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Skerdyklos Užpljdo 
GyvoHais

Varšuva, spalių 21 — 
Lenkijos katalikų galva, 
Kardinolas 
iriond. ‘•avo 
rie laiške 
ragina visus
suoti ir išrinkti tokius as- 
rienis, kurie gins katalikų 
reikalus. Rinkimai turės į- 
vvvt; sausio mėnesyje.

Kaimiečiu partijos va
das. Mikola iczyk skundėsi, 
kad komunistai neleidžia 
io ryvrtijai organizuotis ir, 
kad tūkstančiai jo partijos 
rar’u yra areštuojami ir 
j? spauda cenzūruojama.

f

Streikas Baigtas

Chicago, snaliu 21 — šio- 
miesto skerdyklos užolūdo 
gyvuliais. Nuėmus kainų 
kontrolę, ūkininkai skubi
nasi pristatvti gyvulius, 
kad gauti aukštesnes kai
nas. Už jautieną geriau
sios rūšies buvo mokama 
po $35.25 už 100 svarit gy
vo svorio. Kiaulių kainos 
jau r»uni!olė net iki 7 dole
rių už 100 svarų gyvo svo
rio. Aviu kainos pakilo po 
3 dolerius už 100 svarų gy
vo svorio.Plttsburgh, spalių 21 — 

Elektros gamybos strei
kas. kuris tęsėsi 27 dienas 
pasibaigė. Unija 1,197 bal
sais prieš 797 balsus nu
tarė tuo jaus grįžti darban, 
o jų ginčą pavesti trečiųjų 
teismui.

Dariu Federadia Pasmerkė 
Konmnistus

Befabus Pakelti Algas
Cleveland, spalių 21 — 

United Automobile Wor- 
kers, CIO unijos vadovybė 
pareiškė, kad jie reikalaus 
antru kartu šiais metais 
pakelti algas. Jie tvirtina, 
kad pragyvenimui pabran
gus, darbininkai turi gauti 
didesnes algas.

Tarptautinis Teismas 
VisiemsPrieinamas

Lake Success, N. Y. — 
Spalių 21 — Jungtnių Tau
tų apsaugos komisija, at
metė Lenkų pasiūlymą 
drausti Ispanijai dalyvau
ti Tarptautiniame Teisme.

Herschel V. Johnson, A-j

Chicago, spalių 21 — A- 
merikos Darbo Federaci
jos seimas išnešė rezoliuci
jas griežtai smerkdamas 
komunizmą. Rezoliucijoje 
pabrėžta, kad komunistai 
skverbiasi į visas įtakin
gas vietas ne tik unijose, 
bet ir valdžios įstaigose.

“Jeigu komunizmas pa
imtų kontrolę, tada kiek
viena socialė, ekonomiška 
ir politiška teisė, kurią 
mes esąme laimėję nuo Re
voliucijos Karo būtų su
naikinta”.

Taipgi seimas perspėjo, 
kad pataikavimas Rusijai, 
kad palaikyti taiką nieko 
neatsieks ,nes “USSR sie
kia valdyti kitų žmonių 
gyvastis ir šalis.”

William Green vėl buvo 
išrinktas prezidentu. Jis tą 
vietą užima nuo 1924 m.
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Kubos Komunistas Ap'ankęs
Staliną Sugrįžo... Baltas
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New Yorko miesto Bellevue ligoninės kieme raitelių paradas atlieka 
savo žirgini pasirodymą. Ligoniai pro langus ir kieme ratu apstoję žiūri 
jojikų sportiško maršo.

Lietuvių Katalikų Kongresas 
Puikiai Pavyko

PRAŠO J. V. PALIUOSUOTI
LIETUVĄ

Iškilmingai Skaitytas Ir Pasirašytas 
T autos Pasiaukojimo Aktus

Sovietai Bando Patarti
Amerikiečiams

Komendantos komunistų dalinių Ispaniįoie. 
Pabėga iš Franco koncentracijos stovyklų. 
Sovietų propagandistas Kuboje. — Lėktuvu 

iš Aliaskos i Maskvą. — Pirmieji įspūdžiai so
vietų sostinėje. — Sužeistieji rusų kariai elge
tauja ir juodojoj rinkoj keičia uniformas j vod- 
kų. — Uja Ehrenburg gauna po 3,000 už straips
ni. — Maskvietes sekmadieniais gatves remon
tuoja. — Sutinka lietuvį raudonųjų sostinėje. — 
Kaip atrodo SSSR gyventojų drabužiai ir autu
vas.

Londonas, spalių 21 — 
Sovietų radio ragina ame
rikiečius išrinkti tuos kan
didatus, kuriuos PAC yra 
užgyrusi, kad pašalinti iš 
Kongreso, kaip jie vadina 
“atžagareiviškus” atsto
jus. Seniai yra žinoma So- 
j vietų dainelė, kad jeigu 
Į kuris asmuo nepučia į 
■ Maskvos dūdą, tas jau yra 
’ atžagareivis.

i

nei scilei v. uuniisoii, zv-i ... ...................
merikos atstovas paraškė,| Pasifaimaj Sy Tyriob
kad Amerikoje ir daugely
je kitų tautų prisilaikoma 
to principo, kad kiekvienas 
žmogus net ir kriminalis
tas, turi teisę bešališko tei
singumo.

Dr. Oscar Lange, Lenki
jos atstovas ir Andrei A. 
Gromyko tvirtno, kad San 
Francisco konferencijoje 
buvo nutarta nepriimti Is
panijos Jungtinių Tautų 
nariu, kol Franco bus Is
panijos valdovu.

Už lenkų pasiūlymą bal
savo Lenkija, Rusija, 
Prancūzija ir Meksika. 
Prieš balsavo kiti 7 tautų 
atstovai.

Dalyvavo Apie800 Delegatų Ir 
Svečių—Bankiete Virš 1000

Londonas, spalių 21 — 
Ankaros radio pranešė, 
kad atstovai Anglijos ir! 
Amerikos ambasadų tarėsi 
visa dieną su Turkijos val
dininkais užsienių reikalų 
ministerijos rūmuose. Ma
no, kad tie pasitarimai lie
čia vėliausia Sovietų notą 
turkams. Sovietai reika
lauja, kad Sovietai ir Tur
kija turi bendrai ginti Dar- 
danelles. Toks rusų reika
lavimas nėra priimtinas 
Amerikai ir Anglijai, ku
rie nenori matyti bolševi
kus įsistiprinant Turkijos 
žemėje.

■ ■■■ 11 I ■ ' ■■ ■ ■ I ■■

Komunistai Pralaimėjo Berlyno 
Rinkimuose

ir

taip smarkią antifašistinę 
kampaniją, jog tuo pagar
sėjęs liko išrinktas Socia
listų Jaunimo Federacijos 
pirmininku ir net Kubos 
Socialistų partijos egzeku- 
tyvinio komiteto sekreto
riumi. Savo spaudos darbe 
jis pasižymėjo dideliu pa
lankumu sovietams, vary
damas ištisas spaudos 
kompanijas jų labui. Kaip 
pats knygoje pareiškia’, 
buvo netgi jo svajonė pa
tekti į Kubos pasiuntinybę 
Maskvoje ir tenai išplėsti 
savo veikimą būnant (ko
munistų) partijos nariu ir 
atsiduodant jos tarnybai.

Į MASKVĄ.
Iš dalies jo svajonės iš

sipildė: 1944 metų birželio 
mėnesyje R. Miralles buvo 
paskirtas spaudos atstovu 
prie Kubos pasiuntinybės 
Maskvoje. Apie šį savo pa
skyrimą jis patsai taip at
siliepia:
— Savo diplomatinį pa

skyrimą į SSSR priėmiau 
su ta vienintele vyraujan
čia mintimi: pažinti savo 
svajonių šalį ir būti nau
dingu komunizmo reikalui.

Į Maskvą jam teko vykti 
per Aliaską. Nuo sienos jų 
grupę pasiėmė didelis, 
dviejų motorų, USA ga
mybos bet sovietų tarny
bai atiduotas lėktuvas 
C.47. Sekmadienio naktį,

Tęsinys 5-tame pusi.

ĮDOMUS RADINYS 
MEKSIKOS MIESTE

Būdamas Meksikos mies
te rūpestingai “iškrėčiau” 
apie aštuonetą knygų par
duotuvių, jų tarpe buvo to
kių, ką ui^mė net kelis pa
status. Meksika dabar la
bai pasinešusi pakelti švie
timą savo šalyje ir jos 
knygynuose galima rasti 
'tūkstančius veikalų, atvež
tų iš visų ispaniškai kal
bančiųjų Pietų Amerikos 
kraštų. Tarp visos eilės į- 
domių knygų visame pa
saulyje begarsėjanti yra 
nesenai šiemet išleistoji 
“Hacia donde va Rusia?” 
(“Kurlink eina Rusija”. Iš
leista šiais 1946 metais, 
Meksikoje). Ją pasaršė 
Rafael Miralles. Tai žmo- 

, gus su įdomia praeitimi 
Pasižymėjęs žurnalistas ir 
rašytojas, 1931 metais ji
sai išvyko į Ispaniją, kur 
užėmė vieną iš vadovau-' 
jančių vietų tos šalies so
cialistų sąjūdyje ir socia- 
listiško jaunimo organiza
cijoje, drauge būdamas va
du vienos kairiųjų darbi
ninkų unijos Katalonijoje.
SUŽEISTAS ISPANIJOS 

KARE
Iš įsitikinimo jisai buvo! 

komunistas ir nuo 1934 iki. 
1936 m. vis darbavosi ūži 
sujungimą marksistinių i

t
I
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Veteranai Buvo Užėmę 
New Yorko Senato Salę
Albany, N. Y., spalių 21 

— Pereitą šeštadienį, 2 v. 
po pietų, 72 karo’ veteranai 
užėmė New Yorko valsty
bės Senato posėdžių salę ir 
pareiškė, kad jie neapleis 
salės kol Gubernatorius 
Dewey nesutiks sušaukti 
nepaprastą legislatūros 
posėdį, kad priimtų įstaty
mą skiriant 800 milijonų 
dolerių namų statybai.

New York, N. Y., SDalių ninkai — p. Paurazienė 
21 — New Yorke spalių 20 J. Boley-Bulevičius; sekre- 
d. įvyko Lietuvių Katalikų toriai — E. Samienė, M., 
Kongresas. ĮAndrikytė; rezoliucijų ko-i

Kongresas prasidėjo iš- misija — Adv. K. Jurgela, 
kilmingomis pamaldomis kun. dr. J .Vaškas, Vincas 
Aušros Vartų par. bažny- Kvetkus, A. F. Kneižys, 
čioje 10:45 vai. ryte. Šv. Dr. Valybus ir M. Joku- 
mišias atnašavo kun. Ign. baite. Statutų komisija — 
Albavičius, asistavo dea- Kun. K. Vasys, M. Zujus, 
konu kun. P. M. Juras ir A. Poškienė, A. Gabaliaus- 
sub-deakonu kun. Karta- kienė ir K. Vilniškis, 
vičius. Ceremonijų vedėju Kalbėjo neseniai atvykę į mas 
buvo kun. Girdis. Anglis- iš Vokietijos kun. Karele- 
kai pamokslą pasakė J. E. vičius, Br. Butkūnas ir k.

- - - i Atstovų ir svečių Kon-
J. E. savo pamoksle grėsė dalyvavo apie 800. 

Nuotaika pakilus ir pat- 
riotingas nusiteikimas.

New York, spalių 21 — 
Rezoliucija priimta 800 at
stovų dalyvaujančių Ame
rikos Lietuvių Katalikų 
kongrese reikalauja, kad 

į užsienių reikalų ministe-

• v •
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'vyskupas Stephen Dona-!
hue. 
citavo Lietuvos Vyskupų 
tremtinystėje išleistą atsi
šaukimą ir labai nuošir-Į 
džiai užtarė lietuvių ir Lie
tuvos reikalus. Lietuviškai; 
jaudinantį pamokslą paša-! 
kė kun. Karelevičius, nese
nai atvykęs iš Vokietijos. !

Jaudinantį ^momentą su-'ris James F. Byrnes, pada
rytų žygius priversti So
vietų Rusiją paliuosuoti 
Lietuvą ir kitus užimtus 
kraštus.

Kongresas reikalavo, 
kad Amerikos ir Jungtinių 
Tautų delegatai, prisilai
kydami teisingumo ir

Berlynas, spalių 21 — nybės partija (komunis-
Pirmuose laisvuose rinki- tų) gavo 24.5 nuošimčius,;darė Tautos Pasiaukojimo' 
muose Berlyno gyvento- Krikščionys Demokratai akto ceremonijos. Aktą - - - - - — — — - — - • v ' 1 1 T'k % < T

Gubernatorius atmetė tą Partijų (socialistų ir ko-
reikalavimą pareikšda- 

kad tam tikslui yra 
paskirta daugiau pinigų, 
negu bus galima per metus 
išleisti. Po 23 valandų ve
teranai apleido salę.

munistų). Atėjus Ispani
jos pilietiniam karui jisai 
išėjo į frontą, įstodamas į 
komunistų dalinius ir pa
siekdamas komendanto 
laipsnį. Kovose prieš Fran
co buvo kelis' kartus 
žeistas.

SOVIETŲ PROPA
GANDISTAS

Vyriausybininkams pra
laimėjus jis pateko į kon
centracijos lagerius iš ku
rių pabėgo ir pasiekė savo 
tėvynę — Kubą. Dalyvau
damas spaudoje jis vedė

laimėjo Krikščionys 
Demokratai

su- Hamburg, spalių 21 — 
Vokietijos anglų zonoje 
sekmadienį, spalių 13, įvy
ko rinkimai, kuriuose dau
gumą balsų surinko Krikš
čionių Demokratai išrink
dami 3,518 valdininkų. So
čiai Demokratai išrinko 
2,549 valdininkų ir komu
nistai 139 valdininkus.muose Berlyno gyvento

jai, po 14 metų nacių prie- 18.3 nuošimčius ir Pažan-' perskaitė kun. P. M. Juras, 
f?" " T">---- ------------------- - ---------- -------- ------
sę balsų atidavė Sočiai De-.šimčius.
mokraty partijai, kuri yra, Komunistai kurie ^dė Lietuvos P^toUnys Wa- 
gnežta! nusistačius. pneš.Iaimgti rinkimus privera. shingtone P.^deikis.at- 
komunistus. Antrą vi^ t.nuSwialDemok^t j/stovaudamas Lietuvą ir 
laimėjo Krikscionys De- gidė -imu prįe komunistų TauU; garbingieji dvasios krikščioniškos doros prm-

J jcipų, surastų laikinas bu-
pabėgėliams tol, 

Pennsylvania”1 kol jų tautos bus paliuo- 
viešbutyj. Kongresą atida- suotos. 
re LRK Federacijos pirmi
ninkas 
Maldą atkalbėjo Prelatas su National Catholic Wel- 
J. Ambotas. Sugiedota A- 
merikos ir Lietuvos him
nai, vadovaujant Komp. A-j 
lėksim.

Kongreso sesijų prezi
diumą sudarė vedėjas —j kad pakirsti komunistų į-.nių sekančiuose 
Komp. Aleksis; pagelbi- taką.

spaudos, daugiau kaip pu-Įgieji Demokratai 5.7 nuo-.Po aktu pasirašė J. E. vys
kupas Stephen Donahue;

mokratai, o trečioje vieto- . kį oralaimėio So- vadai ir Pasaulionys. 
je feocianstų vienyoes par jVietu zonoje komunistai 
Uja, kūną raine sovietai, nupir£ti balsus da.

Sočiai Demo ratai gavo j-ndam£ maistą, anglis ir 
% nuošimčius visų balsų, cigaretug įr trukdydami 

Krikscionys Demokratai kitoms partijoms laikyti 
23 nuošimčius. Socialistų su3irinkįmu3J ■ ’
Krikščionys Demokratai

I

i Sesijos prasidėjo 3:30 v. veines 
po pietų “

Vienybės partija gavo 19, 
nuošimčius ir Pažangieji Jeigu kitos trys partijos, 
Demokratai gavo 10 nuo- kurios yra nusistačiusios 
šimčių. : prieš komunistus sudarytųišimčių. . L ,

Net ir Sovietų zonoje So- koaličiją’ ‘tai komunistų į- 
cial Demokratai gavo 47 taka Berlyno valdžioje ne- 
nuošimčius, Socialistų vie-,turės jokios reikšmės.

Amerikos Nota Jugoslavijai
%

Belgradas, spalių 21 — 
Šiomis dienomis Amerika

Vyskupas Stephen J. Do
nahue, kalbėdamas delega
tams, kaipo kardinolo 
Spellman atstovas, Aušros 
Vartų lietuvių parapijos 
bažnyčioje pareiškė, kad 
Kardinolas Spellman ma
no, jog Amerikos delegatai 
Jungtinių Tautų organiza
cijoj, bandys grąžinti lais
vę visoms pavergtoms tau
toms.

Vakare, spalių 20, 8:30 
vai., tame pat “Pennsylva- 
nia” viešbutyj buvo su
ruoštas koncertas, kuria
me gražiai pasirodė operos pasiuntė notą Jugoslavijos 
dainininkė Polyna Stoska, valdžiai reikalau dama, 
pianistė Birutė Nasvytytė- kad jie tuo jaus paliuosuo- 
Smetonienė, Angelų Kara- tų Amerikos piliečius, ku- 
lienės ir Apreiškimo para- rie yra laikomi koncentra- 
pijų chorai. Taipgi su sa
vo kūriniais M. Aukštaitė, 
J. Aistis - Aleksandravi-

Įfare konferencija ir su ki- cius ir A. Vaičiulaitis.
i

Toliau buvo nutarta pa- 
Juozas Laučka. laikyti artimesnius ryšius

Koncerte dalyvių buvo

cijos stovyklose.
Jugoslavijos užsienių rei

kalų ministerijos atstovas 
spaudai pareiškė, kad toki 
nota esanti tiktai propa
ganda nukreipta prieš Ju-

tuc-
iš Jugoslavi-

pareiškė, kad 
neduos Ame-

goslavijos įstatymais, A- 
merikos pilietis ir kurį am
basadorius sutinka 
jaus išvešti 
jos.

Jis toliau 
Jugoslavija
rikos atstovams leidimų 
asmeniškai pasimatyti su 
tais, kurie tvirtina, kad jie 
yra Amerikos piliečiai.

Ambasadorius Patterson 
tvirtino, kad Jugoslavijoje 
baudžiava yra praktikuo- 

perduoda Amerikos amba- jama ir kad baudžiaunin- 
sadoriui kiekvieną asmenį, kų tarpe yra Amerikos pi- 
kuris pasirodo, einant Ju- liečiu.

tomis katalikų įstaigomis.
Seimas ragino katalikus'virš tūkstančio.
vyrus ir moteris aktyviai) Apie Koigreso darbus ir goslaviją. Kad jie tuo jaus 
dalyvauti darbo unijose,' nutarimus patieksime ži- J

Iiii ų Btaautiuvoc “Darbi
ninko’ 'numeriuose.
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ĮVAIRIOS ŽINIOS

Nutarta Suketli Šalpai $525,000
New York, spalių 21 — .visos 

Spalių 18 ir 19 d. d.. New Valstybių. 
Yorke pakilusioje nuotai
koje praėjo BALF seimas. 
Seimo pirmininku buvo iš
rinktas “Darbininko” re
daktorius A. F. Kneižys: 
pagelbininkai — Stasys 
Gegužis ir adv. Fortūnatas 
J. Bagočius; raštininkės— 
p-nia Lapienė iš New Yor- 
ko ir p-nia Poškienė iš Chi
cagos.

BALF Seimui Sėkmingai Praėjus I SelpsDfiug,fl*sTl“‘K
; VVashington, spalių 21 — 
Informuoti valdininkai 
praneša, kad sekretorius 
Byrnes svarsto planą su-

olačios Jungtinių teikimui kebų šimtų mili
jonų dolerių Italijai, Aus- 

Plačiai išdiskusavus šal- trijai ir Graikijai. Planuo
tos klausimą nutarta ir 
sudaryta sekantiems me
tams biudžetas $525,000. 
Padalyta kolonijomis ir 
pasisakyta už energingą 
veikimą, kad reikalaujama 
suma būtų sukelta.

jama nutraukti visus kre
ditus Lenkijai, Jugoslavi
jai , Baltgudijai, Ukrainai 
ir Čekoslovakijai.

Komnistai PvksfanmiNNRaivv •

I 
j 
i

Seimą sveikino Generali
nis Lietuvos Konsulas 
Budrys. Konsulas Dauž- 
vardis. advoktas Skipitis, 
tremtinys Būgnys, L. ši
mutis ir kiti. Seime daly
vavo apie 225 atstovai iš

Z ė ”, - Belgradas, spalių 21 — 
Bičiulystės Simboliai Sau- jugoslavų komunistų par- 
gomi GinkluotySargybiniy ^ta~ek
New York (LAIC) — IP soma Amerikos spaudoje 

agentūros pranešimu, rau- apie nuteisimą arkivysku- 
donajai armijai ir lenkų - 
sovietų "bičiulystei” pa
gerbti pastatyti pamink
lai. saugojami ginkluotų 
kareiviu.

SOVIETAI RUOŠIASI KARUI 
SU AMERIKA

trečiame pasauli- 
kare, — pareiškė 
F. Budenz, buvęs 
Worker" vvriau-

po Stepinatz. Tas komunis
tų laikraštis tuos aprašy
mus vadina “šmeižtais”.

Londone, Kardinolas 
Bernard Griffin pareiškė, 
kad arkivyskupas Sepi- 
natz buvo nacių priešas ir 
reikaalvo, kad jis būtų pa
leistas iš kalėjimo.

Evoroje, Portugalijoje į- 
i vyko masinis susirinki
mas, kuriam vadovavo 
Kardinolas Cerejeira. Su- 
sirinkimas pasiuntė pro
testą Jugoslavų valdžiai 
prieš neteisėtai nuteistą

DARBININKAS

Armijos Oro Laivyno karininkai išbando 
C-74, didžiausio transportinio orlaivio elevato
rių, kuris turi 16,000 svarų kėlimo pajėgą. Gali
ma įsivaizduoti, koks tas orlaivis didumo, jeigu 
jo elevatorius turi tokią talpos kėlimo pajėgą.

2

Bolševikiniai Rinkimai Lietuvoje

"Būdamas nariu vyriau- 
komunistų komiteto 

šešis metus ir vyriausis 
“Daily \Vorker” redakto
rius, aš sužinojau, kad So- 
vietų Rusija yra pasiryžu- arklvyskupąStepinatz."“' 
si sunaikinti Jungtines Detroite, katalikų karo 
v alstybes ir Kataiisų Baz- r—----------±----- —
nyčią”, — pasakė 
denz.

Jis toliau pareiškė, kad vyskupo Stepinatz, kad jis 
■ nors dabar Rusija jaučiasi padarytų žygius tuo reika-

RUSAS NUŠOVĖ AMERIKIETI 
BERLYNE

veteranų seimas pasiuntė 
P- Bu- prezidentui Trumanui pro- 
_ . . testą prieš nuteisimą arki-

Detroit, spalių 21 — So
vietų Rusija ruošiasi į- šio 
steigti "pasaulinę proleta- 
rišką diktatūrą", kuri įim
tų ir Jungtines Valstybes, 
vartodami tam tikslui jų 
penktąsias kolumnas ir 
ginklu, 
niame 
Louis 
“Daily
sis redaktorius.

Budenz tapo paskirtas esanti nepilnai pasiruošusi {J ' - --
■X _  TTT 1  99  l_a. _ 1 _i _ ? A ? A . - _ • 1  1 A.

į Senatorius Mead smerk
damas arkivyskupo Stepi- 
natz nuteisimą pareiškė, 
kad jis reikalaus ,kad A- 
merikos atstovai Jungtinė
se Tautose reikalautų, kad 
Jungtinės • Tautos ištirtų 
teisingumą Jugoslavijoje.

Rusai Siekė Okoouolf Pi- 
baffįfiltao1939m. 

Vasaros

“Daily VVorker” redakto- kariauti su Amerika, bet 
rium 1935 metais, kada jis i ji stengiasi per savo pra
buvo priimtas į komunistų pa gandą ir komunistų vei

kimą visose pasaulio daly
se pagrobti Aziją ir Euro
pą ir tada tas suvienytas 
jėgas po raudonąja vėliava 
paleisti prieš Ameriką.

partiją. Spalių 11. 1945
metais jis sugrįžo i katali
kų tikėjimą, kurį jis buvo- - - - ~
apleidęs 30 metų ankš-Į 
čiau. I

ALRK Naujos Anglijos Apskričio 
METINIS SUVAŽIAVIMAS—
Sekmadienį, lapkričio 17 d., 2 vai. p.p., P. Šv. N. P.l 

parapijos svetainėje, 432 \Vindsor g-vė, Cambridge, 
Mass. įvyks Naujos Anglijos Federacijos Apskričio vęs Prancūzijos premjeras 
metinis suvažiavimas. Skyriai, katalikiškų draugijų Daladier, kalbėdamas par- 
sąryšiai ir visos katalikiškos draugijos, raginamos lamente, tarp kitko paste- 
prisiųsti skaitlingai delegatų-čių. Suvažiavimas svar- bėjo, kad rusai jau senai 
bus. Mūsų visų pareiga surasti jėgų gyvesnei 
kiškai veiklai.

Kun. J. Vaitekūnas, Dvasios Vadas
A. Daukantas, Pirmininkas

B. Jakutis, Raštininkas

Paryžius (LAIC) — Bu-

Jauna šeiminin.-ė milžia karvę. Jai šviečia 
paprasta lempa. Ant sienos matosi ugniai gesin
ti įrankis (fire extinguisher). Šis vaizdas paro
do. kaip reikia apsidrausti nuo ugnies.

katali- siekė okupuoti Pabaltijį, 
į Jie jau 1939 m. birželio 2 d. 
pareikalavo, kad Anglija 
ir Prancūzija leistų Rusi
jai karinėmis garantijomis 
“apsaugoti” Pabaltijo val
stybes nuo intervencijos, o 
1939 m. liepos 4 d., Rusija 
pareikalavo, kad Anglija 
ir Prancūzija nesipriešintų 
raudonosios armijos įžen
gimui į Pabalti ją.

■ Kaip žinome, netrukus 
panašią sutartį Molotovas 
pasirašė su Vokiečiais, žo
džiu, Molotovui nesvarbu 
buvo, kam, kaip ir kiek 
mokėti, svarbu buvo 

įimti.

Sustreikavo Lakūnai

pa-

Boston, spalių 21 —
Šiandien išėjo į streiką 
1400 lakūnų. Jie reikalau
ja, kad jiems padidintų al
gas.

Aukos LAIC

$47.00 
latvių

LAIC yra gavęs 
auką nuo žinomo 
veikėjo H. W. Lielnors 
(New York). Be to, už So
čiai Service patarnavimus 
įkasuotas $1. iš Mrs. A. 
Litvinas (Brooklyn, N. Y.)

H patikimų šakiniu Eure- atskiras apylinkes jun- 
poje gautas šis pranešimas: giančius telefono laidus, 

išgriovė eilę tiltų, kad tan
kai ir tanketės negalėtų 
laisvai judėti. Naktį visas 
kraštas tratėjo kulkosvai
džių ir šautuvų .triukšme. 
NKVD paleido tūkstančius 
šviečiamųjų rak.ietų bijo
dami partizanų puolimų. 
Beveik kas antra rinkimi
nė sargyba buvo partiza
nų apšaudyta. Iš ryto mū
šis krašte nutilo. Tarytum 
visa Lietuva būtų apmiru
si. Nė vieno žmogaus Lie
tuvos kebuose ir laukuose, 
net davatkos atsisakė iš
klausyti šv. mišių (tai bu
vo sekmadienis), prievar
ta paskirti asmenys į rin
kimines koxjnisijas neatvy
ko. Daugelis rinkiminių 

“ l paskirtų pirmi-

“Maskvos propaganda 
impozantiškai paskelbė di
delį į Aukščiausiąją ir 
Tautų Tarybą rinkimų lai
mėjimą. Kas liečia rinki
mus Lietuvoje, buvo pa
skelbta, kad balsavo 91.7' < 
visų rinkimo teisę turinčių 
gyventojų.

Čia neverta kalbėti apie 
tokių bolševikinių rinkimų 

i esmę, kuri nieko bendro 
neturi su laisvu .demokra
tiniu tautos valios pareiš
kimu. Pavaizduota rinki
mų eiga ir tikrieji rezulta
tai parodys begėdišką bol
ševikų melą, kuriuo maiti
nama vidaus ir pasaulio o- 
pinija.

Jau 1945 m. lapkričio komisijų 
mėn. Lietuvoje prasidėjo jau įg vakaro buvo
rinkiminių komisijų suda- areštuoti NKVD ir iš ryto 
Tymas ir rinkimine propa- prįeVarta

Berlynas, spalių 21 — \ partija. Jei šiandien vokie- 
Civilis tarnautojas Ame- čiai išpažįsta senuosius 
rikos Militarės Vadovy- vadus, Fridriku Didžiuoju 
bės Berlyne buvo nušau- pradedant, vadinasi, šir- 
tas Rusų zonoje. Kaip pra-, dies gilumoje ilgisi Hitle- 
nešama, Rusų militarės rio.” Šis gana atviras vo- 
policijos valdininkas pa- kiečio pasisakymas susi- 
stebėjo Harry D. Flory, laukė nemažo plūdimosi iš 
Jr., traukant paveikslą; naciškųjų sluoksnių. Gir- 
prie vienos balsavimo vie- di, nelaikąs dar taip drą- 
tos. Valdininkas įsakė p. 
Flory, sekti jo automobilį 
į komandantūrą. Tas suti-i 
kęs, bet skersgatvyje, į
kaip sako rusai, p. Flory j 
automobilis pasukęs į kitą 
gatvę. Tada rusas ameri
koną nušovė. Tame pačia
me automobilyje važiavo • 
dvi moterys ir šoferis, bet 
jie nebuvo sužeisti.

Kuriama Lietuviška Opera

Vakarų Vokietija — 
(LAIC) — Mums praneša, 
kad Detmolde, anglų zono
je, lietuviai tremtiniai ku
ria savo operą. Operos ko
lektyve bendradarbiauja 
žymiausi lietuvių daininin
kai, kaip Augaitytė, Bal
trušaitis, Rinkevičiūtė,- 
Kardelienė, Kutkus, Nau- 
ragis, Nasvytytė ir Puško- 
rius.

Pradžiai naujasis operos! 
kolektyvas yra numatęs į 
pastatyti žinomą Rossinio 
operą “Sevilijos Kirpėjas’’.

atgabenti į rin
kimų būstines. Iškrikus 
rinkiminėms komisijoms, 
iš apsuptų gimnazijų bu
vo sunkvežimiais prievar
ta vežamos gimnazistės, 
kurios turėjo užpildyti iš
bėgiojusių rinkiminių ko
misijų sudėtį. Tai vyko 
Marijampolėj. Veiveriuo- 

’se, Panevėžy, Alytuj ir kt. 
i Lietuvos vietose.

Prasidėjo tylus balsuoto
jų laukimas. Atskirose a- 
pylinkėse su vidut. rinki- 

•mų teise turinčių asmenų 
į skaičium tebalsavo 2-3 
■ žmonės. Tokių rinkimų re
zultatai buvo visoje Lietu-

ganda, kurios prasmę vie
ni bolševikai tegali supras
ti, nes kiekvienu atveju vi
si partijos ir NKVD at
rinkti kandidatai, kaip tai
syklė, yra išrenkami.

Lietuviai, gerai supras
dami bolševikinių rinkimų 
komedijiškumą, taip pat 
neabejodami, kad balsavu
sių skaičius bus sufalsifi
kuotas, ryžosi parodyti sa
vo valią, boikotuodami šią 
komediją. Bolševikai, ge
rai jausdami lietuvių nuo
taikas, griebėsi priešrinki
minio teroro. Jau sausio 
mėn. pradžioje kaimuose 
siautė tūkstančiai enkave-įvoje (Dzūkija. Suvalkija 
distų, kurie suvarę gyven-iir dalinai Vilniaus kraš
to jus, beklausinėdami apie į tas), toks pat rezultatas 
banditus, kartu laikė po 2 buvo Biržų aps., Joniškio 
paras, kol neišgaudavo pa-j srityje, dalyje Panevėžio 
sižadėjimo balsuoti per at-i aps. Iki 10—15 G balsavo 
einančius rinkimus. Mies-; Zarasų, Utenos, Ukmer- 
tuose darbininkams ir tar-’gės, iš dalies Rokiškio ap- 
nautojams buvo grąsinta^skrityse, nes ten nemažas 
už nebalsavimą ne tik at- vietinių burliokų procen- 
leisti iš darbo ir atimti tas. 
maisto korteles, bet su šei- i 
momis ištremti į Sibirą. Į 
viešus mitingus žmonės 
nėjo. Kaimuose parapijos 
ribose mitingan atsilanky
davo 2—3 žmonės. Mies
tuose uždarydavo fabriko 
vartus ir įstaigų duris. 
Partizanų vadovybės išlei
do atsišaukimus, raginan
čius nepasiduoti terorui ir 
nebalsuoti.

Kiekviename valsčiuje 
buvo sudaryta po 5 rinki
mines apylinkes. Rinkimų 
išvakarėse į jas atvyko po: 
20—30 ginkluotų enkave- procentas 
distų sargyba, kuri lauko miestuose ir kaimuose, bu- 
telefonais susirišo su di- vo 12—15'7. Jų daugumą 
dėsniais vieškeliais patru- sudarė prievarta suvaryti, 
liavo tankų ir tankečių Likusius — infiltruoti ru- 
sargybos. Iš 9 į 10 d. vas. sai ir vietinis kriminalinis 
mėn. partizanai organi- elementas, sudarąs tary- 
zuotu pasiruošimu nupiovėbinio aktyvo pagrindą.”

• • v

i

šiai spręsti. Mat vokiečiai 
jei įmainytų, tai visą pa
saulį apkaltintų nacizmu, 
tik patys pasiliktų nekalti. 
Deja, pasaulis šį kartą ki
taip galvoja.

Pedagoginis Žurnalas 
"TremHnig Mokykla"

——x
Vakarų Vokietija — 

(LAIC) — Lietuviai trem
tiniai Vokietijoje išleido 
pedagoginį žurnalą “Trem
tinių mokykla”. Žurnale 
daug medžiagos pedagogi
kos klausimais, o taip pat 
ir literatūros. Tiek iš turi
nio, tiek iš išvaizdos žurna
las daro labai gerą įspūdį.

j

Pataria Ginkluotis

i

•7

Miestuose (Kaune ir Vil- 
įniuje, Siaubuose ir Klaipė
doj) iš dalies dėl lengves- 
; nio prievartos panaudoji- 
' mo, iš dalies dėl didelio ru- 
|sų infiltravimo balsuotojų 
į skaičius buvo apie 50%. 
Vilniuje balsuotojų skai- 

ičius siekė net 70—75%, 
betgi Vilniuje vien civilių 
rusų, naujai atvežtų, yra 
apie 50,000. Kaune ir Vil
niuje net tris kartus NK
VD ėjo per butus ir varė 
žmones balsuoti.

Absoliutis balsuotojų 
visame krašte,

I

Teisingas Vokiečių 
Vertinimas

Oklahoma City, spalių 
21 — Kun. John J. Cava- 
naugh, rektorius Notre 
Dame Universiteto, kalbė
damas National Avation 
Clinic bankete, perspėjo 
Ameriką ir patarė būti ap
siginklavusiai, nes gali tu
rėti reikalų su tomis tauto
mis, kurios nesilaiko jokio i 
morališkumo.

Todėl: “Vienintelė kalba, 
su tomis tautomis, kurią 
jos tesupranta yra jėga. 
Vienintelis argumentas 
kuris juos gali įtikinti yra 
jėga ir dar daugiau jėgos”.

“Dieve nedaleisk, kad 
šiame atominiame amžiuje 
mes turėtume jėgą pavar
toti prieš kitą tautą, nes

Vakarų Vokietija — 
(LAIC) — Vienas vokie
čių laikraštis “Nordwest 
Zeitung” šiomis dienomis 
įsidėjo straipsnį, kuriame 
gana atvirai ir drąsiai ra
šo apie skriaudas jų pada
rytas pasauliui. Tarp kit
ko, straipsnyje rašoma: 
“Tipiškas vokiečių elgesys 
rodyti pirštu į Hitlerio ir tas gali reikšti visišką su- 
Himlerio kapus ir sakyti, naikinimą viso to kas yra 
kad jie kalti. Faktiškai materiališkai vertinga.” 
Hitleris tebuvo tik logiška “Turėkime viltį, kad 
konsekvencija visos isto- pirm kaip tokia nelaimė į- 
rinės Reicho raidos, jis. te- vyks žmonės visų tautų 
buvo lašiukas vandens pa- turės proto, nusižeminimą 
viršiuje. Fatališkoji istori- ir drąsą grįžti prie tų prin- 
nė Vokietijos raida ne nuo cipų, kurie padės žmonijai 
Hitlerio prasideda, ji di- gyventi kartu tvarkingai 
desnė ir gilesnė negu nacių ir taikoje ant šios žemės.”

Trys merginos, kurios laimėjo do ’anas už gra 
žiausiai sutaisytus plaukus, Chicagoje. .
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DARBININKAS
(THE W0RKER) 

thiblished everj Tuesday and Friday ezcept Holidays auch as 
<Jew Year. Good Friday, Memorial Day, Independence Day 

Labor Day, Thanksgiving and Christmas
------ by-------

SAINT JOSEPH'S LITHUANIAN R. C. ASSOCIATION OF LABOR 
tatered M aecond-claM matter Sept. 12, 1915 at the poet offlce at Boitoa 

lfe— under the Act of March 3, 1870.
teceptance for malling at spedal rate of poetage provlded for ln Section 1108 

Act of October 8, 1917. authorlzed on July 12,1918
SUBSCRIF^ION RATKB: PRENUMERATOS KAINA

x>mestic yearly __________  84-00 Amerikoje metame _________  84.0C
lomestlc once per week yearly 82.00 Viena kart — vaitžje metama— 82.00
forelgn yearly ____________ 85.00 Užsieny metams .........  85.00
*oreign once per week yearly 82.50 Užsieny 1 kart —-tBj metanas 82410

Kova Už Vieną Pasaulio Bažnyčią
(Enciklikos “Orientales omnis” išleidimo proga)

DARBININKAS
<66 West Broadway, South Boston, Mass

Telephone SOUth Boston 2680

Painiava Namą Fronte
Mėsa sugrojo ir savo laimėjimą švenčia nepasie

kiamomis kainomis. Bet — geriau brangi, negu kad 
jos visai nebūtų. Visuomenė džiūgauja, daugiausiai j 
tie, kurie galės pasipelnyti. Žinoma, pradžioje kainos 
bus neįmanomos. Darbininkams teks tik žiūrėti į iška
bintus kumpius ir šlaunis, laižytis ir širsti dėl išnau
dotojų beširdiškumo ir valdžios politikos. Prie ko gi 
čia, rodos, valdžia? Ne ji augina gyvulius ir mėsą par
davinėja. Ne, žinoma, kad ne. Visuomenė tai žino. Bet 
ji taip pat žino, kad vyriausybė pastatė kainų kontro
liuotoją — OPA, kuri biurokratišku sauvališkumu ir 
kanceliarišku neprityrimu bei trumparegyste užsispy
rė laikyti nepakenčiamą kainų dangtį ant būtiniausių 
gyvenimo reikmenų, ypač maisto. Nieks neginčyja, 
kad tos kontrolės tikslas buvo geras — sulaikyti in
fliaciją. Tačiau ne viskas, kas ant popierio atrodo ge
ra, gyvenimui yra pritaikytina. Kaip tik ir čia iš tą- 
riamo gero išėjo neprakitška painiava. Žemų kainų 
varžtai sulaikė maisto, ypač mėsos produkciją. Žmo
nės turi valgyti, o čia nėra maisto. Alkis privertė ieško
ti išeities — juodoje mugėje (black market), kuri pra
dėjo tarpti kaip ant mielių. Susidarė keista padėtis. 
OPA viena ranka tampriai spaudžia kainų dangtį, ki
ta moja visuomenei bendradarbiauti juodosios mugės 
sunaikinime. Bet kaip čia visuomenė bendradarbiaus, 
kad juodoji mugė išimtinai palaiko žmonių gyvastį — 
badas priverčia nusižengti prieš keistą valdžios patvar
kymą. Tuo būdu išėjo taip, kad OPA, netiesioginiai, 
žinoma, stropiai palaikė nelegališką prekybą. Štai prie 
ko priveda netikslūs biurokratiški įstatymai. Anais lai
kais ir prohibicija ant popierio atrodė tarsi koks “kil
nus išbandymas”, bet praktikoje privedė prie tokių! 
socialinių nelaimių, kad visa tauta šukte sušuko ją at
šaukti.

Taip ir dabar visuomenė tiek pasišiaušėjo prieš 
mėsos išnykimą, kad Prezidentas ir be Kongreso pri
verstas buvo atšaukti mėsos kainų kontrolę. Bet ka
dangi tai įvyko prieš rinkimus, tai administracijos 
kritikai nepatingėjo padaryti iš to politinio manievro. 
Bendrai, visokeriopos kritikos dabar netrūksta. Pa
vyzdžiui, namų statybos klausimas labai aitriai ka- 
mantinėjamas. Toj srity dar tebeveikia OPO kontrolė. 
Ir čia ta pati painiava: nustatytos kainos statybos me
džiagai įsigyti tiek žemos, kad medžiagos tiesiog nega
lima gauti, ir išgarsytoji namų statyba taip ir nepra
deda judėti. O čia tūkstančiai šeimynų neturi kur gy
venti. Taip pat namų savininkai labai rūstauja prieš 
priverstinai žemas nuomos kainas, žodžiu, nepasiten
kinimas žmonėse kyla, o valdžia nežino kas daryti: ji 
suvaržyta jos pačios išleistais įstatymais. Anot vieno 
kritiko, Washingtono pareigūnai turi be abejo geriau
sius norus ,bet jie panašūs žmogui, netyčia pasigrie
busiam karštą bulvę. Išlaikyti ją vienoj rankoj jis ne
gali, taigi pasišokinėdamas mėčioja ją iš vienos ran
kos į kitą. Tokią gimnastiką bedarydamas, jis, žinoma, 
negali rimto darbo nudirbti. Taip ir su nepraktiškais ir 
prieštaringais įstatymais: kiekvienas tarsi karšta 
bulvė, o karščiausia pirtis tai įniršęs visuomenės bal
sas. K.

(Tęsinys*

1595. XII. 23 d atvyku
sieji v' s’uiuai iškilmingai 
perskaitė kat. tikėjimo iš- 
paži1'irrą, savo ir kitu sta
čiatikiu ' vs’’ur'” vardu j 
prisiekdami šv. ,r^vui pa- 
klusr'u,"a Poniežb’s vi
sam krto’ik” pasauliui iš
leido e eikliką: “Magnus 
Domi-"'s et ^"dab^’s”, 
praneš'am‘J d'dž’a žin:ą. 
Tai bu o darbo pradžia. 
Dabar ’oikėin šis su s't ari
mas r Y,n’r<is^i P’vvonime. 
Uniia t ’rėjo dau0, ir galin
gu rėmėju; iąį jr
aršiausiu pr^šv. Lietuvos 
Didžiojoje Kunigaikštijo
je nenumaldomas unijos 
priešas buvo stačiatikis 
kunigaikštis Konstanti
nas Ostragiškis. Nepai
sant visų intrigų ir trug- 
dymu į Lietuvos Brastą 
suvažiavo Lietuvos ir Len
kijos stačiatikių atstovai 
— vyskupai ir kiti dvasiš
kiai, karaliaus atstovai — 
Lietuvos delegatai: Mika
lojus Kristupas Radvila, 
Leonas Sapiega, Petras 
Skarga, Chaleckis; šv. Tė
vo atstovai.

1596. X. 18 bažnytinė vie
nybė (unija) buvo iškil
mingai patvirtinta ir pa
skelbta visoje Gudijoje ir 
Ukrainoje.

Didis darbas reikalauja III. 25 d. Semaška nusiun- 
daug kentėjimų. Ir bažny- tė 1305 asmenų pasirašytą 
tinės unijos darbas parei- prašymą carui, kad unitų 
kalavo iš jos apaštalui bažnyčia būtų prijungta 
daug vargo, daug prakai-'prie stačiatikių (pravosla-

o

domi vos galėjo kvėpuoti, 
vakaru apeinu katalikai,! 
bet nėra žodžiu aorašytij 
tai prievartai, kurios natv- 
rė iš despotės carienė*? uni
tai. Jai‘valdant iš 5 096 v- 

’nitii r akacijų, ten? iįko 
200. Prie jos unitu bn?nv- 
čin neteko anie 8 milijonų 
sekėin. Po laisves ir tnJe- 
rpnc’ins imnemtor:avs Po
vilo T P796-1801), imnn»»f»-

A f : y

kalcius T pt‘Žo Drie ^otry-,
'resto° nriesna”^os tv~>- 

litines. Buvo uždrausta 
unitu v’^kunams nain’kv- 
ti o2.ntvkil’S SU pnniafju- 
mi; nasisavinę vyskupu 
skyrimo teisę, į vyskupų 

' sostus iškeldavo sau pa 
lankius ir ištikimus vvs- 
įkupus. Iš ištikimu unijos 
apaštalų rvtu apeigų vie
nuoliu bazilijonu, buvo at
imta teisė rinktis sau vir
šininkus. Lotynų apeigų 
(Romos kataliku) kuni
gams buvo grąsinama di- je daug ukrainiečių, dėl 

jei sunkios ekonominės būk
lės savo tėvynėje emigra-

Fred Fader, Teaneck, N. J., sutiko ši namą 
nusivežti, kai jarn jį pardavė tik $1.

dinių, vadinamų Galicijos 
ukrainiečių — unitų.

XIX ir XX šimt. pradžio-

dėlėmis bausmėmis, 
drįstų teikti sakramentus 
ir kitus dvasinius patarna- vo į Šiaurės Ameriką, Ra
vimus unitams. nadą ir Pietų Ameriką.

Caras Mikalojus I 183311907 m- Pradedant a“os u’ 
m. Vilniaus unitų vysku-Į 
pu paskyrė Juozapą Se
mašką. Šis ištikimas caro 
tarnas ir sudarė unijos pa
naikinimo planą. 1839 m.

i ttt nėr _i n _ *1

to, net kraujo ir gyvybės, i vų) cerkvės. Caras jo pra- 
1623. XI. 12 unitų metro- žymą patenkino. Pats Se-

3
,tį — jų tautai tėra viena 
.išeitis išlikti Maskvos ne- 
iprarytiems: grįžti tikybi
nėj vienybėn su katalikų 
Bažnyčia. Tam darbui šio
je kilnioje, mūsų istorijos 
bendrininkėje tautoje atsi
ras pakankamai pasišven
tusių apaštalų. Lietuviu 
tautos pareiga bus ištiesti 
jiems draugišką pagalbos 
ranką šiame darbe!

Paminėtinas didis Gail
ies ukrainiečių vyras, 

Metropolitas Šeo- 
Daug jis yra nusi- 
U k rainos unitų 

r tautai.

cij
Lvovo 
tyckis.
pelnęs 
bažnyčiai lygiai i

jfc įs

Jį

IŠ PAVERGTOS LIETUVOS

maška nuvykęs į Petrapilį 
sinode prisiekė ištikimybę 
stačiatikių bažnyčiai.

Taip 1833 m. įvyko “ofi- 
.... cialus” unitų bažnyčios

šio darbo, stiprino jį P61*,“susivienijimas” su Mas- 
savo delegatus. Įkvos stačiatikių cerkve.

17 amz. kazokų sukili-i Tačiau ir tada unitai 
mai, Maskvos kariuome- nors oficįaliai buvo laiko- 
nės įsiveržimai į Lietuvos mį stačiatikiais, kiek galė- 

Lenkijos valstybę kirto damį priešinosi žiauriai 
SUI}kių smūgių unitų baž- sąžinės laisvės priespau- 
nyčiai. Bet okupantams Jai. Kaip didvyriškai jie 
pasitraukus ji vėl užgydy- laikėsi savojo tikėjimo ga- 
davo savo žaizdas. j jį pavaizduoti šis atsitiki-

imas. Caro žandarai užpuo
lę vieną unitų parapiją, pa
reikalavo kad visi pereitų 

_ į stačiatikių cerkvę, šie 
atsisakė. Tada griebėsi 
žmones plakti. Vieną unitą 
kaimietį, po ilgo plakimo 
paklausė ar jis priimsiąs 
stačiatikybę. Šis pilkas 
Kristaus Bažnyčios didvy
ris atsakė: “Maja skūra 
cvierdžieišaja, jak vašaja 
viera” (Mano kūno oda y- 
ra kietesnė negu jūsų tikė
jimas).

i 1905 m. caras iš dalies

politas Juozapas Kuncevi
čius šventąjį darbą apliejo 
Vitebske savo krauju.

Romos popiežiai, lyg an
gelai sargai, budėjo prie

GUDIJOS IR UKRAINOS 
UNITAI DESPOTŲ RUSI
JOS CARŲ VALDŽIOJE 

1795 m. Rusijos carienė 
Kotryna drauge su kitais 
dviem vokiečių valdovais 
— Prūsijos ir Austrijos, 
pasidalino Lietuvos - Len
kijos valstybę. Carienės 
valdžion pateko Gudijos ir 
Ukrainos unitai. Jos vai-

Žemės reforma nepopu- buožės valdo daugiau že- 
liari. Pirmą kartą Lietuvą mes, negu įstatymu numa- 
okupavę rusai tuojau grie- tyla, jiems paliekama nuo- 
bėsi žemę dalinti. Dalino,! mos priedanga jų anksčiau 
žinoma, bolševikiškai —Į turėtoji žemė; kartais buo- 
be matininkų, be planų, bejžėms paliekama geriausio- 
jokios tvarkos. Dalis žmo- ji žemė, o naujakuriams 
nių tada sklypą paėmę, di- tenka prastesnė.” Turimo- 
desnė dalis, pamačiusi, kad mis žiniomis niekas tos že- 
visas darbas dirbamas ne- mes Lietuvoje nenori, nes, 
rimtai neėmė. Ir antrą nesant galimybių ją tinka- 
kartą Lietuvos žemę min-'mai apdirbti, negalima iš- 
džiodami rusai “vykdo” j tesėti atiduoti uždėtų py- 
žemės reformą. Kad tas.liavų, o antra, visi žino, 
darbas jiems neina sklan- kad tas žemės sklypas tik 
džiai, matyti iš “Tiesos”, laikinai yra duotas — ne- 
kuri rašo: “Partines orga- ilgai trukus viskas bus su- 
nizacijos turi stiprinti ko- jungta j vieną bendrą kol- 
vą už visišką ir galutinį že- chozinį ūkį ir visi pasida- 
mės reformos įstatymų rys jo darbininkai. Iš dar- 
vykdymą. Eilėje apskričių bo vaisių didžiausiąją ir 
dar vis žemė neišskirsty- geriausiąją dalį “tvirto- 
ta; dar vis yra neišskirsty- mis kainomis” paims vais
tą gyvulių, trobesių, pa-.tybė, o nuotrupas pada- 
dargų. Dar yra vietų, kurtins to ūkio darbininkams,

v •

— Dievas turi i’gą ranką.
— Jam nėra reikalo tuo- 
jiaus pat g-’°hti rusika.lt"- 

— nepabėgs! 
Despotiškai. kiti1 pažiū

roms netolerantingai auk
lėta rusų tauta surengė 
žiaurų galą savo valdovui 
carui...

. — Dievas ne kasdien ap
moka sąskaitas, bet kai

Argi turėtų žūti bažnyti- apmoka, apmoka iš kart 
nes unijos darbas, su to- už visas! Ši, žmonijos is- 
kiu šventu uolumu katali- torijoje daug kartų pasi- 
kų Bažnyčios šimtmečiais tvirtinusį dėsnį, mes taiko- 
puoselėtas? me tiems, kurie bando eiti

Ne! žmonių dvasios terorizavi-
' Tūkstančiai ukrainiečių rno keliu.
unitų pabėgėlių, drauge su Bažnyčios vienybės rei- 

„ savo dvasiniais vadais, kalas yra Dievo reikalas—
nitus emigrantus šv. Sos- grįš į savo skaudžiai nieki- vieną dieną jis laimės! 
tas aprūpino jų apeigų namą Tėvynę, nešdami1, “Ir taip bus viena avidė 
vyskupais. Vieną vyskupą i Bažnyčios vienybės mintį, ir vienas Ganytojas” (šv. 
paskyrė ukrainiečiams, ki-j Gudijos patriotai stačia-,Jon. 10, 16).
tusiems iš Galicijos ir gy- tikiai atvirai reiškia min-l (Iš “Lietuvos Balsas"),
venantiems Š. Amerikoje, 
antrą — Kanadoje gyve
nantiems ir trečią tiems, 
kurie buvo kilę iš Pakar- 
patės, Vengrijos arba Ju
goslavijos.

Apaštalų Sostas visada 
gerbė ir globojo jų apei
gas, saugojo jų turimąsias 
privilegijas, teises ir pa
pročius.
CARŲ PĖDOMIS

Pirmą kartą 1939 m., o, 
antrą kartą 1944 m. Gali- j 
cijos ukrainiečiai — unitai 
pateko raudonosios Mas
kvos valdžion. Caro nebė
ra, bet jo vietoje yra žmo-j 
nės, kurių nevaržo jokie! 
etikos dėsniai. Jiems tiks
las pateisina juodžiausias 
priemones. Pradžioje mi
nėta enciklika “Orientales 
omnes” aprauda baisų uk
rainiečių unitų likimą da
bartiniu metu: tikrajai 
Kristaus Bažnyčiai ištiki
mi ukrainiečių unitų vys
kupai ir dvasiškiai vieni 
miršta kalėjimuose, kiti 
prievarta varomi į Mas-j 
kvos pastatytų žmonių, 
tvarkomą stačiatikių cer- i 
kvę. Iš kelių tūkstančių! 
ukrainiečių unitų dvasiš
kių tik per 40 nusilenkė 
bolševikiškai prievartai ir 
pasirašė atsišaukimą, nie
kinantį šv. Tėvą ir ragi
nantį jungtis prie Maskvos 
cerkvės.

Iš Gudijos ateina žinios, 
kad visus gyventojus ka
talikus, unitų palikuonis, 
bolševikų valdžia gabena į! 
Lenkiją. Nori panaikinti 
visus buvusios bažnytinės’ 
unijos pėdsakus šioje tau-; 
toje.
KOKIA YRA ATEITIS 
RYTŲ KATALIKŲ 
BAŽNYČIOS?

Turime prieš save niūrią, 
baisią rytų katalikų baž
nyčios tikrovę. Iš kadaise 
žydinčios unitų bažnyčios 
Gudijoje teliko prisimini
mas, kad ši ar ana bažny
čia praeityje priklausė u- 
nitams.

Galicijos ukrainiečiai u- 
nitai, pasigaunant fizinės 
ir morališkos prievartos 
naikinami.

(Iš “Lietuvos Balsas”).

IŠ TREMTINIŲ SPAUDOS 
VOKIETIJOJE

■

kuriems tik tiek teteks, 
kad galėtų juodos duonos 
pluta gyvybę šiaip taip pa- _ __

80 nusileido — savo pavaldi- 
niams leido pasirinkti ti- 
kėjimą. Unitai galėjo pasi
likti stačiatikių cerkvėje, 
'arba priimti Romos kata
likų Bažnyčios apeigas 
(vadin. lotynų ritą). Tada 
beveik visi Gudijoje išlikę 
unitai priėmė rusų apei
gas.

Kada 1941-44 metais ka
talikų kunigai gavo progos 
nuvykti į Gudiją, jie jau 
nerado nė vieno unito (ry
tų apeigų kataliko) 
buvo stačiatikių arba loty
nų apeigų katalikai.
UKRAINOS UNITAI

Padalinus Lietuvos -Len
kijos valstybę ukrainiečių 
gyvenamos Ieopolio (Lvo
vo) ir Peremišliaus unitų 

i (vyskupijos)

Rusijos kolchozninkais, a- 
pie kurių gyvenimą ir 
skurdą jau daug buvo ra
šinėta.
— Justas Paleckis pareiš

kė lyg pasiteisindamas: 
“Partija ir Maskva mato, 
kad dirbame kiek įmany
dami.”

— Šį pavasarį buvusi 
smarkiai pagyvėjusi parti
zanų veikla, tačiau ir re
presijos buvusios nepa
prastai skaudžios: Mari
jampolės, Vilkaviškio ir 
Šakių apskričiuose labiau
siai žmonės nukentėjo — 
daug šaudyta, daug išvež
ta į Rusiją.

— Būdinga, kad žydai iš 
Lietuvos vis tebebėga į va-

■ karus. Taip pat Lenkijos ir 
net Rusijos žydai masiniai eparchijos 
traukia į vakarus; dau- pateko Austrijos valdžion, 
giausia nelegaliai, be jokių Austrijos imperatoriai ne- 

, leidimų ir vizų.

Vakarų Vokietijoje — sias darbo žmonių mases. 
(LAIC)—Paskutinis “Tė- Reikia pagriežtinti kovą 
viskas Aido” numeris prieš visus tuos, kurie tie- • 
straipsnyje “Mūsų kovos sioginiu ar netiesioginiu 
ginklai” tarp kitko rašo: būdu šiems išdavikams pa- 
Mūsų kovos ginklas šian- deda ar juos remia.” Atro- 
dien nėra kardas ar šautu- do, kad bolševikai šiuo me- 
vas. Prie jo mes galim būti tu stengiasi Lietuvoje su- 
pašaukti tik Vakarų ir Ry- kelti visus tamsiuosius 
tų galybėms susidūrus, gaivalus, kad galėtų įveik- 
Mes kovojame šiandien už ti tautiškai nusistačiusius 
savo teises geru elgesiu, lietuvius. Toji kova, atro- 
tuo parodydami savo tau- do, bolševikams yra nepa
tini subrendimą. Mūsų prastai sunki, nes lietuviu 
spauda, menas, sportas, tauta iš paskutiniųjų spi- 
kasdienis darbas stiprina riasi prieš savo gal v užti
nę tik mus pačius, bet ski- dži 
na kelius ir į mūsų laisvę. 
Savo kultūrine veikla mes 
atkreipiame kitų tautų dė- - 
mėsį, įgyjame jų simpati-.r 
jas ir padarome draugais “pagalį'
kovoje dėl musų laisves . 
Apžvelgęs sunkias darbo 
sąlygas, laikraštis straip- 
jsnį baigia: “Mūsų visuo- 
menė dažnai pasirodo dar- 
'ni ir vieninga kultūrinia- 
|me ir tautiniame darbe. 
Turime eiti prie dar dides
nės vienybės. Visi asme
niniai nesusipratimai, ne
sklandumai šiandien yra 
šalintini. Viską šiandien 
turi nustelbti didysis troš
kimas — Lietuvos Nepri
klausomybė! Su pasipikti
nimu stokime prieš bet ko
kį skaldymą, savitarpinius 
ginčus ar mūsų drausmę ir 
vienybę ardančius veiks
nius”.

te-

spaudė savo naujų paval

US.

Ypatingai alinama Lie
tuva ir ekonominėje srity- - 
je. Jau remiantis vien 
“Tiesa”, atrodo, kad Lietu- 

; vi
siškas badas, nes didžiausi 
žemės plotai neapsėjami, 

i baigiasi išvežti, 
pajėgesni žmonės slapstosi 
nuo persekiojimų ir nedali 
dirbti lauko darbų. “Tie
sa”, žinoma, visus koboja, 
keikia ir siūlo dar didesniu 
našumu naikinti tautinį' 
lietuvių elementą. Ji žino, 
kad išnaikinus 
tautą ir jos vieton atvežus 
nuskurusius ir išbadėju
sius maskolpalaikius, bus 
ramiau — jiems ūžte’s pe
lų ir ga’ės tenkinti “drau
go Stalino” norus ir už
gaidas.

“Tiesos” pasigyrimus 
tik tiesiais žodžiais patvir
tina šiomis dienomis Miu.n- 
chen.an atvykusi vie"a žy
dė, kurios pasakojimu, 
Lietuvoje šiuo metu gyve
nimas daugiau negu bai
sus. lietuviai tremiami i 
kalėjimus ir Sibirą, jokio 

taip rašanti: gyvumo, visiška apatija ir 
Dėl ruolati-

lietuvių

Toliau tclS nats laikraštis 
į patiekia skaudžių žinių iš 
į Lietuvos. Remdamasis vie
nu paskutiniųjų “Tiesos” 
numeriu, laikraštis rašo a- 

į pie didelį Lietuvos naikini
mą ir alinimą. Vedamaja
me “Tiesa” 
“Vienas svarbiausiu mūsų nusiminimas, 
partiniu organizacijų poli- nes suėmimų baimės at”V- 
tinių uždavinių 
rinti kova prieš buožinius 
nacionalistus ir jų sraujas, 
vis siaučiančias kai kurio
se srityse. Reikia sukelti į 
kovą prieš šiuos niekšiš
kus nusikaltėlius plačia- je.

yra stip- kusioji pataria verčiau iš 
užsienio Lietuvon jokiu ai- 
niu nesiųsti.

Patsaba: “Tiesa” yra lie
tuvių kalba okupanto lei
džiamas dienraštis Vilniu-
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CARE Siuntinių Sumažinta Kaina 
Padidins Pagalbų Lietuviams 

Kalėdų Metu

Padėt jums greit pasiųst daugiau maisto giminėms ir draugams Europoj.

Maisto Pakas
4

6i
t

Pirmiau SI 5, DABAR TIK

$
t

Garsusis

Didelis kainos numusimas

New York, N. Y.—Dabar kiečių kiekviename Euro- 
CARE maisto siuntinio pos krašte, kur ji veikia, 
kaina yra $10. Pristaty- CARE gali garantuoti Į 
mas garantuojamas net į maistą įteikti priėmėjui ir 
11 kraštų Europoje ir da- sugrąžinti pasirašytą re- 
bar daug asmenų ir orga- sytę pirkėjui Jung. Valsty- 
nizacijų galės siųsti dau- bėse. Siuntiniai išsiųsti iš 
giau pagalbos lietuviams sandelių Prancūzijoj, Itali- 
tremtiniams Europoje. joj. Austrijoj, Belgijoj,, 

Naujas kontraktas su Graikijoj, Čekoslovakijoj,; 
\Var Assets Administra- Lenkijoj, Suomijoj ,Norve- 
tion, kuris parduoda mais- gijoj, Olandijoj ir Ameri- 
to suntinius CARE, suma- kiečių. Britų ir Prancūzų 
žintos transportacijos ir okupuotose zonose Vokie- 
pristatymo kainos, suma- tijoje. ir visose zonose Ber- i 
žino siuntinio kainą ir 
CARE “a non-profit” or
ganizacija. nori, kad visi 
pirkėjai naudotųsi šiuo su- 
taupymu. Su spalių 1 d.
siuntinio kaina yra $10., Europoj bus blogesnė 
lig šiol buvo $15.

“Tikimės, 
žema kaina, 
sias maisto bargenas Ame- mą ir kuo aukščiausias 
rikoj ir, kad kiekvienas as- kainas Europoje. Šią žie- 
muo šiame krašte, kuris mą viskas bus dar aršiau, 
tik turi draugų ir giminių Šie dideli CARE siuntiniai 
Europoje pasiųs nors vie- turi tokio maisto, kokioj 
ną šių pageidaujamų dova- europiečiai per metų me
nų Kalėdoms”, sako Lt. -----------
Gen. William N. Haskell, 
CARE egzekutyvis direk
torius.

CARE susideda iš 25 
svarbių akredituotų agen- žema 
tūrų, kurios užsiima užsie- 
nine pašalpa. Prie jos pri
klauso ir United Lithua
nian Relief Fund, Ine.

Siuntiniai yra iš 49 sva
rų ir didžiausias maisto 
pakietas visoj Europoj. 
Siuntinyje yra 29 svarai 
•tokio maisto kaip mėsa, CARE 
cukrus ir saldainiai, kava 
ir gėrimų pūdras .marma- 
lada, pūdingai, grūdinis 
maistas, ir kitų puikių 
daiktų. Turi ekstra kom
fortų kaip cigaretų ir mui
lo.

Dėl jos tarptautinės 
struktūros ir specialių su
tarčių su Europos val
džioms. savo štabu ameri-

lyne. Galima siuntinius 
siusti į tremtinių stovyk
las. bet kurio krašto.

"Žiemos metu, galime ti
kėti. kad maisto padėtis L*11 v»/\wi Vxl ’
sako Gen. Haskell. “Ką tik 

kad ši nauja grįžęs iš Europos, aš ma- 
yra didžiau- čiau maisto baisų trūku-

tus nematė ir jiems bus 
puikiausia Kalėdų dovana.

“Raginu visus šio krašto, i 
kurie tik turi giminių ir 
pažįstamų pasinaudoti šia 

kaina, ir siųsti 
CARE siuntinį dabar, kaip 
Kalėdų dovaną. Ypač pra-| 
sau lietuvių šiame krašte 
padėti savo tautiečiams, 
kurie vra tremtiniai ir ku- 

i nu vargas yra musų visų! 
rūpestis.”

Siuskite užs a k y m u s 
siuntiniams, dėl 

pristatymo Europoje, j 
CARE, 50 Broad Street, 
New York, (4), N .Y. Paš
tu siunčiant užsakymą įdė
kite čekį arba money - or
derį sumoje $10. (kiekvie
nam). Aiškiai užrašykite 
vardą ir adresą pirkėjo 
šiame krašte ir vardą kam 
siunčiama Europoje.

CARE.

I

Lietuvos Generalinio Konsulato New
Yorke Paieškomi Asmenys:

MELNIKAS. Domininkas, iš duktė. Vyras buvo kilęs iš Skė- 
Kurklių. Ukmergi’S aps. mių vai.. Kėdainių aps., Sirutiš.-

kių km.
! PALUBINSKAS. Jurgis, iš 
Klobinių km., Aluntos vai., Ute
nos aps.. gyv. Brooklyne.

PAUKŠTYS. Vincas, iš Kuro- 
Lusnos km.. Šakių aps.. buvęs 

Čikagoje.
PAULAUSKAITĖS, Marijona 

iš Tauragės.

į

MILIUS. Jonas ir vaikai Fe
liksas ir Stefanija, gyv. Čikago
je-

MORKELIŪNAS. Vladas.
brolis Apolonijos, gyv. New 
Yorke.

NOVOZELSKIS, Kazimieras, boksininkas, gy
Igyv. Aurora. III.

• OLINSKI. Petronėlė, sesuo ir Ona, kilusios 
Šuopienės. jos vyras Juozas ir gyv- Čikagoje, 
šeima, gyv. Clair ar panašiame1 
mieste Pennsvlvanijoje.

ORANCAITĖ. Julija, iš Tau- aps. 
ragės aps.

PAKĖNIENĖ, našlė, ir jos

i PAUŽIENĖ - 
sesuo Onos, iš

1

ANTIQUE QIEEN — Far 
from beir.g ar. ant:que her- 
self. pretty Eieanoi Cahiil 
v. a - teiected “Quc n of N. Y 
Antiąues Fair" in New York 
Citv. Miss Cah. s costume 
dates from the French Em- 

pire period.

*

Jaiubauskaitė.
Marijampolės

[CAIVVJ

dabar palengvina jums tuoj pasiųsti

sj BE-PELNO, VALDŽIOS

UZGIRTĄ maisto bar genų

mylimiesiems Europoj!

Pristatymas Užtikrintas 
arba ’T•y r t v jums atgal!

Taip, kad jūs ir kiti amerikiečiai ga
lėtumėte tuojau pasiųsti daugiau ir 
geresnio maisto žmonėms Europo
je, CARE, pagal sąlygas pertaisy
tos sutarties su Karinio Turto Ad
ministracija ir dėl nupigintų perga
benimo ir pristatymo lėšų, dabar 
pateikia šiuos 29 svarų balansuoto 
maisto siuntinius sensacingai žema 
$10 kaina, kuri galioja nuo Spalių 1 
d. Didžiausias Amerikos maisto 
bargenas Europai!

Nusiųskite savo giminėms arba drau
gams Europoj tiek daug už taip ma-

į PAVILIONIENĖ - Vatkevi- 
čiūtė. išvyko iš Kauno 1936 m. 
ar 1937 metais, gyv. Čikagoje. 
Vėliau ištekėjo antru kart.

j PAVILONIS. Kazimieras, ki
lęs iš Gajūnų. gyv. Čikagoje.

1 PECAITIS - Kisneriūtė, iš 
Į

Šimkaičių km.. Pusaltonių m.. 
Raseinių aps.. gyv.

PETKEVIČIUS, Vytautas, a- 
pie 60 m., tėvas Olės, kurį laiką 
gyveno Čikagoje.

PIEČAITIENĖ - Cimbalaitė.
Agota, ir Jonas Piečaitis, kilęs 
iš Vilkaviškio aps.

PIKELIS, Antanas, jo žmona 
Monika, ir dukterys Monika ir 

lAngelina. kurio jau ištekėjusios, 
■gyv. Niagara Falls. N. Y., 1936 
McKenna Avė.

POZARSKIS. Kazys, gyv. Či
kagoje. artistas.

POŽELAITĖ. Emilija, gimusi 
Amerikoje, lankėsi Lietuvoje. 
Šiauliuose, vėliau grįžo Ameri
kon ir ištekėjo, gyv. Philadel- 

'phijoje.

žai! Vartokite CARE planą suteikti 
jiems extra maisto. Dabar tuojau yra 
taip būtinai reikalinga padėti papil
dyti jų menką minimum mitybą šiais 
gardžiais, maistingais valgiais. Jeigu 
jūs neturite giminių nei draugų užsie
nyje. tai galite pažymėti ligoninę, naš
laičių prieglaudą, mokyklą ar jūsų už
siėmimo žmonių grupę... bet kurioje iš 
11 šalių. Arba pavesti bet kokiai iš 25 
CAEE's dalyvių-įstaigų, kurios pa
rinks viena ar kitą vargingą šeimą ir 
pristatys jai jūsų siuntinį.

SIŲSKITE MAISTĄ ) ŠIAS ŠALIS

Austria — Belgium — Czechoslovakia — 
Finland — France — Greece---------The Ne-
therlands — Italy — Norvvay — Poland — 
Germany (J. V., Francūzų ir Anglų zonas 
ir j visą Berlyną).

Kaip CARE Pristatymo Planas Veikia
Visi pristatymai yra greitai pykdomi iš sandėlių, kurie nuolat papil
domi, kai jūsų užsakymai išsiunčiami. Visas darbas atliekamas tie
sioginėje priežiūroje specialaus CARE atstovo.

CARE COOPERATIVE FOR AMERICAN 
REMITTANCES TO EUROPE, INC.

(A NobPnlt Orpmotron) 
Donild M. Nelson. Honorsry Presid«nt 

Murray D. Lincoln. Prestdent 
Lt. Genenl Witli»rn N. Haskefl. Eiecutive OirKtor • 

E. G. BurUnd. Dtpaty Eiecutive Oiractoc

50 BROAD STREET, NEW YORK 4, N. Y.
MRTICIMTIN* AOINCIIS

American Christian Committee for Refugees, Ine.; AmericanFriends Service Committee; American Jewish Joint Distribution 

CmmMm, rite.; American Relief for Czechoslovakia, Ine ;American Aidfor France, Ine.; American Relief for Norway. Ine.; 
American Relief for Poland, Ine.; Church World Service; Committee on Christian Science Wartime Activities of The Mother 

Chutch; Cenpegational Christian Service Committee; Cooperative Leagueof the U.S.A.; Greek War Relief Association. Ine.; 
Intemational Rescue and Relief Committee, Ine.; Labor league for Human Rights, AFL; Mennonite Centrai Committee; 
National CI0 Community ServicesCommittee;PaderewskiTestimonial Fund, Ine.; SavetheChildren Federation, Ine., Toistoy 

FoundaUon, Ine.; United Ukrainian American Relief Committee; Unitarian Service Committee: United Lithuanian Relief Fund 

of America, Ine.; United Yugoslav Reiief Fund of America; War Relief Services—National Catholic Welfare Conference; 

YWCA-Worid Emergency and War Victims Fund.

I

PROT ASE VIČIUS. Jonas, iš 
Vilkaviškio aps.. Čikagoje.

/

PYRAGIS. Jonas. Juozas ir 
Povilas. Vienas gyveno Athoi ar 
Lawrence. Mass.

RAČKAUSKAS. Pranciškus, 
brolis Aleksandro, gyv. 4442 So. 
Califomia Avė., Chicago.

RADZIUKYNAS. Remigijus, 
iš Simno vai.. Alytaus aps.. gyv. 
Detroit, Mich.

RAKUTIS, Adomas. Antanas. 
Povilas, Ona, Poliuse ir Uršulė, 
kilę iš Deltuvos vai.. Ukmergės 
ap6.

RASIMIENĖ - Juodzentavi- 
čiūtė, Marijona, iš Kriokialau- 
kio vai., Kalvarijos aps.

RIČMAND, Stella. gyv. Det

roite.
RIPSKIS. Konstantinas, bro

lis Stanislovo, kilęs iš i Šaulių a.
RUDOKAS.. Petras, iš Pane

vėžio aps., gyv. Čikagoje.
RUTKAUSKAS. Jonas, iš Ma

rijampolės.
SAMULIONIS. Jonas, brolis 

Marijos, gyv. New Yorke.
SARAPINAITE. Kazė ir Ona. 

kil. iš Kuršėnų vai., Šiaulių aps.
SENUTIENĖ - Galinytė. Ma

rijona.
SKIPARIS, ir jo sūnus Pra

nas. kil. iš Mažeikių aps.
SKORSKIS - Rapulskytė. A-

dėlė, iš Marijampolės, gyv. Det
roite. Mich.

SKUBĄS, Kazimieras ir dūk- rodos

Tik Padarykite Šiuos Tris Žingsnius! i

Kuomet 
jis oro

1. Panaudokite tą kuponą apačioj 
irba paprašykite CARE Maisto Pa
ko Orderio savo banke, darbo unijoj, 
kooperatyve, arba religinėje ar lab
daringoje dalyvaujančioje įstaigoje.
2. (rašykite savo vardą ir adresą ir 
vardą ir adresą giminės ar draugo, 
kurį jūs norite pašelpti.
3. Paštu pasiųskite su čekiu ar mo- 
ney orderiu $10 į CARE. 50 Broad

Street. New York 4. N. Y. 
jūsų užsakymas gaunamas, 
paštu pasiunčiamas į Europa, kur 
Amerikiniai CARE's atstovai pasirū
pina greitu pristatymu.

•
Jūsų užsakymas yra oru persiunčia
mas į Europą. kur Amerikiniai 
CARE’s atstovai pasirūpina greitu 
pristatymu.

Kontro-

CARE, 50 Broad Street, New York 4, N. Y.
Čia įdėta □ čekis ar money order $... 
pristatyt CARE Maisto Paką <-kus)

Siuntėjo vardas ir adresas < druku)

Joto kitas maisto siuntinys nesuteikia visų šių 
išimtinų CARE genimų!

Vienintelis pakas pristatąs tiek daug 
maisto į Europą tiktai už $10. Di
džiuliame 49 svarų CARE siuntinyje 
yra 25 svarai gryno sveiko, maistin
go valgio... IR DAR muilo, cigare
tų. druskos Jr kitų naudingų dalykų. 
Suteikia 4-rių šeimai po extra paval
gį kasdien per 2 savaites. Ir jis yra 
be pelno.
Pristatymas Užtikrintas arba pinigai 
grąžinarni. Jūs gaunate 2 kvitas: 
vieną už jūsų čekį ar money orderį; 
kitą, pristačius, nuo priimančio siun
tinį asmens.
Jūsų maisto užsakymas yra oro paš
tu persiunčiamas tiesiog į sandėlius 
Europoje. Nėra jokio gaišavimo. Jo
kių ceremonijų. Jokių muitinių in
spekcijų. Nėra taksų nei muitų.

Gretas pristatymas jūsų giminėms 
ir draugams iš maisto sandėlių, esa
mų 11 šalių Europoje. Sis siuntinys 
neatima Europiečiams jokių racio
ną vimo punktų!
Apsaugotas jums stipriais, neper
merkiamais. nepraimamais pakais. 
Aukštos rūšies maustas supakuotas 
pagal griežtus J. V. armijos patvar
kymus.

CARE yra valdžios užgirta—be-pel- 
’io organizacija 25 Amerikinių lab
darybės, darbininkiškų. kooperaty- 
vių ir religinių įstaigų, užsiimančių 
pašalpomis užsieniams. Užgirta Val
stybės Dept.. Žemdirbystės Dept. ir 
Prezidento Karinių Pašalpų “ 
lės Tarybos.

VARDAS

GATVĖ ir NUMERIS

MIESTAS

VALSTIJA

t 
«

t
♦ 
»
I

*
♦

už kuriuos malonėkite 
po $10 už paką.

Kam pristatyt maistą (druku)

VARDAS

GATVĖ Ir NUMERIS

MIESTAS

ŽALIS

823

SIUNTĖJO PARAŠAS METAI IR MĖN. DIENA
Jeigu jūs neturite giminių ar draugų užsienyje, tai pažymėkite įstaigą arba grupę 
arba nurodykite bet kurią CARE’s dalyvę-įstaigą. kad ji parinktų vargingą šeimą.

tė Monika, kilęs iš Raudonės vi., 
Raseinių aps., gyv. New Yorke.

SMALENSKAS, Juozas, iš 
Paežerių vai., Vilkaviškio aps., 
Vilkaviškio aps., gyv. Baltimo- 
re.

SOROKAS, Juozas, gyv. Či
kagoje.

SPUDAS, Julijonas, brolis A- 
leksandro. gyv. Čikagoje.

STANIONIENĖ - Stanionytė, 
Stasė, iš Katkų km., Kėdainių 
aps.

STASIUKAITIS (ar Stačiu- 
kaitis, ar Etačiokas), iš Ringu- 
vos km.. Vilkijos vai.. Kauno a.

STOGIENĖ - Kvedaraitė, 
duktė Marijonos Ripskytės. gyv. 

Brooklyne.

STRIMAITIS. Antanas, sūnus 
Vinco. Tėvas buvo kilęs iš Ša
kių, motina Matilda Simokaity- 
tė, iš Marijampolės aps., gyv. 
Wilkes-Barre, Pa., Logan St.

STULGIENĖ - Maslaitė, Ro
zalija, iš Šilalės vai., Tauragės 
apskr.

STUPURIENĖ - Savickaitė. 
Antanina.

SURDOKAS. Jurgis, gyv. 
Wilkcs - Barre. Pa.

SUTKAITIS, Antanas, iš Kep- 
štų, šakių aps., Čikagoje.

SVENČIŪNAS, Juozas ,gyv. 
Čikagoje, tėvas Danieliaus.

ŠAULENGRIS, Stasys, žmo
na Marcė, vaikai. Saulus ir In-
drijana, iš Balsių, Tauragės ap..

gyv. Čikagoje.
ŠČEG.AUSKAS. Antanas, gyv. 

Baltimore.
ŠIAUČIŪNAS, Kazys.
ŠIMANSKIS, Jonas, brolis 

Mato, iš Marijampolės aps., gyv. 
rodos Detroite, Mich.

ŠIMANSKIS, Pranas (Frank 
Shimansky), iš Veiverių parap., 
Marijampolės aps., vedęs Oną 
Skučaitę, gyv. Scranton, Pa.

ŠKUTIENĖ, Marija, iš Pane
vėžio aps.

ŠNELIUS (Schnell). Augus
tas, gimęs Krosnoje, gyv. New 
Yorke ir šnelius (Schnell) Fri- 

'tzas, gimęs Krosnoje, vedęs 
'Buknaitytę. gyv. Clevelande.

Tęsinys 7-tame pusi.
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Kubos Komunistas Aplankęs
Staliną Sugrįžo... Baltas

už dolerį išmoka po 12y2 
rublių, tai jiems už tuos 
vienus užkandžius teko už
mokėti netoli 150 dolerių; 
Miralles savo knygoje 
duoda ir tos sąskaitos fo
tografiją.

NUSIVYLIMAS
Maskvą jisai atrado kito

kią, negu vaizdavosi:
—Turiu pasisakyti, kad 

mano pirmoji diena Mas-

Pradžia 1-mama puslapy]
1944 metų liepas mėn. 23 
dieną jie pasiekė Sovietų 
Rusijos žemę. Čia jisai iš
buvo netoli dešimties mė
nesių ir savo patyrimus 
surašė minėtoje knygoje 
“Hacia donde va Rusia?”

Veikalas parašytas la
bai rūpestingai ir do
kumentuotai. Įdėta kelias- 
dešimts fotografinių nuo
traukų, kurios pavaizduo-j kvoje į mano gyvenimą į- 
ja įvairius iš rusų parei-,nešė tiek nusivylimo, kaip 
oninil trautllS dokumentus, Vif-ozlnc mZan rtAl*.gūnų gautus dokumentus, 
įrašus, sąskaitas, tikėtus, 
laiškų nuotraukas ir t.t.

RUSO PASTOGĖJE
Bet grįžkime prie jo pa

tirtų įspūdžių: Rusijos 
Velkuose išlipęs iš lėktuvo 
jis turėjo progos pirmą 
kartą atsilankyti rusų gy
venamuose namuose:
— Trobelė niekuo nepa- 

nešėjo į tas moderniškas 
statybas, kurias tenka ma
tyti sovietų filmų apžval
gose. Ji buvo sustatyta iš 
skurdžių sienojų... Vos tik 
įėjome į koridorių, pajuto
me tą ypatingą kvapą, 
kurs mane lydėjo per tuos 
visus dešimts mėnesių, 
praleistų Rusijoje.

NENORI LEISTI MIES
TO PAMATYTI

Pakeliui, Jakutske juos 
apgyvendino “Inturisto” 
viešbutyje (specialiai už
sieniečiams skir tame), 
kurs buvo apvestas aukšta 
medžio tvora, kad negalė
tų matyti, kas darosi gat
vėje.

Miralles panorėjo pama
tyti miestą ir kreipėsi į jį 
globojusius rusus, tačiau 
šie ėmė aiškinti, kad nese
niai buvęs potvynis, gat- infekciją tekę būti Mas- 
vės esančios užpiltos, be fcvos ligoninėse, pasakojo 
to — jame nieko nesą įdo- j apie taip baisią nešvarą ir

niekada kitados nesu per
gyvenęs...”

Tą dieną linojo, bet žmo
nės neturėjo nei apsiaustų 
nuo lietaus, nei lietsargių. 
Žmonių drabužiai baisiai 
sunešioti, o ant kojų tebu
vo tik likučiai to, kas kita
dos vadinosi batais.
— Iš to, ką pamačiau {ur

mą dieną Maskvoje ir kas 
pasitvirtino ten gyvenant 
per dešimtį mėnesių, Mas
kvoje buvo žmonės, pri
pratę prie taip sunkaus gy
venimo, kokio niekur kitur 
nerastumei. Jų gyvenimas 
be vilties, be pragiedrulių, 
be malonumų ir be tų ma
žiausių patogumų, kurie 
yra būtiniausi gyvenime ir 
kurie mums padeda pakel
ti likimo smūgius, — rašo 
tasai nusivylęs komunis
tas.

BUTAI IR LIGONINĖS
Maskvos gatvės žiemą le

du aplietos, kaip čiuožyk
los. Daugelis šeimų taip 
suirusios ir butų tokia sto
ka, divorsuotas vyras turi 
gyventi tame pačiame bu
te su žmona, kuri jau sau 
kitą susirado. Vienas Pie
tų Amerikos karinis atta- 
che, kuriam gavus gerklės

I v

maus ir, kaip toliau rašo 
Miralles, “ėmė kelti kitas 
menkesnės reikšmės aplin
kybes, kurios buvo pakan
kamos man suprasti, jog 
geriau nuo tos ekskursijos 
į miestą atsisakyti; tik ta
da man dar nebuvo aiškios 
priežastys dėl ko miesto 
nenori rodyti!

VAIŠES UŽ...
1784 RUBLIUS

Sustojus Omske kubie
čiai suruošė kuklias vai
šes, kuriose dalyvavo abi 
delegacijos šeimos ir treje
tas rusų. Paskiau už tas

nesilaikymą higienos tai
syklių, kad jisai tegalėjęs 
atgauti sveikatą tik į 
Kremliaus ligoninę (skirtą 
aukštiems sovietų parei
gūnams) įsiprašęs.
KIAUŠINIS IR ARBATA 

3i/s DOLERIO
Miralles apsigyveno Na

cionaliniame viešbutyje, 
skirtame diplomatams. 
Kainos čia buvo tokios, 
kad pusryčiai, susidedą iš 
vieno kiaušinio, mažo ga- 
badėlio juodos duonos su 
sviestu ir arbata kaštavo 

_____ _________ ____ 40 rublių (8 doleriai nor- 
vaišes pristatė jų pasiunti- i maliu kursu arba 3x/2 dole- 
nybės sąskaitą 1784 rub-!—---- *—~
liūs. Normaliu kursu, kaip 
iškeičiama doleriai siun
čiami į Rusiją, už dolerį — 
penki rubliai, taigi tos vai
šės kaštuotų apie 350 do
lerių! Tačiau diplomatams

riai diplomatams keičia
mu būdu).

Miralles buvo nustebin
tas atradęs Maskvoje tiek 
daug neaprūpintų sužeis
tųjų karių ir tiek daug be
klaidžiojančių našlaičių,

Frances Langford užgiria Howard Ren- 
vvick’s ŪSO posterį. Jie planuoja palaikyti ŪSO 
ir tam fondui sukelti $19,000,000.

Kansas City, Kans., buvo pastatyta Church of the Nazarene be val
džios — Civilian Production Adnv Jstration, leidimo. Tada CPA uždrau
dė laikyti pamaldas naujoj ba-Liy^ioj. Vaizdas parodo Rev. Frank E. Ha
ris, laikantį pamaldas tuščioms sienoms.

«

kurie elgetavo sostinės DRAUGAMS 
gatvėse: _______
— Ir vieni ir kiti, mizer-

nai apsirengę, pusbasiai, Gal jūs tikėsite, draugai, 
apgula svetimšalius, pra- Kad tos nelaimės ir vargai, 
šydami pasigailėjimo, ku- [ Kurių nematėme, dar ne, 
rio, atrodo, neranda pas Mums tiktai—ūkana sapne... 
savuosius. jie- bevelija Mes juk jauni, jauni, jauni, 
gauti kokią kitą išmaldą, Ir mūsų giesmė dar šauni, 
ne pinigus. Viena jiems Ir mūsų dangiški sapnai 
duota cigaretė galėjo būti Žavėja mus dar vis jaunai, 
iškeista į tris rublius (ket- Ir mes štai džiaugiamės viskuo, 
virtį dolerio), parduodant Ar šalta žiema, ar ruduo — 
ją prie kokio teatro durų, Vis Vien, be jokių priespaudų. 
— taip buvęs komunistas Karčių dejonių ir vaidų, 
rašo apie nuotaikas Mas- Mes sau dainuojame linksmai, 
kvoje.

SKURDO VAIKAI
Ypač gilų įspūdį į jį da- °yvenimas’ įveikęs mus, 

rė tie baisiai skurstą vai- Ves Prie kaPų šsdtis angos 
kai Maskvos gatvėse *. Mūsiškių žėdną ir niūniuos
— Toliau, didelį nusiste- Mirties giesmelę pekliškai

bėjimą ir pasibaisėjimą,Vaj’ **tada’ draugai, 
manyje sukėlė tie Maskvo- yakar^ iaiku
je, toje proletariato sosti- ' ’ ’’
nėję, kuri taip giriasi savo 
susirūpinimu vaikais, — 
surasti gausūs jų legionai, i ^vėj^ mus puikiai, jaunai, 
apiplyšusių, pusbadžių, dėl Ir vir5 dyvini jausmai^ 
nepakankamo maisto tu
rinčius rachitikų kūnus, 
kenčiančių žiemos i 
besigrūdančių prie teatrų 
ir kabaretų durų, bemie
gančių požeminių trauki
nių koridoriuose, ant laip
tų, kampuose. Užsieniečiui 
jie sudarė didelio skurdo 
vaizdą, siūlydami rusų ci
garetes, kurias parduoda
mi su dideliu vargu šiaip 
taip gyvastį palaiko.”

Miralles dar prideda, kad 
jam išvykstant tokių bena- i 
mių vaikų skaičius buvo 
dar padidėjęs. Gi karo in-! 
validai gyveno 
kaip seniau, melsdami iš
maldos, kiti spekuliuoda-ld“g 
mi juodojoj rinkoj, par-Jkail 
duodami kokius J 
uniformos reikmenis — 
tabaką ar vodką, kurią jie;Į 
taip vertina 
nuo šalčio...
STALINO GARBINTOJO 

PAJAMOS —PUSE
MILIJONO

Tačiau ne visi Rusijoje 
taip vargsta. Visų pirma
— riebiai ir šiltai gyvena 
laikraštininkai, rašytojai, 1 
kurie sutinka varyti pro
pagandą raudonojo režimo 
labui. Uja Ehrenburg gau
na už vieną savo straipsnį 
dažnai net po tris tūkstan
čius rublių ir jo metinės 
pajamos siekia apie pusę 

; milijono rublių. 
1 — Tačiau, — rašo toliau 
/Miralles, — lygiai kaip ir 
»kitose darbo rūšyse ar pro- 
jfesijose, taip ir tarp rašy
tojų Rusijoje, toje šalyje 
“be klasių”, yra žmonių 
nelygybė tokia, kokios nė
ra nei vienoj kitoj pasaulio

j dalyje ir daugelis rašytojų 
į bei laikraštininkų — gal 
•net jų dauguma, — gyvena

v •

DĖDES LIETUVIO 
AKTUALIJOS
— Tas Tarzano sūnus, tai kia progos pabėgti į savo 

tikrai charakteringas šių laimės, džiaugsmo ir lais- 
dienų įvykis. Pasiklausyk vės dienas. Sugrįžti į lai- 

;Kaributai. įmingą pasauli iš neapy-
1 Keli beduinai, medžioda-'kantos P“aulio- iš kurio 
jmi stirnas Sirijos tyruose, ^uv0 a P-estas.
I užtiko Tarzano sūnų. Per- Šiandien jis jaučiasi ka- 
! spėju, kad čia nėra kino linys. Jis laiko dideliu pra- 
I fantazija, kuri niekados sikaltimu šią prievartą. Jis 
negali prilygti realybei, negali pamiršti linksmaus 
Jie pamatė jaunuolį, be- gyvenimo tarp stirnų, ku- 
jgantį smėliu ieties greitu- rios yra taip geros, iau- 

Buvo greitesnis už kios, nuoširdžios. Jis čia 
jaučiasi kaip tarp žvėrių 
patekęs, matydamas kai 
kurios tautos šėtonišką 
žiaurumą ir barbariškumą. 
Jis verkia, matydamas 
baisų, beširdį, pilną neapy
kantos kultūringąjį pasau
lį, kur žmonės plaunasi, 
smaugiasi ir geria brolių 
kraują.

Jis nekaltas kūdikis be 
Nešiojo ilgus šviesius vardo, pasitenkina krikš- 

plaukus, gražaus nuaugi- toliniu šaltinio vandeniu ir 
mo, tiesus, dailus, tvirtų dangaus sidabr i n ė m i s 
muskulų ir nepaprastos žvaigždėmis, kurios nak- 
energijos vyrukas. ties iaįku yra jo mylimos

Gyveno su stirnomis, draugės.
maitinosi žole, gėrė tyrą
šaltinio vandenį. Buvo lai- / Išitkrųjų, mielas dėde, 
mingas. Nieko nežinojo a- šis realus gyvenimo epizo- 
pie biaurų civilizuoto pa- ^as mane sujaudino iki a- 
saulio gyvenimą. Kaip jis sarU-

į ten pateko, niekas nežino.; Jiems bekalbant, ateina 
■Jo siela buvo tyra, širdis įr siuvėjas. Kaributas pa- 
nesutepta. Jis nežinojo kas sišalina, palikdamas juodu

i

imu. 
stirną.

Beduinai sėdasi į “jeep” 
ir pradėjo vyti. Vaikinas 
bėgo 50 mailių į valandą, 
o “jeep” minkštame smė
lyje negalėjo tokiu greitu
mu* važiuoti. Tada jie pasi
šaukė daugiau draugų, pa
ėmė daugiau “jeep” ir ap
supo jaunuolį, priversdami 
pasiduoti.

Nešiojo ilgus
'gatvių taisymo. Jų tarpe 
netgi buvo mergaičių 16— 

i 20 metų. Skurdžiai apsi- 
I rengę, pilni baimės jie ver- 
ičiami dalyvavo tuose dar
buose, kurie buvo vykdo- 
įmi “be tvarkos ir reikia
mos organizacijos.” 

į Maskviečiai, pamatę gat
vėje svetimos pasiuntiny- 

■ bės žmogų bežaidžiantį su 
[savo šuniu, stebėjosi, kad 
dar yra taip turtingų žmo
nių, kurie gali išlaikyti šu
nis. Maskvoje, pažymi Mi
ralles, visi naminiai gyvu
liai sunadoti piliečių mai- 

! tinimuisi...
LIETUVIS

yra blogybė. Jis buvo arti pasikalbėti.
Dievo kaip Šv. Pranciškus, _ Kas atsitiko, kad taip 
kuris paliko nedorą pašau- staiga atėjote, tarė dėdė 
lį ir gyveno su gyvulėliais, siuvėjui.
kalbėjo su paukšteliais. • _ Gėda ir sakyti. Blogai 

Užklaustas, nemokėjo mus išmokino mažus, ka- 
atsakyti, nes nemokėjo da sakydavo, kad paimti 
kalbėti. Jo akyse sužaiba- audeklo skiautelę nėra di- 
vo neapykanta, kada pa- delis prasikaltimas. Taip 
stebėjo .kad nori jį atplėš- imant po skiautelę, susida- 
ti nuo laisvo laukinio gy- rė per ilgus metus audeklo 
venimo, nuo gražių kalnų, ryšuliai, 
nuo nekaltų stirnelių ir at
vesti į “kultūringą” gy" 
nimą.

Dabar jis randasi Da- čia pat pasaulio pabaiga, o 
maske. Jį aprengė, bet jis, antra, vakar pamokslinin- 
įpratęs būti nuogas, jau- kas sakė, kad neatleidžia- 
čiasi juokingas ir supan- ma nuodėmė, jei nesugrą- 
čiuotas. Jam duoda pieno, žinama. Sudiev, pasimaty- 
bet jis jį atstumia, nes la- sime Juozopato pakalnėje! 
biau mėgsta vandenį. Jam 
patiekia mėsos ir kiauši
nių, bet jis apverkia savo 
skanią rasos suvilgintą žo
lelę.

Beduinai mano, kad jie 
atliko gailestingą ir gerą 
darbą, padarydami lauki- j 
nį berniuką civilišku. Bet 
Tarzano sūnus yra nusimi-! 
Inęs ir melankoniškas, lau-

f kitokių"'’knygų, i Restorantuose — kainos
o cf rnnnrviic lzrw_ naip iscenzuruotąsias; 

karines neturėdama ryšių su užsie- 
nls az niu, gyvena didžiausioje 

į, Kurią jie- orancij0je ,
gindamiesi a6 ie kas dedasi pasau. pie tai Miralles rašo: 

lyje,— rašo Miralles. ! ~ Negalėjau išvengti ne-
• mąstęs, kad gal nėra pa- 

RUSĘ APGAULĖS šaulyje kito žmogaus, ku- 
PER RADIJĄ . riam būtų pristatyta tiek

Rusijos radijas ne tik paminklų. Stalinas pralen-; 
griežtoje komunistų kon- kia šioje srityje ir Hitlerį, 
trolėje, bet ir vartojamas 
apgaulingai. Norint suda
ryti įspūdį, kad kalba opo-: 
ziciniai sluoksniai kurio

Kad verda dyvini jausmai...

Bet ir paskui, kada rūstus

Vėl uždainuokime kartu'.
Ir senos gaidos mums primins 
Anuos laikus, kada viltis

Zigmas Gėlė.

šaltį’1 lygiai pasibaisėtinose są- 
’ lygose kaip ir kiti žmonės.

! Jų nuolatinis mėnesinis at
lyginimas svyruoja tarp 
400 ir 1,000 rublių.
DIKTATŪROS KONTRO

LIUOJAMA SPAUDA
— Visa spauda griežtai 

valstybės kontroliuojama, 
laisvės jokios nėra... Dau
giausia domimasi ne tomis 
žiniomis ,kurios randamos 
spaudoje, bet gandais iš 
diplomatinių sluoksnių, iš 
lūpų kurio pasitikinčio pa
reigūno... Rusų tauta, ne
turėdama kitokios spau- 

nei

vieni

lyje,— rašo Miralles.
RUSŲ APGAULĖS 

PER RADIJĄ

Maskvoje Miralles sutiko1 
Pietų Amerikos jaunuolį, 
■vienos ambasados tarnau
toją, Bernardą Elpern, ki
limu lietuvį, bet puikiai 
kalbantį rusiškai. Su juo 
tai ir aplankė daugelį vie

ptų.
Miralles pripažįsta, kad 

Maskvos požeminis trau
kinys, moderniškai įreng- 
i tas, bet žmonės, atrodo la
kai skurdžiai:

— Daugelis dėvėjo savo
tiškus švarkus, be kaunie- 

1 riaus, kurių pirmykštės 
[spalvos, dėl perilgo varto
simo, nė atpažinti nebuvo 
j galima. Tikriausia jie bu- 
į vo palikti iš kartos į kartą 
• su visu tuo nešvarumu 
metų metais ant jų nusė
dusiu... Jų galvos buvo pri
dengtos senomis kepurė
mis, suglamžytomis ir nu
sidėvėjusiomis ; kojos ap
autos kaliošais (be batų), 
ar blogiausios rūšies autu
vu.

- astronomiškos.
Ko Maskvoje nei kituose 

b sovietų miestuose netrūks- 
tai 0 stoY>"k A‘

NUSIVYLĘS STOJA 
KOVON PRIEŠ 
BOLŠEVIZMĄ

MA UV-AM11A U/A XX VA A IV . - . . . .

nors krašto viduje, sveti-i Apsėtai, tasal. ko“u’l 
momis kalbomis duodamo-'nlstas Miralles Sovietų Ru- , 

dažnai Slją rado Ylsai. klt°k1^ Tlk
I

se transliacijose,
pakartojama, kad čia kal-'kcletas menas,ųpctrvcLi cv iciiAici, čia nai- . , .. a - v i

ba “Nepriklausomos Ispa- je is raudono padare bal- 
nijos Radijas“ arba “Pat- tu- J,.s dri*s,ai !avo kn^°'l 
riotu Radijas Milane”, Je r3?.°' , ,.trensliaeii,! — Nuopat savo atvyki-tuogi tarpu transliacija . o
vykdoma iš Rusų žemėą, - m0 » SoVlcy Sąjungą per- 
praneša Miralles savo at- gyvenau pakankamai daug 
radimą.

SEKMADIENIS
MASKVOJE

Pirmąjį sekmadienį

nusivylimų: daugelis daly- 
;kų apie kuriuos per dauge- 
:lį metų buvau tiek skaitęs 
ir apie kuriuo aš pats esu 

išė-’parašęs šimtus straipsnių, 
jęs į miestą Miralles nuste-’tikrumoje labai skyrėsi 
bo pamatęs daugybę žmo-]nuo to, kaip aš tikėjausi.“ 
nių suvarytų darbams prie’ Dr. J. Prunskis.

— Ryšuliai?!
gyvo- — Taip, juos palikau už 

durų, prašom dovanoti, nes

Duok Dieve, kad būtume 
dešinėje!,

(Bus daugiau)
Paulius Ramutis.

AMERICAN 
RED CROSS 

- +

Berniukas - skautas suradęs paklydusį šunelį 
glaudžia prie savęs ir prižada atrasti savininką.
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DARBiyiNKAS

KEWAHEE, ILL

Pagerbti Įžymų Poetą “Vytis ir Erelis” Autorių 
Vyriausi “Darbininko” Redaktorių 

Kun. Dr. K. Urbonavičių

ANTANETTA 
GRABIJOLICTE

KONCERTAS
RUOŠIAMAS “DARBININKO”

OPEROS ARTISTE 
SUSANA GRIŠKAITE

Sekmadienį, Lapkr ičio-November 3,1946

So. Boston High School Auditorijoje,
3 Vai. Po Pietų

Programų išpildys operos artistė Susana Griškaitė ir puikus Šv. Pranciškaus Par. Mišrus Choras, vadovybėje 
muziko Povilo Sako; Dr. Juozas Antanėlis; Antanina Grabijoliūtė; Stella Raznauskaitė; Iz. Zalubaitė; pasakys eiles Stu
dentė Bronė Budreikaitė, nesenai atvykusi iš Paryžiaus. Taipgi bus ir kitų įžymių artistų. Visus nuoširdžiai kviečiame į šias 
pagerbtuves - šaunų koncertų. RENGĖJAI.

KOLONIJOSE i

.ArfREHCE, mass stebėti, kaip jos mokėjo atsisto- 
; ti ant kojų ir išreikšti savo gra- 
Jžias mintis. Atstovės iš visų ko
lonijų dalyvauja kalbose. Sėdė
damas pamaniau sau. kodėl mes 
seniai paprastai sakome: 
mūsų
idealų. Apie ką jie kalbės susi
rinkę į bendrus suvažiavimus?” 
Čia pamačiau, kad jaunieji turi 
gražių minčių ir gaudami progą

"E.
jaunimas neturi jokių

rapijoms, savo Bažnyčiai' Beveik kiekviename 35 sky-l 
džiaugsmą. Įriaus susirinkime, kas nors iš Į

Lawrence darbščioms Soda- pabėgėlių dalyvauja ir gyvu žo- 
lietėms, seimo komisijos narėms džiu papasakoja apie Europos 
ir uoliam jų Dvasios Vadui kun. lietuvių gyvenimą ir vargus. 
Feliksui Kenstavičiui už gražų Paskutiniame susirinkime daly- 
seimo surengimą ir atstovių pri- vavo inžinierius Bronis Butgi-

į ėmimą, spaudžiame dešinę ran- nas, buvo pažadėję dalyvauti ir 
ką ir tariame širdingą lietuviš- kiti, bet nesuspėję. Adv. R. Ski- 
ką DfiKUI. Svetys, pitis palydint pp. Valaičiams

------------------------ į pribuvo į pasitarimą pp. Trečio
kų rezidencijoje.

I

NEWARK. IU
Bendro Amerikos Lietuvių 

Fčndo Veikla

_____  STASYS MOCKUS,
^žiauZai’ moki jas Išlyti rengiamo koncerto komtaijo. 

, vice-pirmininkas ir uolus “Dar- 
Atlikusios savo seimo reika- bininko" ^Jas. Jis sėkmingai

Merginų Sodaliečių Seimas
Paprastai vykdami į tam tik

rą seimą mes pripratę sakyti: 
“A. turėsiu nuobodžiai sėdėti 
per kelias valandas, klausytis 
sausų kalbų, ir svarstyti reika
lus. kurie man mažai žinomi ir 
suprantami".

Ir aš keliavau į Merginų So-
daliečių Seimą turėdamas tokią žodžiais ir darbais. 
r-,intį. Bet nespėjau atsisėsti. ____________ ______ _____ ,
greitai pamačiau, kad reikės sa- lūs. visos susirenka į bažnyčią re^am^°Ja parengimą įvai- 
vo klaidingas mintis permainyti.

Įžengęs į svetainę pamačiau 
gražų būrelį merginų... i 
visų Naujosios Anglijos lietuvių 
parapijų. Tuom syk kun. Felik- mūsų Sodalietės yra giliai įsiti- 
sas Norbutas skaitė referatą kinusios katalikės, 
apie sodaliečių reikalus ir trū
kumus. Paprastai jaunimas ne
pastovus. nesidomina, judinasi, 
kalbasi tarp savęs. Čia pama
čiau rinkinį merginų .kurios pil
niausiai žinojo kam vyko į sei- 
—>’> ir kas bus iš jų reikalauja
ma. Prelegentas taip mokėjo 
savo klausytojus sužavinti savo 
kalba, kad nei vieną biskį ne-j 
perdėdamas sakyti, kad per visą pastabėlę, 
laiką jo kalbą darė didį įspūdį į mintį palikti visuomenei 
susirinkusias atstoves. (Merginų Sodalicijos organizaci-

Pasibaigus kalbai, merginos ją. Mes esame pripratę verkš- 
pradėjo svarstyti savo Sodali-į lenti, kad mūsų jaunimas nesi- 
cijos reikalus. Malonu buvo pa-‘domina visuomenės reikalais.

dalyvauja palaiminime Šven
čiausiojo Sakramento, atkalba

riuose laikraščiuose. Nes esą 
kun. Dr. K. Urbonavičiaus nuo-

VidUSlvJ J\J KJ<1 Al ulllvll vV, ttUIYCllUCl

rinkinį Rožančių. Rimtas susitelkimas Pe'113* lietuvybei ir išeivijai ben-
šventovėje aiškiai parodė, kad drai yra neįkainuojami.

jie greitai išnyks iš mūsų tar
po, ir iš jų negalėsime pasi
džiaugti. Meskime lauk iš savo 
galvų tokias mintis. Šiame su
važiavime mačiau brangiausią 
ir rinktinį parapijų mergaičių 

Tai buvo tikras doro-

6 valandą skaniai pagaminta 
kalakutų vakarienė. Prie sko
ningai papuoštų stalų sėdi So- 
dalietės pasistiprinti. Be galo
malonus įspūdis darėsi, žiūrint skaičių, 
kaip jos mandagiai prie stalo vingas rinkinys idealių mergai- 
sėdi, užlaiko etiką ir negarsiai čių. Jos visos buvo kreditas sa- 
viena su kita kalbasi.

Baigdamas šią trumpą 
norėčiau tik

rašto 
vieną 

apie

Visų Lietuvių My l:mas ir Skaudžiai Nukentėjęs 
Misijonierius

Tėvas Jonas Bružikas
Visiems Lietuviams Amerikoje Įdomiai Rašo 

Iš Tremtinystės!
Jo jaudinantieji laiškai yra spausdinamie

“ŽVAIGŽDĖJE
Skubėkite “ŽVAIGŽDĘ” užsisakyti! 

Kaina — S1.00 metams.
“ŽVAIGŽDES” ADMINISTRACIJA 

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

Į BALF seimą buvo išrinkti ir 
dalyvavo keturi atstovai, bū
tent, A. S. Trečiokas, Vladas J. 
Dilis, Vincas Ambrazevičius ir 
Ieva M. Trečiokienė.

Kad ateityje būtų galima tin- 
kamiaus priimti pribuvusius į 
New Yorko prieplauką iš Euro
pos lietuvius pabėgėlius, tai 
BALF 3 skyrius rengia ypatin
gą vakarą, lapkričio 8 d., 8 vai. 
vakare, 180 New York Avenue, 
Newarke ir prašo visus intere-

t
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Ir čionai lietuvių skaičius žy
miai sumažėjo, nei pusės jau

vo parapijos klebonų ir parapi
jų. Jų jaunos širdys vykdamos 
į šį metinį savo suvažiavimą 
turėjo daug prakilnumo. Jų kal
bos, išduotos atsakitos iš perei
tų metų atliktų darbų parodė, 
kad Naujosios Anglijos lietu
vaičių merginų Sodaliečių dar
bai verti didžiausios pagarbos 
ir pagyrimo.

Mes mokėkime melstis už jas. 
Lai Gerasis Viešpats laimina ir 
toliaus Merginų Sodaliečių or
ganizaciją ir jų darbštų Dvasios 
Vadą kun. Albertą Abračinską, 
kuris taip uoliai ir pasekmingai 
moka jas vesti lietuvybės, kata
likybės ir dorybės keliu prie 
šviesesnės ateities, gerovės.

I

i Lenkiu savo galvą prieš Soda- 
lietes ir sakau, kad jos stipriai 
gyvuoja. Apie jų mirtį ir nepa
sisekimą... tai paika kalba...

Merginos Sodalietės leiskitės 
toliaus į ateitį. Neškite savo pa-

I

santus dalyvauti. Įžanga tiktai 
50c., o naudos labai daug, nes 
visas gautas pelnas skiriamas 
Lietuvos pabėgėlių naudai. Ren
gimo komisijos narės: Ona Gri- neliko, kiek jų prieš 30 metų 
malausikenė, Ona Areliūnienė,' Kevvanee buvo. Bet visgi galima 
Felicija Kasaitienė, Antanina1 pažymėti, kad iš likusiųjų di- 
Baranauskienė ir Teklė Grybai- džiumoje yra geros valios ir šu
tė, pareiškė, kad rengiamo va- sipratę žmoneliai. Jau nuo 1912 
karo programo dalia yra paslap- metų, turi gražią Šv. Antano 
tis, kurią bus galima mižinnti bažnyčią ir tinkamai palaikomą, 
tiktai pribuvus į parengimo va- • Lapkr. 3 dieną iki 7, Šv. Anta- 
karą. j no bažnyčioje bus laikomos mi

sijos. Lapkr. 8 d., rytmetyje 40 
vai. atlaidai prasideda. Užsi
baigs lapkr. 10 dieną, vakare. 
Pamokslus rytmečiais ir vaka
rais sakys plačiai žinomas kun. 
dr. A. Bružas. M.S., lietuvių ir 
anglų kalbose. Klebono kun. S. 
J. Bartkaus geras tikslas yra, 
todėl seni ir jauni lietuviai tin
kamai galės pamokslų vertę su
prasti ir naudotis misijų ir 40 
vai. atlaidų dvasiniu turtu. Tin-

■ karnas dvasinio gyvenimo rei- 
į kalų atnaujinimas, kiekvienam 
iš mūsų turi būti labai svarbu, 
nes kaikuriems iš mūsų gali bū
ti paskutinės misijos ir pasku
tiniai atlaidai. Vargšas.

I

!
BALF 35 skyrius minės savo 

dviejų metų įsikūrimo sukaktį 
lapkričio mėn. 1 d., 8 vai. vak., 
180 New York Avė., Newarke ir 
todėl į šį susirinkimą kviečia vi
sus narius būtinai atsilankyti ir 
interesantus atsivesti.

A. S. Trečiokas, Sekr.

Publication Announcement 
THE

STORY OF LITHUANIA
By

BEV. THOMAS G. CHASE
With a Forevord by 

VVILLIAM HENRY CHAMBERLIN

$3.50 - Postpaid

A complete history of the Lithuanian nation graphically and accur- 
ately related in twenty-nine chapters. Maps, chronok>gy, bibliography. 
390 pages.

The story of a people living on the eastern Baltic shores of Europe: 
their early origins; their extensive independent statė from the thirteenth 
to the nineteenth century; their subjection to the Tsara during the nine- 
teenth century; their struggle to preserve the native language, which had 
been outlaved and bannedby the Rusaian conąuerors; their independent 
Republic of three million people during the tvventieth century; their 
experiences during the Russian invasion of 1940, during the German inva- 
sion of 1941, ąnd during the second Russian occupation which began in 
the summer of 1944.

In the forevord, Mr. Chamberlin writes: “Father Chase’s work filis 
a gap in historical literature and deserves a wide reading. He carries the 
story of the Lithuanian people from early, almost prehistoric, times to 
the present day... As a reference work on Lithuanian history it is highly 
valuable.”

SPECIAL ORDER FORM

DARBININKA8
366 W. Broadway
So. Boston 27, Maso.
Please send me........copies of THE STORY OF LITHUANIA by Thomas
G. Chase.

I enclose $....................... ......................
•' t

Name ................................................... ........................... ......... ..........................
JLddreaa (Street and Number)...........................................................................—2T

City............................. L— Postai Zone------ Statė........................ ......................... .

*

Raminančioji jo 
žiluma palengvina kankynę

STRĖNŲ GĖLOS
• Prisidėk prie milionų tų. kurie 
prisieka’tja Johnson s NUGAROS 
KLASTERIU—pagamintu taip, kad 
greit palengvintų nugaros skaus
mus. Daktarų išbandymai šimtams 
žmonių jrodo. kad jis patarnauja!

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

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

Juozas Kasinskas
Ine.

Laidotuvių 
Direktorius

602 Washington Blvti 
BALTI  M0P.E 30, Md.

Tel. Lexington 8595
Llmoalnal <MI visokiu reikalu 
Patarnavimas Dieną Ir Naktį

J
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VIETINES ŽINIOS
rą vadovybėje Povilo Sako 
Bostono populiarius ir visų mė
giamus solistus — Antaniną 
Grabijoliūtę ir Dr. Juozą Anta
nėlį; Lawrence lakštutes

. Stellą Raznauskaitę ir .Izabelę 
i Zalubaitę. Be to išgirsime nau- 
. janyfoę, tai nesenai' įš Pary- 
. žiaus atvykusią Lietuvos mo- 
į kyklų auklėtinę — Vytauto Di

džiojo Universiteto zstudentę, o

Lietuviškos dainos mylėtojai 
(o kas iš lietuvių nemyli dai
nos?) turėsime progos išgirsti 
mūsų jauniausią, bet jau spėju
sią pagarsėti gražiabalsę daini
ninkę lakštutę S. Griškaitę. Ją 
išgirsime “Darbininko” ruošia
mame šauniame koncerte mūsų dabar studijuojančiu dentisteri- 
žymiausiam rašytojui - poetui . 
kun. Dr. K. Urbonavičiui pa
gerbti, lapkričio 3 d., 1946, So. 
Bostono High School, jo didžiu
lio veikalo “Vytis ir Erelis” pa
sirodymo proga.

S. Griškaitė .nors dar jaunu
tė (liekna graži kaip lelijėlė), 
bet jau kelis metus dainavusi 
Philadelphijos Operoje, daina
vusi po Amerikos didmiesčius, 
o dabar dainuoja New Yorko o- 
peroje. ,

Bostono ir Naujos Anglijos 
lietuviai, beabejo gausiai su
plauks į šią lietuvišką dainos 
meno šventę — “Darbininko” 
koncertą, kur be Griškaitės iš
girs didžiulį ir harmoniningą 
Šv. Pranciškaus parapijos cho-

ją Tufto Kolegijoje -2- Bronę 
Budreikaitę. Ji padeklamuos 
Lietuvos poetų kūrinius. Todėl 
atidėję visus reikalus į šalį pa- 
sistengkime iš arti ir toli, su-; 
plaukti lapkričio 3 d., į So. Bos
ton High School auditoriją ir 
dalyvauti toje lietuviškos dainos 
šventėje., ' ''

Dainos Mėgėjas.!

ŽINUTES

i «N. JONAS IIKBNATONI8, 
nuolatinis "Darbininko” ben- 
dradarbiS. ir koncerto rengimo 
puWjkacijqp ’ būsųkūMtos.; Jl» 
stengiasi, kad kuo daugiausiai 
žmorįių atvyktų iš Lawrence, 
Mass. J . ’ • i •
----r-r—r——■—*—■'.* x . ■
Jasionienė, Ona Gaubienė, Ju
lius Mačiulienė, Pranas Lingis 
$6. Vladas Tamulynas $4, ir 
Magdalena Pašakamienė $2.

Aukos. Moterų misijų intenci
jai aukota $15. Gėlėms Kristaus 
Karaliaus dienai papuošti alto
rius.

Bažnyčios taisai aukavo po 
$10 — Petronėlė Benulienė ir 
Simonas Razvadauskas; po $5

: — Adolfas Naviekas, Domicėlė

HAisfirfmi«—1—;-----------------
* z

■»
Lietuvs Generalinio Konsulato New

r * * ’ . X

Yorke Paieškomi Asmenys:

Pradžia 4-tame pusi.
ŠULMISTRAS, Andrius, gyv.

4041 W. Archer Avė., Chicago,
.m. /i v-

TAMOšiūNAS, Alfonsą?, ki
lęs ž Rozalimo h* šėlnfa.
, TITgJNIS, Stasy*, sūnus Pet- 
ydį, ii -Ažonių Hm., Skiemonių vi., 
%tefaiėaps. I
F ’ TKDONIS, Antenas ir Jonas,! VUOSAITIS, Antanas, iš Jan- 
i»Ma»s vai., tiliy aps. i k4 val” šaki^ aPs- 
į- TŪNUSATTK . i VILTRAKIS, Kazys.
: URBANAVIČIUS, Petras, iš į VISOCKAS, Ignas, iš Vaišno- 
Jank^ val, gy*. km > Gruzdžių vai.. Šiaulių
W>je, Atves

E VAJCnSK-U^AS, Antanais ir j
VtivMrtifim; AmsUm, liroftai Daukšių vaL,

' Viktoro M . jp šmoto,
Scottland mieste.

.VAICEKAUSKAS-
sūnus Petro, iš Darbėnų parap., 8ios
Kretingos kps., gyv. Pittsbur-: Bostone, Kant Street 16, kilusi 
ghe Pa Kirsnokiškės km., Pilviškių

1 VAIČIULIS, Liucija Liudvika, val - Vilkaviškio aps.
oimHci riruitrmo Qimnnn WERMOUSKY -

•9

vai.
j VIŠINSKIENĖ - Dargužaitė, 
Kazimiera, iš Šilalės vai., Tau
ragės aps.

VITKAUSKAS, Vincas, iš Ig- 
lininkų km., Merkinės parap.

VOLUNGEVIČIUS, Adolfas 
ir Vincas, iš Merkinės parap.

,aps.
’ VOVERAITIENĖ, Marijona, 

’ , Marijampolės 
aps. ir vyras Voveraitis, Mikas, 
gyv. Detroit, Mich.

Juozas,' VYŠNIAUSKAITĖ, ištekėju- 
pavardė nežinoma, gyv.

ADV. JUOZAS B. GAILIUS, 
“Darbininko” rengiamo koncer
to, pagerbti kun. dr. K. Urbo
navičių, tikietų platinimo komi
sijos pirmininkas ir koncerto 
Rėmėjas. Jis deda pastangų, 
kad šis pagerbimo koncertas 
pavyktų visais žvilgsniais. Adv. 
J. B. Gailiaus biznio įstaiga ran
dasi — 317 E St., So. Bostone.

ĮVAIRŪS SKELBIMAI
PARSIDUODA 9-nių šeimy

nų apartmentas su visais įren
gimais, apšildomas karštu van
deniu. Apartmentas geras ir ge
roje vietoje. Galite pasiteirauti 
telefonu — COL 6506 ar aplan
kyti asmeniškai 467 Columbia 
Road, Dorchester, Mass.

9

REIKALINGA kepykloje dar
bininkai patyrę arba nepatyrę 
išmokti darbą. Geros valandos. 
Atlyginimas geras. Gera vieta. 
H. J. SEILER CO., 110 Norway 
St., Boston. (18)

REIKALINGA
solderers, asembleriai dirbti 
prie radio darbų. Puikios darbo 

sąlygos. Atsišaukite:

AUTOMATIC RADIO MFG., 
CO. Ine., 

122 Brookline Avė.,
Boston, Mass.

(22)iš

Erlingytė, 
ir vyras Karolis, gyv. Čikagoje.

ŽICKUS, Antanas ir Žičkytė, 
Ona, gyv. Peoria, III.

ŽUKAUSKAS, Karolis, kilęs 
iš Rietavo, gyv. Čikagoje.

ŽUKAUSKIENĖ - Gudiškytė, 
duktė Antano ir Marijonos, iš 
Antkalniškių km., Plokščių vi., 
Šakių aps., gyv. Brooklyne. 

I ZUBRICKAS. Antanas, l
► vai., Seinų aps., 

į gyv. kuriame tai Pennsylvani-

gimusi Bostone, duktė' Simonoj 
j Vaičiulio, kilusio iš Kaukolinų 
i km., lankėsi Lietuvoje, vėliau

Sekmadienį, 3 v. p. p., sekmin- gri^° Bostonan.
gai baigėsi vyrų metinės misi-Į VALAVIČIUS, Antanas 
jqs. Vyrų labai daug susirįnko. šeima, kilęs iš Lekėčių vai., 
Kuri. Virmauskis už misijų pa-;^ aps. ‘ 
sėkmes dėkojo Dievuli, misi jo-! V^LENTYNAS, Jonas, 
nieriui kun. Dr. Juozui Vaitke-Jnu^ Jono, iš Radviliškio.

VALSKRS, Juozą?, sūnus Juo
zo, iš Kurklių vai, Tauragės ap.!

VARKALA, kilęs iš Pakuonio! Leij^lmgi0
v3,1. ir

VARNIENĖ - Juodgudaitė,, i°s mieste> 611 Pine Street. 
iš Sližių km:, Papilio-vai., Biržų ZUBRICKAS, Jurgis, ir Zub- 
aps!, vyras VarnysZAntanas ar'nckas’ Pranas’ sūnus Juozo’ iš 
Kazimieras, ir vaikai Antanas j &al^~ aps.
ir Vanda.

VENCKUS, Domininkas, iš I
Rietavo vai., Telšių aps. į

VILČINSKAS, Petras, jo žmo
na Uršulė ir sūnus Petras, 83

vičiui ir vyrams.

Tel. TROwbridg» 6330

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

DAKTARAI

(REPŠYS)
Lietuvis Gydytojas 
278 HARVARO STREET

Kampas Inman arti Centrai Sq 
CAMBRIDGE, MASS. 

Ofiso Valandos 2—4 Ir 6—8.
i

A. J. NAMAKSY 
RE AL ĖSTATE A INSURANCE 

414 W. Broadway 
South Boston, Mass.

Office Tel. So. Boston 0848

Res. 37 Oriole Street
West Roxbury, Mm 

TeL Parkway 1233-W

VALAVIČIUS, ir 
Ša-

sū- i

iš

I

iš 
jo

Saliome Dravinskaitė ištekėjo 
už Alberto Cournoyer ,spalių 20 
dieną. . • •_ , .

Tą pačią. (įieną išdėjo Uršulė 
Švagždytė už Antano Monaco, 
gyv. 366 W. 4th St.

Darbuotojos ponia J. Cūnįenė 
’ rir'D. A. Zaletskienė, šiomis die

niomis atstovauja So. Bostono 
■Federacijos skyrių, Lietuvių,

> ZABLOCKAITĖS, Kazimiera 
ir Karolina, kilusios iš Karte

nos. Karolina ištekėjusi bene už 
i Schonchonwald.

ZACHARKA, Ciprijonas. 
ZAUKAS, Vladas, gyv. Brook-Kataliku kongrese, New: Yorke. Maujer St., Brooklyn, N .Y. 

__________ VILIMAS, Kazys, -sūnus, Ka-ilyne’ Betnlock St., 1«8 ar 186.
’ Didelės iškilmės. Šią savaitę!™- “ Punkiškių km., Šimonių ZUBAS, Antanas ir Zubas,

w - U 'v.\

V. BALUKONIS, 
didelis “Darbininko” prietelius 
ir rėmėjas. įstojo į “Darbinin
ko” rengimo koncerto Garbės 
Rėmėjus ir pasižadėjo koncerte 
dalyvauti su visa šeima. P-nas 
V. Balukonis yra -savininkas 
So. Boston Cafe.

Pristatome Alų ir Tonikų
g Mes turime 11-kos rūšių alaus ir įvairių tonikų. Mes alų ir 
S toniką pristatome vestuvėms, į namus, krikštynoms, parems 
y ir piknikams. Patarnavimas skubus ir mandagus- Saukite: 
| BOR1S BEVERAGE CO. į .

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

i! 
i! 
i! 
i!
i
i

Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims yra

SOUTH BOSTON CAFE
VINCAS BALUKONIS, 

Savininkas

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

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

Arkivyskupo Cushing, D. D.. ■
■'vadovybėj ir įsakymu įvyksta SMARKIAI RUOŠIASI 
'didelės iškilmės.

Spalių 25, prasidės Krikščio
niško Mokslo draugijos Kongre
sas, Copley Plaza viešbutyje 

Spalių 26 d.. 12 vai. kalbės per 
. WC0P Popiežius Krikščioniško 
, mokslo draugijai.

Spalių 27 d., 10:30 įvyks iškil
mingos pamaldos Boston Gar- 
den arenoje.

! Vakare čia bus viešas minimos 
! draugijos susirinkimas.

Arkivyskupo ‘ įsakymu visose 
parapijose yra iškilmingos pa
maldos ir parengimai spalių 27. 

Šv. Petro par. bažnyčioje 
Kristaus karaliaus dienoje šv. 
misios bus paprastu laiku. 9 v.‘ 
mišias pamokslą sakys kun. dr. 
J. Vaitkevičius. MIC.

10 vai. mišiose prašome visų 
draugijų valdyboms dalyvauti 
su ženklais ir vėliavomis. Kun. 
dr. Vaitkevičius, MIC., sakys 
iškilmėms pamokslą.

3:30 v. yra šiai dienai pagerb
ti parengimas,. teatras.

Arkivyskupas nori, kad visi 
katalikai išklausytų šv. mišių, 
eitų prie Sakramentų, — ypač 

tos.die-

Į KONCERTU

So. Bostono lietusiai smarkiai 
ruošiasi į “Darbirthfko” koncer
tą, kuris įvyks lapkričio 3 d., 3 
vai. p. p., So. Boston High 
School Auditorijoje.

P-nia Eva Kuderšuskienė bu
vo paėmus glėbį tikietų ir visus 
pardavė. Ji dabar paėmė dau
giau tikietų.

.Jonas, sūnus Domo, kilę iš Nau
jamiesčio vai., Panevėžio aps., 
gyv. Bostone ir Čikagoje.

ZUBRICKAS, Jurgis ir Pra- 
km., šakių 
Ohio.
iš Labanoro

kaitė, Marija, vaikai Vinco, 
Pajevonio, Vilkaviškio aps.

ŽITKAUSKAS. Izidorius. 
Pažerėlių vai.. Šakių aps. ir 
šeima.

ŽUKAITIS, Feliksas, iš Ario
galos.

ŽUKAUSKAS, Antanas, iš Ci- 
naikų km., Žąslių vai., Trakų 
aps., gyv. Lawrence, Mass.

ŽUKAUSKAS, Vincentas, iš 
Žąslių, Trakų aps., gyv. Law- 
rence, Mass.

ŽILINSKAITĖ. Joana, iš Pa
pilio vai., Biržų aps.

ŽVIRGŽDINAS. Pranas ir 
Stanislovas, iš Židikų vai., Ma
žeikių aps., gyv. Brooklyne.

ŽMUIDIENĖ, Ona iš Igliškė
lių vai., Marijampolės aps., gyv. 
Philadelphia. Pa.

ŽUKAUSKAS. Pranas, turįs 
brolvaikį Feliksą, gyv. Čikago
je-

ŽUKAUSKIENĖ, Ona. duktė 
Kazimiero, gyv. Waterbury, Ct. 

Ieškomieji ar apie juos žinan
tieji maloniai prašomi atsiliepti: 

CONSULATE GENERAL
OF LITHUANIA

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

nas, iš Plioriškių 
aps., gyv. Dayton,

ŽALA, Kazys,
m., Utenos aps.

ŽIEDELIS. Povilas, iš Laibiš- 
kių km., Deltuvos vai., Ukmer
gės aps., gyv. Boston. Mass.

ŽILINSKAITĖ .Cecilija, 
Pajevonio, Vilkaviškio aps.

ŽILINSKAS, Jonas ir Žilins-

iš

Draugijų Valdybų Adresai

ii

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JO8 
PO OLOSA-MOTINOS 4Ve.

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

Tel. So. Boston 1298.
Vice-Pirmininkė — B. Gailiūnien*, 
Prot. Rašt. — Ona Ivaškienė,

440 E. 6th St, So. Boston, Mass. 
r 8 Winfield St., So. Boston, Mm. 
Finansų Rašt. — B. Cūnienė,

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

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

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

Kasos GI. — Elzbieta Aukštikalnyte, 
110 H St., So. Boston, Mta. 

Draugija savo susilrinkimus laiko kas 
. antrą antradienį mėnesio, 7:30 vai.

vakare, Parapijos salėje, 492 B. 
Seventh St. So. Boston, Mass. 

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolų raitininką.

Ftrmlntakaa — Juozas Svagždys, 
<01 6th SL, So. Boaton, Mase.

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

Prot. Rašt — Jonas GUneclda,
S Thomas Pk., So. Boston. Msss 

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

Odininkas—Stasys K. GriganavlCtus,
699 E. Seventh St, So. Boston, Mass 

■ariaUta — Janas Zaikta,
787 E. Broadway, So. Boston, Mass 

Draugija laiko susirinkimu* kas tre
Oą sekmadienį kiekvieno mėnesio 
2 vai. po pietų. Parapijos salė:
492 K. 7th SU.. So. Boston. Mase

trumpai

Balsuok Už Laisnį

REIKALINGI
užlaidų operatoriai su patyrimu.
Darbas geras. Atlyginimas tin
kamas. Atsišaukite —

HL B CURTAIN CO.,
75 Kneeland St., Boston, Mass.

(18-22)

PARSIDUODA South Bosto
ne 3-jų šeimynų namas su 4-5-5 
kambariais. Irgi 2-jų šeimynų 
namas su 4-4 kambariais su 
krautuve. 3 garadžiai. Geras in- 
vestmentas. Atsišaukite — 
BLU 6872. (25)

IŠSIRENDAVOJA dėl mažos 
šeimynos 4 kambarių flatas. 
Renda prieinama. Atsišaukite, 
vakare, 303 Canton St., No. 
Randolph, Mass. Tel. 0177-W.

(18-21-25)

Reumaiiski Skausmai
Deksnio Galinga Mostis. sudaryt* 

iš daug skirtingų elementų, turi sa- 
Ivyje galingą šilimą, šildydama ga

lingai. ištarpins Reumatiškus skaus
mus. rankų, kojų skaudėjimą ir tir
pimą. dieglius, šaltį. Daugumui žmo
nių pagelbėjo ir tamstai pagelbės. 
Nelauk ilgiaus, ale tuojaus įsigyk 
DEKENS OINTMENT. arba rašyki
te į dirbtuvę. Kaina 2-oz >1.00; 4-oz. 
>2.00. Ekstra didelė dėžė 16-oz. >5.00. 

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

Piliečiai neturėtų praleisti ne
balsavę už tris paklausimus ant! 
balloto apie alkoholinius gėri
mus. Per juos piliečiai galės 
pareikšti ar jie nori tvarkingos 
valdžios kontrolės alkoholinių 
gėrimų, ar nori, kad sugrįžtų 
prohibicija su jos racketyriais, 
bottlegeriais ir betvarke.

Prohibicijos sugrįžimas išmes
tų tūkstančius darbininkų, ku
rie dabar dirba alkoholio pra
monėse ir prekyboje ir atimtų 
iš valdžios milijonus dolerių mo- 
keščių.

Pereituose
metais daugiau kaip pusė 
jono balsuotojų nebalsavo 
klausimais. Taigi šiais metais 
apsižiūrėk, kad paduotumei sa
vo balsą ant šių trijų paklausi
mų.

rinkimuose 1944
mili-

So. Boston Fumiture C*.
Matrasai naujai perdirbami. 
Kainos pranešama iš anksto.

380Vž West Broadway, 
Tel. ŠOU 2758 

Jūsų kreditas geras. 
Pristatymas skubus.

GRABORIAIGRABORIAI

Politiškas Skelbimas

šiais

Skl.

Užsisakykite Tonika Pas Mus
Pristotam geriausį toniką 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir visokiems 

Parengimams. 
Kainos prieinamos.

Myopia Ctub Beverage Co.
CiUftad Aw« Islington Mass.

Tel. Dedham 1304^W
PRANAS (rERULSKIS, Namų Tel. Dedham ĮSOlf-R

jaunimas ir dalyvautų 
nos parengimuose.

• » ' . ...

Spalių 20 d., mirė,
sirgęs Juozapas Kybartas, savo 
namuose, 87 -W. 7th St., 85 me
tų. Amerikoje pragyveno 40 
metų. Paėjo Luekės parapijos, 
Paliko moterį Oną (Gudaitytę), 
vien< dukterį Ir dil’sūhų: Laido
jamas trečiadienį iš šv. Petro 
parapijos bažnyčios, 9 v. r.. 
Naujos Kalvarijos kapuose.

A .a. Juozapas buvo labai ra
mus žmogus. Jis priklausė prie 
Šv. Petro ir' Povilo draugijos, 
prie vardo vyrų draugijos, prie 
šv. Juozapo draugijos • Cam- 
bridge .prieš šv. Kazimiero dr- 
jos So. Bostone ir Piliečių^ klū- 
bo. Velionis pašarvotas pp. 2a- 
letskų'koplyčioje; 564 fc.' Bf’oad- 
way, So. Bostone.

Melskimės už mirusius!

ŠURUM-BURUM

2»'« •*

! f , I

Garbė kritusioms kariams už šios šalies taisvę. 
Gailesčio at jautimo ranka tebūna ištiesta karo 

invalidams - ligoniams gufintiems karo ligoninėse.
ŠEŠTADIENĮ,

Spalų-Odober 26 d., 1946
6:30 vai. vakare,

STEPHEN DARIUS POST No. 317, 

POSTO NAME 
ruošia šokus — Šurum-Burtim.

Visas pelnąs skiriamas sužeistiems kariams 
gttfmtoems karo ligoninėse.

RENGĖJAI.

i -

I

TRAO*

Jūsų darbas 40 valandų sa
vaitėje. Gaisrininkai 
sutrumpinti jų darbą iki 48 
vai. Balsuok 
kričio 5.

VOTf FfS yM •• fe 
----- ee NQV. 5
‘Shall secticn fifty-eight B o! dup- 

»er forty-eigbt ©f the Gene-J Lavs. 
providing foc « 
urek for permanant _____
departtnenr$. be accepted?

prašo

441TAIP” Lap-

I
!

CofTy^jght liscr j 
it members of fu* J 
aCCCTHed’*’ 5

z

Dantei J. Goggin
28 Garner Road. Dorchester

*8 HOURS FOR F!REMEN .

5

ZALETSKAS
564 East Broadway
SOUTH BOSTON, MASS.

Graborial Ir toalsamuetejal 
Patarnavimas dieną ir naktį 

Kaplyeto ftermenime dykai 
NOTART PUBLIC 

Tai. ŠOU Boston 0818 
8OU Boeton 2808

FUNERAL

B. A. Zaletskaa, F. E.



renktadien: Spalių. 25 d.. 19-r6 darbininkas
■ ■ ■■■ • * .*• ■ ’•

mi gilaus tikėjimo , žmones, jie 
rado stiprybę ir kantrybę rasl- 
doje ir sakramentuose. Nuo pat 
įsikūrimo Švč. Vardo Dr-jos vy
rams ir Altoriaus ir Rožančiaus 
dr-jos moterims, Kazimieras ir 
Agota priklausė į tas dvasinius 
draugijas. Buvo gražu matyti 
kaip abu senukai už altoriaus 
grotelių mišių metu kalbėjo ro
žančių. Ilgiausių metų mūs j 
gerbiamiems ir pavyzdingiems 

i jubiliatams!

i NEW BRITAI! CONN.
Keturiasdešimt s valandų

laidai prasi Įėjo Šv. Andriejaus padangę remia,
bažnyčio je pereitą sekmadienį q jį tokia žema, žema, 
su iškilmingomis šv. mišiomis < o tu įjer ^,ętknąsau 
11 vai. ryta. Šv. mišias atnašavo; pjnį j:ajp vaikas verkdama, 
kun. Matutis: jas asistavo dea-1 
konu, kun. Gidžiūnas. O.F.M., ir j 
kun. Bene^evičius sub-deakonu. i ^rd 
Kun. M. A. Pankus, klebonas. 1 Pastogės — galvai nuo lietaus, 

Visi atsiminkite balsuoti lap- buvo apajg., vedėias. šv. Cecili- dcd:s tau kely negieda,
krivio 5. nes tai yra jūsų prie- jos chorrs. n. Izabelės Degutie- 
dermė. . nės vadovybėje įspūdingai gie-

Mes visi, kaipo lieturiai. at- dojo lai’^e šv. mišių. Didysis al- 
jauskime ir balsuokime už Ber* torius buvo labai skonihgai pa- 
nard Jenuss iš Kearny, N. J.. pUo.-stas gėlėmis ir palmėmis, 
mūsų jaunuolį, kuris neseniai Procesijoje dalyvavo Marijos 
grįžo iš karo ir yra pasiruošęs. Saikeli ų draugija. Sodalietės ir 
darbuotis visuomenės naudai. Tretininkės 
ypač mūsų lietuviams. ’ 
dauguma gyvena Kearny.

HYTIMI —
VALSTYBIŲ ŽINIOS

€

HARTFORD. CONN KEARNY, N J

ė o

ieškai žemės pėdai,

LDS Conn. apskričio metinis 
suvažiavimas įvyks spalių 27 d. 
Švč. Trejybės lietuvių parapi 
jos mokyklos svetainėje. Šuva-' 
šlavimas prasidės tos parapijos 
bažnyčioje. 10 valandą rytą šv. 
mišiomis už mirusius ir gyvus 
narius. Sesijos prasidės 1 vai. 
po pietų svetianėje, 339 Capitol 
Avė.

Vietiniai LDS G kuopos nariai 
laukia daug atstovų ir svečių- 
viešnių iš kitų kolonijų. Iki pa
simatymo suvažiavime!

LDS G kuopos \aldyba.

i

Nesiūlo poilsio saldaus.

Žiluos kalnuos paklydo žvilgs
niai

(O. nesvetingieji kalnai!) 
Ir susipainiojo tau žingsniai 
Ir kur keliaut nebežinai.

Jastrzemski - Palumbo

Tą patį rytą 10 vai. jaunuoles 
Jonas Jastrzemski paėmė sau 
moterį p-lę Glorią Palumbo. 
P-lė Palumbo, lietuvaitė kilusi iš 
Scranton, Penna. pasirinko vy/ą 
karį iš Cumbola, Pa. Kun. Anta
nas Dubinskas priėmė jaunųjų 
pasižadėjimus ir atnašavo šv. 
mišias. Vestuvių puota įvyko 
Lietuvių Svetainėje. Puotoje da
lyvavo svečiai iš visų Amerikos 
kampų. Kad ir trumpam laikui 
buvo atvykęs klebonas pasvei
kinti jaunuosius ir susipažinti 
su jų giminėmis. Sveikiname po
nus Jastrzemskius ir linkime 
jiems gausiausių Dievo malon j 
jų naujam gyvenime.

. šv. Vardo draugi- 
^Uf ^Jos nariai nešė baldakimą’.

Vakare. 7:30 vai., mišparai 
i buvo iškilmingai atlaikyti. Po 

i klausė 
išpažinčių. Per visus atlaidus la
bai daug žmonių priėjo prie Die
vo stalo. Antradienio vakare....... _ • Kristaus Karaliaus sventeje,atlaidai užsibaigė vėl su proee- spalių 27 d., /vyksta antroji 

Connecticut valstybės Šv. Pran- 
Pirmadienio rytą, 9 vai. šv. ciškaus mylėtojų ir Tretininkų 

šv. Andriejaus 
Posėdis prasidės 1 

j vai. Tikimės, kad iš visų lietuvių 
į Connecticut valstybės kolonijų 

Spalių 23 d., prasidėjo Treti- pribus delegatai-ės. 3 vai. baž- 
ninkų rekolekcijos. Pamaldos nyčioje bus sakomas pamokslas, 

i įžadų atnaujini- 
vakarais 7:30. Rekolekcijų ve- mas, maldos ir generalinė Abso- 
dėjas buvo kun. Victoras Gi- liucijt; gi 4 vai. salėje Tėv. Gi
džiūnas, O.F.M. Buvo labai ge- džiūnas, O.F.M., laikys paskaitą 
ra proga visiems susipažinti su ir Tėv. Vaškys, O.F.M., kalbės 
Trečiojo Ordino idealais. apie “Trečią Ordiną ir Taiką”.

žili kalnai padangę remia,
O ji tokia žema, žema, 
Otų )>ersvetimą sau žemę 
Eini tik vargą rinkdama.

B. Brazdžionis.

Spalių 20. virš 80 vyresniųjų i 
moterų grupė važiavo dviem bu-i^^ sv^iai 
sais į Mother Cabrini Shrine į 
New York. Nuotaika visus džiu-I . gino. _________

Jau yra suorganizuota mūsų sija ir litanija, 
parapijos CYO basketball ko
manda. Seselės ir berniukų So- ... , , ,, ,. .. . misios buvo laikomos uz Lietu- Konferencija,dailei ja vra labai dėkingos uz • , . . .. . _ . ..... .. vą. kurias užprašė sv. Rozan- parapijoje.

į čiaus draugija.suteikė \ vrų Sv. \ ardo draugi-1 
ja. Ji aukavo $200.00 Seselėms 
pagelbėti.

Kunigas L. Vaicekauskas pa-j buvo laikomos rytais 9 vai. ir iškilmingas 
šventino Panelės Marijos at- —’---- ’ * -- —- ”
naujintą stovylą laike 9 vai. 
šv. mišių. Apie 30 Sodaliečių da
lyvavo su procesija ir giedojimu 
litanijos. A.E.S.

Maldos Apaštalavimo drau
gija ruošiasi iškilmingai švęsti 
Kristaus Karaliaus šventę spa
lių 27 d. Užprašė iškilmingas šv. 
mišias už gyvus ir mirusius na
rius, kurios įvyks parapijos 
bažnyčioje 8:30 vai. rylą. Laike dideI? finansinę pagalbą, kurią 
šv. mišių nariai bendrai priims 
šv. Komuniją. Po šv. mišių bus 
naujų narių priėmimas. Draugi
jos vaidyba kviečia visus narius 
ir kitus dalvvauti.

ŠTAI ŽYGIUOJA GYVIEJI KEPSNIAI. —
Linksmi ir pirkėjai, kai gyvulių pirkimas ir vėl 
pradėjo riedėti po senovei.

i1
BALF 12 skyrius ruošia va- . 

karėlį sekmadienį, lapkričio 3 d.. ] 
5 vai. vakare, parapijos mokyk- ] 
los svetainėje. 339 Capitol Avė.

Šio vakarėlio tikslas sukelti 
fondą dėl mūsų brolių ir sesučių 
ir našlaičių, kurie gyvena ištrė
mime. šelpimo.

Rengėjai kviečia visus tame, 
vakarėlyje dalyvauit.

Dabar pas mus prasidėjo dra
bužių ir kitų daiktų rinkimo va
jus. Kviečiami visi į darbą! Vi
si. kurie turi ^drabužių ar kito
kių reikalingų daiktų, kviečia
mi aukoti ir atnešti į parapijos 
mokyklos kambarius. Ten via 
žmogus, kuris priims atneštus 
daiktus. Jeigu kam nepatogu at
nešti. tai pi-ašome pašaukti te- 
lephonu: 5-1373. ir kas nors nu
važiuos tuos daiktus paimti.

Vardu visų nukentėjusių nuo 
karo ir vargstančių mūsų brolių 
i rsesučių kviečiame dalvvauti 
vakarėlyj ir prisidėti darbu ir 
aukomis. Vienas iš Rengėju.
_______ ___________ ‘ I

i

(Politinis Skelbimas)

Publication Announcement
THE

STORY 0F LITHUANIA
By

REV. THOMAS G. CHASE
With a Foreword by

VVILLIAM HENRY CHAMBERLIN
$3.50 - Postpaid

A complete history of the Lithuanian nation graphically and accur- 
atelv related in twenty-nine chapters. Maps, chronology, bibliography. 
390 pages.

The story of a people living on the eastern Baltic shores of Europe: 
their early origins; their extensive independent statė from the thirteenth 
to the nineteenth century; their subjection to the Tsars during the nine- 
teenth century; their struggle to preserve the native language, which had 
been outlawed and banned by the Russian conųuerors; their independent 
Republie of three million people during the twentieth century; their 
experiences during the Russian invasion of 1940, during the German inva- 
sion of 1941. and during the second Russian occupation which began in 
the summer of 1944.

In the foreword, Mr. Chamberlin writes: “Father Chase’s work filis 
a gap in historical literature and deserves a wide reading. He carries the 
story of the Lithuanian people from early, almost prehistoric, times to 
the present day... As a reference work on Lithuanian history it is highly 
valuable.”
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Nauji Bažnyčios Geradariai
Vėliausiai bažnyčios atnauji

nimui aukavo: Juozas ir Ieva 
Matulevičiai $10, Viktorija Gen- 
sevičienė $15, Jonas Jasaitis ir 
žmona $10, Antanas Kablis ir 
žmona $10, Eleanora Pečiulytė 
$5.00, Vincas Krikščiūnas ir 
žmona $5.00, Marė šeškiūtė 
$7.50, Barbora Sarapienė $5, 
Elžbieta Mačienė $5, Agota 
Kendrick $5, Uršulė Žalegirienė

gungis, senukas, sulaukęs virš 
80 metų amžiaus. Kun. dr. Men
delis atnašavo šv. mišias ir atli
ko apeigas ant kapinių.

Antradienį, spalių 15 d. buvo 
nulydėtas į kapus Eduardas 
Kaubris, tik viduramžio vyras, 
auka džiovos ligos. Mirė Valsty
bės Sanatorijoj. Paliko dideliam 
nuliūdime žmoną, dukterį, moti
ną senukę ir kelias seseris. Pa
laidotas su trimis mišiomis.

SPECIAL ORDER FORM

įį° gotffiu?

I

NOV. S
Į ‘ 1

A/ctt<Aj>d fc. &*<*,*' C SnortKin. fcood, Leamęt&n.

DARBININKAS
366 W. Eroadu ay
So. Boston 27, Mass.

Pleare send me .....copies of THE S^ORY OF LITHUANIA by Thomas
G. Chase.
I enclose S
Name
Acldress (Street and Number) ............

Postai ZoneCit y Statė

Štai Tikra Tiesa Apie Tabaka
Ne Reklamos Nesąmones:

Rukik 0LD GOLDS
Dėl Malonumo!
A r ne juokingi tie visi tvirtinimai apie cigaretų 

laboratorijose bandymai ir medikališki dūmimai? 
Tamsta žinai, kad yra tiktai viena priežastis dėl ku
rios Tamsta rūkai — ir tas yra malonumas.

Cld Golds duoda Tamstai malonumą. Mes panav- 
dojame kiekvieną mokslo išradimą, kad duoti Tams
tai cigaretų. kurių skonis yra labai geras! Jeigu 
Tamsta rūkai dėl malonumo... rūkyk Old Golds! Jie 
Tamstą patenkins.

Populiaraus vardo išdirnysteje 
t* per arti 200 metų

Jei Jūs Norite 
"Treot" Vietoje 
“TreotmenU."

Rūkyk

$5, Jonas Simaitis ir šeima 
$20.00, Miliauskas nuo Belair 
Rd. $10, Vincas Velzis ir šeima 

• $25.00, Nfarcijona Padvarskienė 
$5, Jurgis ir Veronika Pabedins
kai $5, Adelė Miliauskienė ir 

I šeima $20.00, Stepone ir Kristu
pas Šilanskai $10, Kazimieras ir 
Veronika Pugevičiai $10, Kazys 
ir Bertha Vilčinskai $15, Karoli
na Tamašauskienė $10, Juzefina 
Kubilienė $5, Vincas ir Rožė Ta- 
moliūnai $5, Ona Sijavičienė $5, 
Elžbieta Sadauskienė $5, Pra
nas ir Stasė Razauskai $10, Bro
nius ir Katrė Gikniai $5.00, Sta- 

Isys Stanis ir žmona $5, Morta 
i Švegždienė ir šeima $55, Magda
lena Budėlytė $5, Minkevičiai 
Jokūbas ir žmona $10, Vincas 
Vaškevičius $15, Uršulė Miku- 
šauskienė $5, Ona Razgaitienė 
$5, Kazys ir Agota Rašlevičiai 
$15, Jonas Smalenskas $50, Bo- 

! naventūras Bilą $5, Joanna Šim- 
ikevičienė $5, Vladas Bulota $10, 
Juozas Lukoševičius $5.00, Jo
nas ir Marė Kulokai $5, Stasys 
ir Marė Jokūbaičiai $5, Pranas 
ir Ona Vasiliauskai $5, Ona ir 
Anastazija štreimikai $5, Jonas 
ir Ona Česnai $10, Salome Šal- 
kevičienė $5, Ona Pudimienė 
$5, Jonas ir Ona Rekai $10, Ma
tas Lukoševičius $10, Kazys ir 
Marė Valatkai $5, Jonas ir Ve
ronika Lukšiai $10, Ona Leiku- 
vienė $5, Mikalina Bendorienė 
$5, Salome Padzukiene $5, Mag
dalena Palovienė $10, Deltuvie
nė Adelė $10, Elžbieta Mende- 
lienė $25. Visiems geradariams, 
kuriems rūpi bažnyčios grožis 
kunigai taria didelį ačiū. Lai 
duosnusis Dievas jiems tinka
mai atlygina už jųjų geraširdin- 
gumą.

Mirimai
Antradienį, spalių 8 d. palai

dotas Antanas Nemura, gyv. 
319 S. Fremont St. Buvo vien-

šeštadienį, spalių 12 d. su tre
jomis mišiomis palaidotas stai
giai miręs Kazimieras Galinis. 
Velionio žmona mirė tik šeši 
mėnesiai atgal, beliudinti miru
sio sūnaus. Į trumpą laiką trijų 
metų išmirė visa šeima.

Trečiadienį, spalių 23 d., pa
laidotas Antanas Čepaitis per il
gus metus gyvenęs ant S. Paca 
St., o paskučiausiai ant Wash- 
ington Blvd. A. a. Antanas bu
vo auka širdies ligos. Apie 4 vai. 
ryte pasijuto sergąs, o 6 vai. 
jau buvo amžinybėje.

i Visi mirusieji buvo palaidoti 
su bažnytinėmis apeigomis iš 
šv. Alfonso bažnyčios. Už miru
siųjų vėles pridera tarti dievo
baimingą AMŽINĄJĮ ATILSĮ, 
o nuliūdusiems giminėms reiš
kiant užuojautą reikia Dievo 
maldauti suraminimo ir sustip
rinimo. Lai visi su šiuo pasau
liu atsiskyrę ragauja Viešpa
ties ramybės!

Nepaprastas Jubiliejus

Sekmadienis, spalių 20 d. bu
vo nepaprastai linksma diena vi
sai Rašlevičių giminei. Tą dieną 
suėjo lygiai 50 metų nuo to lai
ko kaip Kazimieras ir Agota 
Rašlevičiai prie Dievo altoriaus 
pasižadėjo vienas kitam. Štai 
sekmadienį, ne tik Kazimieras ir 
Agota, bet jų vaikai ir jų vaikų 
vaikai atėjo ant iškilmingų mi
šių 8:30 vai. ryte, kad tinkamai 
Dievui padėkoti už visas jiems 
suteiktas malones per 50 metų 
laikotarpį. Kun. dr. Mendelis 
sveikindamas jubiliatus priminė 
žmonėms, kad šis jubiliejus šiais 
dorovinio supuvimo laikais turi 
nepaprastą svarbą, nes 1946 m. 
vienas iš trijų šliūbų užsibaigė 
divorsų teisme. Rašlevičiai turė
jo savo kryžius, savo vedybinio 
gyvenimo sunkumus, tačiau ne
bėgo ieškoti atsiskyrimo. Būda-

Atmintini Dalykėliai
Lietuvių Svetainės Bendrov'.s 

sidabrinis jubiliejus praūžė j i 
dideliu trukšmu. šeštadienį, 
spalių 12 d. buvo koncertas, ku
riame dalyvavo Barbora Darlys 
ir vietinis dainininkas Andrie- 
kus. Penktadienį, spalių 18 d. 
įvyko šokiai, o šeštadienį, spa
lių 19 d. 500 svečių dalyvavo ju
biliejinėj puotoj. Tarp svečių 
matėsi miesto mayoras McKel- 
din, kongresmonas D’Alesandro, 
Teisėjas Wyatt ir kiti. Vakaro 
vedėjas buvo adv. Tomas Gra
jauskas. Mūsų klebonas kun. dr. 
Mendelis buvo pakviestas atkal
bėti maldą prieš ir po puotos. 
Puotos svotai buvo Juozas Ka
minskas ir žmona, Jonas Pažėras 
ir žmona, ir Enrikas Gaidis ir 
žmona. Ant kalbėtojų stalo bu
vo trys milžiniški 50 svarų kiek
vienas pyragai, kurie buvo išda- 
linit puotos svečiams. Jubiliejus 
iš visų atžvilgių nusisekė ir bus 
atmintas per ilgą laiką.

Parapijos 40 valandų atlaidai 
prasidėjo sekmadienį, 11 vai. 
ryte. Mišias atnašavo kun. sve
čias Juozapietis, kun. Coughlin. 
Jam pagelbėjo atlaidų pamoks
lininkas tėvas misijonierius kun. 
Geraldas Motėjūnas ir kun. Jur
gis O’Dea. Apeigų vedėjas buvo 
kun. Dubinskas. Mišių metu di
dysis bažnytinis choras puikiai 
giedojo. Altorius buvo pasken
dęs baltose chryzantemose. 
Procesija nepaprastai graži. pa
veikė į kiekvieno dalyvio širdį. 
Apie šiuos atlaidus parašysim 
plačiau kitą penktadienį.

Kalėdojimas traukiasi. Kuni
gai be poilsio lanko parapijie
čius. Nora pradėjo tik spalių 2 
d., tačiau jau trečdalį parapijos 
aplankė. Šią savaitę. Dievui pa
dedant, jei ne lis bus dedamos 
pastangos, kad užbaigti lankyki 
puse parapijos šeimų. Kunig: i 
džiaugiasi ir dėkoja žmonėms 
už jų gausias aukas bažnyčios 
atnaujinimui.

Mūsų parapijos sodaliečių su
sitelkimo diena įvyks Seton 
High mokykloje, sekmadienį, 
lapkričio 3 d. Tą pačią dieną 
mūsų klebonas yra pakviestas 
atnašauti “RADIO MIŠIAS” li
goniams, kurios yra oro bango
mis skleidžiamos iš Mercy ligo
ninės koplyčios kas sekmadienį, 
10:30 vai. ryte.

Juozas Kaslnsta
Ine 

Laidotuvių 
Direktorius

602 Waehinfirton 8»v«-
BALTIMORE 30, Md 

Tel. Lexington 8595
Llmsslnai MI visokių rvlksių 
Patarnavimas Di«n< Ir Naktf




