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Kaip Bolševikai Tvarkys Ūkį 
Okupuotuose Kraštuose?
New York (LAIC) — 

USA komunistų dienraštis 
“Daily Worker” Nr. 253 į- 
sidėjo savo Maskvos ben
dradarbio P. Ognovo 
straipsnį apie nuosavybės 
klausimą Sovietų Sąjungo
je. Straipsnyje pažymima, 
kad jau 1939 metais net 
93.5% visos žemės ūkio 
nuosavybės priklauso ko
lektyvioms farmoms, tai 
yra komunistiniams dva
rams. Iš viso, Sovietų Są
jungoje 98.7% gamybos 
priemonių yra nacionali
zuota, ir tik 1.1% yra pa
vesta asmeniškam kolcho- 
zininkų naudojimui, o 
0.2% yra privačių ūkinin
ku ir amatininkų nuosa
vybė.

Šie statistikos duomenys 
yra įrodymas kad Sovieti
nė sistema yra nusistačius 
visą žemę, visas gamybos 
priemones paimti į komu
nistinio, kochozinio ūkio 
sistemą. Bolševikų oku
puotuose kraštuose toly
džių! skelbiamos žemės re
formos yra tik propagan
dos priemonės, tik perei
namasis laipsnis į komu
nistinių dvarų sistemą.
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MaryknolI, N. Y. — J. E. 
Kardinolas Fumasoni - 
Biondi, Tikėjimo Propaga
vimui Kongregacijos pre-i 
fektas, įsakė pasiųsti ko- 
daugiausia misijonierių į 
Kiniją. Koreią, Mandžiūri- 
ją ir Japoniją “taip greit,l 
kaip galima”.

Amerikos Katalikų Už
sienių Misiiu draugija pra
neša, kad jau paskyrė 49 
MaryknolI misijonierius 
darbuotis pažymėtose vie- 

!tose. —

vaizdas nuo laivo USSS Missouri į l\ew Yorko dangoraižius. Šis Karo 
laivas yra pagarsėjęs tucmi, kad jis buvo prie pat Tokio, Japonijos sosti
nės ir priėmė Japonijos atstovybę, kuri pasirašė besąlyginio pasidavimo 
sutartį. Šis laivas yra J. V. Trečiojo Laivyno adm. Halsey — ‘flagship’.
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Truman-Attlee Sutinka Pavesti 
A-Bombos Kontrolę STO

Washington, D. C., lap- bėjo ir sovietų Rusijos pa- 
kričio 15
Truman ir premierai Att-
lee, Didžiosios Britanijos, tų Rusija labai bijo ato- 
ir King, Kanados, kaip 
praneša iš patikėtinų šal
tinių, sutarė atominės 
bombos paslaptis perduoti 
Suvienytų Tautų Organi
zacijai, jeigu tą patį pada
rys ir kitos tautos, būtent, 
perduos savo militarines 
paslaptis ir atidengs savo 
pokarines aspiracijas. Tai 
ypatingai taikoma Rusijai.

Dabar kyla klausimas ar 
Prezidento Truman, pre- 
mierų Attlee ir King planą 
dėl atominės bombos pri
ims Rusija?

Kaip žinoma, J. V. vals
tybės sekretorius Byrnes 
praneša spaudos konfe
rencijai, kad dėl Tolimųjų 
Rytų politikos santykiai 
su Rusija dar labiau pablo
gėjo. Taigi tas gali sutruk
dyti trijų tautų galutiną 
sprendimą dėl atominės 
jėgos kontrolės.

Lapkričio 14 dienos va-

Prezidentas reigūnai.
Iš viso atrodo, kad sovie-

minės bombos.

Kaltina Šveicariją Už Nesi
laikymo Sutarties Su 

Alijantais

VVashington, D. C., lap
kričio 15 — J. V. Senato 
Kilgore komitetas kaltina 
Šveicarijos valdžią ir jos 
bankas už nesilaikymą su
tarties su alijantais.

Šveicarija buvo pasiža
dėjusi neišduoti Vokietijos 
naciams jų pinigų ir ne
leisti jiems daryti jokių 
transakcijų. Tačiau to pa
sižadėjimo neišlaikė, sako 
Senatorius Kilgore, ji leido 
naciams grobį ir fondus 
perkelti į trečią šalį, ir to
kiu būdu paslėpti ekonomi
nius rezervus kitam karui.

Lietuvos Geležinkeliai Rmso 
Kovaliovo Žinioje

New York (LAIC) — 
Anksčiau pranešėme, kad 
susisiekimas Nemunu yra 
.tvarkomas dviejų rusų, 
i Dabar Maskva praneša, 
ikad ir Lietuvos geležinke
lių viršininku yra rusas 
“socialistinio darbo did
vyris” German Vassiljevič 
Kovaliov. Visas aukštes
nes atsakomingesnes vie
tas Lietuvoje gauna rusai. 
Lietuviai, kaip ir caro lai
kais, tegali būti žemes
niais tarnautojais, 
stumdėliais savajame 
šte.

į

New York (LAIC) —Ro
dydami rusiškas filmas ir 
sovietų gamintąsias kino 
naujienas, bolševikai tiki
si sėkmingai panaudoti sa
vai propagandai Lietuvos 
judamųjų paveikslų teat
rus. Tam tikslui yra ple
čiamas jų tinklas. “Prav- 
da” Nr. 234 praneša, kad 
Lietuvoje jau esą atidary
ti 36 miesto, 15 kaimų ir 7 
kilnojamieji kino teatrai. 
Artimiausiu laiku esą nu
matyta atidaryti dar 4. Iki 
metų pabaigos Lietuvoje 
veiksią 62 pastovūs ir 10 
kilnojamųjų kino teatrų.

I
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Prezidentas Truman Priėmė Masinis Šeimų Kilnojimas
i New York (LAIC)—Vie
tinė ukrainiečių spauda 
praneša, kad 24,000 ukrai- 
niškų šeimų iš vakaru Ga-1

—An- ti komitetą, kuris ištirtų licijos (Jaslo, Novi Torg, kare, New Yorke, kalbėjo

< Varšuvos Valdžia Sutinka 
Mokėti Skolas

Washington, D. C. 
glijos premierui pasiūlius ne vien žydų klausimą, bet Novi Sad ir t.t.) liko prie- 
planą dėl Palestinos, Pre- ir kitus klausimus, kurie varta perkelta > rytus nuo 
zidentas Harry S. Truman liečia Palestiną ir kitas Korzono linijos, 
tą pasiūlymą priėmė ir su-sritis. ! Tuo pačiu metu, lenkiš-
tiko sudaryti bendrą komi-Į Taigi komit^as aptars kos šeimos iš anapus Kor- 
tetą su anglais, kuris ne tik ekonomines, politi- zono linijos keliamos į va

Paryžius — Prancūzijos smulkmeniškai ištyrinės ir nes ir sociales problemas karus nuo jos. 
steigiamasis seimas vien- persvarstys visą Palesti- Palestinoje, bet taip pat į šiame procese neatsi 
balsiai išrinko gen. Char- nos problemą. palies ir dabartinę žydų žvelgiama nei į tai. kad ke
les de Gaulle laikinuoju Kaip žinoma, Preziden- būklę visoje Europoje., 
prezidentu. tas Truman kiek laiko at- Tarsis su arabų ir žydų va-

Tik vienas komunistas, gal yra pasiūlęs anglams dais. 
būtent, Jacąues Duclos ne- įsileisti į Palestiną 100,000 Komitetas, ištyręs visus 
patenkintas gen. De Gaulle žydų. Anglai, gavę tokį nesusipratimus ir klausi- 
išrinkimu. (pasiūlymą, patarė sudary- mus Palestinoje ir Euro-
-------------------------------------------------------------------, poje, rekomenduos vyriau- 
R •• l f “I Al • -v C D ‘I I— Esybėms žydu reikalusRikiia Va ARinrizn Su Reika a- m

Gen. De Gaulle Išrinktas 
Prancūzijos Prezidentu

anglikonų vyskupas John-! Londonas, lapkr. 15 
son,labai 
tų Rusijai 
pareiškė, 
nesusipratimų 
taip sovietų Rusijos ir va
karų demokratijų yra tai 
“grąsinimas atominiu ka
ru”. Tame susirinkime kal-

palankus sovie- 
žmogus, ir jis 

kad didžiausia 
priežastis

Varšuvos valdžia, kuri iki 
šiol nenorėjo mokėti Lon
dono lenkų valdžių skolų, 
jau pakeitė savo nusista
tymą ir sutiko apmokėti 
visas skolas, padarytas iki 
vasario mėnesio 1945 me
tų.

Mirė Vyskupas Pinten
Marąuette, Mich. —Lap

kričio 6 d. mirė vyskupas 
Joseph Gabriel Pinten, 78 
metų amžiaus.

A. a. vyskupas Pinten 
buvo įšvęstas kunigu lap
kričio 1, 1890 m.; vyskupu 
konsekruotas gegužės 3, 
1922 m. Jis buvo tikras 
vargšų tėvas ir globėjas.

Apie Lietuvos Kompozi
torius

Amerikiečiai Išsprogdino 
Nacių Parako Dirbtuvę

Jung. Valstybes Priešinasi Rusijos 
Planui

liamieji šimtmečiais gyve
no savo sodybose, nei į jų 
norus,, nei į jų protestus. Į

Kaip žinome, Maskvai 
diktuojant per visą sovie
tų okupuotą Rytų Europą, 
šį pavasarį net buvo suda
rytos tam tikros gyvento
jams kelti “sutartys”.

Tokios sutartys buvo pa- nių sekretoriaus Bevin pa
diktuotos Lietuvai, Lenki- reiškimą dėl Palestinos, 
jai. Baltgudijai, Ukrainai tai žydų mieste Tel Aviv 
ir tt. kilo kruvinos riaušės,

Visa bėda, kad šios visos pašaukta kariuomenė nu- 
tautos, šiuo metu, nepri- malšino riaušininkus.

KRUVINOS RIAUŠES TEL AVIV

1 Užmuštas, 70 Sužeista
____________________________________ «>------------------------------------------------------------------------------------

Jeruzalė, lapkr. 15 —Kai
žydų ir arabų vadai griež- » jjg qqq qqq (JHRRA'i 
tai smerke Anglijos uzsie- * ' * '

Truman Prašo Paskirti

VVashington, D. C. —Pre
zidentas Truman kreipėsi į 

kur Kongresą, prašydamas pa- 
’ skirti dar $1,350,000.000 

karo metu nukentėjusiems 
šelpti Europoj ir Azijoj.New York (LAIC) — 

Bolševikai i 
savo propagandinę mašiną' 
ir Lietuvos kompozitorius.

Washington, D. C., lap-. sudarę Japonijos kontro- Tuo tikslu leista sudaryti 
kričio 15 — Jung. Valsty-Į liavimui patarėjų tarybą, kompozitorių sąjungą ir 
ibių valstybės sekretorius Rusija tokiai tarybai pasi- steigti muzikos fondą. Vil- 
James F. Byrnes praneša, priešino ir savo atstovų niaus konservatorijos pro- 
kad Rusija vėl kelia reika- neprisiuntė, ir tos patarėjų fesorius Galkovski esąs 
lavimą, kad būtų sudaryta i tarybos posėdžiuose neda- sukūręs kantatą “Perga- 
taryba Japonijos kontro- lyvauja. lė”. Tačiau tikrieji Lietu-j
liavimui. Tai jau nebepir-i Rusijos tikslas yra su- vos kompozitoriai, kaip ir 
mas ir gali būti nepaskuti-prantamas: ji nori kon- pats sovietų laikraštis “Iz- 
nis reikalavimas. Rusija troliuoti visą pasaulį. Eu- viestija” Nr. 230 pripažįs- 
būtinai nori įkelti savo ko- ropos valstybės, kurios pa- ta, daugiausia linksta prie 
ją į Japoniją, nes kol są-jteko Rusijos kontrolėn, lietuvių liaudies kūrybos.

. jungininkų vyriausias va-[nori kogreičiausia išsilais- 
i das, gen. MacArthur bus^vinti. Tačiau Rusijos val- 
Japonijos valdovu, tol Ru-'džia nenori nei prisiminti 
sija neturės progos kelti apie grąžinimą laisvės Pa
savo įtakos tame krašte, j balti jo ir kitoms vajsty- 

Jung. Valstybių valdžia bėms. Jung. Valstybės,,' 
ir karo vadovybė, taipgi Anglija ir kitos turėtų rei- Anglų karo lauko teismas 
Anglija ir Prancūzija ge- kalauti, kad Rusija suda- Hanoveryje pasmerkė mir- 
rai žino kiek naudos yra iš rytų Alijantų Kontrolės tin tūlą ukrainietį S. Gon- 
Alijantų Kontrolės Komi- Komisija Pabaltijo ir ki- čarenko.
sijos Vokietijoje, šiandien toms Europos valstybėms Gončarenko buvo kalti- 
aiškiausiai pasirodo, kad ir jose pravestų laisvus ir namas užmušęs tremtinių 
tas kontroliavimas Vokie- demokratinius rinkimus, stovyklos komendantą, kai 
tijoje nevyksta, kaip tu- kaiD yra numatyta Atlan- pastarasis prievarta grą- 
rėtų būti, nes vieni kitiems to Čarteryj ir kituose de- žino i Sovietų Rusiją neno- 
trukdo. Todėl Jung. Vals- mokratinių valstybių pa- rinčių vykti ukrainiečių, 
tybės griežtai priešinasi reiškimuose. Jog ir karas Desperacijos paga u t a s, 
panašiai tarybai Japoni- buvo vedamas, 
joje.

Sąjungininkai jau yra vintos.

i norį įtraukti įjklausomybe nesinaudoja? anriino mačina'o_ __________x_ -__

Kaufbeuren, Vokietija— 
J. V. kariai išsprogdino di
delę Vokietijos nacių pa
rako dirbtuvę. Pirm dirb
tuvės išsprogdinimo visas 
geresnes mašinas išgabe
no kitur.

Tragedija Anglų Okupuo 
toje Zonoje

Sovietų okupuotos, jos vir
to Maskvos pastumdėliais.

Išgelbėti Iš Sovietų Rojaus

De Gaude Tariasi Su 
Politiniais Vadais

New York (LAIC)

Eltos telegrafo agentūra 
iš vakaru Vokietijos pra
neša, kad rugpiūčio pra
džioje Nuremberge, de
šimts lietuviu buvo prie
varta susodinti į Sovietų 
Rusijon vykstantį trans
portą. Bambergo stotyje, 
prieš apleidžiant ameriko
niškąją zoną, buvo pada
rytas transporto tikrini
mas, per kurį “repatrijuo- 
iamieji” buvo užtikti. Pa
tikrinus. kad jie yra ištik
rųjų gabenami prievarta, 
tremtiniai buvo paleisti ir 
amerikonų kariškų sunk
vežimiu grąžinti atgal 
Nurembergą.

i

REIKALINGAS

Paryžius, laokr. 15 —
Charles de

Riaušininkus malšinant,; 
užmuštas vienas ir 70 su
žeista, kurių tarpe yra 20 
žydų policininkų. ‘i

Kariuomenė paleido šū
vius į riaušininkus kai
žydai teroristai padegė Prezidentas 
tris namus Tel Avive, kaip Gaulle jau pradėjo pasita- 
protestui prieš Bevin. Sa- rimus su įvairiais politinių 

' grupių vadais dėl sudary
mo ministerių kabineto. 
Jis tikisi sudaryti autori
tetingą kabinetą, kuris 
stovėtų už laisvę ir vieny- 
bę.

koma, kad arabai taip pat 
nepatenkinti Bevino politi
ka Palestinoje.

Bevino politiką žydai 
smerkia Anglijoj ir Jung. 
Valstybėse.

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

1230 KILOCYCLES — WESX ,SALĖM, MASS.

za-

šeštadienį, lapkričio 17 d., 1:15 vai. po pietų j- 
vyks Lietuvių Darbininkų Radio programa. Lietu
viškos liaudies dainos, muzika, sveikinimai ir prane
šimai plauks oro bangomis iš WESX stoties, Salėm, 
Mass.

Prašome pasukti savo radio rodyklę ant 1230 ki- 
locycles ir klausytis gražios lietuviškos radio prog
ramos.

Visus pranešimus, sveikinimus ir skelbimus siųs-
Skubiai reikalingas 

kristijonas. Gera alga. 
Kreiptis — Kun. J. Vaite- kitę arba asmeniai priduokite šiuo adresu: 

kad pa- Gončarenko pribaigė savo kūnas, 350 Smith St., Pro- DARBININKAS RADIO
vergtos tautos būtų išlais- nuosavą dukterį ir sunkiai vidence, R. I., Telefonas — 366 West Broadvvay, So. Boston 27, Mass.

Dexter 1051. 1 Telephonai:—SOUth Boston 2680 arba NORwood 1449

i

1 sužeidė žmoną.
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Brocktoniečių Dėmesiui!
388888
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į Lenkiją
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ĮVAIRIOS žinios

Ateina”i
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i

Vatikano Laiškas Lietuvos 
Arkivyskupui

Neu York (LAIC) 
tikano Valstybės Sekreto- i 
riatas atsiuntė arkiv. J. 
Skvireckui laišką, kuriuo 
pranešama. kad gautas 
arkivyskupo raątas apie 
lietuvių tremtinių padėtį 
Vokietijoje. Toliau rašo
ma : “Šv. Tėvas nors jau iš 
kitur žinojo nelaimingą ir 
prislėgtą jų likimą, tačiau 
Jūsų aprašytos nelaimės 
negalėjo skaityti, nepajus- 
damas naujo širdies skau
smo. Todėl šv. Tėvas skau
džiai atjaučia kietą likimą 
jūsiškių, kuriems karas y- 
ra padaręs tiek daug var
gų. Šv. Tėvas savo tėviš
kos meilės skatinamas, da
rė ir tebedaro viską jo ga
lioje, kad jiems padėti. Jo 
Šventenybė turėjo džiaug
smo sužinojęs, kad tų gerų 
katalikų tikėjimas nelai
mėje netik nesumažėjo, bet 
neretai ir sutvirtėjo ir. Vo
kietijos vyskupams pade
dant, jūsų tautiečiai trem
tiniai naudojasi savo kuni
gų lietuvių kalba teikiamu 
religiniu patarnavimu. Šv. 
Tėvas nors rūpinasi visais 
savo sūnumis, bet dar la- 
biaus rūpinasi tais, ku
riems tenka skaudžiai ken
tėti. Kunigams gi. vienuo- dien Pabaltvje 
liams ir vienuolėms, jau- suvarvti i Kol

Brockton, Mass. — Sek
madienį, lapkr. 18 d., 1 vai. 

'p.p.. Franklin Club salėje 
įvyks Bendro Liet. Komi
teto bankietas, kurio pel
nas skiriamas Lietuvai va
duoti. Brocktoniečiai, visi, 

vienas dalyvaukite

turėjo palikti savo tėvynę, 
Šv. Tėvas reiškia tėviškos 
meilės jausmus ir pageida
vimą, kad jie maldomis, i kaip 
pavyzdžiu, darbais, iš vie- bankiete ir paremkite šį 
no, eitų su savaisiais ir gražų darbą.
kad i skurdą bei vargą pa- ----------------
rėkusiems padėtu pakilti.” "Teta Duona Retai Pas Mus

Masinis Lenkų Grįžimas
■ i__

■

New York (LAIC) — 
25.000 Anglijoje esančių 
lenkų jau sutiko grįžti į 
Lenkiją. Tas sudaro 40G 
visų Anglijoje esančių len
kų.

Šį reiškinį komentuoda
ma. vietinė lenkų spauda jį 
vadina “Maskvos pastan
gų fiasco!”

Atstafysią Jelgavos Pilį

New York (LAIC) —Ka
ro metu sunaikinta Jelga
vos (Mintaujos) pilį, esą, 
numatyta atstatyti ir te
nai vėl įkurti Latvijos že
mės ūkio akademiją. Deja, 
laisvi Latvijos ūkininkai 
jos patyrimais nesinaudos 
— laisvų ūkininkų šian- 

; nėra. Jie 
------ --- ------------- , jau- suvaryti į Kolchozų bau- 
niesiems levitams, kurie džiavą.

MŪSŲ
1 TIESIOGINIS MORTGYČIŲ 
s SUMAŽINIMO PLANAS

Ne\v York (LAIC) — Si
biro trėmime esantieji lie
tuviai taip suterorizuoti, 
kad savo laiškuose, nedrįs
ta net rašyti apie savo gy
venimo sąlygas. Vis dėl to, 
viename neseniai iš Sibiro 
gautame laiške įdėtas toks 
reikšmingas sakinis: “Tet- 
ka duona k nam redko pri- 
chodit’’ (Teta duona pas 
mus retai ateina). Tame 

; rusiškai rašytame laiške 
labai sumaniai pranešama 
kokiose sąlygose tremti
niams tenka gvventi.

Bolševikai stengiasi iš 
visų kraštų net prievarta 
“grąžinti” lietuvius. Kodėl 
gi jie iš Rusijos plotų, iš; 
Sibiro, iš Kazakstano lie-, 
tuvių tremtinių negrąži-' 
na? Visi prisimename, 

; kaip prieš keletą metų, A- 
merikoj išeinantieji lietu- 

, vių komunistų laikraščiai 
tvirtino, būk į Rusijos gi
lumą išvežtieji lietuviai 
buvo tik laikinai evakuoti, 
kad juos apsaugojus nuo 
vokiečių. Kodėl gi dabar, 
karui jau užsibaigus, tie 
raudonieji laikraščiai tyli

J

Specialus Pranešimas
2

Kaip Gyvena Lietuvos Tremtiniai 
Vakarų Vokietijoje-

Faktai ir Palyginimai
(Paruošta Sočiai Service Bureau»

Šis vaikutis išliuosuotas iš japonų nelaisvės 
ir kelyje į Australiją ant laivo pasupamas ant 
sūpynės, kad jį ir kitus palinksminus.

RAUDONIEJI UŽIMĄ
MANDŽIURIJĄ

l l i ff

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

Jei Jūs planuojate pirkti namą ar atnaujinti 
dabar turimą mortgyčių. mes su malonumu ir be 
jokių Jums abligacijų išaiškinsime visas smulk
menas. Pašaukite SOŪth Boston 0379.

MTI WASHINGTpN

430 IROADWAT • SOUTH BOSTON

$
$

M

Surinko ir išleido

Kun. P. M. Juras
Maldaknygė turi 788 puslapius. Minkštas 

odos viršelis; papuoštas lietuvišku kryžiu
mi. Paauksuota. Išoriniai puiki, patraukli, 
bet viduje dar gražesnė. Joje telpa 106 pa
veikslėliai. Daug jų paimti iš Mišiolo.

Lietuvišku menu dabintų raidžių 22.
Evangelijos Sekmadieniams ir Bažnyti

nėms šventėms. Novenų 12. Litanijų 16. 
Vainikų maldų (Karunkėlių) 7. Giesmių 9. 
Trejos Mišios (Vienos Liturginės — mal
dos iš Mišiolo). Graudūs Verksmai. Arti 
šimto puslapių pašvęsta maldoms į Švč. 
Sakramentą.

Nurodoma geri darbai, už kuriuos galima laimėti atlaidus. 
Labai daug įvairių maldų su atlaidais. Nurodoma gyvenimo 
pagrindai — atspausdinta visi Poteriai. Raidės aiškios ir 
įvairios. Kalba graži. Iš priežasties karo spausdinta nedaug. 
Paskubėkit įsigyti. Kaina — $3.50. Rašyk:

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

♦

“Darbininko" Administracija,
Siunčiu $ ........ ir prašau prisiųsti knyga(s) g

DIDYSIS RAMYBĖS ŠALTINIS šiuo adresu:
Vardas ir Pavardė ..................   Į
Gatvė..................................................    g
Miestas ir Valstija ..............................................................  ■

kiečiams) skiriamos mais
to kortelės. Matyt, jie ne
gaus nei rūbų, nei apavo, 
nei kuro...

To nepaisant, iš okupa
cinės administracijos pu
sės dedamos didelės pa
stangos tremtinius aprū
pinti geresnėmis ir erdves
nėmis patalpomis. Visos 
žinios rodo, kad yra užsi
mota tą reikalą sutvarky
ki prieš žiemos šalčius.
; Visais atvejais tremti- 
jniams Vokietijoje teks žie
duoti.

Didelis nuopelnas trem
tinių būkles pagerėjimo 
pirmon eilėn, be abejonės, 
priklauso UNRKA’i.

Nors, kitais atžvilgiais, 
UNRRA ir yra kritikuoja
ma, negalima betgi ginčy- 

|ti, kad Displaced Persons 
būvio pagerinime, per pa
lyginamai trumpą laiką, 
UNRRA nuveikė didelį ir 
sunkų darbą.

Visur ir visame matoma 
rūpestinga UNRRA ranka. 
Su laiku organizacija to- 
bulės, aparatas veiks dar 
geriaus. Štai kai-kurie pri- 

faktai 
tremti-

IVurzturg (LAIC) — 
Prieš akis turime pluoštą 
informacijų iš Lietuvių Są
jungos Centro. Paskutinės 
žinios datuotos spalių mė
nesio pradžioje. Bendraii 
imant, lietuvių - tremtinių! 
padėtis visose trijose zo-j 
nose (USA, britų ir pran
cūzų) per paskutinius du 
mėnesius, yra pagerėjus. 
Pagerėjo maistas, sustip
rėjo tremtinių organizaci
niai saitai, didelė pažanga 
padaryta švietimo ir kul
tūrinių pramogų srityje.

Žymiai blogiau reikalą? 
stovi su patalpomis, nors 
ir čia pastebiamas didelis 
standartų įvairumas. Da
lis tremtinių gyvena sto
vyklose, dalis — paskirai, 
privačiuose būtuose. Vie

ptomis patalpos geresniame 
■stovyje, vietomis — blo- 
gesniame. Yra ir tokiu pa
statų kur tremtiniai iki 
šiol gyvena be langų ir be 
durų. Pataisyti— nėra me
džiagos. Bendrai imant, o- 
kupacinė administracija 
(tiek kariška, tiek UNR
RA), tremtinius skatina 
gyventi stovyklose. Mat, 
stovyklinis gyvenimas len
gvina kontrolę ir suprasti
na maisto tiekimą.

UNRRA vadovybė
kartotinai pareiškia, kad 
laisvai (ne stovyklose) gy
venantiems lietuviams a- 
teityje bus duodamos tik 
vietos gyventojams (vo-

! 
i

I

minimiChungking, Kinija, lap- licijos. Jų tarpe 
kričio 15 — Kaip žinoma, Lvovo arkivyskupas J. Sli- 
sovietų Rusija buvo suti-ipi ir Peremyšlio vyskupas 
kusi leisti Chungkingo; J. Kocilowski. 
valdžiai iškelti savo karei-' Apie kitų Galicijos vys- 
vius Dairen ir Port Arthur'kupų likimą žinių nėra, 
uostuose, bet vėliau tą lei-, Taip pat pranešama, kad 
dimą atšaukė. Mandžiūri- neseniai prie Sovietų Uk- 
jai susidarė rimtas pavo-; rainos prijungtoje Karpa
tus nuo Kinijos komunistuotu Ukrainoje (anksčiausi
i

1

Į

i
* ir nekelia balso istrem- 
J tiems lietuviams į savo tė- 
į vynę grąžinti ?
* ---------------------------------------------------------------

Rusai Buvo Areštavę Lietu
vaitę Belgijoje

užplūdimo. ^Sakoma, kad buvo Čekoslovakijos dali- 
Kinijos raudonieji lipa ant;mi) uždarytos visos Rytų 
besitraukiančių Rusijos; apeigų bažnyčios, 
kareivių kulnų, kad Man-j ----------------
džiūriją užimti pirm negu Baltijos Valstybių Tremti- 
mene įkels kojas į tą kraš- ^i Atsidūrę SSSR rUSCj 
tą.

Chiang Kai-shek kreipėsi

I
pa-

vienam

Nevv York (LAIC) —Ra- 
XX<3,1’01 IVn. AiCIUCOl v J - v.. V -j, sydamas apie benamių prie sovietu Rusijos, kad' J nr u-f . . . . ‘ J ... ;grąžinimą, \Vashingtonoleistų kariuomenę vežti o-,~ • , . , , - r. ,. , . Sovietų atstovybes biule-,ru i Mandziunją, bet iri, . J , l.. 4 , . . -y tems praneša, kad daugiaušiuo klausimu dar negavo. £ Baltijos fer|.

atsakymo. ! gyventojų gavo darbus
Chungking vadai prisibi- pramonėje ir daugiau kaip 

jo. kad Mandžiūrija gali 30,000 gyventojų gavę dar-' 
patekti į raudonųjų kont-bus žemės ūkyje. Vienok, 
rolę. nenurodo kur. Gautieji

Raudonieji per visą Ki- pranešimai skelbia, kad, 
nijos karą su Japonija nei galbūt, netoli pusės mili-j 
kiek negelbėjo sumušti ja- jono Baltijos kraštų bena-į

*
I

Prevent TB

į New York (LAIC) — 
į Ginkluoti rusai švaistosi ir 
į Belgijoje. Viena jų gin- 
* kluota grupė įsibrovė į pa- 
i bėgėlių stovyklą neva ieš

kodama rusų. Atstūmę 
belgų pareigūną, padarė 
kratą ir išsivedė vieną, ta-i-------- ~—~~~ V-'N"—----------------------------—— i
riamąjįrusą. Kitą dienąiPonus’ Jie daugiau kenke-mių yra amerikiečių, britui 
du ginkluoti rusai pastojo i linijai- •
kelią dviem lietuvaitėm ir . .. . -
vienai belgei. Viena lietu- 
vaite buvo suimta ir nuga- 
benta į rusų atstovybę. 
Rytojaus dieną ją paleido. 
Ji padarė valdžios įstaigai 
pareiškimą pabrėždama, 
kad tik dėka dviejų tuo 
metu pasitaikiusių ameri
kiečių ji išlikusi nenu
skriausta. Tas įvykis buvo 
aprašytas “La Libra Bel- 

$ gique”. Redakcija klausia,

A

i
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Buy
Christmas Seols
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puolamai paimti 
ryškiai iliustruoja 
nių būklę.

; Visur stovyklose 
į suaugusiam žmogui sten
giamasi suteikti 2,000 ka
lorijų maisto normą. Be to, 
papildomo maisto gauna 
vaikai ir ligoniai.

Mūsų žiniomis kai-kur, 
amerikiečių valdomoje sri
tyje, laisvai gyvenantieji 
lietuviai vis dar gauna pa
pildomo maisto. Be to, lais-

ivai gyvenantieji gali pra
šyti grupinio aprūpinimo 

! maistu (Gemeinschafts- 
| verpflegung)...

(Bus daugiau)

| Gražiausių Liaudies Dainų 
J Rinkinys

Sakoma,] ir prancūzų zonose. Tik ne- 
įrjkad dabar kiniečiai raudo-;žymi dalelė jų sutinka gri-|

kol jie 
cijos ir vyrų iš Rusijos ko- valdomi bolševikų, 
vai prieš Chungking vai-- Sovietų paduodami skai- 
džią. Įčiai daugiausia liečia gy-

Raudonieji pyksta ir pro-j ventojus, atrastus jų oku- 
testuoja. kad Jung. Vals- puotoj Vokietijoj. Biulete- 
tybių karo laivai ir mari- nyje nurodytas santykis l 
nai gelbsti Chiang Kai- tarp grąžinamų į pramo- 
sheko kariuomenei. Tačiau nės darbus ir į ūkio dar-, 
Jung. Valstybių karo se- bus žymiai skiriasi nuo 
kretorius Patterson pa- santykio dirbusio ūkyje ir 

.reiškė, kad Jung. Valsty- pramonėje Baltijos kraš-

“VAI LEKITE DAINOS
Paruošė Kun. J. Dahryla
Papildytą Rinkini Išleido

KUN. P. M. JURAS

55

| kur dingo Belgijos admi-lbll).kar0 JėS0S tik «elbsti tuose- Jau vien iš to 8ali- 
“ • . •• • • •• kiniečiams galutinai nu- ma snrcsti kad bolševikaiI: nistracija, jei svetimieji f gali laisvai savovaliauti? 
I 
i GIEDA GAIDELIAI

Gieda gaideliai anksti rytelį. 
Kelkis, berneli, eik į darbelį!
Dar nesikelsiu, dar ne dienelė.
Dar nežadino manęs mergelė.

Ėmiau dalgelį balton rankelėn, 
Ėjau į lauką piauti šienelio.
Dar nenuploviau nė pradalgėlės 
Žiūriu ateina mano mergelė.

Eina mergelė baltu vieškeliu. 
Šviečia skarelė balta šilkinė,— 
Maniau, kad rytą saulė tekėjo.

. Rūtų šakelė rankoj žydėjo.

y

I i
kiniečiams galutinai nu- ma spręsti, kad bolševikai 
ginkluoti japonus. Pažy- žmonės į anksčiau turėtas 
mėtina, kad kaikuriose vietas negrąžina, o išveža 
vietose japonai atidavė sa- į Rusijos gilumą, 
vo ginklus kiniečiams ko
munistams. Suprantama, 
jeigu kiniečiai raudonieji 
užpuola ar užpuls ameri
kiečius, tai jie bus privers
ti gintis ir ginti kitų gyvy
bes.

Kievo Kalėjimuose
______

Londonas (LAIC) — Čia 
gautomis žiniomis, Kievo 
kalėjimuose laikoma apie 
300 Rytų apeigų šventikų.
Dauguma jų paeina iš Ga-

Knyga turi 220 puslapiu, nedidelio 
knygės formato. Labai paranku kišenėje nešioti.

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

*
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maida-

} DARBININKAS
£ 366 West Broadway So. Boston 27. Mass.

Užsisakykite Toniko Pas Mus
Pristatom geriausį toniką 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir visokiems 

Parengimams.
Kainos prieinamos.

M y opia Club Beverage Co.
Grafton Avė.. Islington Mass.

Tel. Dedham 13G4-W
PRANAS GERULSKIS, Namu Tel. Dedham 1302,-R

i 
i
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tJVTIVIU VIAmmUIIJm LIVIUvVIv 
c ____ _____ ___ 'i w

> Lietuvos žydas, dantų taip, pav., išvažiuoti iš sa- 
! gydytojas, vokiečių oku-^o gyvenamos vietos, per- 
pacijos metu buvo uždary- sikeiti į kitą butą. Net jei 

i tas viename Lietuvos ghet-}kas nori pasiskolinti, pav., 
to ir šių metų vasario mėn. baldą, tai baldui išnešti iš 
pabėgęs iš bolševikų oku- namų reikia leidimo.

Užsieny i "tart" aa-tį metams $zso puotosios Lietuvos į anglų Lietuvos komunistai grį- 
zoną Vokietijoje, pasakoja žo iš Sov. Sąjungos suvar- 
" ‘ : jgę, išbadėję, apiplyšę, nu-

I Bolševikų kariuomenės sivylę ir apkartę. Visuoti- 
įžengimas į Lietuvą 1944 nis skurdas, kurį jie matė 
metų vasarą buvo pažymė- Sovietuose, padarė jiems 
tas pirmiausia negirdėtai didelį įsnūdį. Lygiu būdu į 
žvėrišku raudonarmiečių juos veikia brutalumas su 

Diplomatija gali daug ką užglostyti, bet sergan- elgesiu su moterimis. Kai- kuriuo sovietai traktuoja 
čiam žmogui grąžinti sveikatą vis dėlto nepajėgia. Di- me grobė iš ūkininkų ne Lietuvą. Daugelis grįžusių 
plomatija sau, medicina sau. Sveikatos stoviui išspręs- tik arklius ir galvijus, bet komunistų serga maliari- 
ti gydytojų žodis stipresnis už valdovų įsakymą bei pa- ir šiaio viską, kas patiko, ja liga, kurios niekad ne- 
geidavimą. Bolševistinės revoliucijos sukakčiai pami- Pagelbos šauktis nebuvo buvo Lietuvoj ir kurią jie 
nėti buvo planuota “vasarojantį” Staliną vargais ne- iš kur, karo vadovybė ne- gavo gyvendami Vidurnėj 
galais Maskvon parsigabenti, kad jis iškilmėse būtinai kreipė į tai jokio dėmesio. Azijoj, 
dalyvautų. Tegu Molotovas už jį pakalbės, bet vyriau-1 Kaunas pasidarė lyg iš- Lietuvos 
sias raudonosios armijos maršalas turi bent pasirody-, miręs miestas — visiškai tarnautojas, būdamas Ru- 
ti. Deja, maršalas iškilmėse nepasirodė. Medikų nuo- nesimato civilinių gyven- sijoj, buvo suimtas trauki- 
sprendis svarbesnis už politikų sumetimus. Stalinui tojų. Vilniuje civilių kiek ny ir įtartas šnipinėjimu, 
neleistina toli keliauti. Užteks nuvykti į artimiausią daugiau, bet ir tenai vaiz- nes čekistai pamatė jo lie- 
kliniką — sunegalėjusios širdies reikalui. Ta žinia dą dominuoja raudonar- tuviškus batus bei drabu- 
esanti nepatikrinta. Tegu ir taip Bet kaip išaiškinti miečiai ir civiliai rusai, at- žius, kurie nors seni, vis 
faktą, kad Stalinas, niekados iki šiol neapleidęs revo- vykę iš Sov. ,r 
liucijos iškilmių, šiuo kartu ėmė ir apleido? Gal tik šeimomis. Kariuomenės iš-negirdėto liuksuso daly-

8UBSCRIPTION RA T ES:
Domestlc yearly___________ $4.00
Domestlc once per week yearly $2.00
Foreign yearly_____________ $5.00
Foreign once per week yearly $2.50

PRENUMERATOS KAINA
Amerikoje metams $4.00
Vieną kart savaitėje metama_ $2.00
Užsieny metams ____________ $5.00

DARBININKAS L .
B66 West Broadway, South Boston, Mass sfai ką:

Telephone SOUth Boston 2680

žvaigždžių Kritimo Metas

Vienas aukštas
Komisar i j a t o

Brazilietis (kairėj) pasveikinamas amerikie
čio VVest Point kadeto. Brazilietis buvo karo va
das brazilų karo jėgų Italijoje.

Sąjungos su dėlto Rusijoj atrodė kaip 
___ ________ „___ _____ ______ ____ _____ ________ ___ ič 'negirdėto liuksuso daly-į 
taip sau parodė didelio pono pablogėjusią nuotaiką arvaizda, aprengimas labai I kai, negalėjo patikėti, kad 
užsispyrimą, kaip kad Trockis tyčiomis nedalyvavo blogi. Tuo tarpu kai Ber-'taip apsivilkęs žmogus ga-' 
Lenino laidotuvėse? Taigi kad ne. Stalinas tai ne Troc- lyne ar Vienoj bolševikų Ii būti ne užsienio šnipas, 
kis. Tokių progų jis neapleidžia. Čia kur kas rimtesnė karininkai rodomi su auk- 
priežastis.

Diplomatija (šiuo atveju gal daugiau propagan- antpečiais, Lietuvoje jie 
da) bet gi neapsileidžia. Jos taisyklė: kovot iki nupuo- neišsiskiria iš kareivių 
limo (ar verčiau meluoti iki susikompromitavimo). Ji masės. Lietuviai, kalbėda- 
išrado savotišką būdą Stalino ligai sumažybinti. Ji tei- mi apie okupantų kariuo- 
gia. kad jei Stalinas Maskvos iškilmėse nedalyvavo, tai menes, nevadina ją nei bol- 
visai ne dėl kokios ten ligos. Jis tuo metu susitikęs kaž-ševikais, nei rusais, bet 
kur mariose su Trumanu ir Attlee apie atominę bombą driskiais. Šitas žodis yra i 
pasikalbėti. Jei toks aiškinimas neatsiduotų grynu tapęs technišku terminu. Į tol, kol Lietuva bolševikų 
vaikiškumu, tai būtų labai romantiškas. Tik įsivaiz- Čeką (dabar vadinasi 
duokite: Stalinas apleidžia vieną iš stambiausių revo- NKVD) atėjo į Lietuvą su 
liucijos sukakčių, kad galėtų, kaip andai Rooseveltas antros linijos kariuomene 
su Churchilliu, pagaminti kur ant laivo naują Atlanto ir organizavosi labai meto-, 
ar Pacifiko čarterį! Risum teneatis, amici, — tik susi- dingai ir nuodugniai. Tuo

Tremtiniams Studentams Atsidaro 
Plačios Galimybės Stoti Į 

Universitetus
Bolševikai reklamos tik

slams sugrąžino kelias de
šimts vaikų iš tų, kurie 
1941 metais buvo išvežti. 
Tie vaikai yra daugiau su- . 
nykę kaip žydų vaikai, bu-jvls^ ei ° 16 1J°^e a S1 
v? Kauno ghetto . ! okupuotoj Lietuvoj yra

Įsitikinusių komunistų beviltiškas PerSpektyva f 
Lietuvoje nėra. Jie veikia visiems yra viena: depor. " 

. • A _ v _jL. -.tavimas į Aziją. Žydų at-Į 
° uPu°ta* Pazymetma y-,žvilgiu bolševikai irgi turi- Be to, patyrta, 
ra, kad vokiečių okupaci- niisistatvma. nranriiz.ii nni’
jos metu vietos komunistų 
veikla buvo minimali ir 
todėl, būtent, kad nebuvo 

mildami, prieteliai, nesijuokit, — taip sakydavo seno- organizacijos laiko tarpu žmonių, kurie tą darbą bū
vės romėnai. ji nesiėmė masinių represi-tų norėję dirbti.

Propaganda gali sau plepėti, bet faktas pasilieka jų. Per kelias savaites Ce-I

siniais, kaip caro laikais, Wurzburg (LAIC)—Lie- darančių universitetų. Čia 
tuvių Sąjungos žiniomis, paduodame pluoštą žinių 
trėmime atsidūrę mokslei- apie vokiškųjų universite- 

i viai turi galimybės stoti į tų padėtį.
UNRRA rūpesniu, visuo

se universitetuose yra re
zervuotas tam tikras skai
čius vietų tremtiniams iš 
Pabalčio.

Propaganda gali sau plepėti, bet faktas pasilieka jų. Per kelias savaites Ce-I Lietuvos komunistams 
faktu: Stalino žvaigždė pradeda, o gal jau baigia gęsti, ka užėmė visas pozicijas ir padarė įspūdžio taip pat ir 
Jau net pasirodė spaudoj žinutė, kad maršalas pasky- tada prasidėjo masiniai a-policinis priespaudos reži- 
rė sau įpėdinį — Andriejų Aleksandravičių Ždanovą, ręstai bei deportavimai? mas Sov. Sąjungoj. Vienas 
Leningrado apskrities valdovą. Jei taip, tai Rusija vei- Sužinoti ką apie suimtųjų jų, paklaustas apie Sov. 
kiai stos į, ne tai kad naujas, bet jau aiškiau nustaty- likimą neįmanoma, nes su- Sąjungos gyventojų nuo- 

— į visarusišką nazistinį imperializmą. Žda- ėmimo faktas laikomas pa- taiką, atsakė: “Sovietų

, kad ir 
universitetai 

žydas, kurs iš-1 rengiasi plačiai atidaryti , 
po vokiečių o-: savo duris Lietuvos stu- 
dėl to vieno dentams. Yra vilčių gauti j 
bolševikams į- net stipendijų. 1

Heidelberge jau veikia

, originališką nusistatymą, prancūzų 
Kiekvienas 
liko gyvas 
kupacijos, 
fakto yra 
tartinas.”

i

tas vėžes
novo žinioje yra ne tik Leningrado apskritys, bet ir slaptyje, o teirautis reiš-t žmonės laukia stebuklo ar 
Suomijos ir Pabaltės sritys. Nelinksma tai mums nau- kia išduoti save į bolševi--’ gamtos įvykio, kurs pa- 
jiena, jei spaudos spėliojimai išsipildytų. Ždanov tai kų rankas. Žmonės yra " 
griežta ir nejauki asmenybė. Tačiau gali būti ir kliuvi-! verčiami nuolat užpildyti 
nių. Sovietijoj yra ir daugiau trokštančių valdžios as~; nesuskaitomas ankietas. 
menų. Jie nesiduos lengvai nustumiami nuo valdžios Mažiausiam dalykui reikia 
lovio. K. įgauti valdžios leidimas,

liuosuotų juos nuo sovietų 
diktatūros.”

Paklaustas, kodėl pabė
go, dantų gydytojas atsa
kė: “Gyvenimas bolševikų

Tas pats dantų gydyto-.teologijos fakultetas; me- 
jas praneša, kad vokiečių dicinos fakulteto paskai- 
okupacijos metu 400 žydų tos numatoma pradėti lap- 
buvo išgelbėti nuo mirties J kričio 1 dieną. Prašymai 
paslepiant juos Lietuvos dar priimami. Apie spalių 
vienuolynuose. Daug žydų 15 dieną paaiškės prašymų 
buvo paslėpę musų ūkinin
kai.

Į anglų - amerikiečių o- mokslų, f ‘ _
kupuotąją Vokietiją atvy- mokslų fakultetai numato 
ko didesnė grupė Lietuvos pradėti darbą vėliau. Visų 
žydų, pabėgusių iš bolševi- fakultetų dekanatai jau 
kų okupuotosios Lietuvos. įveikia.

svarstymo rezultatai. Fi
losofijos, humanitarinių 

teisės ir gamtos

3

Erlangene spalių 15 die
ną pradės darbą medicinos 
fakultetas. Prašymai dar 
priimami. Veiks ir kiti fa
kultetai. Erlangene jau 
gauti lietuvių bendrabu
čiui būtai.

Marburge priimami pra
šymai į medicinos fakulte
tą.

Hamburge priimami pra
šymai į visus fakultetus.

Priėmimas bus greitai 
nutrauktas.

Goettingene prašymai 
jau nebepriimami. Ten pat 
veikia žemės ūkio aukštoji 
mokykla. Prašymai dar 
priimami.

Hannoveryje veikia auk
štoji veterinarijos mokyk
la. Prašymai dar priima
mi. Aukštoji technikos mo
kykla darbą pradės arti
miausiu laiku. Veiks ar
chitektūros ir statybos 
skyriai.

Muensteryje priimami 
prašymai į muzikos moky
klą.

Koe!no, Kielio ir Bonno 
universitetai veiks, tačiau 
smulkmeniškesnių žinių a- 
pie tai dar neturima.

Stuttgarte veiks aukštes- 
j nioji technikos mokykla, 
kurioje darbas numatomas 
pradėti architektūros, sta
tybos ir technologijos fa
kultetuose. Prašymai dar 
nepriimami.

Darmstadte numatoma 
atidaryti aukštąją techni
kos mokyklą. Veiks archi
tektūros ir statybos fakul
tetai. Prašymai dar nepri
imami.

Tuebiingene veikia teolo
gijos fakultetas. Medicinos 
fakultetas prašymus prii
ma.

Freiburge laukiama uni
versitetą atidarant.

Innsbrucke veikia medi
cinos, teisės, gamtos - ma
tematikos su chemijos 
skyriumi filosofijos ir hu
manitarinių mokslų fakul
tetai. Studentų priėmimas 
dar vykdomas. Įsirašyti 
galima tik asmeniškai. 
Lietuviams įstoti kliūčių 
nedaroma.
I

Jonas Kmitas.

VYTIS ir ERELIS
APYSAKA

XV.

Revoliucijonierių Mitingas
Kalbamuoju momentu Stuobrių namuose 

Andriaus būta ne vieno. Jis turėjo svečių. Vi
si tur būt, panašaus tipo, nes jų kalbos su
kosi apie perversmą, kurį jie norėtų padaryti 
rusų pavergtoje Lietuvoje. Tačiau jų sumeti
mai perversmui sukelti nebuvo vienodi. Daly
vių pažiūros tiek skirstėsi, kad buvo numa
nu, jog čia esama visokio plauko sąmoksli
ninkų. Jų kalbos karštos, sumanymai platūs. 
Vyravo žymi internacijonalizmo kryptis. Tuo 
atžvilgiu ypač pasižymėjo vienas žydiškos iš
vaizdos tipas. Jis sakėsi esąs ispanas, vardu 
Farnese. Nieks tos garbės jam garsiai neuž
ginčijo, bet mintyje kiekvienas nusprendė, 
kad tai Kauno žydelis. Nosis, lūpos, plaukai 
neklaidingai įrodė semitišką jo kilmę. Galė
jo kada ir buvoti Ispanijoje, bet baskų tėvy
nė neišdildė jame to pažįstamiausio lietu
viams žydiškojo tipo. ,

Farnese buvo labai drąsus ir ryžtingas — 
kalboje.

— ...Pasaulinė revoliucija! Kiek čia kilnu
mo, kiek džiaugsmo, kiek naudos. Visi žmo
nės bus lygūs, nebus turčių, nebus nė skur
džių. Pajėga mūsų rankose, reikia tik pra
dėti. Ir štai tą pradžią jau padarė mūsų drau

gas, šių namų šeimininkas. Garbė jam! Bet, 
vyrai, nenuleiskime rankų. Pastūmėkime 
pradėtąjį darbą. Griaukime caro valdžią! Juk 
ji spaudžia lietuvius ir... ir... ispanus!

Čia kalbėtojas kiek susipainiojo. Jo norėta 
pasakyti: ir žydus, bet tuoj susigriebė, kad 
jam, ispanui, žydai neturėtų rūpėti, taigi 
greitomis ištarė — ispanus, ir pats tuoj susi
prato pasakęs nesąmonę.

Susirinkusieji neišlaikė ir pradėjo kiksėti. 
Farnese dar labiau sumišo ir pagaliau supy
ko.

— Nu, kas čia tokio pasakyta, kad turėtu
mėte juoktis? — metė jis piktai. — Ar ispa
nai taip pat neneša kapitalizmo jungo?

— Bet ne caras juos spaudžia, — atsargiai 
kažkas pastebėjo.
— Nu, o koks skirtumas tarp caro ir kara

liaus? — karščiavosi Farnese. — Ir vien 3 ir 
kits proletarų siurbikai.

Čia vienas svečias, taip pat semitiško tipo 
žmogutis, kurs save vadino Rostovu, kumš
telėjo Andriui į pašonę ir tarė pašnabždo
mis:—
— Jam rūpi Kauno žydai, ir jis visai ne Far

nese, tik Frenkelis.
— Lygiai kaip tamsta ne Rostovas, tik Ru- 

binšteinas, — aitriai atsakė Andrius.
Pilietis Rostovas krūptelėjo, lyg iš nety

čių botagu sudrožtas.
— Nu, kam čia pravardžiuotis? Tegu aš ir 

Rubinšteinas, bet ispanų niekam į panosę 
nekaišioju. Čia ne Ispanija. Čia Rusija — no
rėjau pasakyti Lietuva — ir čia reikia ne
šioti rusiška pavardė... nu, ką aš čia kalbu ?— 
lietuviška pavardė...

— O bet gi tu turi rusišką, — negailestingai 
pastebėjo Andrius.
— Nu, vsio ravno... — galutinai susipainio

jo Rostovas.
Andrius pradėjo tyliai kiksėti. Tuo tarpu 

“ispanas” nujuto, kad tas šnibždesys ir kik
se jimas turi ką nors bendra su jo asmeniu, ir 
jis įsižeidusiu tonu paprašė čia esamųjų žmo
gystų ramiai užsilaikyti ir jo kalbos netruk
dyti. Bet “ispano” kalba buvo neįdomi, nes 
pakartotinai sukosi apie tą patį dalyką.

Trečiasis svečias — tas tai jau matyt, bu
vo lietuvis — negailestingai nusižiovavo. Bu
vo tai lieknas, bet rūstus vyrukas, maždaug 
Andriaus amžininkas. Nublankę veidai ir į- 
dubusi krūtinė įrodė džiovininką. Jo aštrios, 
griežtos akys neramiai dairėsi. “Ispanui” kal
bant jis aiškiai nekantravo, tur būt pavydėjo, 
kad Farnese gali padaryti įspūdžio ir tapti 
vyraujančiu šio susirinkimo asmeniu. Gi va
dovauti jis pats labai norėtų. Taigi, dažnai 
žiovavo ir šiaip jau rodė nepasitenkinimo. 
Farnese tatai pastebėjo ir pašiepiančiai pa
reiškė:
— Draugas Michailovas mano, kad jau me

tas ir jam parodyti savo iškalbingumą. Pa
žiūrėsim, pažiūrėsim.

Čia draugas Rostovas vėl kumštelėjo And
riui į pašonę.
— Jis visai ne Michailov, tik Mikulis. Matai, 

ir lietuviai mėgsta rusiškas pavardes.
Dabar jau Andriui teko susigėdyti. Jis ne

rado ką atsakyti į Rostovo pastabą, tik pik
tai šniokštelėjo:
— Visi eserai apykvailiai.

Michailov - Mikulis pastatė ausis. Jis nu

girdo Andriaus žodžius. Piktai deptelėjęs a- 
kimis, jis, nepaisydamas “ispano” kalbos, 
garsiai riktelėjo:
— Mūsų garsusis “didvyris” Andrius Stuo

brys matomai nesupranta sočiai - revoliucio
nierių tikslo. Jis prie to dar nepriaugęs. Per- 
maža turi moksliško prisirengimo. Jo “ro
mantiški žygdarbiai” tai tik sveiko raume
ningo kaimiečio pasimankštinimas. Tačiau 
mes eserai galime bet kokią žalią medžiagą 
sunaudoti. Kiek pralavinę jo smegenis, galė
sime jį šiaip taip į savo eiles įterpti. Kol kas 
elkimės su juo gailestingai ir matuokime jį 
specialiu, jam tinkamu matu.

Šie Michailovo žodž:iai buvo tiksliai už
gaulingi. Visi draugai nustebo ir pasipiktino. 
Andrius sugniaužė kumščius ir pašoko tarsi 
spyruoklės įspirtas. Jo akys mėčiojo žaibus.
— Jei šis padvėsėlis išgama tuojau geruoju 

neišsinešdins, tai aš ant jo išjosiu, kaip ant 
nudėvėto asilo! — sušniokštė jis pro dantis.

Visi sujudo. Audra iškilo tiek smarki, kiek 
netikėta. Jų posėdis turėjo suirti, kitos išei
ties nebuvo. Bet čia atsistojo ketvirtasis sve
tys, taip pat lietuvis ir jau su lietuviška pa
varde — Pilvutis. Pilvo jis, tiesa, kaip ir ne
turėjo, bet pasišiaušę plaukai ir nudėvėti, a- 
piplyšę ir niekur neužsagstyti jo drabužiai 
parodė, kad Pilvutis yra ar dedasi esąs nau
jausioje tipo apsileidėlis studentas. Jis turė
jo priklausyti anais laikais pagarsėjusiai 
“bulių” partijai. Neskubotu, bet reikšmingu 
mostu jis pareikalavo balso. Nieks, žinoma, 
tam nesipriešino, nes tokiu momentu sava
noriškas pasisiūlymas kalbėti buvo kolabiau- 
siai pageidaujamas. (Bus daugiau)^
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“MŪSŲ LAIKAMS BLAIVYBES 
DRAUGIJOS YRA REIKA

LINGIAUSIOS”
Bostono Arkivyskupas Kalbėjo Lietuvių Blaivi
ninkų Susivienymo Seime — Nustatytos Gairės 
Blaivybės Draugijų Atgaivinimui Parapijose — 
Blaivininkų Sekcijos Jaunimo Organizacijose— 

Kun. Dambrauskas Vairuos Blaivininkų 
Susivienymą.

CAMBRIDGE. MASS. — Tris
dešimts pirmasis Lietuvių Blai
vininkų Seimas. įvykęs šiame 
mieste lapkr. 11 d.. 1945 m..
Nekaltojo Prasidėjimo šv. Ma
rijos lietuvių parapijos bažny
čioje. skaitytinas istoriniu kele
riopu žvilgsniu.

Visų pirma, blaivininkai tei
singai džiaugiasi, kad tame Sei
me pasireiškė keletą naujų pa- 
jėgingų blaivybei darbuotojų, 
būtent, kun. Dr. Juozas Vaškas. 
MIC.. Lietuvių Kolegijos prezi
dentas; kun. Juozas Dambraus
kas. MIC.. Marianapolio Kole
gijos mokytojas: kun. Bronius 
Mažukna. Worcesterio Blaivi
ninkų Draugijos dvasios vadas: 
kun. Simas Saulėnas. Bostono 
Blaivininkų dvasios vadas, sei

mo delegatų pagerbimo vakarė
lyje pasakiusis taip nuoširdžią 
blaivybėn paskatinimo kalbą, 
kad jauste buvo jaučiama jį e- 
sant blaivininku idealistu.

Kitas si Blaivininkų Seimą iš
skiriantis bruožas — tai šeimi
nių iškilmių gausumas. Ryte, iš
kilmingos. su trimis kunigais 
šv. mišios, didžiajam bažnyčios 
chorui giedant... Įspūdinga ar
kivyskupo sutikimo ir išlydėji
mo eisena, su vyrų Šventojo 
Vardo Draugijos garbės sargy
ba. lydint uniformuotam, gėlė
mis pasipuošusiam. mokyklos 
jaunimui, skaitlingai dalyvau
jant lietuvių dvasiškijai. Vaka
re. seimo užbaigimo pamaldos 
bažnyčioje. Iškilmingas Š. Sa- 

' kramentu palaiminimas. Tūks-

dęs Worcesterio kuopos vadas,

jM 
aiPI
M

mo

Amerikiečių karių linksmesnė valandėlė Tokyo, Japonijoj.

' Sodalicijose. Vyčiuose ir Šv.l Tarp mirusių blaivininkų yra 
Vardo draugijose įvesti blaivi- praeitą mėnesį šį pasaulį aplei- 
ninkų sekcijas.

Seimas pasirinko dukart sa- tautos ir visų lietuviškųjų kul-
vaitinį laikraštį "Darbininką”, tūrinių įstaigų ir savo parapi- 
artimiausią Centrui, Blaivinin- jinės bažnyčios didelis rėmėjas, 
kų Susivienymo organu, ir savo neužmirštinas kilnaširdis Vla- 
visus narius skatino tą laikraš- das Rimša. Visi seimo dalyviai, 
tį skaityti. Tame laikraštyje bus mirusių pagerbimui, sustojo ir 
talpinami Centro Valdybos pra- už jų sielas sukalbėjo maldą, 
nešimai, jame bus blaivininkų Kas metai, seimo dienoje, bus 
veiklos žinios, ir kartą mėnesy- laikomos mišios už mirusius 
je bus straipsniai apie blaivy
bę. Tą skyrių ves kun. Juozas 
Dambrauskas, MIC.

Ypatinga rezoliucija Seimo 
dalyviai pasveikino Tėvus Mari
jonus dėl Lietuvių Kolegijos ve
dimo ir dėl įkūrimo Marianapo- 
lyje Blaivininkų kuopos, pasi
žadėdami visais įmanomais 
dais Marianapolį remti.

Seimo dalyviai susirūpinę
baisios padėties Lietuvos, ją 
pavergus Rusijai, visus Susivie
nymo narius skatino prie dide-‘ 
lio ir ištvermingo pamaldumo- 
už Tėvynę.

MIC ir kun. J. Švagž-

vedėju išrinktas kun. 
Dambrauskas. MIC.;

Su- 
vis 

sei-

tai Grybaitei solo kompozito- žus sveikinimas r? "tu nuo My- 
riaus Roswick’o "Avė Maria”, kolo Norkūno.
taip gi Kaštui Samaliui pildant 
solo dalis mišiose ir per “Asper-

progos ir
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Jūs turėsite skanius Thanksgiving 
Pietus... pirktus iš A i P Super Mar- 

kainos yra labai prieinamos 
Ateikite i artimiausią Jums A & P 
krautuvę ir pasirinkite tinkamiausi 

maistą.
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tantinės minios sutartinis 
plikacijų giedojimas. Tai 
dalykai, kurių ankstybesni 
mai nematė.

Tačiau, istorijoje šis Blaivi- ges”, buvo suteikta 
ninku Seimas gal už vis labiau muzikalio skonio klausovams. 
bus išskirtas dėl pirmą kartą Cambridge ‘lietuvių mokyklos 
arkivyskupo dalyvavimo Blaivi- vedėjos. Nukryžiuotojo V. Jė- 
ninkų suvažiavime. Tauri Bos- zaus Seselės, žymiai pagelbėjo 
tono arkivyskupo. Jo Ekscelen- meniškųjų seimo darbų atliki- 
cijos Ričardo J. Cushing, D. D. me: didžiojo altoriaus išpuoši- 
asmenybė, kuri daug prietelin- mas, mokyklos jaunuolių išlavi- 
gumo lietuvių tautai jau yra pa- nimas ir paruošime procesijai, 
rodžiusi pirmiau, prakalbėjo į mergaitės papuoštos baltai, su 
seimuojančią lietuvių minią, gėlių puokštėmis rankose, ber- 
patsai suteikė palaiminimą Švč. naičiai parėdyti it mišių minis- 
Sakramentu. gaivinančio pa- frantai, šviesiai raudonomis 
mokslo žodžiais stiprino laiky- suknelėmis, su kamziukėmis, ir 
tis blaivybės ir kalbinti į blai- jų išvedimas į eiseną, sutinkant 
vybę kitus prisidėti. Ryškiausie- ir išlydint arkivyskupą — tai 
ji Sielų Ganytojaus žodžiai, ku- mokytojų Seselių nuopelnas, 
rie ilgiems laikams pasiliks sei-' 
mo dalyvių širdyse yra šie:

‘ Kiekvienas žmogus turi silp- delegatų priėmimas, jiems už- jų prašo. 
nybių ir nėra žmogaus, kuris kandžių parūpinimas—tai Cam- gius prie 
būtų be silpnybių. Šių laikų di- bridge

narius.
Į Garbės Prezidijumą išrinkti: 

kun. P. J. Juškaitis, kun. dr. J. 
Vaškas, 
dys.

■ Seimo 
Juozas
pagelbininke — Ieva Mažuknie- 

,nė; raštininku — Stasys Bug- 
naitis; tvarkdariu — Ben. Ja- 

dėljkutis. Į Rezoliucijų ir Mandatų 
;komisiją paskirti: kun. Bronius 
i Mažukna, Juozas Svirskas ir 
kun. J. J. Jakaitis, MIC. Kny
gų patikrinimo komisijon iš
rinkti: Marijona Karčiauskienė, 
Mažuknaitė ir Karčiauskaitė. 
Mandatų Komisijos vardu ra
portą išdavė J. Svirskas; kny- 

i. patikrinimo komisijos vardu

bū-

Seimo Nutarimai
Svarbusis seimo dalyvių užda

vinys buvo pagyvinti 
kų draugijų veikimą, 
printi ir padidinti 
skleidimo veiklą. Tuo 
mas nustatė: kad Centro Valdy
ba posėdžiautų nerečiau kaip 
kas trys mėnesiai: kad kuopų 
valdybos šauktų 
kas mėnesis: kad 
vininkų Grabnyčių 
visur švenčiama 
giausiai: kad visas Gavėnios 
laikas būtų panaudotas blaivy
bėn prirašinėjimo vajui.

Šeimininkai konstatavę faktą, 
kad girtuokliavimas smarkiai

Blaivinin- 
jas susti- 
blaivybės 

tikslu sei-

Blaivininky V yresnybė
Kadangi karo metu Blaivinin

kų Susivienvmo kaip kad ir ki
tų centralinių organizacijų, sei- ZV pauKrimmo Komisijos varau 
mo nebuvo, tad per tą keletą raPortJ* išdavė Mažuknaitė. Sei- 
metų Blaivininkų Centro Val->mo svarstymui rezoliucijas pa- . 
dybos sąstatas nukentėjo. Cent-piek® kun- Jakaitis, MIC. 
ro pirmininkas, kun. Padvais-- 
kas tebėra karo kapelionu, tad 
negalėjo į Blaivininkų Seimą1 
atvykti. Pirmasis Centro vice
pirmininkas Pranas Mankus dėl 
sunkios ligos irgi negalėjo į 
seimą atvykti. Tad, organizaci
ją teko vairuoti antrajam vice
pirmininkui Benediktui Jaku- 

Seimo posėdžių salės paruo- plinta tarp jaunimo. į tą socialę čiui. Seimą sušaukti jam gelbė-
1 Šimas, atvykusių is kitų miestų ligą kreipia klebonų dėmesį ir jo iš Pietų Amerikos birželio

kad rengiant vaiku- 
Pirmos Komunijos

susirinkimus 
metinė Biai- 
Šventė būtų 
koiškilmin-

I 
mėnesyje grįžęs, senovės laikų 
Blaivininkų Centro Dvasios Va-į

Seimui baigiantis išrinkta 
Centro valdyba sekanti: dvasios 
vadu numatomas kun. Jonas J. 
Jakaitis; pirmininku — kun. 
Juozas Dambrauskas, MIC.; 
pirmuoju vice-pirmininku — 
Benediktas Jakutis; antruoju 
vice-pirm. — Ieva Mažuknienė; 
sekretorium — Vincas Blavac- 
kas; iždininke — Ona Sidabrie
nė: iždo globėju — Juozas Svir- 
skas.

Sekantis seimas buvo kviečia-
Blaivininkų Draugijos juos įsąmonintų girtuokliavimo das kun. Jonas J. Jakaitis. Sei- mas: į Worcesterį — kun. Aug.

dėlė žmonių, net jaunimo, silp- nuopelnai, labiausia pirminihko nelaime ir juos skatintų daryti me dalyvavusių Centro Valdy- Petraičio, ir į Marianapolį —
iškilmingus pasižadėjimus ne- bos narių raportai buvo priimti kun. dr. Juozo Vaško. Pavestanybė yra palinkimas prie svaigi- Ben. Jakučio. Juozo Kontrimo. 

nančių gėrimų. Su taip stipriu Mato Norbuto. Ievos 
palinkimu yra reikalinga orga- ' 
nizuota kova. Tai gi, mūsų lai
kais blaivininkų draugijos yra 
reikalingiausios. Ir mano noras, 
kad visiškos blaivybės draugi
jos išsiplatintų koplačiausia. ir 
kad kodaugiausia žmonių pri
klausytų i blavininkų draugi
jas r’

I

Potem- gerti svaigalų: taipgi kreipiasi į vienbalsiai, gi iždininkės Onos Centro valdybai nustatyti seimo 
bergienės. Marcelės Jakutienės, klebonus, prašydami parapijos'Sidabrienės raportas priimtas. vietą sulyg reikalo*. 
Ievos Ajauskienės, Adelės Du- jaunimo organizacijose, ypač su viešai pareikšta padėka, 
lickienės, Monikos Kirslienės. — . ...----------

Sp. Koresp.

Seimo Dalyviai
Šitas Seimas gali teisingai 

džiaugtis sutraukęs daug dva- 
Įsiškijos. Be Bostono arkivysku
po Richard J. Cushing. D.D.. 1 
jame dalyvavo Cambridge kle- 

I bonas kun. P. J. Juškaitis ir 
kun. A. Baltrušiūnas. Bostono 
klebonas kun. P. Virmauskis, 
kun. S. Saulėnas ir kun. Alf. Ja- 

klebonas
Worceste- 
kun. Bro-

Oskaras

Seimo Rengėju Darbai
31-jo Blaivininkų Seimo pa

ruošimo nuopelnai, pirmoje vie
toje tenka priskirti Cambridge 
lietuvių klebonui kun. Pranciš
kui J. Juškaičiui. jo pagelbinin- 
kui kun. Antanui Baltrušiūnui. 
muzikui Mamertui Karbauskui 
ir didžiajam bažnyčios chorui, 
lietuvių mokyklos Seselėms mo
kytojoms. ir Cambridge Blaivi
ninkų draugijos nariams, pirmi
ninkui Benediktui Jakučiui va
dovaujant.

Klebonas kun. P. J. Juškaitis? 
seimo darbų paruošimo vadas ir 
centras, turėjo nelengvą uždavi
nį išdalinti darbus atskiroms 
darbuotojų grupėms ir tikrinti 
jų veiklos eigą. Be to. jam teko 
pats didysis Centro Valdybos 
pavestas uždavinys — pakviesti į bą: kun. Juozas Dambrauskas 
arkivyskupą į Seimą. Taip gi pasakė šeiminį pamokslą, pirmi- 
ant jo pečių gulė ir atvykusios į ninkavo seimui ir išrinktas 
Seimą dvasiškijos priėmimas. Blaivininkų Susivienymo prezi- 

Kun. A. Baltrušiūnas Seimo' dentu.j
atidarymo iškilmingoms mi- Delegatų Seime buvo arti 
šioms deakonavo. ir kaipo Šv.; penkiosdešimts gi baigiantis 
Vardo draugijos dvasios vadas? Seimui, svečiai ir-delegatai ūž
tos draugijos narius išvedė gar-'pildė ruimingą Nekalto Prasi- 
bės sargybai. Ta proga tenka dėjimo bažnyčią, sudarydami 
pažymėti, kad tos draugijos vy-, tūkstantinę minią.
rai. vienodos spalvos kostiu-j 
mais apsirengę, tiesiai išsiri
kiavę. sudarė gražaus įspūdžio 
procesijoje.

Parapijos vargonininkas, mu
zikas 
kartu 
choru. 
Choras 
balsais 
šių giesmes, 
nustebino himnu 

Idos Magnus.” Giedant Margare-

laimėjome
BET PINIGŲ VIS DAR REIKIA!

1

nušonis, Brocktono 
kun. Jonas Švagždys, 
rio Blaivininkų vadas 
nius Mažukna. kun.
O’Gorman ir trys kunigai lietu
viai vienuoliai - marijonai, ku
rie visi aktyviai dalyvavo sei
me. būtent, kun. Jonas J. Jakai
tis Centre Valdybos vardu pa
gamino seimo rengimui progra
mą ir ją paskelbė spaudoje; 
taipgi jis atlaikė seimo iškilmių' 
mišias ir seime darbavosi rezo
liucijų komisijoje; kun. dr. Juo- 

jzas Vaškas Seimui pagamino!
' paskaitą apie blaivybę ir blaivi- 
į ninku vakarėlyje pasakė prakaL; 
:bą: kun. Juozas Dambrauskas.

I

Mamertas Karbauskas, 
su didžiuoju bažnyčios 
atliko muzikalę dalį, 
gerai išpildė keturiais 
kompozitoriaus Yon mi- 

Taipgi maloniai 
“Ecce Sacer-

Daugiausia atstovų atsiuntė 
Worcesterio blaivininkai. Bosto
ną atstovavo 12 atstovų, vietos 
Cambridge kuopa turėjo 10 at
stovų. Šis buvo pirmutinis Sei
mas, kuriame nebuvo nei vieno 
atstovo iš pirmutinės ir kadai- 
sia didžiausios kuopos Water-I 
būry. Taipgi nebuvo atstovo nei 
nuo vienos iš seniausių kuopų 
Lawrence, Mass.; mat. pasitai
kė, kad ten buvo 40-tės atlaidai. 
Tačiau iš Lawrence gautas gra-

c ~

Parvežt atgal armijas kainuos milionus. par
vežimas kainuoja tiek pat. kiek nuvežimas. 
Be to. tūkstančiai mūsų kareivių, kurie pasi
lieka okupuotose šalyse turi gauti algą, dra
panas. pastogę ir maisto. Tai vis iš Dėdės Ša
mo kišeniaus.

Mes turim apmokėti jų gydymą. Išgydyti 
.">00.000 sužeistųjų ir padėt jiems įsikurti, tai 
vienas sunkiausių Amerikos klausimų. Dalį ši
tos pareigos turi pasiimti ant savęs kiekvie
nas amerikietis, nusipirkdamas Great Victory 
Loan bonų.

Dėdė Šamas turi mokėti už šitą. Nors karo 
medžiagos gamybą Amerika sumažino, karui 
staigiai sustojus liko paskutinę valandą pa
gamintų daug orlaivių, tankų karo laivų ir ka- 
nuolių. už kuriuos reikia dar užmokėti.

Ši Great Victory Paskola Reika
linga Amerikos Reikalams 

Aprūpinti!

KARAS tęsėsi keletą metų, todėl per
daug būtų tikėtis, kad jo išlaidos pasi
baigtų per vieną naktį. Nors mūšiai pa
sibaigė, pinigų vis dar reikia ir reikės.

Taigi, dar sykį visi išvien į Didžiąją 
Amerikos Pergalės Paskolą. Pradėkim 
savo ir savo šalies taikos ir gerbūvio 
gyvenimą investuodami kuo daugiau
siai pinigų į bonus.

TAIKAI IR GERIEMS LAIKAMS
Didžioji Amerikos Pergalės Paskola

SIMPLEX WIRE & CABLE CO.
Cambridge, Mass.

THl is m tstfcid U. f. T-M.'urj sukerticmmt-prepareč unJer auspices of Trea-.ur-į Dtptrtment and War Adstrtitint Cotin.-i!
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Koks Lietuvių Tremtinių Prasikaltimas?
ĮŽYMUS LIETUVOS VEIKĖJAS APIBUDINA LIETUVIŲ TAUTOS 

IŠTIKIMYBĘ ALIJANTAMS IR PAVAIZDUOJA RAUDONŲJŲ 
OKUPANTŲ PLANUS IR NIEKŠYBES

pats savo noru į Vokieti
ją? Kam jis pasirinko prie
šo žemę sau prieglaudos 
ieškoti? Kiek lietuvių da
bar yra Vokietijoj, sunku 
pasakyti. Tikslios regis
tracijos nieks nepravedė ir 
nepraveš. Vieni spėja 200,- 
000, kiti 500,000. Nei vie- tumo tarp jų. Pirmieji du 
nų, nei kitų nepatikrinsi. 
Aš esu šalininkas 200-250,-
000. Nemažas skaičius jų bus. Tose sąlygose žmo- 
pakliuvo į bolševikų ran
kas Rytprūsiuose, Pome- 
rane, Meklenburge, Čekuo
se, Lenkuose, Saksuose. 
Pagaliau, kiek jų bebūtų 
nesvarbu, svarbu kad jie 
toli gražu ne visi yra pa
bėgėliai: apie 110,000 prie
varta yra atvežtų, kaipo 
darbininkai dar Hitlerio tus, 
laikais. Jo laikais nemaža šalty ir bade, ir pastato 
'yra atvežtų visur — baž- dirbti 
nyčiose, gatvėse, plažuose, 
namuose — prigaudytų, į 
vokišką uniformą sugrūs
tų ir į vokišką įvairios rū
šies kariuomenę pasodintų 
lietuviškų vyrų. Gana plati 
pasienio zona vokiečių 
prievartos keliu beišimties 
evakuota. Keli tūkstančiai 
sėdėjo vokiečių kalėjimuo
se, koncentracijos stovyk
lose bei po įvairias vieto
ves išblaškyti ir atiduoti 
Gestapo globai, kaipo poli
tiniai nusikaltėliai. Ir tik 
likusieji nuo paminėtų ka
tegorijų yra pabėgėliai. 
Bet — ar juos galima pa
vadinti pabėgėliais? Ar va
dinami pabėgėliais tie ita
lų dešimtys tūkstančių, 
kurie traukiasi visa pame
tę nuo Vezuvijaus spjau
namos visanaikinančios 
plačiosios lavos upės? Ar 
galima vadinti pabėgėliais 
tuos kalniečius, kurie ne
atsižiūrėdami bėga, kur a- 
kys neša, nuo pajuodėju- 
sių kalnų viršūnėse ledo, 
kalnų ar kitos griūties?! 
Ne. Jų nieks taip ir nema-; 
nė vadinti. Kokia tad teise 
lietuvį pasitraukusį nuo 
bolševizmo pabaisos skai
to pabėgėliu, jam grasina 
ir skaito jo pasitraukimą 
nusikalstamu darbu? Bai
si yra Vezuvijaus deganti 
lava, kuri kiekvieną pake

tų baisiausias ir sunkiau- Pasi&autąjl viena aky
siąs pagydyti karo padari-: mirką pelenais paverčia, 
nys. Ko gi lietuvis bėgo Ne mažiau yra baisi kalnų

Ir lava ir griūtis

griūtis, kuri visa savo ke
ly kaip bematant į dulkes 
sumala. Bet nepalygina
mai yra baisesnis bolše
vizmas.
žmones naikina, kaip bol
ševizmas. Tai jų panašu
mas, bet yra ir didelio skir- 
tuiuu taip jų. i ii mic ji uu 
susidoroja su žmonėmis 
jiems nei aiktelt nesusku-

gui baimė ilgesnė už mirtį. 
Kitaip yra su bolševizmu. 
Jis sugriebęs žmogų pir
miausia jį išniekina, išjuo
kia, iškankina, paskui su
griebęs jo visą šeimą, daž
nai ir kitas gimines, ne
paisant amžiaus ir lyties, j 
išgabena į tolimus kraš- 

gyvulių vagonuose,

ALRK Naujos Anglijos Federacijos 
Apskričio Suvažiavimas

Federacijos apskričio suvažiavimas šįmet įvyks 
gruodžio 9 d., Šv. Jurgio parapijos svetainėj, Norwood, 
Mass.

Federacijos skyriai ir organizacijos raginamos iš 
anksto prisirengti ir dalyvauti šiame Federacijos me
tiniame suvažiavime.. Besidarbuodami svarbiais Tėvy
nės Lietuvos šelpimo ir vadavimo reikalais, užmiršome 
taip sau artimą ir svarbią Federacijos veiklą. Laikas 
pagyvinti Federacijos veikimą, kuris yra taip svarbus 
netik mūsų išeivijai, bet ir mūsų Tėvynės Lietuvos va
davimo darbe.

Dvasios Vadas — Kun. J. Vaitekūnas 
Pirmininkas — Antanas Daukantas 
Raštininkas — Benediktas Jakutis

riausybę, kad tik raudoni 
armijos pareigūnai ar vy
riausybės valdininkai, net 
mūsiškiai raudoni karinin
kai, juos skundžia ir trokš
ta jų grąžinimo Lietuvon.

pa- 
visą 
nuo 
taip

Neseniai N e w York 
Times net dvejais atvejais 
talpino savo koresponden
tų pranešimus apie lietu
vių tremtinių “neištikimy
bę” alijahtams. Beje, tas 
pats laikraštis vėliau savo 
editorialu žalingą apie lie
tuvius nuomonę atitaisė. 
Tuo labiau, tas neteisin
gas lietuvių apkaltinimas 
tvirtai atremiamas vieno 
iš Lietuvos vadų šiomis 
dienomis gautu laišku.

“Štai tau šių dienų Lie
tuva: išretinta, išplėšta, 
sugriauta, suniekinta ir 
pavergta; jos vaikai pasi
likę savo žemelėj kenčia 
neregėtus vargus ir baimę 
dėl rytojaus; išvežti į rusų 
vergiją — dėl skurdo ir 
nedavalgymo, šalčių ir ne
žmoniško darbo — nykte 
nyksta iš šio vargų 
šaulio; išsiblaškę po 
kitą pasaulį, bėgdami 
bolševikų žiaurumų,
pat pakliuvo į didelį skur
dą — ir moralinį ir me
džiaginį. Ypač juos vargi
na ir blaško toji juodoji 
mūsų rytojaus nežinia. 
Tas Lietuvos ateities ne
aiškumas, demokratiškųjų ! 
valstybių neparodymas į 
bent kol kas susiinteresa- 
vimo mūsų tėvyne, atvirk
ščiai daugelio tų valstybių 
įvairių pareigūnų — nuo
latinis akcentavimas, būk 
mes jau esam bolševizmui 
sveiki atiduoti. Tie visi 
faktai ir nepataisomam 
optimistui nekartą sudre
bina abejojimu širdį. Iš 
pasitraukusių iš savo tė
vynės gal daugiausia varg
sta pakliuvę į Vokietiją. 
Jie visi prievarta varomi į 
lagerius. Lageriai, pir
miausia, daugumoje nepri
taikinti žiemos šalčiams. 
Žmonės laikomi sugrūsti 
miniomis. Valgis toli gra
žu daugumoj nepatenkina
mas. Krūvon sugrūsti ge
ri ir blogi, inteligentai ir 
darbininkai, maži ir suau
gę. Demoralizacija plinta 
pasibaisėtinai greit. Lietu
viškai visuomenei Vokieti
joj gręsia moralinis puvė-; 
šio pavojus. Mums tai bū-!

Four Point Thritt

Mayor Diek Watson and Don Murphy. of Boy»' Town. Nebraska. know 
it pays to conserve. It’s good news to them that four ration points are 
now given for every pou.id o' used fat turned in. They know. too. 
what used fat helps to rrake synthetic Tubber. pharmaceuticals. soap. 
oaints. lubrieante and ihousands nore essenttal*.

priemonėmis grąžinti juos. 
Bet lietuvis pasakė trum
pai — ne. Mums kelias į 
bolševikišką Lietuvą — 
kelias į kapus. Mes per ge
rai pažįstam bolševikus, o
jie mus. Mūsų susitikimas Mūsų Visuotinas Kongre
su jais skubina mūsų tau- sas artėja ir jis turi tarti 
tos sunaikinimą. Bolševi
kas reikalauja lietuvių 
grąžinimo ne tik savo Sta- 
lingradams atstatydinti ir 
taigos miškams kirsti, bet 

I svarbiausia tam, kad jie 
būdami laisvi kitose vals

tybėse teisingo žodžio apie Times ir kitus įtakingus 
bolševizmą neskleistų.

Bolševizmas trokšta gry
nai pasaulį nuo lietuvių iš
valyti. Jis tą gali padaryti 
ir jis to nori. Laikas jau vi
siems pažinti bolševizmo 
tikslai ir užsimojimai... O 
iš antros pusės nieko ne
girdėti, kas manoma ali- 
jantų su mūsų likimu pa- 

I daryti. Nejaugi pasaulio 
kokio gal sa- šas, kaip ir bolševikas: a- demokratija pasiryš palai

doti amžiams seniausią 
metus ir pusantrų, kol pa-l'u”°' . ‘‘—J- ™ Europos tautą su vienatį-,. • . -F.- Dėl jų mazute Lietuva ry- vos nepriklausomybę, abu 4 vreuau
galiau pasigailėjusi mirtis . nasišiaušt kad ir nusistatė Drieš lietuviu ne Pasaulv lietuvių kalbaneišvaduoja iš tų kančiųvz0S1 taip Pasisiaust, kad ir nusistatę prie* lietuvių e valstybei kuri
Bėgo tie lietuviai kas pa-!pasyvaus pasipriešinimo tautą, abu vartojo vieno- t ..-L?.
žinojo bolševizmą be kau- orm°je’ 
kės, kas su bolševikais 

! sidūrė ne pirštiniuoti 
plomatų salonuose, 
draugiškose vaišėse, 
kaip malonūs bendradar
biai, nors toli gražu ne , . . , . ... , ,bendraminčiai, ktd pavys-^va labai ’

brangiai apmokėjo: viso
mis aukštomis mokyklo
mis, beveik 50% ar dau-

• įgiau — aukštesniųjų, ge
idausi jos sūnūs buvo su- 

’ grūsti į Lietuvos ir vokie
čių kalėjimus, koncentra
cijos stovyklas, politiniais 

i ištremtaisiais, išblašky
mais po tolimus Vokietijos 
kraštus, atiduotais Gesta
po globai be jokios atsako
mybės ir nuo to momento, 
kai rudasis okupantas pa
matė, kurioj pusėj yra Lie
tuvos simpatijos, pradėjo' 
jai taikint visoj platumoj 
savo naikinamąją politiką! 
visose srityse. Toliau, gal 
nieks tiek nesimeldė už A- 
meriką ir Angliją, prašant 
jiems pagalbos laimėti, 
kiek meldėsi Lietuva. Lie
tuvai buvo aišku, kad pra
laimėjus karą alijantams, vakarus, 

n t k’ Pr£daimėjimo vaisius čiau alijantams pakliūti.
0 n.e ° ?’’tepajus kelis metus, o Lie- Pirmieji pakliuvo prieš sa- 
su įff-rei-i . . . . vo norą bolševikams, ant

rieji sulig savo noro — A- 
merikai, anglams ir pran
cūzams. Pirmieji nusivylė, 
kiek daugiau nusivilti ir 
negalima; antrieji, deja, 
taip pat gerokai nudegė. 
Tie vakarų alijantai, ku
riems lietuviai atidavė vi
są savo pasitikėjimą ir vil
tis, juos sutiko su kažko
kiu nepasitikėjimu, įtari
mu ir net dažnai kaltini
mu už simpatijas jų prie
šui, be to dar su nepasi
tenkinimu, kodėl lietuviai 
negrįšta ruso bolševiko už- 
imton Lietuvon, ne kartą 
grąsindami , prievartos

tokiose sąlygose, 
jokiose tik nežmoniško re
žimo kaliniai tegali būti 
statomi, reikalaudami dar
bo daugiausia, o maisto 
duodami mažiausia. Tai 
aršiau kaip mirties baus
mė. Tai aršiau negu su-j 
degti Vezuvijaus lavoje, j 
ar būti sutrintam kalnų 
griūties. Nes tai yra laips
niškas žmogaus naikini
mas, sujungtas su skau
džiausiais moraliais ir fi
ziškais išniekinimais iri

Amerikos brigados generolas Owen B. Sum- 
mers prisega Legion of Merit Medalį Norvegijos 
sosto kunigaikščiui Olav, kai jie įžengė į Norve
gijos karališkus rūmus. Tas medalis buvo dele
guotas Prez. Truman’o.

kurie lietuvio pabėgimą į si prie Lietuvos. Amerika 
Vokietiją laiko nusikalti-1 su anglais tokiomis sąly- 
mu demokratizmui ir ali- gomis negalėjo sustabdyti 
jantams. Lietuvis yra de- bolševikų žygiavimo pir- 
mokratas iš prigimties, dėl myn ir Lietuvos okupavi
sa vo gyvenimo sąlygų, dėl mo. Kas beliko lietuviui 
pragyventos sunkios pra- daryti? Bėgt? Bet kur? 
eities. Amerika ir Anglija Nuo vilko ant meškos? Juk 

naikinimais. Taip žmogus Patikėjimą turėjo^ vokietis toks pat jo prie-
.. , ... ■ . Lietuvoje, I___  ________ . __ „ „ _________  „ ,

ga i u i m rinamas ir kraštuose neturėjo, bu pasikėsinę prieš Lietu- amžiams seniausią

griežtą užtarimo žodį. Ne
leiskime korespondentams 
viešą opiniją nustatyti 
prieš lietuvius išsklaidytus 
svetur. Gaila, kad raudo
nieji su savo propaganda 
įlenda net į New York

laikraščius.

Plačiausiai Amerikoje 
Skaitomas

yra 
mėnesinis, religinis, paveiksluotas 

laikraštis
“Šv. Pranciškaus

VARPELIS”
“VARPELIS”

duoda naujausių žinių iš katalikų gy
venimo Amerikoje ir kituose kraš
tuose. Aprašo Lietuvių kančias Lie
tuvoje. Talpina gražių aprašymų, pa
vyzdžių ir trumpų straipsnelių.

Metams kainuoja tik $2.00
Adresas:

Franciscan Fathers 
Mount St. Francis 

Greene. Maine
prieš tuo metu das priemones Lietuvai n^ekam n^eku nenusikalto 

dar milžiną savo okupantą niokoti, gal tik pačiu prie kurios keliai visą laiką 
su-, ---- x., , ( skyrėsi-'sutaP° su alijantų keliais

- ■ i ir iš jų nei valandėlei neiš- 
’ Tokios abejonės 

Amerika ir anglais, už to-; ve, o rudasis vokietis su li-;Ja^ ne. v^en^ lietuvišką 
kią jiems surengtą pagal- nine ėjo. Abu rengėsi vie-!^a uzgnozdino, bet ben- 
-- tik pastarojo virvė drai pasitikėjimas pnete-

kiek švelnesnė. Atsidūrus ^ais nepaprastas, ateities 
'tokioje būklėje ne vienas Vlltys. neužgesusios; kant- 
ir susilaikė nuo bėgimo, nai vis“%var£us jzeidi- 
'dar galvodamas apie Ame-imus P^eliam vis ‘vardan 
rikos ir anglų globos lietu-!tos... Lietuvos ’ kad tlk 
viams misijų atsiuntimą; gočiau jai gyvenimą grą- 
ginti lietuviams nuo bol-;zin ‘ ' 
ševikų žiaurių užmačių, 
arba bent moralės para-

j. ! vokietį, kaip nedryso gal tikslo priėjimu 
neįnei vienas kraštas. Už tą bolševikas ėjo ir eina Lie-!1* 1S 
ne pasitikėjimą alijantams — tuvą karti su pakuline vir-: .yP°*

MVllkAl V J • —
džiui ir karo laukuose, ne pusen’ brangiaididelių, bent tuo tarpu 
jiems neįkandamų valsty
bių, jiems reikalingi at
stovai — jiems bolševikai 
parodo tokią savo pusę, 
kokios jie niekad neturė
jo ir neturės, nes jos neno
ri turėti; o jei turėtų, jau 
nebebūtų bolševikai. Bėgo 
tie, kas matė bolševizmą 
kalėjimuose ir GPU rūšy
se siautėjant, kas matė jų 
tūkstančius vežamų ne
kaltų žmonių, metais nai
kinti ir marinti, kas matė 
Alajuje, taigoje ir kitose 

’ panašiose vietose gyvų 
skeletų tūkstančius tik dėl 
to, kad jie savo tėvynėj bu
vo padorūs žmonės ir pilie
čiai, geri patrijotai ir rimti 
krikščionys; žodžiu, kad 
jie nebuvo bolševikai. Iš 
šios pusės pažinę bolševiz
mą, — t. y. tokį, kokis jis' 
iš tikrųjų yra, < 
kokiu jis sugeba sulig rei-į 
kalo pasirodyti (Šioj srity 
jis yra pasiekęs didelio to
bulumo, tai gal tobuliau-; 
sias savo širdies ir sielos 
grimuotojas). F 
pavojų, bėgs, nieks jų ne-' 
sulaikys, ypatingai turin-j 
čius silpnesnius nervus.’ 
Ar už tai galima pabėgusį 
nuo bolševizmo lietuvį va
dinti pabėgėliu? Ne ir dar 
kartą ne!
gesnis ir daugiau paguo
dos ir užuojautos vertas už 

i tuos, kurie pabėga nuo 
liepsnojančios lavos ir vi- 

I sa triuškinančios griūties.
Kaip sunku suprasti ir dar 

! sunkiau pateisinti tuos,

Iš viršminėto laiško yra 
aišku, kad lietuviai ne na

rnos teikimą. Kurių ir tos ^jaŽ’ °^ikr^ Pr^ete_
nors ir nefantastiškos sva
jonės neprablaivė nuo bol
ševikų baimės, spruko, 
kur galima buvo sprukti. 
O kelias buvo atviras tik į 
Vokietiją. Iš sprunkančių 
daugelis dar išvyko į Že
maičius, manydami čia 
rasti išganymą. Jo nebera
dę, nuėjo bendru keliu. 
Bet ir tų pabėgėlių dalis 
pasiliko arčiausia Lietu
vos, kad galėtų greičiau 
savo tėvynėn grįšti; kitų! 
žymi dalis metėsi į tolimus!

, norėdami grei-

i

įI
i
i

I
I

tuvai tai būtų kapas. Lie
tuva surišo savo likimą su 
alijantais, ne su ašimi, dėl 
to, kad Amerikos ir anglų 

pa iiitA inItiesa tikėj°- O lietuvis tiki, 
i o vi iii nl |kur yra tiesa, ten yra Die-.

. - - . vas su savo palaima ir pa
galba. Ir nepaisant viso to 

F lietuvių dalis atsidūrė
priešo žemėj? Kodėl? Kaip 
tai suprasti ? Lietuvio

. ? . • . smagenyse buvo viena pai-! Jis vra nelaimin- _ fe. J .. * V -, J . ne: Amerika ir Angina” dsnonflii naaim. ° J
bendrai karo laukuose su 
bolševizmu: pirmi didžiau
sio pasitikėjimo ir pagar
bos turi lietuviuose, pas
kutinysis aršiausias jų 
priešas. Bolševikai artino-

Amerikos Lietuvių 
Jaunimo Žurnalas

“VYTIS”
''VYTĮ” leidžia Amerikos didžiau

sia jaunimo organizacija — Lietuvos 
V-yčiai.

“VYTIS" eina kas mėnesį gražiai 
paveiksluotas ir deda įdomių straips
nių. žinių iš Amerikos ir užsienio.

“VYTY" rasi žinių iš viso pasau
lio.

“VYTIS” rašo apie Amerikos lie
tuvių jaunimo judėjimą.

“VYTY” rasite įdomių pasiskaity
mų tinkamų seniems ir jauniems.

“VYTĮ” redaguoja įžymus ir paty
ręs redaktorius Ignas Sakalas ir 
“VYČIUI” bendradarbiauja jo su
kviesti jžymiausi literatai.

i TAD. padarykime šūkį: “Tenelie- 
i katalikiškos jaunimo 

t organizacijos, ar nors mažiausio sky- 
J • riaus. kurie neska’tytų "VYTIES”, 

prasižengimas Visi skaitykime “VYTĮ!"
“VYTIES" kaina metams tik $3.00

“VYTIS"
366 W. Broadway, 

So. Boston 27. Mass.

liai. Būtų didžiausia ne-
I teisybė, kad alijantai kuo nei vienos 
nors juos apkaltintų. . 
vienintelis
— savo gyvybės
mas.

Mes Amerikos
privalome įtikinti

gelbėji-

lietuviai 
savo vy-

Sužeistojo ka-’io monotoniškas valandas trumpina
ma teikiant jam gražių vaizdų ir istorijėlių knygą.
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BROCKTON, MASS ' Garbės svečiais buvo pakvies
ti ir dalyvavo pp. A. ir G. Žu-

Ateinantį sekmadienį, lapkr. romskiai iš So. Bostono, kunigo 
18 d. 1 vai. p. p.. Franklin Club.
Brocktone įvyks Bendro Lietu- Toastmasteriu buvo p. Stepo- 
v.ų Komiteto pietūs su gražia nas jeskeliavičius. Sveįkinimo 
programa. Parengimo pelnas A. kalbeles pasakė šie asmenys:; 
L Tarybai, kuri kovoja už Lie-'pp, Adolfas Musick, Juozas Za-j 
tavos nepriklausomybę. Kvie
čiami visi Brocktoniečiai ir a- 
pvlinkės patrijotai lietuviai da
lyvauti.

šio parengimo pirmininkas y- 
ra didelis patrijotas Vincas Zin
kevičius. Jis nuoširdžiai prašo, 
neužtrenkti savo š.rdies durų 
broliui - seserei. kenčiantiems 
Sibire ir kituose svetimuose 
kraštuose.

Jono tėveliai. i

vadskas. Antanina Mikonienė. 
Ona Jurkevičienė. A. J. šaukis. 
Kazimieras Mikonis, Antanas 
Radziukvnas, Petras Jankaus
kas ir Petras Svirskas. p. Juo-, 
zas Samsonas padainavo, o p. 
Zosė Kazlauskienė padeklama 
vo.

l

Pereitą sekmadienį šv. Roko 
par. bažnyčioje Jėzaus Vardo 
Draugijos nariai — vyrai tikrai 
gražiai pasirodė. Apie pora šim
tų vyrų "in corpore" priėmė šv. 
Komuniją. Labai daro gražų į- 
spūdį, kada vyrai įsirikiavę 
kaip mūras artinasi prie Dievo 
Stalo.

HAVERHIU, MASS
PAGERBĖ SAVO DVASIOS 

VADĄ

Paskutiniuoju kalbėtoju buvo 
garbės svečias, kun. Jonas Žu- 
romskis. kuris nuoširdžiai vi-, 
siems dėkojo už parengimą, 
sveikinimus, linkėjimus ir dova
nėles.

Garbė mūsų šeimininkėms už 
tokį šaunų parengimą, šeimi
ninkėmis buvo šios: pp. Ona 
Jurkevičienė (pirmininkė), pa- 
gelbininkės — Antanina Miko- 
nienė, Julia Buitkuvienė, Pauli
na Radišauskienė, Ona Radzu- 
kinienė, Anelė Svirskienė, Mari
jona Leščinskienė. Viktė Kir- 
kauskienė. Parengimui vietą iš
puošė šios panelės: Alena Jur
kevičiūtė, Ona Buitkiūtė, Vale
rija Buitkiūtė ir Ona Svirskai
tė. Maistą aukojo šios: pp. Ona 
Jurkevičienė, ' 
Julia Buitkuvienė, 
kinienė, Paulina Radišauskienė. 
Antanina Mikonienė. Stepone 
Zavadskienė ir Anelė Svirskie- 

vyrai pasi-

Lapkričio 11 d. lietuviai kata
likai pagerbė savo dvasios va
dą. kun. Joną Žuromskį. Lietu
vių Katalikų Veikimo Centras 
suruošė šaunią vakarienę kun. 
Žuromskio gimtadienio proga. 
Dalyvavo apie šešiosdešimts 
žmonių. Daugelis turėjo grįžti į nė. Taipgi ir mūsų 
namus, nes nebuvo vietos tose darbavo sustatydami tvarkingai 
patalpose. ‘stalus, būtent, pp. Bernardas

ll g m1
Oi

y X , X«

idį. Tačiau komisija neturėjo nariai, ypač tie, kurie yra apsi- 
l progos su visais ir visomis su- ėmę pasidarbuoti, kviečiami uo- 
eiti. Taigi maloniai prašome ir liau padirbėti, kad šis vajus 

i kitų prisidėti aukomis prie to pavyktų.
kilnaus darbo — pagelbėti Lie-j _____________

įtuvai atgauti laisvę ir nepri-' 
j klausomybę. Mes ne tik turime Tėvų Pranciškonų Misijos 
pasiųsti atstovą, bet taip pat su- 1945 m

'dėti kiek aukų Amerikos Lietu- _________
vių Tarybai, kuriai reikalingi

' pinigai kovai 
! statymo.
I

1 mus 
išgelbėtojus iš tos 
kurią jie yra patekę.

Sekmadienį, lapkričio 18 d., 
3:30 vai. po pietų įvyks Fede
racijos 10 skyriaus šaukiamas 
lietuvių svarbus susirinkimas 
Amerikos ^Lietuvių Kongreso 
reikalaus. Visi kviečiami daly
vauti. Žvalgas.

1945 m
Chicago, III. Švenč. P. Ma-kuriai

dėl Lietuvos at- rijos Nekalto Prasidėjimo par.,
Nekalto Prasidėjimo Novena ir 

Lietuva ir jos žmonės žiūri į rekolekcijos lapkričio 29 —
;, Amerikos lietuvius, kaip gruodžio 8 dien. — Tėvas Juve- 

vergijos į nalis Liauba.
■ Watarbury, Conn. — Šv. Juo
zapo par., — Padėkos už taiką * 
triduum, gruodžio 7—9 d. — 
Tėvas Justinas Vaškys.

FRANCISCAN FATHERS 
Minint St. Francis 

Greene, Maine.

Britanijos kunigaikščio Kent šeima. Pats kunigaikštis žuvo antrame 
pasauliniame kare. Su vaikučiais ir jų motina.

Jurkevičius. Adolfas Musick. A.. operatoriaus 
J. šaukis ir Pranas Macius.

Visi labai nuoširdžiai darba-'tarnavo “Bronze Star’

; pareigas, sujung- kimo vajus prasidės pirmadie- 
Įtas su aviacija.Mūšių metu užsi- nį, lapkričio 19 d. ir baigsis 

visi muai iiuosnaziai udiua- tarnavo Bronze SLaf” ir ketu- lapkričio 24. Drabužiai, avalinė 
vosi. Garbė lietuviams katali- rias mūšių žvaigždes. Lapkričio ir kiti daiktai dėl Lietuvos žmo- 
kams. kad gerbia savo vadus, j 13 d. grįžo į Fort Devens, kur nių nuo karo nukentėjusių bus 

------------- :tą dieną atleista atsargom Svei- 
Haverhill’io Lietuvių Katalikų Kiname kar. A. Jakutį ir linki-

; Veikimo Centras savo susirinki- me rarnau-s civilio gyvenimo.
Į -------------

Šiomis dienomis atleistas iš 
karo tarnybos viršila Jonas Bu- 
nevičius. Kadangi mažai turiu 
žinučių apie karį Bunevičių, tai 
būtų malonu jų gauti daugiau iš 
jo paties. Sveikiname karį J. 
Bunevičių. sugrįžusį į civilį gy- 

i venimą.

Pereitą sekmadienį iš šios ko
lonijos buvo nuvykę į Stough- 
tono lietuvių vakarienę pp. Jur
gis Versiackas, Gasparas Paz
niokas, A. F. Kneižys, Kazys ir 
ponia Kay ir karys Jakas. 
Stoughtone — Nekalto Prasidė- 
jimo parapijoj lietuviams vado
vauja kun. Jonas Skalandis.

Skaityk ir Platink 
“ŽVAIGŽDĘ” 

Jėzaus Širdies religinio 
atgimimo laikraštį’

“ŽVAIGŽDĖ”

SA
i

Anniversary
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me svarstė apie siuntimą atsto
vų į Amerikos Lietuvių Kongre
są. kuris įvyks lapkričio 29. 30 
ir gruodžio 1 dienomis, Chicago, 
III. Susirinkimas nutarė, kad 

i atstovų negalima siųsti, bet nu
tarė pereiti lietuvių namus ir 

Ona Caplikienė, Parinkti aukų Lietuvos žmo- 
Ona Radžų- n^ms nuo karo nukentėjusiems.

Šis skyrius jau yra pasiuntęs) 
trimis atvejais drabužių vy
rams, moterims ir vaikams, ir ' 
dabar dar priima drabužius, kas j 
tik atneša. Drabužių priėmimo, 
skirstymo ir pakavimo yra Lie- 
tuvių Katalikų Veikimo Centro 
kambarys. 58 River Street, Ha- 
verhill, Mass. Kurpius.

priimami Policijos ir Ugniage
sių (Fire) stotyse, mokyklose ir 
Šv. Jono parapijos svetainėje. 
Tos parapijos klebonas, kun. 
Robert E. I^ee labai nuoširdžiai 
remia vajų.

Cantono žmonės, kurie turi ką 
nors aukoti, ko jie patys nenori 
ar negali dėvėti ir negali nuneš
ti j nurodytas vietas, lai šau
kia p. M. Šimanskytę telephonu: 
CANton 0122-J ir kas nors nu
važiuos paimti aukojamus daik
tus.

Moterų Sąjungos 27 kuopos 
svarbus susirinkimas įvyks sek
madienį, lapkričio 18 d., tuoj po 
sumos, parapijos svetainėje. Vi- 
sos narės kviečiamos dalyvauti.

rimčiausias ir turiningiau
sias mėnesinis laikraštis!

Metams tik $1.00!
Adresas: 

‘Žvaigždės’ Administracija 
488 E. Seventh St., 

So. Boston 27, Mass.

I

I. J. Fox didžiausia kailinių firma A- 
merikoje skelbia didelį kailinių išparda
vimą ANNIVERSARY SALE. I. J. FOX 
krautuvėje yra didžiausias 1946 madų 
kailinių pasirinkimas prieinamiausio- 
mis kainomis ir geriausiomis sąlygomis.

Kas dabar kailinius nusipirks mūsų 
krautuvėje, tie galės padėti iki ateinan
čio rudens į storage už kurį nereikės nie
ko mokėti.

Mūsų krautuvėje galite kailinius pirk
ti ant išmokėjimo. Atėjusios į krautuvę 
visuomet reikalaukite, kad Jums patar
nautų šios krautuvės lietuvis atstovas p. 
Bernardas Koraitis, kuris yra kailinių 
ekspertas ir žinovas.

Nelaukite rudens kailinius pirkti, pir
kite dabar, kada yra plačiausias jų pa
sirinkimas. Pasinaudokite proga!

Kadangi dabar yra daug mū- 
;* sų jaunuolių atleista iš karo
- —»

tarnybos, tai būtų labai gera,' 
kad tėvai ar patys grįžę kariai, 
pateiktų korespondentui dau
giau žinučių apie save. Žinutes 
galima įteikti sekantiems asme
nims: B. Jakučiui, A. Zaveckui, 
P. Radaičiui, kun. Juškaičiui, 
p.p. Bačinskų krautuvėje ar ko
lektoriams bažnyčioje. Tos ži
nutės bus įteiktos korespon- 

Šiomis dienomis mūsų parapi- dentui. Jam bus lengviau tiks- 
jos pavyzdingas jaunuolis, p. kai aprašyti apie mūsų ^rįžu- 
Konstantinas Žylius susižiedavo sius karius, karius užsienyje ir 
su p-le S. Sukaitė iš Bedford, parapijos naujienas. Jūsų ko- 
Mass. Vestuvės įvyksią sausio respondentas nori lygiai 
mėnesyje, p. K. Žylius, pp. J. B. visiems pasitarnauti. 
Žylių sūnus, yra vedėju (mana- 
ger) Ligett’s vaistinės, Bosto-' 
ne, prie Copley Sq. Linkime ge
riausių sėkmių p. K. Žyliui ir 
p-lei S. Sukaitei, besirengiant į joje susidarė Bendro Amerikos draugija aukojo S10.00. 
vedybinį gyvenimą.

CAMBRIDGE, MASS

CANTON, MASS

Komitetas.

NORWOOD, MASS

jums
A.D.

į SVEIKATA—TURTAS
Sveikata brangiausias turtas pa

saulyje, be sveikatos nemiela nei gy
venti. Jeigu jus kankina reumatiški 
skausmai prieš oro permainą, jau
čiat dieglius, rankų, kojų sustingi- 

! mą. nuovargį, šaltį. — tuoj nieko ne
laukiant įsigykit DEKSNIO GALIN- 

; GOS MOSTIES. Ji sudaryta iš daug 
skirtingų elementų iš tolimų kraštų 
svieto, ši mostis turi savyje galingą 

į šilumą, galingai šildydama sunaiki
na minėtus skausmus.

Sena ir teisinga patarlė sako: kas 
tepa tas ir važiuoja. Tat jeigu norit 
važiuoti tai tepkit ir vėl tepkit su

Drabužių Rinkimo Vajus 
Tęsiasi

Nors drabužių, avalinės ir ki
tokių daiktų rinkimo vajus ofi
cialiai baigiasi šeštadienį, lap
kričio 17 dieną, bet priėmimas 
nesibaigs iki tol, kol bus nors 
vienas lietuvis nukentėjęs nuo Deksnio Galinga Mostim. 
karo Europoje nesušelptas. Pasarga: Neimkit jokių kitų pa-

! siūlymų, visada reikalaukit ir žiurė- 
i Aukokite drabužius ir kito- j<it Rad ant dėžutės būtų užrašyta: 
kius daiktus, kuriuos galima dekens ointment. Taip apiai- 

dėvėti, aukokite patalines. O y-i Stebėtinai greitai prašalins minėtus 
. Kaina 2-oz. $1.00; 4-oz. 

kurie labai reikalingi, ekMra
i DEKEN’S OINTMENT COMPANY

Drabužius ir kitokius daiktus p °- Box 6661 Newark 1> N-—----------------------------------------
,— — _ •

ALRK Federacijos 10 skyrius pač mažiems vaikeliams drabu- skausmus, 
sušaukė lietuvių katalikų susi- žėlius. 
rinkimą spalių 28 d., kuriame kad išgelbėtų jų gyvybes, 
buvo išrinktas atstovas ir iš
rinkta komisija iš septynių as- dėl Lietuvos žmonių išblaškytų 
menų parinkti aukų Amerikos po visą Europą 
Lietuvių Tarybai, jos vedamai atvežti į parapijos svetainę, St. 
kovai dėl Lietuvos nepriklauso
mybės ir laisvės ir taipgi ap
mokėjimui atstovo kelionės iš
laidų. Į komisiją išrinkti šie as
menys: A. Kovai. U. Pazniokie
nė, I. Tvaskienė.
M. Minkevičius, V. 
ir A. F. Kneižys.

Susirinkime ir po

gali atnešti ar

G. Pazniokas,
J. Kudirka

to iki šiam 
Šioje mažoje lietuvių koloni- laikui surinkta šiaip: Šv. Jurgio 

Po 
Lietuvių Šalpos Fondo 22 sky- S5.00 — A. Navickas, H. ir M. 
riaus pagelbinis skyrius, kuris Balučiai, S. Babravičius. Po 
skelbia drabužių ir avalinės rin- S3.00 — A. Kovai, V. J. Kudir- 
kimo vajų dėl 
nukentėjusių 
gelbinį skyrių 
A. F. Kneižys 
siackas, 22 skyriaus pirminin- kevičius, A. Venskus, K. Kašė- 
kas ir vice-pirmininkas. su pa- ta, adv. B. Sykes. M. Jablons- 
galba p. Kazimiero Sykes. vie- kas, M. Damulevičius, P. Kuras. 

' tinio. Pirmas ir kiti susirinki-

Artinantis Amerikos Lietuvių 
Kongresui, ir mūsų kolonija su
sirūpino delegato siuntimu. Rei
kalingi kelionės išlaidoms pini
gai jau beveik yra surinkti ir 
taip gi yra numatyta pora dele
gatų. Norintieji paremti šį la
bai svarbų tikslą, t. y. pasiųsti 
delegatą į Kongresą, gali savo 
aukas įteikti p. B. Jakučiui. ku-.maj įvyko pp. Šimanskių na- S1.00 — 
ris daugiausiai šiuo reikalu rū- muose 86 Revere St. 
pinasi, o aukos yra labai reika
lingos. Mums būtų nemalonu 
pasiųsti delegatą su tuščiomis 
rankomis. Kadangi mūsų Tėvy
nė Lietuva negali sau laisvės 
ginklu iškovoti, jos laisvės kova 
pavesta mums, Amerikos lietu
viai. Mūsų solidarus veikimas, 
pavartojant spaudą, radio, šis 
įžymus Kongresas ir stambios 
mūsų aukos, pagreitins laimėji
mą. Todėl pasidalinkime su savo 

! broliais. Jie pergyvena baisias 
kančias, tai mes prisidėkime au-> 
komis ir darbu, kad jų kančių i 
laiką sutrumpintume.

Lietuvos žmonių ka ir A. F. Kneižys. Po S2.00 — 
nuo karo. šį pa- M. Kavolynienė. I. Tvaskienė, P. 
suorganizavo pp. Kudirka, J. Smilgis. M. Minke- 

ir Jurgis Ver- vičius, J. Sestavickas, Ig. Rat-

James Avė. Jeigu svetainė už
daryta, tai palikite klebonijoje, 
36 St. George Avė. Taipgi galite 
palikti drabužius Ugniagesių 
(Fire) stotyje. Patys negalin
tieji atnešti ar atvežti drabu
žius į nurodytas vietas, gali 
šaukti komiteto valdybos na
rius telephonu, būtent, p. Harry 
Butters — NORwood 0224; A. 
F. Kneižį — NORwood 1449: A. 
K. Neviacką — NORwood 1009, 
ir jie patys ar kas kitas nuva
žiuos paimti drabužius ir juos 
pristatys į Centrą — Šv. Jurgio 
lietuvių par. svetainę.

Šios savaitės paskutiniose 
dienose Bendro Amerikos Lie
tuvių Šalpos Fondo 22 skyriaus

I

W. J. Chisholm
GRABORIUS 

“Asmeniškas Patarnavlmair-

331 Smith St.,
PROVIDENCE, R. I.

■ Telephone:
Ofiso: Dexter 1952

Namų: PI. 6286
l

Albert R. Barker
Pirmiau — Pope Optical Co.

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

dirbtinas akis.
Room 206

Tel. 6-1944
397 Main St.,

|

Alukonis. J. Pauplys, P. Jan
kauskas. R. Vitartas, A. Lau
kaitis, D. Jasionienė, P. Anta
naitis.

Komisija reiškia visiems au-

VVORCESTER, MASS
275 Main St., Webster, Mass

J. Kavall, J. Aidukonis. Po 
U. Pazniokienė, R. 

Karnilienė, J. Jankevičius, J. I 
i Pagelbinio skyriaus valdyboje Versiackas, K. Klimavičius. J. 
yra šie: pirmininkas Juozas Ši- Uždavinis, G. Pazniokas, J. A- 
manskis; vice-pirm. — Alek- vižinis, V. Jezavitas, J. Cvilikas. 
Sandras Bartkus ir Juozas Buk- K. Mačys, J. Strašunskas, J. 
nes: iždininkas Kazimieras Sy- Cofsky, K. Barauskas, P. Rukš- 
kes; raštininkė p. Marijona Ši- telis, J. Antanaitis, J. Okulevi- 
manskytė. Pastaroji labai uoliai čius, J. Vilkišius. P. Jakštys, S. 
ir energingai veikia. Ji pakvie
tė įžymiuosius asmenis į Garbės 
Komitetą, kurio pirmininku yra 
adv. Frank J. Carroll, Cantono 
miestelio selectmanas.

Šiame miestelyj drabužių rin- kotojams nuoširdų padėkos žo-

linkite 6 butelius, Šiandien!
Authorized Bottler: Pepsi-Cola Bottling Co. of Boston, 

1380 Soldiers Field Rd.. Tel. Algonquin 2400

_______________

Lapkričio 7 d. iš Europos su
grįžo p.p. B. M. Jakučių antras, 
sūnus, viršila Alfonsas Jakutis, i 
Karys Jakutis ilgą laiką išbuvo 
Anglijoje, dalyvavo Prancūzi
jos, Olandijos ir Vokietijos mū
šiuose. Tarnaudamas ėjo radio

A'OITES 
TO a 
FHiSND



Penktadienis, Lapkr. 16, 1945(vieti nesi ži nios9

ŽINUTES KVIEČIAME. Sekm a d i e n į, 
lapkr. 18 d., 2 vai. p.p. ir 7 vai. 
vakare, bažnytinėje salėje, W. 

i 5th St., So. Bostone, pirmą kar- 
'tą yra statomas gražus ir dide
lis naujas scenos veikalas “Ka-

AUKOS. Parapijos mokyklų 
fondan aukavo: kun. Albertas 
Abračinskas (dėl knygų) $200., 
Juozas Lesčinskas $3., Juozas 
Uždavinis $3., Lithuanian Fur- Balienės Esteros Sapnas”. Dide- 
niture Co. $25. Ačiū.

DAKTARAI

Tel. ŠOU 2805

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

OPTOMETRISTAI
447 Broadway

So. Boston, Mass.
OFISO VALANDOS: —

Nuo 9 ryto iki 12 vai. diena.
Seredomis: —

Nuo 9 ryto iki 7 vai. vakare

Dr. Joseph F. Antanėlis
OPTOMETRISTAS

515 E. Broadvvay
So. Boston, Mass.

Ofiso Valandos išskyrus 
Trečiadieniais ir Penktadieniais

Vakarais Nuo 7 iki 9-tal 
šeštadieniais Nuo 2 iki 8-tal.

TeL TROwbridge 6330

J.Repshis,M.D. 
(REPŠYS) 

Lietuvis Gydytojas 
278 HARVARD STREET 

Kampas Inman arti Centrai Sq.
CAMBRIDGE, MASS.

Ofiso Valandos 2—4 ir 6—8.

(VAIRŪS SKELBIMAI

A. J. NAMAKSY
REAL ĖST ATE &. INSURANCE 

414 WT3roadway 
South Boston, Mass.

Office Tel. So. Boston 0948

Res. 37 Oriole Street
West Roxbury, Mass.

TeL Parkway 1233-W

T

Supiltas Naujas Kapas

M K AS

When your small son

runs to meet you

*

Amerikoje pragyveno virš 40 
metų. Laidojama lapkr. 16 d., 9 
vai. ryte, iš Šv. Petro parapi
jos bažnyčios, Šv. Mykolo ka
puose. Pašarvota pas graborių 
D. A. Zaletską, 564 E. Broad- 
way.

Trečiadienį, vakare, po Šv. Te
resės novenos pamaldų, įvyko 
susirinkimas dėl suruošimo va
karienės, ateinantį sekmadienį, 
vaidintojams ir svečiams. Kun. 
Virmauskis užfundino penkis 
kalakutus. Moterys apsiėmė su
sidaryti komisiją, kuri paga
mintų gardžią vakarienę.

lė garbė yra dr. K. Urbonavi
čiui už pagaminimą šio didingo 
veikalo, jaunimui už jo išsimo-

i 
kymą ir seserims mokytojoms 
už jų mokymą.

I

Visus kviečiame pamatyti šį 
nepaprastai vykusį vaidinimą. 
Dabar lietuviškų veikalų kaip ir 
nėra. Stoka yra ir vaidylų. Tad 
nepraleiskime šios progos. Pa
matykime šį teatrą. Įvertinki
me jaunuomenės talentus ir pa
stangas.

Veikalas bus statomas, kaip 
matote, 2 vai. p.p.

Apie 4 vai. p.p.. toje pačioje 
salėje bus duodama kalakutų j §y. Petro lietuvių parapijos baž- 
vakarienė jaunimui - vaidinto
jams.

Su jaunimu galės paviešėti, 
kas tik norės. Už dalyvavimą 
bankietėlyje kainos nedaroma. 
Už paviešėjimą. kas kiek norės, 
galės paaukoti mokyklų fon
dan. Šių parengimų pelnas eina 
tam fondui. Lauksime brangių 
lėkščių mokyklos naudai.

7 vai. vak.. minimas puikusis
i veikalas bus pakartotas.

Visus kviečiame pamatyti šį 
! veikalą arba 2 vai. p.p., arba 7 
i vai. vakare, 
i

Lapkričio 12 d., kaip jau buvo 
rašyta, mirė Andrius Zaleckas, 
67 metų amžiaus, kuris 1906 m. 
atvyko į šią šalį iš Spenglos 
vienkiemio, Valkininkų par., 
Lietuvos ir visą laiką gyveno 
So. Bostone.

Palaidotas iškilmingai ketvir
tadienio rytą, lapkričio 15 d. iš 
Č', r,*■»... V-,., vi, X

i Kun. Jonas Svirnelis, S. C., at
rašė laišką So. Bostoniečiams, 
iš Indijos. Dėkoja už maldas ir 
dovanas jo primicijų proga.

i

Reikalaujama virėja. Yra rei
kalinga moteriškė, kuri moka 
gerai gaminti valgius ir žino 
namjų ruošą. Norinti darbo gali 
kreiptis j “Darbininko” ofisą.

Lapkr. 13 d., mirė, metus pa
sirgusi, ligoninėje, Fall River, 
Mass. Zofija Lepore buvusi 
Vaišvilienė, po tėvais Šimkaitė, 
59 metų, gyv. 39 Dacia. Rox- 
bury, Mass. Paėjo nuo Šiaulių.

nyčios, prie kurios priklausė 
nuo pat atvykimo iš Lietuvos, 
Šv. Mykolo kapuose.

A .a. Andrius Zaleckas paliko 
dideliame nuliūdime savo sesers 
dukterį, p. Marijoną Bižokienę, 
jos vyrą Juozą Bižoką ir jų sū
nų karį-veteraną Juozą, pas ku
riuos pragyveno 26 metus. Taip
gi paliko artimus giminaičius— 
p. Motiejų Vilkišių, gyv. Law- 
rence, Mass., p. Stasį Rakulevi- 
čių, gyv. New York, seserį Oną 
Vilkišienę, gyvenusią Lietuvoje, 
tolimesnes gimines ir labai daug 
draugų. A. a. Andrius Zaleckas 
buvo labai nuoširdus, ramus ir 
patriotingas lietuvis. Jis pirmo
jo pasaulinio karo ir dabartinio 
karo metu gausiai rėmė Lietu
vos kovą dėl laisvės ir nepri
klausomybės. Laike pirmojo pa
saulinio karo buvo Tautos Fon
do skyriaus iždininkas, ir gau
siai aukojęs per tą fondą Lietu
vos reikalams. Priklausė prie 
Šv. Jono Ev. BĮ., Šv. Kazimie
ro Susiv. ir DLK Kęstučio drau
gijų ir LDS 1 kuopos, nuo pat 
tos organizacijos įsikūrimo. Jis 
yra buvęs LDS organizacijos 
valdybose, daug veikė ir gau
siai aukojo LDS organizacijos 
ir laikraščio “Darbininko” pa
laikymui. Taipgi gausiai yra 
aukojęs ir kitoms lietuvių kata
likų įstaigoms.

Pažymėtina, kad 
leckas buvo ne tik 
lietuvis, nuoširdus
įstaigų rėmėjas, bet ir ištikimas 
ir uolus katalikas. Per kelius 
pastaruosius metus jį kankino 
nuomario liga, bet jis dirbo visą 
laiką iki pat mirties. Pirmadie
nį. mirties dienoje, nuėjo į baž
nyčią ir išklausė šv. mišių. Su
grįžęs pavalgė, ir štai ligos pa- 
sikartotinos atakos apie vienuo
liktą valandą vidudienį užgniau
žė jo gyvybę.

LDS Centro 
ninko” štabas 
nariai reiškia
a. a. Andriaus Zalecko gimi
nėms ir maldauja Aukščiausio
jo ištikimo Katalikų Bažnyčios 
ir mūsų tautos nario, a. a. Za
leckio vėlei suteikti amžiną ra
mybę.

į Pristatome Vyną, Alų ir Toniką ;
į Mes turime 11-kos rūšių alaus, įvairių vynų ir tonikų. Šiuos j 
g gėrimus pristatome į namus: vestuvėms, krikštynoms, pa- jį 

rems ir piknikams. Skubus patarnavimas, šaukite: jį
| BORIS BEVERAGE CO. i

J. ARLAUSKAS — J. SKENDELIS, Savininkai
į 220 E St., Tel. ŠOU 3141, So. Boston, Mass. jį
3 r

remember the man
who's never seen his!

Buy extra Bonds i n the 
VICTORY LOAN

Grįžta Iš Karo Tarnybos i BARTAŠKA, Jonas, kilęs iš 
------------- ‘ Dūkšto v., Zarasų apskr. ir gy- 

Kapitonas Dr. Vincas G. Du-,venęs Čikagoje.
serick (Dusevičius), plačiai ži-! BARTKEVIČIUS, Petras, gy- 
nomas gydytojas, kuris karo venąs Pittsburgh, Pa.
metu savanoriai įstojo į tarny- BELENAUSKAI, Juozas ir 
bą, šiomis dienomis tapo gar
bingai atleistas iš karo tarny
bos — Jung. Valstybių Armijos 
Medikalio Korpuso ir grįžta į 
civilę praktiką pirmadienį, lap
kričio 19 dieną. Kap. Dr. Duse- 
rick ofisas yra 928 East Broad
vvay, So. Boston.

t

Kapitonas Dr. Duserick išbu
vo karo tarnyboje daugiau kaip 
du metu ir tarnavo užjūry — 
Anglijoj, Prancūzijoj ir Nuern- 
berg. Vokietijoj.

Prieš įstojimą karo tarnybon,!
Dr. Duserick buvo veiklus lie
tuvių rateliuose. Jis yra vedęs 
ir auklėja tris vaikučius, kurių 
vyriausias lanko Šv. Petro lie
tuvių parapijinę mokyklą.

Sveikina Dr. Duserick jo 
draugai, sužinoję, kad jis grįžta 
į namus, ir linki geriausių sėk
mių civiliame gyvenime ir prak
tikoje.

Andrius Za- 
patriotingas 
katalikiškų

Lietuvos Generalinio Konsu 
lo HewYorke Paieškomi 

Asmenys:

Secerinas. Amerikoje pasivadi-' 
nę Bielanowski ar Belanowsky,' 
į Ameriką išvykę 1924 metais ir 
gyvenę Pittsburgh, Pa. apylin
kėje, kur turi farmą. Severinas 
Belenauskas lankėsi Lietuvoje 
1938 metais.

BENDORAVIČIUS, sūnus 
Petro.

BERTEŠKIEENĖ - Kume- 
čiūtė. Magdalena, ir jos vyras 
J uozas, gyvenę 
Mass.

BIKULČIUS, Nikodemas, ar
ba jo sūnūs, kilęs iš Tumalinos, 
Dūkšto valse, ir gyvenęs Balti- 
rnore. Md.

BlįRBA. Petras. 
BRAZAUSKAI, 

nūs, kurių tėvas kilęs 
km.. Pernavos vai., 
apskr.

ČIUŽAS. Antanas, 
Veviržėnų, Kretingos apskr.

DAUGĖLA, Jurgis, kurio du 
sūnūs 1929-30 m. lankėsi Lietu
voje, kilęs iš Dženčelauskos km.

DEKEERAITES. Marija ir 
Viktorija, kurių ištekėjusių pa
vardės nežinomos, gyvenusios 
Brooklvn, N. Y.

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

Jfl West 82nd Street 
New York 21,, N. Y.

Remkite tuos profesijonalus ir biz
nierius, kurie savo skelbimais remia 
“Darbininką".

Visi skelbkite* "Darbininke”.

ĮVAIRŪS skelbimai
IŠSIRENDAVOJA “Dar

bininko” name 5 šviesūs 
kambariai 3-čiame aukšte, 
štimu apšildomi. Kreipki
tės į “Darbininko” admi-

Worcester, nįstraciją, 366 W. Broad- 
way, So. Boston. Tel. ŠOU* 
2680.

Adomo sū- 
iš Jakšių 
Kėdainių

kilęs iš

Parsiduoda Namas
Parsiduoda 7 šeimynų namas 

su visais improvementais, prie 
geros vietos, arti bažnyčios, ar
ti Bus’ų kelio ir prie fabrikų. 
Didelis lotas žemės su 10 obeli
nių medžių, 2 kriaušių (grūšiųj, 
2 vyšnios. Yra trijų automobi- 

j lių garažius, 2 vištinyčios. Ran
dasi 38 Sawtelle Avenue, Brock- 
ton, Mass. Galima matyti savi
ninką po 4-tos valandos kasdien 
ir šeštadieniais ir sekmadieniais 
per visą dieną. (9-13-16-19)

I

biz-Remkite tuos profesijonalus ir 
nierius, kurie savo ske'bimais remia 
“Darbininką”.

MUZIKA
Norintieji išmokti muzikos, išla

vinti savo balsą, išmokti skambin
ti pianu, vaikai ir suaugusieji, už
eikite pas lietuvaitę, muzikos mo
kytoją Amelią Tataronytę — į

Three Arts Shidio
480 Boylston St.,

Boston, Mass.
Tel. KENmore 3571

Visų Lietuvių Mylimas ir Skaudžiai Nukentėjęs 
Misijonierius

Tėvas Jonas Bružikas 
Visiems Lietuviams Amerikoje Įdomiai Rašo 

Iš Tremtinystės!
Jo jaudinantieji laiškai yra spausdinami

“ŽVAIGŽDĖJE
Skubėkite “ŽVAIGŽDĘ” užsisakyti!

99

I

Res. Šou 3729 Šou 4618

Lithuanian Fumiture Co.
MOVERS — 
Insured and

Booded 
Local & Long 

Distance 
Moving

325 - 328 W. Broadway
So. Boston, Mass.

STRĖNŲ GĖLAI
6tai švarus, naujas būdas liuo- 
suot paprasta strėnų frėla- 
Johnson’s Back Plast^r! Leng
vina skausmą, sustingimą. I- 
veržima. Jautiesi puikiai! Vi
sose vaistinėse. Reikalauk 
Johnson & Johnson kokybės.

Kaina — SI.00 metams.

Rozalija,
Šimkai- 

gyvenusi

SUDIEV

km.. Za

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

BACK PLASTER

DANCE
Sponsored by

K. oi L. New England District 
THIRTIETH ANNIVERSARY 

Municipal Building, South Boston 

Saturday Evening,Nov. 17,1945
Music by GEORGE MARTIN

Dancing 8—12 Subscription 75c. (including Tax)

APKALKITE NAMUS 
BINGELIAIS — 

NEREIKĖS JŲ MALIAVOTI 
Dėl platesnių informacijų 

pašaukite
H. S. TITELBAUM

Tilo RoofingCo., Ine.
District Managerį 

1576 BLUE HILL AVĖ., 
MATTAPAN. MASS.
Tel. Blue Hills 8400

< Reservation for overnight stay and a pleasant Sunday in 
J South Boston Krite: Miss Regina Glineckas, 5 Thomas Pk. 
* South Boston 27, Mass.

[į
I

GRABORIAI

Savininkas
VINCAS BALUKONIS,

Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims yra

SOUTH BOSTON CAFE

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

giai patarnauja.
258 West Broadway, South Boston, Mass.

i

Valdyba. “Darbi- 
ir bendrai visi 
gilią užuojautą

IS ADDED TO

Tel, ŠOU 4645

LANKĖSI

BEAUTY GIFT 
SHOP

Arbatėlė—Whist Party
šeštadienį, lapkričio 24 d., 

parapijos salėje, 492 E. 7th St., 
8 vai. vak., įvyks L. Vyčių Al
girdo 17 kuopos ARBATĖLĖ— 
WHIST PARTY. Bus duodamos 
dovanos. Kviečia visus dalyvau-

Take Years From Your 
Looks.

Face looks younger 
when framed in the 

soft appealing 
Permaner* Wav«.

Beauty Salon
738 E. Broadway, 

South Boston, Mass.

Trečiadienį, lapkričio 14, 
m„ “Darbininke” 
kapelionas kun. K. Jenkus, ku
ris prieš išvyksiant į savo karo 
tarnybos paskyrimą užėjo pa
spausti dešines.

š.
lankėsi karo

ABIŠALIENĖ - Gudaitė, Jau- 
nieška, kilusi iš Šiulių 
pyškio v.

ALIŠAUSKIENĖ, 
kilusi iš Paskiau km., 
čių v., Raseinių a.,
Boston, Mass. ar apylinkėse.

ANDRIEJUNAS ar Audri-1 
jauskas, Pranas, kilęs iš Vaba
lių km., Baisogalos parapijos.

ANDRIUŠKEVIČIAI, Juozas.
Ona ir Elena, kilę iš Rekščių 
km., Šiluvos v., Raseinių a. A-Į 
merikon atvykę prieš šį karą.

ANDRUŠKA, Jonas, kilęs iš 
Alsėdžių vi., Telšių apskr.

ANDZAIKENAJ, gyvenę Ap
kartų km.. Molėtų v.

APANAVIČIUS. Juozas, kilęs 
iš Daugelaičių km.. Kybartų 
vis., Vilkaviškio apskr.

AUGUSTINAV I ČI U S. P., 
prieš karą gyvenęs Čikagoje ir. 
pažįstantis Bagdonų šeimą iš! 
Milašaičių kaimo, Raseinių aps.1

BAČIULYTĖS. Teresė ir Uli-| 
joną. Jurgio dukterys.

BARANAUSKAS. Bronius, 
kilęs iš Merkinės.

BALANIAI, Juozas. Ona ir 
Marija, Antano vaikai, kilę iš 
Pocviečio km.. Vilkaviškio aps.

BARAKIS, Vladas, sūnus Pet
ro, kilęs iš Liesenų km.. Molė
tų vals.

BARANSKAS. Jonas, kilęs iš 
Veželių km.. Vyžuonų v.. Utenoj 
apskr.

I

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS | 

PO GLOBA MOTINOS SVC.
Pirmininkė — Eva Marksienė,

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

Vice-Plrmininkė — B. Gailiūnlenė,
8 Winfield St., So. Boston, Mass. 

tTot. Rašt. — Ona Ivaškienė,
440 E. Sixth St., So. Boston, Mass. 

Fin. Rašt. — B. CunienS.
29 Gould St., W. Roxbury, Mass. 

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

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

948 E. Broadway, S. Boston. Mass. 
Kasos GI. — Elzbieta Aukštikalnytė,

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

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

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
Dae protokolu raštininke

I

i

8V JONO EV. B L. PASALPINĖ8
DRAUGIJOS VALDYBA

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

Vlce-Pirmininkas — Pranas TuleUds
702 E. 5th St., So. Boston, Mass.

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

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

Iždininkas—Stasys K. Griganavlčius. ’
699 E. Seventh St., So. Boston, Mass 

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

I

S. Barasevičius ir Sūnus
MOTERIS PAGELBININKB 

Lietuvių Graborius Ir 
Balsamuotojas 

Turi Notaro Teises

254 W. Broadway
SO. BOSTON, MASS. 

Tel. SOUth Boston 2560 
Sūnaus gyvenamoji vieta — 

838 Dorchester Ava. 
Tel. COLumbia 2537

i

Draugija laiko susirinkimus kas tre 
člą sekmadienį kiekvieno mėneaic 
2 vai. po pietų. Parapijos salSj 
♦92 F.. 7th SL. So Boston. Masu

CASPER
FUNERAL HOME
187 Dorchester Street 

South Boston, Mass. 

Joseph V.Casper 
(KASPERAS) 

Laidotuvių Direktorius Ir 
Balsamuotojas 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas Dieną ir NaJctj 

Koplyčia šermenim* Dykai 
Tel. ŠOU Boston 1487

ŠOU Boston 3960

EARN WHILE YOU LEARN
WOMEN AND GIRLS WANTED

5 TO SEW BY HAND ON MEN'S CLOTHING 
5

HAYMARKET CLOTHING COMPANY
136 Harrison Avemie, Boston. Mass. |i

1

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 East Broadway 
SOUTH BOSTON. MASS.

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

Patarnavimas dieną ir naktį 
Koplyčia šermenim* dykai 
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NEW HAVEN, COHN.

should interest you
I

1O

MINĖJO 35 METŲ VEDYBI
NIO GYVENIMO SUKAKTĮ

NEWARK, N. I.

BROOKLYN, N. Y.
švč. Vardo Dr-jos Metinė 

Puota
lo metų 

dr-ja pa-

metą šis

grįžti į švč. Vardo dr-ją, vėl bf - 
ti nariais katalikiškiausios vy
rų organizacijos. Beveik visi pa- 
sižadėjo.

a---------------------------------------------------------------- -

RYTINIU ..— I
VALSTYBIŲ ŽINIOS |

t»—■ ................... — -.................................................—— B

•Šv. Kactmiero Parapijos 
Bazaras Pavyko

Parapijos bazaras. kuris tęsė
si per visą savaitę ir užsibaigė 
šeštadienio vakare, pavyko. 
Džiaugiasi mūsų gerasis klebo
nas. kuris daug darbo ir trūso 
pridėjo. Daug pasidarbavo mo
terų draugijos, kurios turėjo 
savo paskirtas budeles ir jose 
d:rbo. ir daug daiktų suaukavo 
laimėjimams. Vyrai taipgi pa
sidarbavo remdami savo laimė
jimus. Vienu žodžiu, nežiūrint 
nepatogaus oro. bazaras pavy
ko. už ką klebonas visiems yri 
dėkingas.

šv. Kazimiero parapijos cho
ras didėja vyrų skaičiumi, nes 
jau sugrįžo iš karo tarnybos se
kanti choristai: Albertas Štvra. 
Pranas Bakaitis. Albertas Bei

lis ir sekmadieniais atvyksta 
stovyklos Corp. Chris Rey- 

nolds. kurie sudaro puikią vy
rų baisų jėgą su mūsų veteranu 
Adolfu Stadolniku. Sveikinam 
mūsų choristus karius laimin
gai grįžusius į mūsų tarpą.

zm:

. Trejybės parapijos meti
nė vakarienė įvyks 25 d. lapkri
čio, 6 valandą vakare, parapijos 
svetainėje, 207 Adams St.

šeimininkės jau ruošiasi prie 
geros kalakutų vakarienė ir ma
no daug turėti žmonių. Vakarie
nės metu bus įvairi programa, 
po to bus šokiai. Atsilankę gaus 
gerą vakarienę ir galės gerai 
pasišokti. Klebonas kviečia vi
sus savo parapijiečius ir kai
mynus į minėtą vakarienę.

Klebonas Kun. J. Kelmelis
ir šeimininkas.

35 metų vedybinio 
sukaktį. Ta proga' 

p. J. Terebeizienė su 
ir draugais pagelbi-

Lapkričio 18 dieną, parapijos 
svetainėje įvyks nepaprastas 
parengimas, tai yra viešas visų 
lietuvių susirinkimas, kuriame 
plačiau pasitarsime dėl Ameri
kos Lietuvių Kongreso ir Lie
tuvos reikalų. Šio vakaro prog
rama susidės iš prakalbų ir šo
kių. Prakalbos prasidės 5-tą va
landą po pietų, šokiai 6-tą va
landą. Taigi kievienas lietuvis 
kuriam rūpi Lietuva ir jos liki
mas. turėtų pasistengti daly
vauti šiame parengime.

Šį parengimą ruošia Ameri
kos Lietuvių Tarybos vietinis 
skyrius.

Taipgi šiame vakare bus trau
kimas bilietėlių. Taigi New Ha- 
ven'o lietuviai ir lietuvaitės ne
užmirškit atsilankyti į šį vaka
rą ir atlikti savo patrijotišką 
pareigą. .V. Į—

pp. Antanas ir Karolina Da- 
mašai. gyv. 1667 Linden St.. mi
nėjo savo 
gyvenimo 
brolienė.
giminėmis
ninkais suruošė puikią puotą pp. 
Damašus pagerbti pp. Terebei- 
zų namuose. Dalyvavo daug 
svečių ir viešnių, pp. Damašai 
gavo daug sveikinimų, linkėji
mų ir dovanų, p. Joana Terebei- 
ziūtė įteikė gražų gėlių bukietą.

Visi dalyviai pavaišinti ska
niais valgiais. Pasistiprinus, p. 
S. Subatie.nė pasveikino jubilia
tus ir svečius ir linkėjo pp. Da- 
mašam ilgiausių metų ir ge
riausių sėkmių. Po to pakvietė 
visą eilę draugių ir draugų, ku
rie nupynė pp. Damašam gra
žiausius linkėjimų vainikus.

Baigiant programą, pp. Dama
šai pareiškė didelį dėkingumą 
rengėjoms, giminėms, ir bendrai 
visiems dalyviams. Dėkojo už 
sveikinimus, linkėjimus ir dova
nas. Po to visi linksminosi iki 
vėlumos. Aguona.

Yesterdoy, this fellow was an American fight- 
ir.g man.

Today, he's an cx-soldier — wondering what 
kind of a future he'll find in the country he 
fought for.

We’ve all agreed that his future interests us 
—that v.e have an obligation here. Loans. educa- 
tion. a chance for a decent job-they’re not too 
much to give a man who had the tough 
end of this uar.

The way to discharge your obligation 
to this fellow is to buy extra Bonds in the 
Victory Loan. And the nice part of it is 
that. when you do this. you’re taking care 
of another fellow’s future. too.

You're rnaking sure thct you, yo
have a financial anchor to windward. You're put- 
ting your money to work. earning more money 
for you. You're making sure you'H have extra 
cash. in a few short years. for the things you 
want.

For the ex-soldier’s sake, and for your ov/n, 
buy all the Victory Bonds you can.

’Following the Victory Loan, the sale of E, 
F, and G U.S. Savings Bonds wili continue 
through regular authorization agencies and 
through the Payroll Savings Plan.

f&K TH£ LAŠT TfAAB, AmėRLCA... BŪT EXTRA BOflAS*
""" i

LITHU&NIAN 
NATIONAL ANTHEM 

Lietuvos Himnas 
Balsui ir Pianui

Piano Version by 
Vytautas Bacevičius 

Kaina 50c.
DARBININKAS 

366 W. Broadway. 
South Boston 27. Mass.

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkojame pp.

J. Terebeiziam ir O. Daubarie
nei už šaunios puotos surengi
mą mūsų 35 metų vedybinio gy
venimo sukakties proga: dėko
jame šeimininkėms pp. O. Dau
barienei ir J. Terebeizienei. pa- 

. tarnautojai — O. Ragelienei; 
į programos vedėjai — p. S. Su- 
batienei. Taipgi dėkojame vi- 

; siems už sveikinimus, linkėji- 
! mus ir dovanas — Joanai už gė

A.

Mūsų Kolonijos Ligoniai mūsų zakristijono žmona Ona 
Gal jau seniai tiek daug žmo-J Ivoškienė. buvusi klebonijos šei

nių sirgo mūsų kolonijoj, kaip mininkė Stepone Šilanskienė ir 
dabar. Senoji karta silpnėja ir laidotuvių direktoriaus žmona, 
retėja. Dar 15 arba 20 metų'Stasė Kašinskienė. Pirmoji lau- 
praeis ir “grinorių" gentkartė kia operacijos, o pastarosios 
išnyks. Jau šiandien yra maža dvi taip yra gydomos. Nei viena 
tų. kurie atsimena Japonų Japo- nėra dideliam pavojuje.

i

Mri. Ida Lee and Mrs Mary Dcunj San Francisco, are glad to *ave 
and turn m the«r used cooking <at to urgently needed that the OW.ce 
o< Pr.ee Admimatration hai mcreaaed ita ration pomt value to four 
po>nt» a pound Leadmj Chrrsr citizens throughout the country are 
A0»ocatir¥l thia gatriot.c th^U^II Amtrican mu»t do.

B ■ ......

nų - Rusų karą 1904-1905 me
tais.

Maryland General ligoninėje 
dabar randasi net trys lietuvės:'
--------------------------- ---------------  
lių bukietą, ypač pp. Terebei- 
ziam. Tikrai buvo viskas pui
kiai suruošta ir slaptybėje iš
laikyta.

Mums sunku rasti žodžius, ku
riais galėtume, visiems taip pa
dėkoti. kaip pridera ir kaip mū
sų širdis jaučia. Kad ir papras
ti žodžiai, bet jie eina iš gilu
mos širdžių. Tos dienos įvykis 
pasiliks mūsų atmintyse ir šir
dyse visada.

Antanas ir Karolina Damašai.

Skaitykite Informacijos 
Centro Leidinius!

Lithuania’s Fight for 
Freedom 

by E. J. Harrison
Kaina — — — — — — $0.50

Ghillebert De Lannoy In 
Medieval Lithuania 

by P. Klimas
Kaina SI.00

/

Namie serga Kašinskienė. 
Liudviko Kašinsko žmona. 
Pratt St.: taipgi Kazys Rašlavi- 

Įčius, Kazys Pugevičius ir Ona 
Simonaitienė. Grįžo iš Franklin 
Sųuare ligoninės Viktorija Gen- 
sevičienė. Operacija nusisekė ir 
ligonė veikiai sveiksta. Šapokie- 
nė. W. Hamburg St., guli lovoje. 
Senoji Baronienė nors ir vaikš
čioja, tačiau senatvė pradeda 
paveikti, neatsimena vietų ir 
atmintis abelnai pradeda silp
nėti. tai duktė yra priversta lai
kyt ją namie.

Barbora Giedrienė, kun. Juozo 
Giedros mamytė, sveiksta. Turi 
viltį, kad neužilgo gaus tinka
mus akinius ir galės matyti, 
kaip mačiusi. Jau pora savaičių 
kaip serga Ignotas Šalkauskas. ! 
Teko ligonį aplankyti. Jaučiasi 
geriau, bet aukštas kraujas vis 
kankina. Tame pačiame name 
po operacijos nesveikuoja Rač
kauskienė. Radauskienė, Wash- 

, ington Blvd. serga, tačiau ne
pavojingai. Visiems ligoniams 
linkime veikiai pasveikti. Sek
madienį po vaikučių mišių baž
nyčioje ypatingos maldos buvo 

, kalbamos už mūsų parapijos li
gonius.

Kaina

Lithuania In A Tvvin 
Teutonic Clutch 
a collective work

------------------------$1.00 
Užsisakykite:

Lithuanian American Informa- 
tion Center,233 Broaelu'ay,

Kete York 7, N. Y.

galėjo atsigėrėti žmonių mai- sveikintis musų grįžusius kr- 
dingumu, nei tinkamai jiems at- rius. Jis kiekvienam priminė 
sidėkoti už jų dosnumą. Klau
sytojams jis pažadėjo atminimą 
savo ir savo kunigų mišiose. 
Jisai sakė, kad tos dievobaimin
gos vienuolės, kurios darbuoja
si jo vyskupijoj ir tie vaiku
čiai, kuriuos jos globoja, melsis 
už savo geradarius.

Mūsų kunigai — dr. Mendelis 
ir kun. Dubinskas visaširdžiai 
rėmė Vyskupo atsišaukimą. Per 
pamaldas buvo tik viena rink
liava ir rinko Mobile vyskupijos 
klierikai, busimieji misijonie- 
riai. Visos aukos buvo perduo
tos J. M. Vyskupui Toolen. šiais 
metais viena tik šv. Alfonso 
bažnyčia perdavė Katalikų Mi
sijoms $73.000.00 — taip septy
nias dešimts tris tūkstančius 
dolerių — gan stambi suma iš 
vienos ir lietuvių parapijos.

Nuotrupos
Lankė mūsų kunigus kun. Šir

vaitis, ką tik išlaikęs daktaro 
kvotimus Katalikų Universitete, 
VVashington, socijologijos srity- 

ije. Pailsėjęs grįžo prie darbo 
parašyti savo disertaciją. Lin
kime geriausio nusLsekimo.

REIKALINGA prityrusi Virš- 
ja ir šeimininkė lietuviškoj k!?- 
bonijoj. Alga $109.00 į mėnesį 
pradžiai, pabuvus bus pakelta.

Kreipkitės pas Kleboną. 
Rev. L. J. Mendelis 

114 W. Saratoga St., 
Baltimore 1, Md.

(16-23-30)

Marijonu Misijonieriy 
Veikla

Ar nebus tik virš 
kaip švč. Vardo vyrų 
sinkirla sau antrąjį 
mėn. sekmadenį. Kas
sekmadienis yra skiriamas Ois
terių Puotai. Turi gyventi Bal- 
timorėje, kad suprasti pilną 
šios puotos prasmę. Baltimore 
yra oisterių kraštas. Čia juos 
valgo žalius, virtus, keptus ir 
garuotus. Čia jų suvalgo ne tu
zinais, bet bačkomis. Pavyz
džiui šį metą, nors ir lijo, nors 
tris ar keturi tos rūšies parengi- 

1 mai buvo Baltimorės mieste, ta- 
1 čiau mūsų dr-jos oisterių puo
toj suvalgė net 30 bačkų oiste
rių, o kiekviena bačka talpina 
savyje arti 6 bušelių oisterių.

Svečių susirinko 800 žmonių. 
Be oisterių jie suvalgė 600 sva
rų lietuviškų dešrų, statynę ko
pūstų, tūkstančius oisterių bly
nų... Girtų žmonių nesimatė. 
Visi gražiai draugiškai linksmi
nosi nuo 1 vai. po pietų iki 7 ar 
8 vai. vakare. Rengėjų komisija 
buvo tikrai milžiniška. Kun. An
tanas Dubinskas, dr-jos dvasios 
vadas, dėkoja visiems vyrams, 
moterims, berniukams ir mer-, 

: gaitėms už jų pasišventimą.1

Cambridge, 
Prasidėjimo

Gruod. 16—26, Baltimore, 
Md., Šv. Alfonso bažnyčioje, 
kun. Antanas Mažuk.na, MIC.

Gruodžio 21—25, DcVioit, 
Mich., Šv. Jurgio bažnyčioje, re. 
kolekcijos; kun. Adomas Mar
kūnas, MIC.

Kovo 10—17, Binghamton, N. 
Y., Šv. Juozapo bažnyčioje, mi
sijos; kun. Antanas Mažukr/a, 
MIC.

Kovo 11—17, 
Mass., Nekalto
bažnyčioje, rekolekcijos, kun. 
Jonas J. Jakaitis, MIC.

Kovo 18—31, Chicago, III., 
Aušros Vartų bažnyčioje, dvie
jų savaičių misijos, kun. Jonas 
J. Jakaitis, MIC.

Kovo 25—31, Chicago, III., Šv. 
Jurgio bažnyčioje, misijos kun. 
Antanas Mažukna, MIC.

Bal. 1—7, Pittston, Pa. Šv. 
Kazimiero bažnyčioje, misijos, 
kun. Adomas Markūnas, MIC.

Bal. 1—14, Chicago, III., Šv. 
Kryžiaus bažnyčioje, dviejų sa
vaičių misijos, kun. Jonas J. Ja
kaitis, MIC ir kun. Ant. Mažuk- 

Tvarka buvo kuopuikiausia. Vi- na, MIC.
siems užteko valgių ir gėrimų.1 Bal. 8—14, Chicago, III., Šv. 
Patarnavimas buvo de luxe. j Juozapo bažnyčioje, misijos;

Kas metą dalykai vis gerina- kun. Adomas Markūnas. MIC. 
si. Girdėjau komisijos narį išsi- Bal. 15—21. Chicago, III., ŠŠ. 
reiškiant, kad jis neturės ramy- Petro ir Povilo bažnyčioje, mi- 
bės iki jis nematys 1,500 žmo- sijos, kun. Jonas J. Jakaitis, 
nių Šv. Alfonso parapijos oiste- MIC. 
rių puotoje. Kadangi ši pramo
ga vis plačiau ir plačiau garsė
ja ne tik lietuvių, bet ir svetim
taučių tarpe, tad lengvai numa
toma, kad kitą metą galima ti
kėtis virš tūkstantinės minios. 
Pelnas nuo šito metinio paren
gimo šį metą yra skiriamas at
naujinti šv. Alfonso bažnyčios. 
Klebonas kun. dr. Mendelis dė
koja visiems, kaip rengėjams, 
taip atsilankusiems, už šią gra
žią draugišką pramogą. Jam be
galo buvo malonu matyti ir

ninkai turėjo progą išgirsti mi
sijų vyskupą, J. M. Tomą Too
len. Jo Ekscelencija vadovauja 
didžiausiai misijų vyskupijai 
Amerikoje, 60.000 ketvirtainių 
mylių. Visoj vyskupijoj tėra tik 
60.000 katalikų, vienas nuošim
tis visų Alabamos valstybės pi
liečių, tai yra vienas katalikas 
iš kiekvieno šimto žmonių. Ga
li važiuoti iš Mobile į Birming- 
ham. kaip iš Baltimorės į New 
Yorką. 200 mylių tolio, ir nerasi 
katalikų bažnyčios su ten gyve
nančiu kunigu. Mobile vyskupi
joj yra 20 kunigų, kurie kas 
sekmadienį, ypatingu šv. Tėvo 
leidimu, atnašauja po trejas mi
šias ir į vieną dieną apvažiuoja 
daugiau negu 200 mylių. Jie at
našauja šv. mišias įvairiose vie
tose : krautuvėse, svetainėse, 
namuose ir kartais lauke. Tokiu 
būdu jie stengiasi vyskupijos 
išsiblaškusiems katalikams su
teikti suraminimą mūsų šv. ti
kėjimo. Didelis gyventojų nuo
šimtis Vyskupo Toolen vysku
pijos yra juodžiai. Tiems neva
lia maišytis su baltaisiais, ir 

Į dažnai juodžiai yra neapken
čiami baltųjų.

Vyskupas, kaip Kristaus apaš
talas ir vyskupijos dvasios tė
vas. turi rūpintis ir juodžių sie
lomis. Jis stato jiems ligonines, 
prieglaudas, siunčia kunigus į 
vyskupijos užkampius, kur net 
nėra kelių, aiškina jiems Katali
kų Bažnyčios mokslą. Vyskupas 
sakė maldininkams, kad jo vys
kupijoj randasi • tūkstančiai 
žmonių, kurie nėra girdėję apie 
Kristų, nėra girdėję apie Dievą. 
Sunku sau įsivaizdinti 
aplinkybes Amerikos 
bet taip yra. Vyskupas 
jau 19 metų darbuojasi 
vyskupijoj ir per tą laiką daug 
gera padarė, bet darbas tik 
pradėtas. Protestonų tikėjimai 
smunka: jų bažnytužės tuštėja: 
žmonės išalkę tiesos; Katalikų 
Bažnyčiai yra puiki proga lai
mėti nekatalikų sielas.

Jo Ekscelencija atsišaukė į šv. 
Alfonso bažnyčios maldininkus 
ir per tris dienas geros valios ir 
dosnios širdies žmonės suauka
vo $3,500.00 jo misijoms ir 
$500.00 mišioms. Vyskupas ne-

I

i j

J. E. Vyskupas Toolen ir 
Jo Misijos

Kaip sekmadienį per visas mi
šias, taip pirmadienį ir antra
dienį per 14 Stebuklingo Medali- 
kėlio Novenos pamaldas, šv. 

‘Alfonso par. bažnyčios maldi-

i

i

tokias 
krašte. 
Toolen 
Mobile'

I

Bal. 15—21, Detroit, Mich., 
Šv. Jurgio bažnyčioje, misijos; 
kun. Adomas Markūnas, MIC.

Juozas Kasinskas
Ine.

Laidotuvių 
Direktorius

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

Llmosinai dėl visokiu relka’u Į 
Patarnavimas Diena ir Naktį

Slaugė patarnauja netik ligoniams, bet ir sveikiems, 
šiuo atveju, patarnauja daktarui.


