gyvenan
čius New York’e ar Chicago. 
ieško Marijos Šimkutės - Rim
kienės duktė Brunės Rimkutė - 
Šlajienė iš Tauragės, dabar gy
venanti (13 a I Schweinfurt. 
Germany. US zone. D.P. Camp.

2. 
tėvą 
kio. 
(?),

Po 20 metų pertraukos 
briką ir aš. Nuvažiavau į Niko- žinojau, kad mano sesuo, 
lajevo miestą ir ten. kaip me-'Venusi New Yorke jau 
chanikas. gavau darbų mašinų' dešimt metų numirė. Nei vie- 
fabrike. inam žmogui mano laikais Rusi-

Tame fabrike dirbo apie 25,-i joje j užsienius rašyti valdžia 
000 darbininkų. Aš, palyginus neieisdavo.
su kitais, uždirbdavau neblo-į Kaip matai, darbininkų Ro- 
gai, gaudavau virš 100 rublių į! 
mėnesį, bet pinigų vos užtek-' 
davo vienam pragyventi. Visą, 
laiką dėvėjau iš Amerikos at-tų Nežinau, 
sivežtus drabužius. Naujų nusi
pirkti visiškai nebuvo.

Apie 1935 metus Rusijoje 
prasidėjo vadinamieji Ežovo ■ 
laikai. Visuose fabrikuose at
sirado kadrų skyriai, kurie 
pradėjo “liaudies priešų” me-i 
džioklę. Ukrainiečius vežti į Si-, 
birą pradėjo tūkstančiais. Kai 
aš užpildžiau kelių lapų anketą 
ir parašiau, kad iki 1927 metų 
gyvenau Amerikoje, man pra
nešė. kad ir aš esu liaudies 
priešas. Tuoj pat be jokių do
kumentų išvarė iš fabriko, lie
pė kasdien registruotis milici
joje ir niekur iš Nikolajevo ne
beleido išvažiuoti. Į darbą nie
kas niekur nebepriėmė. Ko! tu
rėjau šiokių tokių daiktų, var
gais negalais maitinausi ir gy
venau. Kai daiktai išsibaigė, 
pradėjau badauti, kaip bena
mis šuo... Tokių kaip aš buvo 
tūkstančiai. Mirusius iš bado 
gatvėse rinkdavo specialios ko

Liuciją Boreikaitę ir jos 
Boreiką. kilusius iš Rokiš- 
gyvenančius New 

ieško Elena Mickevičiūtė - 
Vaičienė iš Rokiškio, dabar gy
venanti (13a) Sshweinfurt. 
Germany. US Zone. D.P. Camp.

3. Uršuią ir Barborą Šlajus 
kil. iš Švėkšnos valse., gyv. 
Chicago mieste, ir Jackus (Ja- 
cobs) Stasį ir Vincą, kil. iš 
Švėkšnos vaisė., gyv. Philadel- 
phia. Pa. — ieško Juozas Šla
jus. kil. iš Švėkšnos vaisė., da
bar gyv. (13a) Schweinfurt, 
Germany, US Zone D.P. Camp.

4. Stepą Kairį, kilusį iš Kre
tingos vaisė., Kiauleikių kaimo 
ieško Kazys Gliožeris — sūnus 
Matildos Kairytės, dabar gyve
nąs (13a) Schweinfurt, Germa
ny. D. P. Camp USA Zone.

SU-' 
gy- 

prieš

ju je begyvendamas pražilau, 
susenau ir visko nustojau...! 
Lietuvos nemačiau jau 30 me- 

ar bėra nors vie-

i

km., dabartinis adresas: Meer- auoJama- 
beck, Kreis Stadthagen, Haus 4 .
nr. 46. Germany.

Nori Susirašinėti

tas. 16-os metų.
mokinys, noriu susirašinėti 
Amerikos lietuvių mokiniu.

Mano adresas:
R. Ūselis. 247/D Camp.

247 A. C. 65 D.P. A.C.S.
Stade (24a)

B.A.O.R.

su Valstybes, Pietų Ameri
ką, Australiją...

Edv. Karnenas.

Gera motina vertesnė už 
šimtą mokytojų.

Georgės Herbert.

i 
Yorke Į

-<¥>

THOMAS BRAZELL i CO., INC.
Alaus — Vyno — Degtinės

201 Pleasant St.
Gardner, Mass.

Electric Things 
for Christmas

i

W. J. Chfcholm
GRABORIUS 

•‘Asmeniškas Patarnavimas” 

331 Smith St., 
PROVIDENCE, R. L

Telephone:
Ofiso: Dexter 1952

Namų: PI. 6286

Production has been improving of late 
and there is an inereasing number of 
Christmas stoeks are electric appliances. 
offering a better choice and you are more 
likely to find what you want.
It is quite likely that you can now have 
an electric range or electric hot water 
installed. Electric refrigerators are being 
produced in volume although demand 
continues well up with output.
So keep in mind this year that electric 
gifts are best suitod to Christmas giving.

BROCKTON EDISONCO.
t

IN: BOSTON • PROVIOKNCK • WORCCSTER■TORIS
SPRINCFIELD • HARTFORD • BROCKTON • NYDI KARK 
BALIU • LYNN • PORTLAND

THE HOME OF NATIONALLY ADVERTISED MEN’S WEAR
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Prancūzų Komunistai Ir
Jų "Stalinas" -Thorez I

— 106 vyriausybės per 70 metų. — Ispanų Tarpt. 
Brigados organizatorius veikia Prancūzijoje. — Pary
žiuj prie automobilio rato prirakina geležį, kad nepa
vogtų. — Karinės pratybos rusų lageriuose Prancū
zijoje. — Paslėptos raudonųjų kariūnų mokyklos. — 
Slapti pasiruošimai likviduoti opoziciją.

KUNKULIUOJANTIS 
KATILAS

— Kai prancūzas miega, 
jį liūliuoja, supa velnias, 
— sako prancūzų priežo
dis. Kiek .tas tiesa, netu
rėjau progos patirti, bet 
dabar — kai visi prancū
zai po karo nubudo, tai 
jau ten pasidarė tikras 
pragaras.

Prancūzija kitados bu
vo dominuojanti tauta 
Europoje. Dabar jos reik
šmė sumenko. Tačiau, 
nors ji yra ir mažiausia 
iš tos kompanijos, vis dėl 
to — viena iš “keturių di
džiųjų”. Paskutinio sura
šinėjimo daviniais Pran
cūzija turi 40,517,923 gy
ventojus.

Prancūzija pasidarė ver
dantis, kunkuliuojantis 
katilas. Dabartinė 
konstitucija nuo 
mo monarchijos, nuo i 
Prancūzų revoliu c i j o s' 
(1791 m.) yra keturiolik-i 
toji. Per 70 paskutinių:

bai pasunkėjusios. Jau šį 
rudenį net 29 įvairūs rei
kalingiausi maisto pro
duktai buvo pabrangę de
šimčia kartų, palyginus 
su 1938 metų kainomis. Ir 
kainos vis kyla. Pieno te
galima gauti tik vaikams. 
Sviestas tegaunamas su 
kortelėmis, ir tai tik pusė 
svaro mėnesyje.

Duona kepama su kuku
rūzais. Net ir vyno, kurį 
kiti prancūzai valgo su 
duona kaip pieną ir kurio 

i seniau tiek eksportuoda- 
:vo, dabar ima trūkti.

Pašlijusi pokarinė mo- 
I ralė, kasdienio gyvenimo 
sunkumai kaskart svares
ne našta užgula ant gy
ventojų. Prancūzai nervi
nasi, streikuoja, ir tą ne- 

— > ramią padėtį visų pirma 
jos stengiasi išnaudoti komu- 

nuverti-i nistai.

I

i i

I

DARBININKAS

Mass.

Randa Nuoširdaus Atgarsio
Šiomis dienomis “Darbininko” administracija 

išsiutinėjo 1948 m. kalendorius. Tie kalendoriai pasie
kę skaitlingas šeimas padarė nepaprasto įspūdžio, nes 
priminė, kad štai jau baigiasi šie metai ir bus verčia
mas naujas lapas. Ta mintis, gal būt, privers nevieną 
pagalvoti apie savo spartų žengimą pirmyn, bet dau
gumas paėmė kalendorių praktiškai labai reikalingą 
ir gražiai atspausdintą. Suprato, kad tas darbas buvo 
reikalingas lėšų darbo rankoms ir popierai bei raša
lui. Ir todėl su didžiu dėkingumu ir dosnumu atsiliepė 
šie asmenys aukodami:
Dr. Pauline Luzackas, Cambridge, Mass. 
Mrs. V. Jasevičienė, Arlington, N. J. 
N.N.................................................. ..........
N. N...........................................................
Mrs. P. Paul, Whitesbaro, N. Y............
Mrs. E. Grimaila, Indiana Harbor, Ind. 
Teklė Markevičienė, So. Boston, Mass. 
Mrs. Constance Mickevich, So. Boston, 
Rev. John Bernatonis, Lawrence, Mass. 
Dr. Peter McKinnis, Lawrence, Mass. 

i N. N...........................................................
K. Zvinis, Brooklyn, N. Y......................
V. Kaupinas, Lawrence, Mass................
John T. Peculis, Worcester, Mass........
Mrs. B. Miciunas, New Britain, Conn.

Narinnali Balčiūnas, Hartford, Conn................
įFrank Kazlauskas, Phila., Pa................

kovų deracija turi a'pie 300,000: ^rs of Immac. Conception Putnam, Conn.....
- į.|Tom Tarnulevich, Branford, Conn........................

Felix Janonis, Taftville, Conn................................
Mrs. T. Debeikis, Worcester, Mass........................
Mrs. J. Kavaliauskas, Hartford, Conn.................

susilpninti p. Bender, Detroit, Mich........................................
komunis- Ursula Zalegiris, Baltimore, Md............................

kad hfitn tai jau nuo anksčiau pra' Mickalas Tačionis, New Britain, Conn.................
in dėjo atakas Prieš reh8W Mrs. C. Razauckas, Brooklyn. N. Y....................

Kimas ^ų daugelyje vietų savivaldy- Mrs. B. Cunys, W. Roxbury, Mass........................
- -------- pastan- Mrs. Elizabeth Railo, Millinocket, Me. ..........................  

mi nemažą jėgą darbo u-gomis prancūzijoje nu- ■ Karolina Gabrinienė, E. Millinocket, Me.............

Ls!

’ iiJ
4 M

V ■

Kaip daugumas suaugusiųjų menininkų turi daug vargo išstatyti 
savo kūrinius parodoje, tuo tarpu vaikai, kaip šis paveikslas parodo, ga
vo progos Chicago’s Art Institute pasirodyti.

PRANCŪZIJOS gesniųjų postų. To jie pa-1Jie žino faktus: katalikų 
“STALINAS” siekė visokiomis suktybė-' darbininkų unija auga ir

Vadovaujantieji asme- mis. Pav., rinkimuose į į jau turi apie 800,000 na- 
nys prancūzų komunistų spaustuvininkų unijos va- rių. Jei komunistų kon 

Maurice dovus Lijone buvo labai troliuojamoji

•>

partijoje yra Maurice dovus Lijone buvo labai troiiuojamoji Aacionan-' 
Thorez Andre Martv Ja- stiprus kandidatas neko-, nė prancūzų jaunimo fe-i L . „ . .. ___ i__________________ Qonnnn:cques Duclos. Gal žiau- munistas, slaptųLIJUVJ LZUV1UO. VJO1 itiau----------------------------------> ——I z ------------. . .

riausis iš jų yra Marty, prieš nacius dalyvis. Ko- narių, tai katalikų jauni- j

PRANCŪZUOS 
KOMUNISTAI

Prancūzijoje komunistai 
metų Prancūzijoje pasi-j į^s^Prin§: jie turi savo 
keitė vyriausybė (nauji:29 dienrascius, lu9 savait- 
ministerių kabinetai) 106!r^c^s’ Yien{Į .dvisavaiti- 
kartus. Per tą patį laiko- nL 2o mėnesinius zurna- 
tarpį (1871 - 1940) Pran-ilus> T dvimenesinius ir 2 
cūzijoje buvo 14 preziden-' trimėnesinius. Propagan- 
tų. Tik 4 iš jų išbuvo pil- kaip žinome, jie visa- 
ną 7 metų terminą. Du d a. vertina, 
buvo nužudyti, penki — . ~sa’v t_
išstumti per politines kri- kai ^ahnas 
zes, vienas atsisakė dėl; 
nervų pairimo, vienas 
staiga mirė, o Lebrun ne-Į 
teko valdžios naciams už-į 
puolus.

MORALINĖ IR ŪKINĖ 1
KRIZĖ

Prancūzija, ypač po ka
ro, išėjo demoralizuota. 
Jeigu anksčiau Prancūzi
joje įvykdavo per metus, 
vidutiniškai, 2,790 plėši
mai, tai 1945 m. jų skai
čius pašoko iki 13.200. 
Pastatyti užrakintą auto
mobilį Paryžiuje darosi 
nesaugu. Naudojama spe- stabu, kad panaudodama 
cialė geležies štanga, ku-]tokius išteklius komunis- 
ri prirakinama prie rato,'tų partija rinkimuose lai- 
kad nenušvilptų mašinos, mėjo didžiausią atstovų

Pragyvenimo sąlygos la-1 skaičių — 163.

rašo jisai,

laikotarpiu, 
bičiuliavosi 
Prancūzijos 

atskildami

buvo nužudyti, penki —
su Hitleriu, 
komunistai, 
nuo savo tautos, kėlė bal
są už bendradarbiavimą 
su Vokietija. Kai kiti 
prancūzai jau vedė parti
zanų karą prieš nacius, 
Prancūzijos komunistai 

i nepajudino nė piršto, kol 
tik Hitleris nepradėjo 
pulti Rusiją.

Pasinaudodami suirutė
mis, komunistai apiplėšė 

i eilę bankų, turtingųjų ir 
jų partijos iždas, kaip 
tvirtinama, 
milijonus dolerių. Nenuo-

• ■* —

|
i

—r

i
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s

i

mėgsta 
muziką

Būdamas

pasiekęs 84

■0

Jauniausia Lietuvaičių 
Seserų Kongregacija 
hašo 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 Garbes Nariu 

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

Visų 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 dėl Tavo 
Vardo daro mums gera!

Aukas prašome siųsti:
Immaculate Conception Convent 

R. F. D. 2, Putnam, Conn.
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munistai jį apšaukė buvus mo sąjūdis turi sutraukęs 
prietelingą naciams, pa- apie 900,000 narių, 
reikalavo pravesti tyrinę-' Norėdami 
jimą. Jiems tebuvo svar- Į katalikų įtaką, 
bu tik išbraukti jį iš kan
didatų sąrašų, I 
tikresnis išrinkimas 
partijos žmogaus. Jausda-įJ“^ komunistų 
mi nemažą jėgą darbo u- p
niiunV:brauktos alS0S valstybi- ' Marijona Bernatonis, So. Boston, Mass. .. 

nių mokyklų kapelionams. ;juozas Treinavičius, Brockton, Mass.......
krauta« na ^e^ne ‘ et ‘ ^se departa- Į Mrs. F. Prybuszauckas, Brockton, Mass. 
« hiuMn p mente tuberkuliozininikų Minkialis, Vaclovas, Westfield, Mass.......

jvaikų sanatorijoje, komu-, Minkialis, Vaclovas, VVestfield, Mass. .. 
įnistų iniciatyva (turint 
daugumą departamento 

-------------------------- * taryboje), uždaryta kop-
Reikale jie j---------

griebtis ir ginklo: yra da:; įį’’ kaįa ^15 Vaikuč?ų tu- 
vinių, kad į armiją jie bu- rėj0 priimti pirmąją Ko
vę įvedę apie 2,000 sau muniją. Išnešti altoriai ir 
palankių, komunistų kari- uždraustos laikyti Mišios, 
ninku. Rusija iš Prancū- Komunistų laikraš čiai 
zijos buvo gavusi teisę į- kajp “Action”, “Front Na- 
rengti savo stovyklas (tional” pradėjo smarkią 
grįžtantiems į SSSR so-, prįeštikybinę kompaniją, 
vietų piliečiams. Paaiškė-. Nacionalinis Rašy tojų 
jo, kad daug kur tose sto-' Komitetas, kurs pateko 
vykiose buvo įrengti slap- - .............
ti karinio apmokymo 
punktai Prancūzijos revo-

nizuoja tuos plačius strei-; 
kus, drumsčia vandenį, • 
kad greičiau J 
tektų į Maskvos bučių.į kasyk-j

skaitvti KOMUNISTŲ PASIREN- 
ferriiia! GIMAS REVOLIUCIJAI

jie pasiryžę iyčįa tik prieš keletą die-j
(griežia

21 metų

buvęs vyriausis ispanų 
tarptautinės brigados or
ganizatorius.

Vis dėlto — Thorez yra 
laikomas busimuoju Pran
cūzijos Stalinu. Jis yra 47 

! metų amžiaus, angliaka
sio sūnus.
— Mano ankstybesnieji 

atsiminimai,
— yra eilės paprastų me
dinių grabų, verkiančios 
moterys, policijos sargy
bos prie įėjimo 
las.

Jis 
mėgsta 
fleita),
jau buvo vienos unijos va
das, gi 25 metų — buvo 
politinio biuro vadu. Tą 
veržlumą gal jisai pavel
dėjo iš savo motinos, kuri 
vadovavo darbininkų ba
do streikui fcai Thorezas rengti 
dar tebuvo dešimties me- 

' tų berniukas. Komunistų 
partijos generaliniu sek- 

' retoriumi yra nuo savo 30 
! m. amžiaus, taigi jau 17 

metų.
Naciams užpuolus Pran- liucijai skirtųjų asmenų, 

cūziją Thorezas buvo pa- Sarthe departamente ko- 
šauktas į kariuomenę. Ga- munistai turėjo kariūnų 
vęs leidimą parai pasi- mokyklą 50-čiai jaunuo- 
traukti iš kareiviniu, jisai hų, kurie nešiojo ženklus 
pabėgo. Kalbama, kad jį — piautuvą ir kūjį. Yra

Z. Ambrozaitis, Somerville, Mass............
V. Konazas, Planttsville, Conn................
Anna Salatka, Worcestęr, Mas^. ............
Peter Skanes, Brockton, Mass...................
Mrs. A. Sadauskas, Northampton, Mass. 
John VVasilunas, Norwood, Mass.
Mrs. E. Baumelienė, Lowell, Mass.........

• L. Walkavičius, Hudson, Mass. ...............
į Mrs. Mary Janavicz, Norwichtown, Ct. 
Kun. J. Poskus, Chicago, III. ....................
K. Kaminskiūtė, Simsbury, Conn. ............
Mrs. A. Andrulionis, Phila., Pa.................
Mrs. Vichulis, Minersville, Pa...................
Joseph Banys, Cambridge, Mass. ............
J. Reskis, Detroit, Mich..............................
K. Kukbarski, Bridgeport, Mass.
N. N., Waterbury, Conn. ..........................

i Grace Šankus, Brockton, Mass.
Kun. K. Klevinskas. Minersville, Pa. 
John Buidickas, McKees Rocks, Pa.
Kun. K. Batutis, Tamaąua, Pa...............
Adolph Musick, Haverhill, Mass...............

iMr. J. Makauskas, Waterbury, Conn.......
Peter Belis, Terryville, Conn.....................

įRev. F. Garmus, Easton, Pa. .................
įJohn Navickis, Bayonne, N. J..................
F. Kiaršis, Brighton, Mass................ ......

] komunistų įtakon, išmetė 
iš savo tarpo tokį garsų 
katalikų rašytoją kaip 
Francois Mauriac. Protes- 

ituodami prieš tą neteisy
bę komiteto pirmininkas 
ir du kiti nariai išstojo iš 
to rašytojų sambūrio. Ko
munistai, remiami socia
listų, naujoj konstitucijoj 
nesutiko atžymėti nuosta
to apie auklėjimo laisvę.

Prancūzijos komunistai; F. Kiaršis, Brighton, Mass............
daug kalba apie laisvę, iJoseph Pavilonis, Hartford, Conn. 
bet tikrumoje — slapta * 
neša Maskvoje nukaltus 
pančius. Gi kaip prancūzų 
priežodis sako:

i — Nėra laisvas tas, kurs 
.savo retežius velka paskui 
• save.

Pastaba: Apie prancū
zų socialistų, De Gaulle ir

I

slapta paėmė sovietų bom- žinių, kad komunistų par- 
bonešis. Karo teismo Tho- tija nuo seniau supirkinė- 
rezas buvo pasmerktas, jo kulkosvaidžius, auto- 
kaip dezertyras: šeše- matinius šautuvus, revol- 

Įvairiose vietose 
komunistai sudarė, vadi
namas, saugumo grupes, 
kurių uždavinys — suda
ryti “kontrevoliucionie- 
rių” sąrašus, parūpinti jų 
fotografijas — žodžiu, pa
siruošti juos likviduoti.

riems metams kalėjimo ir verius. 
atimta jo pilietybė.

Politiniai priešai dabar 
dažnai primena Thorezui, 
kad Stalino - Hitlerio bi
čiulystės metu jisai, užuot 
gynę^ nacių užpultąją 
Prancūziją, savo tėvynę, 

1 dezertyravo į Maskvą. 
I Tačiau tas nekliudė, 1 
Thorezui, ypač Stalino;

ATAKOS PRIEŠ 
KATALIKUS

protekcijos dėka, grįžti į Ypatingai komunistų a- katalikų politinius sąjū- 
Prancūziją ir užimti vice kys Prancūzijoje yra nu- džius sekantį kartą, 
premiero postą, o taipgi— kreiptos prieš katalikus.__________ K, J, Prunskis.
Prancūzijos komunistų 
partijos generalinio se
kretoriaus vietą.

MILIJONAS NARIŲ, 
PENKI MILIJONAI 

BALSŲ
Prancūzijos komunistų 

partija turi daugiau kaip; 
milijoną narių, per balsa
vimus jie surinko virš 5 
milijonų balsų. Didelė 
Prancūzijos komunistų 
tvirtovė yra Generalinė 
Darbo Konfederacija, su
trumpintai vadinama — 
CGT, kur komunistai turi 
užėmę apie 80 Z atsakin-

|

j

e-

Visų Lietuvių Mylimas ir Skaudžiai Nukentėjęs 
Misijonierius

Tėvas Jonas Bružikas
Visiems Lietuviams Amerikoje Įdomiai Rašo 

Iš Tremtinystės!
Jo jaudinantieji laiškai yra spausdinami

uŽVAIGŽDĖJE”
Skubėkite “ŽVAIGŽDĘ” užsisakyti! 

Kaina — $2.00 metam*.

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

A. V. Sedlevičius, Hudsor., Mass. ......................
P. Parnarauskas, Gardner, Mass..........................
N. N., Sioux City, Iowa .......................................
Alexander J. Aleksis, Waterbury, Conn..............
Mrs. L. Marleunas, Detroit, Mich.
N. N.................„.................................................
Mrs. Mary Gailus, E. Weymouth, Mass. 
iPaul Zirolis, So. Boston, Mass...........................
'J. Vasys, So. Boston, Mass. ................................
Z. Akstinas, Lavvrence, Mass. ............................
Naujoji Aušra, Chicago, III.
Mrs. A. Waitis, Phila., Pa.
Michalina Kašėta, Lawrer.ce, Mass. 
J. Marcinkus, So. Boston, Mass.
J. Gegeckas, Shelton, Conn. 
Mrs. V. Balušaitienė, So. Boston, Mass. 

į A. Dzekevičius, Providence, R. I.
Mrs. Emilija Tamošiūnienė, Athol, Mass. 
Mrs. V. Petraitis, Worcester, Mass.
Peter Albrek, Chicago, III. ................................
Mr. J. Galipauskas. Rumford, Me. 
Mrs. A. Mafis, Worcester, Mass. 
A. Savičiūnas, Roslindale, Mass.
J. Arlauskas, Scranton, Pa..................................
S. Veiicka, Buckland, Conn.................................
Veronica Beliuskienė, VVorcester, Mass. 
Mrs. A. Barciauskas, Baltimore, Md. 
Vincas Savickas, Maspeth, L. I., N. Y.

Visiems aukotojams nuoširdžiai dėkojame, 
— ...... .......-“Darbininko” Administracija.
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GIRDĖTI LIETUVIU \ 
KOLONIJOSE '

LOWELL.JvtASS
Nauji Vargonai

šiomis
smarkiai
vargonus
Tikimės,
šventinimas įvyk 
viduryje.

DARBININKAS S

LAWRENCE, MASS

rekreacijos cen- 
fondo komisija 
"vvhist bart

Statybos Fondo Psrty"
šv. Pranciškaus parapijos 

naujos salės ir 
tro statybos 
ruošia didelę
šeštadienį gruodžio 13 d. 8 vai. 
vak.. parapijos svetainėje. 
Kviečiame parapijiečius ir sve
čius dalyvauti. Daug ir gražių 
dovanų laimėjimui surinkta ir 
ypač prie durų bus laimėjimais 
— Kalėdinė eglutė papuošta 
doleriais.

stvbėse, kur mažai randasi ka
talikų ir aiškino negrams ir 
kitatikiams asmenims katalikų 
tikėjimo tiesas. Dabartiniu lai
ku ponas Goldstein rašo kny
gas ir straipsnius katalikiš
kiems laikraščiams ir žydų ve
damiems laikraštėliams apie 
žydų kultūrą, istoriją ir jųjų 
dabartinę padėtį. David Golds
tein tikisi susipažinti su 
geli Laivrence lietuvių.

dau-

dienomis 
dirba, kad 

pastatytų iki 
kad naujų 

sau:

meistrai 
naujus 

Kalędų. 
vargonų 
;<> mėn.

Pasiduos Operacijai
Sofija Blaževičienė, mūsų pa

rapijos vargonininkės motina, 
įstojo į Lomeli Genera! ligoni
nę. Darys jai operaciją. Melsi
mės. kad greitai pasveikt.:.

Piūtis dideli, bet darbininkų maža!

Lietuvių Tauta Mirties Pavo 
os!jtije,

Taipgi paliko brolius — Jurgį Iš pirmųjų parapijiečių tai la- 
ir Andrių, gyv. Lawrence, ir bai mažai liko gyvų. Parapija 
Joną, gyv. Nevv Yorke, ir anū- turi mokyklą, kurioj mokyto- 

Nukryžiuoto Jėzaus Be
mokyto jos.

Senas Parapijietis.

kus. jauja
Pasimelskime už mirusius! serys

• 1

šv. Vardo Draugijos 
Pusryčiai

Sekmadienį, gruodžio 14 d. 
per 8-tos vai. mišias parapijos 
vyrai, vadovybėje šv. Vardo 
draugijos, eis “in corpore" prie 
Šv. Komunijos. Nauji nariai 
bus iškilmingai priimti tuojaus 
po mišių. Po to sueis visi vy
rai į salę pusryčiams, kuriuos 
ruošia ponios Švenčionienė ir 
Šaukimienė. Visi, kurie įdo
maujasi išgirsti svečio kalbėto
jo. David Goldstein. yra kvie
čiami sueiti į salę baigiant pus
ryčiams.

David Godstein yra vienas 
iš įžymiausių Amerikoje kon
vertitų ir giliai tikintis katali
kas žydas. Per ilgus metus mi- 
sijonieriavo tose Amerikos val-

Suvaidino “Karalienė Estera”
Pereitą sekmadienį, iš Cam

bridge atvyko didelis būrys 
vaidintojų, vadovybėje Nukry
žiuoto Jėzaus Seselių, ir labai 
gražiai suvaidino veikalą “Ka
ralienė Estera". Daug susirin
ko publikos, kuri buvo nepa
prastai patenkinta vaidinimu, 
o ypač vaikučių ir jaunimo pui
kia lietuviška kalba. Laukiame 
Seselių ir Cambridge vaikučių 
antro pasirodymo Lawrence su 
nauju vaidinimu.

Kun. Petras Šakalys ir 
dalietės platino bilietus ir 
ruošė užkandį svečiams.

Gražiai Parėmė Badaujančius
Mūsų šv. Juozapo lietuvių 

parapijos nariai gražiai atsilie
pė į Amerikos Vyskupų atsi
šaukimą aukoti maistą. Išsiųs
ta 19 dėžių koncentruoto mais
to. Iš viso surinkta 766 svarų 
maisto.

I.ietuvįų Tautai šiuo me
tu kenčiant 
sklaidytai po platųjį pasau
lį, reikalinga daugiau kuni
gų, vienuolių, kurie visomis 
jėgomis pasišvęstų savo 

kenčiančiai tremties keliu 
einančiai Tautai!

Lietuvos Pranciškonai y- 
ra ypatingu būdu susirūpi
nę padėti savo tautiečiams, 
bet neturėdami pakankamai 
kunigų, negali pilnai išvys
tyti savo veikimo.

TAT KVIEČIAME 
JAUNUOLIUS, 

norinčius pasišvęsti Dievo 
garbei ir Lietuvių Tautos 
gerovei, stoti į

LIETUVOS PRANCIŠKO
NŲ SV. ANTANO 

VIENUOLYNĄ 
Kennebunk Port, Maine.

ir esant iš-

Pereito penktadienio “Darbi
ninke” tilj»o auktojų vardai, 
kurie aukojo pinigais ir įvai
riais daiktais dėl BALF 22 
skyriaus “Penny Sale” lietuvių 
tremtinių naudai, lapkričio 5 ir 
20 d.d. Per klaidą praleista 
kaikuriu aukotojų vardai, ku
rie aukojo pinigais ir įvairiais 
daiktais, būtent:

M. Jazavitienė, L. Patinskie- 
nė, J. Čižienė, P. Mickunienė, 
0. Stelmokienė, Mrs. Vaitiekū
nienė, Mrs. Kasparienė, M. Ne- 
viackienė, A. Prevelienė, A. 
Antanaitienė, M. Glebienė, M. 
Balutienė, Mrs. Stadalnikienė, 
'Irs. Sederevičienė, M. Vilki- 
aenė, I. Tvaskienė. Žvalgas.

WASHIHGTON, D. C
Spalių 29 d. įvyko Baltų- 

Skandinavų draugijos metinis 
susirinkimas. Išrinko du vete
ranus į valdybą, būtent, Mr. 
Vik Ronningen, prezidentu, ir 
Mr. L. J. Esuną, sekretorium.

Lapkričio mėn. susirinkime 
viešnia kalbėtoja buvo Mrs. 
Maxine Rude. Ji yra buvus ko
respondentė ir rašydavo 
tremtinius, 
UNRRA ir 
Armija. Jis 
veikslus iš
taipgi pasakė iliustruotą kalbą 
apie Norvegiją.

Tos draugijos lietuvių sky
rius turėjo kelius susirinkimus 
p. L. J. Esuno namuose, Wa- 
shington, D. C. Skyriaus pir
mininku yra p. Antanas Rut- 
kas.

apie 
kuriuos globojo 
Jung. Valstybių 

taipgi parodė pa- 
DP gyvenimo ir

BROCKTON, MASS

So-
su-

ir
44

Albert R. Barker
Pirmiau — Pore Optical Co.

Kada Jums reikalingi akiniai les
kite mums išegzaminuoti akis ir 
pritaikinti akinius. Mes padarom* 

dirbtinas akis.
Roorrt 206

Tel. 6-1944

2)7 PARK BIILDING 
H'oprpster. Mass.

275 Main St.. IVebster. Mass.

Gentinis Kermošius
I^ipkr. 30-tą Apaštalavimo 

Maldos brolija turėjo centinį 
kermošių. Pelno padaryta 
S61.75. Visas pelnas skiriamas 
į parapijos statybos fondą. Ne
seniai klebonas įsteigė naują 
fondą naujos bažnyčios ir mo
kyklos statymui. Žmonės gra
žiai atsiliepė. Kas sakė, kad 

negalės 
pa-

Lovvellieeiai Vilniečiai 
atsiekti tą. ką jie nusistato 
daryti.

Šiomis dienomis Edvardas 
Ona Tamulevičiai. gyv. 
Sawtelle Avė.. Montello. Mass.. 1 
susilaukė pirmojo sūnelio. Pa- 1 
žymėtina, kad gruodžio 9 d., . 
kai motina su sūneliu grįžo iš 
ligoninės tai sutiko kitą links
mą surprizą — naujas tėvas ir 
vyras gavo paskyrimą Brock- 
tono miesto policininku. Džiau
giasi jaunoji šeima savo laime.1 
taipgi džiaugiasi ir senieji tėve
liai Charles ir Rozalija Tamule
vičiai. Jie sveikina savo vaike
lius su naujagimiu ir nauju pa
skyrimu. Rap.

NAUJOJI AUŠRA
Mėnesinis iliustruotas lietuvių kultūros žurna
las. Kviečiame visus užsirašyti. Metinės kaina 
— J.A.V. ir Kanadoje: S2, kitur S2.50. Pasinau
dokite šia atkarpa.

Įdedu 82 ir prašau nurodytu adresu siuntinėti man 
žurnalą jK-r visus metus.
Vardas ir Pavarde ...................................................................
Gatvė ir r.r....................................................... .....................
Miestas ir valstybė .................................................................

“N. Aušros" adresas: 10729So. Štate St. Chicago 28, III.

i

PRIIMAMI
Lietuvių katalikų šeimų sūnūs baigę bent 

DVI HIGH SCHOOL KLASES. 
Jaunuoliai Tremtiniai 

priimami baigę astuonias gimnazijos klases su 
lotynų kalba.

Kandidatai, įstoję į Pranciškonų Ordiną ir atlikę 
vienų metų naujokyną,

Tėvų Pranciškonų Kolegijose ir Seminarijose 
Vienuolyno lėšomis 

ruošis kilniam apaštalavimo darbui.
J Lietuvos Pranciškonų Vienuolyną taip pat priimami 

kandidatai į brolius.
Dėl priėmimo sąlygų prašome kreiptis sekančiu 

adresu:
Very Rev. Justin Vaškys, O.F.M. 

Franciscan Monastery 
Kennebunk Port, Maine.

WATERBURY, CONN.

Dalyvavo Susirinkime
Gruod. 1 d. mūsų klebonas 
lyvavo Nukryžiuoto Jėzaus 
sėlių Vienuolyno rėmėjų susi
rinkime. Mūsų kolonijoje ran
dasi apie 100 Vienuolyno rėmė
jų. Prasidėjus 1948 metams, 
prasidės vaius. Lovvelliečiai 
prisidėkime prie gražaus darbo. 
Pastūmėkime savo Rėmėjų 
skyriaus narių skaičių iki 200. išreikšti klebonui, prisidėdamas 

prie uolesnio veikimo parapijos Avė., veteranas, 
darbe. Kungyte.

da-

Šv. Juozapo parapijos Apaš
talavimo draugijos senesniųjų 
įkyrius turėjo savo susirinki
mą lapkr. 23 dieną. Geros šir
dies narės sunešė kenuoto mai
sto dėl Lietuvos tremtinių. 
Komisija sudarė 3 dėžes. Atsi- 
•ado narių, kurie užmokėjo už 
įersiuntimą. Tai antras siunti
nys, išsiųstas Apaštalavimo 
Maldos draugijos vardu. M. Š.

L.J.E.

Avė Maria Vaianda
Sekmadienį, gruodžio 14 d., 

7:30 vai. vakare iš WMEX sto
ties, Boston, ir kitų tinklinių 
stočių bus transliuojama apie 
Zelie Martin, Mažosios Gėlelės 
motinos pavyzdingą gyvenimą.

Se- V. Strakauskas savo lėšomis kuopos susirinkimas ir po su- 
surengė šokius ir pavaišino pa- sirinkimo Kalėdinė pramogėlė, 
rapijos jaunimą. Teko girdėti, Valdyba kviečia visas nares 
kad sausio mėnesyje bus antri ateiti ir atsinešti dovanėles 50 
toki šokiai, širdingai esame dė- centų vertė, 
kingi parapijos klebonui už jo 
sumanumą ir gerumą. Jauni
mas rengiasi savo dėkingumą

Nauji Liktoriai
Lapkr. 23-čią mūsų par. baž

nyčioj įvyko gražios iškilmės. 
Klebonas šventino naujus šoni
nių altorių liktorius ir kryžius. 
Nauji liktoriai ir kryžiai buvo 
užsakyti net penki metai atgal. 
Karui prasidėjus, reikėjo lauk-

Motery Sąjunga

Praneša, kad 
mis susižiedavo 
Vasiliūnas, gyv.

Apaštalavimo Maldos drau
gija rengia kortavimo vakarą 
gruodžio 14, po mišparų, Šv. 
Juozapo par. salėje. Pelnas ski
riamas parapijos labdarybei. 
Kviečiame gausiai atsilankyti 
ir

šiomis dieno-
p. Vytautas > 
St.

su p.
James:
Birute

I

i
Juozas Kasinskas

Ine.
iatdotuviu 
DIREKTORIUS

paremti tą kilnų darbą.
Kviečia Komisija.

FRACKVILLE, PA.

602 Washington Blvd. 
BALTIMORE 30. Md.

Tel. Lexington 8595 
Limosinai dėl visokių reikalų. 
Patarnavimas Diena ir Naktį

Šįmet mūsų parapija — 
Švč. Apreiškimo mini savo

P.
30 

Raudeliunas, metų gyvavimo sukaktį. 1917

Z Karui prasidėjus, reikėjo lauk
ėti. Dabar mūsų bažnyčios alto- 
j Irius puošia gražūs auksiniai 

kryžiai ir liktoriai. Tai vis pa- 
/ rapijiečių aukos ir parodymas 
Z geros širdies.

Jaunimo šokiai
JI Antradienį, lapkr. 25-tą, pa- 
£ rapiios svetainėje įvyko jauni- 
/ mo šokiai. Tai buvo susipažini- 
z mo šokiai. Vien tik parapijos 
Z jaunimas galėjo dalyvauti. Mū- 
X sų parapijos klebonas kun. P.

Moterų Sąjungos 93 kuopos 
1948 m. valdyba — pirm. Ale
na Mikšienė: vice-pirm. Juoza- 
phina Narenkaitė; prot. rašt. 
Elžbieta Drevinskaitė; finansų 
rašt. Veronika Grendienė; ižd. 
Ona Kasperavičienė: maršal
ka — Ona Grendytė. Federa
cijos atstovės — Monika Milie- 
nė ir Adelė Narenkevičienė.

Moterų Sąjungos kuopa, kaip 
ir kitais metais, rengia ‘Christ- 
mas Party” gruodžio 21 d.

Bruškaitė.

HORWOOD, MASS

Ssš
$
z z 
$

\ 
t
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Mok. Jonas
gyv. su savo tėveliais Brighton, m Kalėdose čia buvo atnašau- 
Mass., išlaikė valstybės kvoti- jamos tos parapijos bažnyčioje 
mus ir dabar yra registruotas pirmos šv. mišios Kūdikėlio 
farmacistas (pharmacist). Jis Jėzaus garbei. Nuo to laiko 
yra ponios Estelos Sykes, adv. prasidėjo parapijos gyvavimas. 
Benjamino Sykes žmonos bro- Pradžia buvo sunki, bet su 
Ls. i Dievo pagalba viską nugalėjo-

Sveikiname ir linkime geriau- me
šių sėkmių naujoje profesijoje', šios parapijos organizatorium 

------------- buvo kun. M. Durickis. Po jo 
Ketvirtadienio vakare, gruo- klebonais buvo kun. J. Raštu-

o dabar 
klebonauja kun. S. Norbutas.'

j 
I

A. Gumauskas
Generalis Kontraktorius

694 Chalkstone Avė.,

PROVIDENCE, R. 1
Tel. Plantations 0753

I I

Parūpinu planus ir statome: 
naujo stiliaus namus su mo
derniškais įrengimais. Atlie- 

I i
kame visokius darbus namų 
taisymo.džio 4 d., So. Norwoodo knygy- a. Bakūnas,

ne įvyko pirmas South Nor- 
wood Community Club susirin
kimas. Prie šio klubo, kuris su
organizuotas p. Marijonos 
Chubet'ienės sumanymu, pri
klauso ir kelios lietuvaitės.

Pirmame susirinkime turėjo 
gražią programą.

Draugijų Valdybų Adresai
I

-------- Gruodžio 5. 6 ir 7 dd. prieš
Nekalto Prasidėjimo šventę,
Šv. Jurgio lietuvių par. bažny- narės papasakojo 
čioje įvyko Rekolekcijos. Pa
mokslus sakė kleb. kun. F.
Norbutas. šeštadienį ir sekma
dienį klebonui pagelbėjo klau
syti išpažinčių ir išdalinti šv.
Komuniją svečias kun. Bud- 
reckis, MIC. iš Thompson, Ct.

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS SVC.

Pirmininkė — Eva Marksienė,
625 E 8th St., So. Boston, Mass.

Tel. So. Boston 1298 
Vice-Pirmininkė — v». Gailiūnienė, 

8 Winfield St., So. Boston. Mass. 
Prot. RaSL — Ona Ivašklenė, 

440 E. 6th St., So. Boston, MasZ.
Finansų RaSt. — B. Cūnienė,

į 29 Gould St., W. Roxbury, Mass.
Tel. Parkway — 1864-W 

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

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

Kasos GI. — Elzbieta Aukštikalnytė.
110 H St., So. Boston, Mass.

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

Visais draugijos reikalais kreipkitės: 2 val P° P’et'» Parapijos salėj, 
«»• nrr»t«knh> r»<tininlri> I <07 F, 7th St So Ro«ton Ma«s

tV. JONO EV. BL. PAŠALPINĖS 
DRAUGIJOS VALDYBAĮvairių tautų 

apie Kalėdi- 
savo tautos 

lietuvių pa- 
ponia Chu-

•I*

puikiausius kailinius pagal figūrą.

ELEGANTIŠKI KAILINIAI PUIKI

KALĖDŲ 
DOVANA

nius papročius 
kraštuose. Apie 
pročius pasakojo 
bet’ienė. p. Angelą Pazniokaitė
grojo rekorduotas Kalėdines 
giesmes, o Pranas Kneižys, pp. 
Kneižių sūnus, parodė judamus 
paveikslus.

Neužilgo ateina Kalėdos. Artinantis Kalėdų 
šventėms vyrai galvoja ką čia geriausia nupir
kus Kalėdų dovaną savo mylimai žmonai, ar sa
vo sužadėtinei. Mes žinome iš patyrimo, kad tai 
geriausia dovana, tai elegantiški kailiniai. Mote
rys ir panelės visuomet mėgsta gražiai pasi
puošti. o ypač Kalėdų šventėms. Taigi, kad joms 
suteikus tikrą malonumą, duokite joms dovanų 
naujausios 1948 mados kailinius, pirktus iš gar
sios I. J. FOX firmos, kurioje yra platus ir spe
cialiai Kalėdų sezonui pritaikintas pasirinkimas. 
Atėjusios į krautuvę visuomet reikalaukite, kad 
Jums patarnautų šios krautuvės lietuvis atsto
vas BERNARDAS KORAITIS, kuris yra kaili
nių eksj>ertas ir žinovas. Jis primieruos Jums ir

pritaikins
Vilkėsite jais ir negalėsite atsidžiaugti.

Sekmadienį, gruodžio 14 d..
V 8 vai. rytą įvyks šv. mišios ir 

bendras šv. Vardo draugijos 
- r.- - •J narių sv. Komunijos priėmi

mas.
Moterų Sodaliečių pamaldos 

y >r P° pamaldų susirinkimas ir 
| pramogėlė įvyko trečiadienio 

vakare, gruodžio 10 d.—
Ponia Sofija Nevins tebėra 

ligoninėje, bet su Dievo pagal-€♦ - -
ba yra viltis, kad pasveiks. To 
mes jai linkime.

Šv. Jurgio lietuvių parapija 
ruošia šaunią pramogą pa
rapijiečių “reunion” Nonvood 
Junior High School auditorijoj 
kitų metų pa vasary j.
antradienį, gruodžio 9 d. 
kare) įvyko parapijiečių 
rinkimas, kuriame išrinko 
giau asmenų į komisijas.

Jei turite senus kailinius, išmainysime j nau
jus ir duosime už juos gerą nuolaidą. Nelaukite 
ilgai, ateikite j krautuvę šiandien!

♦ 11 VVASHINGTON STREET

BOSTON, MASS.

Pas pp. Novikus, gyv. 25 
St. George Avė., lankėsi kun. 
Budreckis. MIC. Ponia Alena 

V Novikienė sveiksta sugrįžus 
X ligoninės, f 

i

i

iš

Sąjiingiečių Susirinkimas
Sekmadienį, gruodžio 14 

tuojau |k> pietinių pamaldų 
(3:30 vai.) parapijos svetainė
je įvyks Moterų Sąjungos 27

d.,

Pirmininkas — Juozas Svagždys,
601 6t.h St., So. Boston. Mass. 

Vice-Pirmininkas — Pranas Tulei kis,
702 E. 5th St., So. Boston. Mass. 

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

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

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

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

Pereitą 
(va- 

susi- 
dau-

Naujas Kapas

Gruodžio 4 d. mirė Norwoodo 
ligoninėje Jokūbas Karnyla, 
gyv. 22 Folan Avė. Palaidotas 
iškilmingai iš Šv. Jurgio lietu
vių parapijos bažnyčios High- J 
land kapuose šeštadienio rytą, 
gruodžio 6 d. Velionis buvo a- 
pie 70 metų amž.

Paliko dideliame nuliūdime 
žmoną Teresę (Vikaitę) Kar-' 
nylienę, sūnus Kazį ir Juozą ir, 
tris dukteris — Mrs. Elzbietą 
Kass, Mrs. Anna Docar ir Mrs. 
Marijoną Kureis ir jų šeimas.

I

MŪSŲ
TIESIOGINIS MORTGYČIŲ 

SUMAŽINIMO PLANAS
Tai yra paprastas, sumažinta kaina namams 

mortgyčiy — panaujinimo planas.
Jei jūs planuojate pirkti namą ar atnaujinti da- 

! bar turimą mortgyčių, mes su malonumu ir be jo- Į-- - ----- ------- -
! 

i! 
i! 
H 
i!

i!
1

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

aj.Y! PA?*



Penktadienis, Gi-uodžio 12,
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VIETINES ŽINIOS
ŽINUTES

kambarį.
Dramos ’ 

kambarį.1

■n
Malonu, kad žmonės taip rū

pinasi mūsų mokyklomis. Štai 
adv. Kazys Kalinauskas paau- 

i ko jo $25.00. Ponia Karolina 
Šejefkienė, $10.00. Laukiama ir 

.daugiau Kalėdų Dėdukų.

Rengia mokykloje
Šv. Petro parapijos
Ratelis įsirengė sau
492 E. 7th gatvėje. Dabar ma-
no įrengti vieną kambarį mo-, , Mi ldo^ Gruo.|
kykloje. šimtinę jau paaukojo g d ?:30 y v jš 
šiam tikslui. Labai gražus Ra-1 ejs£na .
telio užsimojimas. l«On. 2ygiuoja su p„.

" ' ra šimtų sodaliečių. Jos įlydi
i18 naujų narių - merginų sodaDAKTARAI

«------------------------------•
ŠOU 4476

Dr. Joseph F. Antanėlis
OPTOMETRISTAS
515 E. Broadway

So. Boston, Mass.

Ofiso Valandos išskyrus 
Trečiadieniais ir Penktadieniais.

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

»------------------------------ -

TeL ŠOU 2805

Dr J. L Pasakantis
DR. AMELIA E. RODD

OPTOMETRISTAI
447 Broadway
So. Boston. Mass.

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

Seredomis: —
Nuo 9 ryto iki 7 vaL vakare.

ŠOU 2712 Res. BIG 9013

Dr. J. C. Seymour
LANDŽIUS

Lietuvis gydytojas ir 
chirurgas. Naudoja vėliausią 

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

Valandos' 2 iki 4 ir 7 iki 8.

TeL TRChvbridge 6330

J. Re pshis, 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. Kiburis
Podiatrist - Chrropodist

107 Massachusetts Avenue
Boston, Mass.

Prieš Mass. Avė. Station
Valandos šiokiomis Dienomis: 

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

Geriausias Pasirinkimas
Įvairių degtinių, likerių alaus ir vyno.

DARBININKAS

CAMBRIDGE, MASS.
Šiomis dienomis mūsų para

pijos choristas, buvęs šio karo J. A. 
veteranas, p. J. Mockevičius jiems pirmutinę gražią dukrelę, 

i pergyveno sunkią operaciją, p. A. Vilkalienė. pabuvus sa- 
LigonL šiuo tarpu randasi Ma- vaitę New England moterų li- 
rinų ligoninėje. Brighton, goninėje, Brookline, Mass., su 
Mass., kur stiprėja ir rengiasi dukrele grįžo į namus. Sveiki- 
grįžti į namus. Linkime p. J. name pp. J. A. Vilkalius ir jų 

į Mockevičiui kogreičiausiai pa- naujagimę dukrelę, p. A. Vil- 
I sveikti. kalienė yra p.p. Vyste jūnų

dukrelė.II 
i I

Lietuviu Komiteto

■jame sekantiems už pagalbą! 
; darbu: p.p. K. A. Tamulynam, 
i p. A. Malinauskienei ir jos vy
rui, slaugei p-Iei A. Malinaus- 

Keseniai garnys aplankė p.p. kaitei, p. J. Puzinui. p. E. Cro- 
Vilkalius, palikdamas

Sekmadienį, gruodžio 7 d. 
mūsų parapijos Alumnai ir mo- 

“Karalienės 
vaidintojai, 

buvo nuvykę į Lavrence, 
Mass., Šv. Pranciškaus lietuvių

S,’ X “^ve The Camey Hospi- “
tai” ekstra susirinkimas Esteros Sapnolicijai ir 45 nares i 

licijai. Kun. Albertas Abračins- ;— -------- —y------------
kas jas įrašo. Suteikė medali- įvyks penktadienį, gruo- 
kėlį, pasakė pamokslą. Sodalie-Lmiios* P^tro ketu- 
tės sugieda keliolika giesmių. ivl4 parapijos možy Kloję,. keletą kartu nerstatvta
Prelatas Dr K Urbonavičhi:W* 5th St., So. Boston, izia]*eietą kartų Išstatytą rreiatas Dr. K. Crnonavicius ivHai R vai valu-lveikal4- Lawrence lietuviai pa-
suteikė palaiminimą švenčiau- Mass- » vai. vana • _
siu Sakramentu. Asistoje buvoįre* 
kun. Virmauskis ir kun. Abra-!

I
činskas.

i
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(VAROS SKOMAI

šv. V ardo Draugija

Kviečia visus komiteto 
| narius susirinkti laiku ir 
'išspręsti svarbių dalykų.

Valdyba.

sidžiaugė Cambridge lietuvių 
vaikučių gabumais.

cker ir jos vyrui, p.p. I. A. 
Ambrozevičiam, p. M. Cherom- 
kienei ir Daukantam. Visiems 
už mišias ir gėles: Mikšių šei
mai, Jakštų šeimai, Crocker 
šeimai, Brison šeimai, p. Braz- 
džiūnienei, Monogram Pictures, 
Cobb Theatre, Comi šeimai, 
Ambrozaičiam, H. Crocker ir 
Puzmų šeimai už amžinas mi
šias, Tamulynų šeimai, Raziu- 
linam, p-lei B. Mazutaitytei, P. 
Ribokienei, Lučinskų šeimai, 
Dargių ir Daukantų šeimoms, 
taipgi karsto nešėjams: p. J. 
Malinauskui, p. I. Ambrazai
čiui, p. P. Puzinui, p. E. Puzi
nui, p. A. Crocker ir N. Henes. 
Širdingiausis ačiū p. A. Ambra
zaitienei, kuri su savo vyru 
man tiek daug padėjo ir visa- 
kuomi 
siems,

vėi vardu

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

... ...........................  H '

A. J. NAMAKSY
RBAL E8TATE A 

INMJRANCE
409 W. Broadvvay
SO. BOSTON, MASS.

Office Tel. So. Boston 0948

DAINUOS KONCERTE

Charlotte G. Shork 
(šarkiūte)

MUZIKA
THREE ARTS STUDIO 
Balso - Iškalbos - Piano

P-lė Amelia Tataronaitė. turinti 
Master of Arta 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.

Tai. Eliot 8222.

ir

rūpinosi. Visiems, o vi
sa vo ir sūnaus Juozuko 
tariu širdingiausią ačiū. 
Likus nuliūdime.

Petronėlė Brazdžiūnienė 
ir sūnus Juozukas.

Sekm., gruodžio 14 d., 2:30į ĮVAIRŪS SKELBIMAIĮ
j vaL p.p. 492 W. 7-tos gatvės
salėje. įvyks Šv. Vardo draugi
jos narių socialė pramogėlė su 
j judamais paveikslais (films) mas šaknimis’ ir Volėms. Vardai 
Į ir užkandžiais. Visi nariai kvie- pavadinti lietuviškai, angliškai 
jčiami praleisti laiką linksmai: ir lotiniskai. Yra paaiškinimai 
j savųjų tarpe. Lauksime visų.
! Sekm.. gruodžio 14, j>o 9 vai.
;ŠV.

Naudingos Knygas
“Sveikata Sergančių” gydy

Cambridžiuje neužilgo 
turėsime naują lietuvišką pore
lę, nes kiek laiko atgal susižie
davo p.p. J. B. Žylių dukrelė 
su p.p. A. M. Bartkų sūnumi 
Stasiu. Sveikiname p. S. Bart-! 
kų ir p-Ię Žyliūtę besirengiant j ‘‘Darbininką’’.

, .. . ... .... . , Visi skelbkitės “Darbininke’’,sukurti lietuvišką zidinj. I . _ _____________________
I

Šiomis dienomis per BALF
60 skyrių Lietuvos tremtiniams

biz-Remkite tuos profesijonalus ir 
aierius, kurie savo skelbimais remia

P-lė šarkiūte yra jauna lie
tuvė dainininkė, kuri šiais me
tais baigs Naujosios Anglijos 
Muzikos Konservatoriją. Ji yra 
žinoma ir mėgiama ir kitatau
čių dainos mylėtojų. Ji jau ant
ru kartu pasirodys So. Bosto
ne, dalyvaudama Gabijos Cho
ro koncerte, sekmadienį, gruo
džio 14 d., Patrick F. Gavin 
School Auditorijoje. F. & 7-tos 
gat. So. Bostone. Kviečiame vi
sus dalyvauti. Rengėjai.

Kas norite Įsigyti Saulėtoje 
Califomijoje Namus ar kitas 

nuosavybes 
kreipkitės pas:

CHAS. LlIKSIS
Realstatininkas

710 N. Vbb Nors Avė., 
Hollywood 38, Calif.

lietuviškai kaip tuos vaistus '"7
reikia vartoti. Kaina $1.00. Au-aukavo dau8 P-P- Pleka'|
dėklo apd. $1.25. Naujas De-įvičiai ir p.p. Jurgeliunai. Taipgi

tov. mišių bus naujų narių prie- klamatorius ir DAINOS, apda- aukavo konservų p-lė A. Ribo
jimas. Kurie norėtų prisirašy- Anglų Kalbos Vado- kaitė įr pp. Mankų
:ti prie šv. Vardo dr-jos dar lai
ko yra vardus paduoti V. Šir-^kazyrių lošimo 25c. Perkant vi-į

i kai, J. Leščinskui arba Dvasios sas ant syk, duosiu 25% nuo
vadui.

;ii
II
• Petraitis
į kun. Mažukna.
i Tą dieną lankėsi kun. Pr. M.
Juras. LDS Centro pirminin
kas, ir Tėvas Leonardas An- 
driekus. pranciškonas iš 
Greene. Me.

Lankėsi p-lė Stella Raznaus- 
kaitė ir B. Cūnienė. Juodvi an
tradienį aplankė So. Bostono 
kaikuriuos biznierius, 
mos Carney ligoninės 
mo fondui aukas.

-------------------T
Lankėsi

Šią savaitę lankėsi kun 
su savo

____ _  ____ ų šeima. Vi-j 
vėlis 40c.; Surinktos Dainos iš' --T. T. , , ,. siems aukotojams Lietuvosvisos Lietuvos 35c. Paslaptis i . . ,; tremtinių vardu širdingas actu.

■
Sekmadienį, gruodžio 14 d., 

i 8:30 vai. mišiose įvyksta iškil- 
jmingas naujų Šv. Vardo drau- 
i gijos narių priėmimas. Mūsų 

t jau mažai yra likę

l laidos.
PAl’L MIKALAUSKAS,

184 Goki St., So. Boston 27, 
Massachusetts.

:un. Aug. i
asistentui REIKALINGA Patyrę Dra-iparapijoje

j periai dirbti prie dresių. Dar-Įvyru. kurie nepriklausytų prie
bas pastovais,
mas. FORMAN & GUMNER

75 Kneeland St., Room 1002,
Boston. (5-9-12)

I

geras atlygini-j Šv. Vardo draugijos. Vis tai 
'dėka kun. J. Daunio pasiauka- 
įvimo ir darbu jam pasisekė 
i taip gražiai suorganizuoti vy- 
!rus

Res. Šou. 3729 Šou 4618

Uthuaman Funutine Co.
i ! 

rinkda- Į 
staty- i

Kviečia Į Kortu Party
Mrs. Veronika Marcelionis 

kviečia visus savo pažįstamus 
ir tremtinių prietelius gruodžio 
17 d.. 8 vai. vakare ateiti į jos 
rengiamą kortų party 33 Rom- 
sey St.. Dorchester, Mass.

Įžangos mokestis 50 centų. 
Pelnas skiriamas lietuviams 
tremtiniams Europoje. Bus lai
mėjimų (prizų).

I

MOVERS — 
Insured and 

Bonded 
Local & Long 

Distance 
Moving

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

mūsų parapijoje.

PADĖKA

A. D.

mano

I

ti

KONCERTAS
Rengia GABIJOS CHORAS. J. Dirveliui vadovaujant

Gruodžio 14 d., 2:30 vaL po pietų
PATRICK GAVIN SCHOOL AUDITORIUM

♦

i

So. Boston Fumiture Co.
Matrosai naujai perdirbami.

Kainos pranešama U anksto 

Jūsų kreditas geras. 

Pristatymas skubus.

F ir 7-tos gatvės kertėj, South Boston, Mass.
Dalyvaus Worcesterio AUŠRELĖS Vyrų Choras, 

Charlotte Shork (Šarkiūte) ir
Dainininkas - Komikas Jonas Emkus.

Gabijos Choras kviečia visus dainų mylėtojus atsilanky- 
ir pasiklausyti gražių dainelių. GABIJA.

I

380’A West Broadway,
Tel. ŠOU 2758

Remkite tuo* profesi joralus ir biz
nierius, kurie savo įkeitimais remia 
‘Darbininką”-

GRABORIAI

Lapkričio 25 d. mirus 
'brangiam vyrui ir sūnelio tėve 
liui, a. a. Juozui Brazdžioniui, 
reiškiame širdingiausią padėką 

i tiems, kurie mums daug kuomi 
| padėjo šioje mūsų širdgėlos 
'valandoje; širdingiausiai dėko- 
------------------------------------------- i

'i

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

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

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

J

•9

•^z

IBmsevičiusirSimis
MOTERIS PAGELBININKB 

Lietuviu Graborius-Balsamuotojae 
Turi Notaro Teises

254 W. Broadway
SO. BOSTON. MASS

Tel. SOUth Boston 2590

Sūnaus gyvenamoji vieta — 
838 Dorchester Avė. 
TeL COLumbia 2537

I

Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims yra

SOUTH BOSTON CAFE
C A S P E R

FUNERAL HOME
187 Dorchester Street 

South Boston. Mass 

Joseph f.Casper 
(KASPERA8) 

Laidotuvių Direktorių* i* 
Balsamuotojas 

NOTARY PJJBLIC 
Patarnavimas Dieną ir Naktj 
Koplyčia Šermenims Dykai 

Tol. ŠOU Boston 1437 
ŠOU Boston 3960*

i

Vincas Balukėms, Savininkas.

ZALETSKAS

Pristatome alų ir degtinę j namus.
Patarnavimas greitas ir mandagus.

T. SULLIVAN, INC.
Petras Jakubeiias, savininkas

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

Užsisakykite Tonika Pas Mas 
Pristotam geriausį tonikg 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir visokiems 

Parengimams. 
Kainos prieinamas.

Myopia Club Beverage Co
Graftan AveM Islington, Mass.

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

GENERAL ELECTRIC
Reikalauja

DROP HAMMER OPERATORIŲ
Darbas nesunkus. Atsišaukite:

River Works Employment Office
Prie Fairchild St., West Lvnn, Mass. 258 We$t Broadmy,

Pagamina gerus lietuviškus pietus, J 
užlaiko geriausį alų, vyną ir degti- A 
nę, ir visiems draugiškai ir manda- į' 

giai patarnauja. j i

SouthBoston,Mass. YAKAVONIS 
Funeral Home

741 No. Main St.
Brockton, Mass.

V. YAKAVONIS
Laidotuviy Direktorius ir 

Balsamuotojas 
Patarnavimas Dieną ir Naktj 
Koplyčia šermenims Dykai 

Tel. Brockton 8-1580

L V. WARABOW
Funeral Service

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

1156 Washington St., 
Nonvood, Mass.

Tel. Nonvood 1503

564 East Broadway
8OUTH BOSTON. MASS

D. A. Zaletskas, F. E. Zaletskas I
Graboriai Ir Balsamuotojal.

Pstamavimas dieną ir naktj
Koplyčią Aormsnims Dykai.

NOTARY Pl’BLIC
ToL ŠOU Boston 0819 

8OU Boston 2668



ku- 
lai-

Penktadienis

WESTFIELD, MASS. šv. Mišios Kalėdose

bažnyčioj

svečias

gražiai išdekcruotos eglu-švenėių.

MONTREAL, CAHADA

svečių, 
ir ska- 
gražios 

naudingai
vakarienė 
kai kurių 

liei pager- 
gerbiamas

Lapkričio 24 d. mirė Juozas 
gerą Arlauskas, sirgęs per 8 metus, 

dalimi. Palaidotas iškilmingai lapkričio

ruošiasi kitiems

salėje prie sna 
smagiai pasi

8

i GIRDĖTI UETWIU\ 
i KOLONIJOSE

IS BROOKLYN (N. Y.)
LIETUVIŲ GYVENIMO

Sašienė, P. Januška, J. Baltu*:, 
V. Ubarevičius, J. Petersonas, 
adv. St. Briedis, J. Zakaram- 
kas, Kazys Kundrotas, Ed. .M- 

Buivydas, siuvėj j

iI
Į Pagal mūsų klebono kun. V. 

------ • - mūsų pa- 
šv. mišios 
vai. vidur- 
rytą ir tre-

j Puidoko pranešimo.
' rapijos
Kalėdose įvyks: 12 
naktį, antros 8 vai. 
čios 10:30.

Taipgi atvažiuos 
nigas padėti mūsų klebonui 
ke

turėti
nares

I
valdv-1

šv. Onos Draugijos Nauja
V akly ha

Pirmininkė — Nelė Derdins- 
kienė; vice pirm. Benedikta 
Atkočaitienė; ižd. Marcelė Ra- 
džiuvienė; rašt. Adelė Stur- 
geon. Metiniame susirinkime 
nutarta po Kalėdų tą sekma
dienį. 3 vai. jx> pietų. 
Christmas party. Visos 
kviečiamos atsilankyti.

Kaip girdėti, naujoji 
ba žada surengti labai 
bankietą su linksma < 
Narės galės pasivaišinti ir gra- 27 d. iš šv. Kazimiero lietuvių 
žiai pasilinksminti. Taipgi atva- parapijos bažnyčios. Gedulo šv. 
žiuos į bankietą Kalėdų diedu- mišias atnašavo penki kunigai, 
kas. ' šermenyse ir laidotuvėse da

lyvavo daug žmonių, lietuvių ir 
kitataučių. Kun. A. Vilkutaitis 

Vladė Jegelevi- atkalbėjo rožančių.
i-■ Velionis Montrealyj pragv- 

Priklausė 
Šv. Jono 
ir daug

Jaunimo šokiai
Katalikų jaunimo draugija 

suruošė Padėkos Dienos išva
karėse smagius šokius. Atsi
lankė daug jaunimo ir gražiai 
išdekoruotoje 
gios muzikos, 
linksmino.

Ši draugija
šokiams, kurie įvyks Kalėdų 
dienoje parapijos Auditoriume 
prie 
tės.

M. Miiienė pasi- 
ir padėkodama už 
puotą.

K. of L. Nauja Y'aldyba
Pirmininkė

čiūtė; vice pirmm. Nelė Lingai 
tytė; rašt. Pranciška Mikelytė; veno apie 40 metų, 
ižd. Gladys Kazlauskaitė, šiais prie Šv. Kazimiero ir 
metais visa Vyčių valdyba susi- pašalpinių draugijų 
deda iš mergaičių. Nežinia kas darbavosi parapijoje, 
pasidarė su vaikinais. Girdėt., Paliko dideliame nuliūdime 
kad mergaitės žada parodyti savo žmoną Oną. kuri taip pat 
vaikinams kaip reikia veikti, yra silpnos sveikatos, dukrelę 
kad atnešus naudą pačiai kuo- Marytę, mokytoją, kuri taip 
pai ir Vyčių organizacijai. pat labai daug darbavosi, gi-

Taipgi nutarta surengti ben- minės ir daug artimų draugų, 
drai su choru bankietą. 
padidinus kuopą naujais 
riais.

Šis jaunas šuniukas pasirodė gana suma
nus, nes įlipo į dviratį ir kaip matome juomi 
bando važiuoti. Jis priklauso Donald Ward, iš 
Fresno, Calif.

čiulis ir J. 
delegatas.

Žodį tarė 
džiaugdama 
šią netikėtą

Paskutinis kalbėjo Pr. M'H ;. 
Jo kalba nuoširdi, ne;l"a, K t 
tema apie tą orgj»niz.oe:’'’ »n’e 
tuos žmones ir f< reil’fhis ‘”1 
kuriais jis jau senai dirba bū
tent organizuotu darbininkų 
gyvenime ir te:sę į teisinga ir 
geresnį uždarbi, už geresnes 
sąlygas. Darbo žmogus iškovo
jęs geresnes sąlygas turi jas 
nuolatos saugoti, turi jomis rū
pintis, nes darbo žmonių prie
šai nesnaudžia. Jie mėgina vi
sokiais būdais ir įstatymais 
stengiasi darbininkui pakenkti. 
Jo kalba buvo nuoširdžiai ir 
šiltai sutikta.

Programai 
Averka.

pasižymėti Vakarienės 
darbinin- tui vadovavo

Atvyko iš Europos
i Lapkričio 29 d. atvyko iš Eu
ropos Feliksas Marcišauskas 
su dukrele Regina. Kadangi 
Justina Marcišauskienė atvyko 
iš Europos pereitais metais su 
sūnum Eugenijum, tad šeima 
buvo likimo padalinta — iš- 

; skirta, tai nėra abejonės, kad 
Marcišauskams vėl nušvito lai
mės spindulėlis.

Atvyko pas P. ir S. Ivanaus
kus ir S. Stekius. Justina Mar
cišauskienė yra Petro Ivanaus
ko sesutė. Linkime gražaus gy- įvairiose komisijose. Dabarti- d. įvyksta parapijos choro kon- 
venimo šioje šalyje.

l Pagerbė Praną Milą
Lankričio 23 d., sekmadienį, 

Apreiškimo p"r?p;irs Audito- 
riume ivvko Pa"crhi.no Vaka
rienė jaunam uoliam veikėjui 
siuvėjų organizacijoie.

• Dalyvavo virš 200 
kurie tikrai draugiškai 
niai pasisotino ir pr e 
rekordinės muzikos 
sunaudojo laiką, ši 
buvo skirtinga nuo 
ruošiamu parengimų 
bimų. Čia nebuvo
asmuo pasižymėjęs »’?r dauge-

1 lį metu įvairiais dideliais dar
bais arba sulaukęs kokios svar
bios sidabrinės ar auksinės su
kakties. Ne! čia buvo draugiš
kai pagerbtas irimas žmogus, 
kuris jau suspėjo 
lietuvių organizuotu 
kų gyvenime, tai lietuvių siuvė- v’^a *r sekret. J. Buivydas. Rep. 
j, gyvenime. Jis ^lyvauda-ApteHHįįpįapija
mas aktyviai 54 siuvėjų lokalo, r r
veikime yra buvęs įvairiose pa-' 
reigose ar tai valdyboje ar tai

vadovavo D. J.

rengimo komite- 
pirm. P. J. Mont-

Jau Pasiruošta Koncertui
Šį sekmadienį, gruodžio 14

D.J. n’u laiku jam tenka eiti parei- cerpag kuriam pilnai pnsirnoš- 
:gas nario Vykdomosios Tary- . ui, . . . • . .. J ta. vadovybėje muz. P. Sakobos ir atstovauti lietuvių loka-* , . . ...

. . . h Union Trade Board’e, kurios chonstai smarkiai mokinosi, 
labai valdybos nariu. Tad Prano kad atsilankiusius dainos mė- 

> lietuviai turi gėjus- tikrai patenkinti.

Choro Nauja Y’aldyba i
Pirm. Vladė Jegelevičiūtė; 

vice pirm. Pranciška Mikelytė: : 
ižd. Darata Atkočaitvtė ir raš
tininkė Birūta Masiulienė.

Kiek teko patirti, visa val
dyba susideda iš veikliausių 
narių. Todėl reikia tikėtis gerų 
pasekmių. Birūta Masiulienė 
žada sutraukti visas naujamar- 
tes į chorą, nes mūsų kolonijoj 
yra paprotys, kada jau apsive- 
dė. tai priklauso prie senelių. ■ 
Taip neturėtų būti. Vedęs ar 
ne. jei tau laikas ir jėgos lei
džia. dirbk Dievo ir Tautos la
bui. Tada tikrai atliksi 
gyvenimo užduotį.

kad Pažymėtina, kad į laidotuves 
buvo atvykusių iš Toronto ir 
net Pennsylvanijos.

Reiškiame gilią užuojautą p. 
Onai Arlauskienei ir jos duk
relei Marytei, o velionio vėlei 
lai Dievas suteikia amžiną 
»aybę. ’ F.

Girdėjau. kad D.L.K. Kęstu
čio pašalpinė dr-ja rengiasi mi
nėti auksinį jubiliejų sausio 17 
d.. 1918. Vincas Eridickas, da-

savo

WAUKEGAH, ILL

ra-
D.

BAYONNE. H. J

PRANEŠIMAS
Šiuo pranešame, kad 

svarbus Didžiojo New Yorko Milo asmenyje 
Lietuvių Katalikų Federacijos puikų reprezentantą visos ša-j Koncerto pradžia 7:30 vai. 
Apskrities susirinkimas įvyks lies A.C.W. of America orga-, vakare. Prašome nesivėluoti. 
penktadienį, gruodžio 12 dieną, ,n‘zac*j°je-

Kai paskutiniu laiku pasiro
dė daug susirūpinimo įtraukti 
daugiau jaunų jėgų mokintis ir nyčioje 
dirbti siuvėjų amato, mums • 
reikia pasidžiaugti turint tokių1 

_ j Visos Apreiškimo, Karalienės asmenybių, iaunu vvru kaiDi 
ligoninėje. Sveikiname naujagi- Angelų, Atsimainymo V. Jė- Pr- Milas,

i
(1947 metų. 8 vai. vakare, Ap
reiškimo parapijos salėje, 
•North 5th ir Havemeyer Sts.,

bartinis pirmininkas, ir Juozas; 
Kašinskas rūpinasi jubiliejaus. 
planais.

Albina Višniauskaitė Brooks! Brooklyn 11, N. Y. 
susilaukė sūnaus Franklin Sq. į

Lengvatos Tremtiniams
Mūsų

Lapkričio 30 d.. Lietuvių 
ditorijoj įvyko Šv. 
draugijos koncertas, 
programą išpildė Šv. Petro lie- 

’ i parapijos, iš 
:Wis.. choras.
P. Bujanausko.

Be to labai gerai 
Įkomedijėlę “Dvi 
j Vaidino pp. Irena 
Hilda Vainauskaitė.

“grandmo-: zaus, šv. Jurgio ir Aušros Var
tų parapijų katalikiškos drau-

šv. Marijos Sodalicijos 
Valdyba

Pirmininkė Marijona Atko- 
čaitytė: vice pirm. F. Hali; 
rašt. Doris Olinskaitė; ižd. F. 
Grigaliūnaitė.

parapijos kunigai baž- 
paskelbė, kad kleb. 
Pakalnis kviečia visus 
katalikus tremtinius,

i kun. N. 
lietuvius 
norinčius priklausyti prie para
pijos. priduoti savo antrašus. 
Jiems bus suteiktos lengvatos, 
būtent: nereikės mokėti jokių 
parapijos duoklių.

Tai tikrai gražus ir mielašir- 
dingas darbas mūsų kleb. kun. 

.N. Pakalnio padėti lietuviams 
jtermtiniams.

jaunų vyrų kaip 
nes nauji žmonės, 

norėdami šiame amate dirbti 
turės tikrai nuoširdų draugą jo 
asmenyje.

Vakarienėje buvo pakviesta 
eilė dalyvių pareikšti savo min-

mio tėvelius ir jo
ther" ponią Višniauskienę.

Reiškiame užuojautą Juozui (gijos malonėkite į šį susirinki- 
Kvederai. sūnui, ir jo žmonai |mą savo atstovus bei valdybas 
jų nelaimėje. Susilaukė nauja-!atsiųsti, nes turėsime daug tis. Kalbėjo" J. Glaveckas, lie- 
gimio, bet neilgai gyveno. Lai (svarbių reikalų aptarti, ateities tuvių siuvėjų lokalo pirm, ir į- 
gerasis Dievas juos ramina jų veiklą apsvarstyti, ir būsimam teikė gražų laikrodėlį atmini- 
skausmo valandoje. (šios apylinkės Katalikų Seime- mu* šios draugiškos sueigos; U.

I

P.
,48 

lankoau-
Antano

Koncerto

Pagerbė Lietuvį Y’eteraną 
į Šiomis dienomis Vincas 
Juselis, kurio tėvelis gyvena 
W. 30th St.. ir kuris
VVorcester I Mass.) Poly Tech- 
nic Institutą, išrinktas Tau Be
ta Phi nariu. Tai yra garbės 
narystė už moksliškus pasižy
mėjimus inžinierių kolegijose.

Studentas Vincas P. Juselis 
yra senior'ų klasės nariu ir bai
gia elektrikos inžinierių moks
lus. Prieš įstojimą kolegijon jis 
buvo karo tarnyboje apie tris 
metus. Jis turi brolį, kuris taip 
pat buvo karo tarnyboje. Ne
seniai mirė jo mamytė.

Veterano Vinco tėvelis Jonas 
■ Juselis yra "Darbininko” skai
dyto jas. Linkime Vincui P. Ju- 
i sėliui sėkmingai užbaigti — 
lūs ir geriausių sėkmių

Šv. Baltramiejaus ir*, 
draugi jos. Taigi

P?

Kenosha.
vedamas muziko

suvaidino 
Kūmutės”. 

Varnytė ir

Gruodžio 19 d.. Lietuvių au
ditorijoj. lietuvių katalikų 
draugijos ruošia vaikams Kalė
dų eglutę.

Lietuvių auditorijos savinin
kas yra 
Šv. Juozapo

Tretininkų Y’aldyba
Pirm. Monika Volskuvienė

vice pirm. O. Orintienė; rašt.(sausio 5 d. vakare tos draugi- 
B. Atkočaitienė ir ižd. M. Klu- jos ruošia bankietą 
sevičienė.

moks-
ateity-

Pridera tarti pagirimo žodį. v*eM *r laiką nuskirti.
Paaukokite tą vakarą šiamTeko sužinoti, kad Mateušas

Kavaliauskas, kurio žmona Da- svarbiam susirinkimui, 
rata mirė lapkričio 8 d., užpra
šė giedotas šv. mišias kas šeš-į _ į

tadienį per visus metus, kurios raP*j°j gražiai nusisekė. Su-.
1 rinkta virš 3,000 dėžiukių 
‘cans” maisto, iš viso 63 “car- 
tons”.

Katalikų Universitetui perei
tą sekmadienį suaukota $165.- 
35. Kunigai aiškino, kad Mari-'

N. Y’. Fed. Apskr. Vaidyba.

savo na- 
-iams ir jų šeimoms.

Remkite tuo* profesi.ionalus Ir blz 
nierius, kurie savo skelbimais remia 
‘Darbinmka”.

Visi sk«.ibkitžs "Darbininke**.

bus atnašautos šv. Alfonso par. i 
bažnyčioje. Tai gal pirmas toks 
įrodymas meilės savo mirusiai 
žmonai. Mylėjęs ją gyvenime p. 
Kavaliauskas tikrai neužmiršta 
jos mirime.

šv. Alfonso parapijos klūbie->s šventovė Washingtone bus 
čiai daro planus KEPURIŲ I baigta 1954 m. ir kainuos 6 
BALILI. kurs įv^n.» 
Metų sausio 1 d. vakarą. Pra-| 

’sidės 8 vai. ir trauksis iki vi-;
durnakčiui. Bilietas tik 50 c.

Maisto rinkliava badaujan
tiems Europoje šv. Alfonso pa-

Kaip MR GOLD

varto

Gardner, Mass

Heywood - Wakfield Co

įvyks Naujų milijonai dolerių.
Sveikiname kun. Joną Men- 

idėlį, kuriam suėjo 13 metų nuo 
į įšventinimo į kunigus, gruo
džio 8 d. Kun. Jonas Mendelis 
(buvo įšventintas Romoje 1934 
lm. Primicijas laikė Lietuvoje, 
į Pirm grįžtant į Ameriką, ap
lankė šventąją Žemę ir jos 
(šventoves. Išdirbęs 12 metų 
(svetimtaučių parapijose, perei
gą birželio mėn. buvo paskir- 
itas padėjėju šv. Alfonso par. 
bažnyčioje. Linkime ilgiausių 

I metų kun. Jonui 
Kristaus vynuogyne.

Adventų rinkliava 
'raupsuotiems pasiekė 
į Kun. dr. Mendelis

. Bandyk

Dėlei TREAT

y

TABAKO LAPUS &
Old Gold gamintojai netiki mosavimu 

aplinkui savo naujų tabako lapų.

Jie leidžia jiems • miegoti" kol jie tampa seni ir 
vū.s . . apverčia juos kiton pusėn, kad daugiau 
gotų.

Tuomet dar juos verčia kiton pusėn patyrusios 
kos vyrų beveik per
ir sendinimu gamintojai

Teikti jums, i O'd Gold, Švelniausi, maloniausi rū
kymą Šioje planetoje

Tikrai, jūsų dabartiniai cigaretai yra geri. Vienok 
pabandykit Old Golds tik vienu kartą ir jūs galbūt 
rakite jogei yra geresni;

leng- 
mie- / 

f

Mendeliui

ran-
200 metu. Tuo Švelniu sumaiSymu 

turi tik vieną mintį galvoje:
vietoje TREATMENT”

pasaulio 
$3,300.00. 
rūpinasi, 

kad šiais metais pralenkti kitų 
metų rinkliavas surenkant 
$5,000.00 tiems nelaimingiems 
pasaulio žmonėms. Bus įdomu 
žinoti ar jo sapnas taps tikre
nybe.

( Ar 
mišių 
vaną 

' gui ? Per pereitus adventus mū
sų kunigai padarė tą įnešimą 
maldininkams ir į 10 dienų bu
vo sunešta 1,000 mišių. Šįmetą 
girdėjau kunigus raginant, kad 
katalikai patys sau duotų do
vaną užprašydami šv. mišias 
savo intencija. Tas patarimas 
yra naujas, apie kurį žmonės 
mąsto. Tai tikėjimas darbuose.

kada pagalvojai duoti šv. 
auką kaipo Kalėdų do- 

savo giminei arba drau-

crhi.no

