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VOL. XXXI — No. 81.Sekmadieni, spalių 27 d. 
švęsime Kristaus Kara
liaus šventę, šv. Tėvas pa- 
skvrė Kristaus Karaliaus 
f a "bei paskutinį spalių 
mėnesio sekmadienį 1925 
metais ir ragino tikinčiuo
sius pasiaukoti ir karštai 
melstis, kad visas pasau
lis persiimtų Kristaus Ka
raliaus ir Jo įsteigtos Baž
nyčios mokslu ir dvasia.

Dirbkime ir kovokime 
dėl Kristaus ir už Kristų. 
Lai Kristaus taika, meilė 
ir ramybė užkariauja pa
saulį.

"Vytis Ir Erelis’' 6rįžo 
Iš Knvorišvklcs

Puikus Veikalas — Gražūs 
Viršeliai

Spalių 24 d., rytą, pasie
kė “Darbininko” adminis
traciją čielas trokas užda
rytu dėžių. Atidarius ihs 
paaiškėjo, kad pilnos dėžės 
puikiausiu knygų — “Vy
tis ir Erelis”, kun. Dr. K. 
Urbonavičiaus parašyto 
veikalo.

Tik užmetus pirmą žvilg-KOII- snį j<nypra daro malonų į-
CčrtO GūrbCS PiniMninkdS spūdi. Viršeliai yra tikrai

---------- puikūs, papuošti lietuviš-
Guberantorius Maurice kos juostos raštais. Ta 

J. Tobin atsiuntė laišką j knyga turi 576 puslapius, 
advokatui Jonui Grigaliui,!Jos pradžioje yra idomi 
“Darbininko” koncerto j autoriaus (kun. Dr. K. Ur- 
kvietimų komisijos pirmi- bonavičiaus) biografija, 
ninkui, kuriame dėkoja už parašyta rašytojo A. Vai- 
pakvietimą dalyvauti kon- čiulaičio. Gale telpa vardai 
certe ir būti koncerto ko- tos knygos leidimo rėmė- 
misijos garbės pirmininku, jų.

Gubernatorius sutiko bū- “Vytis ir Erelis” yra is- 
ti koncerto komiteto gar-1 torinis romanas (apysa- 
bės pirmininku ir jis ban-ika) iš lietuvių kovos už 
dys asmeniškai dalyvauti I Lietuvos Nepriklausomy- 
koncerte. Ibę.

Iš Lietuvių Katalikų Kongreso
gelbėti išlaisvinti Lietuvą.

Kun. Pr. M. Juras skaitė 
paskaitą tema: “Naujieji 
Mūsų Uždaviniai”, (ši pa
skaita tilps ‘Darbininke’).

Kongresas gavo aukų a- 
pie $1,900.00.

Pirmos dienos vakare, 
spalių 20 d. įvyko meniš
kas koncertas. Programą 
išpildė art. Polyna Stos- 
kaitė, p. Birutė Smetonie
nė (pianistė) ir meninin
kai - rašytojai
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TEL. SOUth Boston 2680 FIVE CENTS

New York — Spalių 20 
ir 21 dd. įvyko didingas ir 
iškilmingas Amerikos Lie
tuvių Katalikų Kongresas. 
Laike pamaldų vyskupas 
Donahue perskaitė Jo 
Šventenybės Popiežiaus 
Pijaus XII sveikinimą ir 
laiminimą kongresui.

Pirmą dieną, 2 vai. po 
pietų, Kongreso posėdis į- 
vyko erdvioje ir gražioje 
Pennsylvania viešbučio au
ditorijoje. Antrą dieną po
sėdžiai įvyko mažesnio je Aistis - Aleksandravičius, 
salėje tame pačiame vieš- Marija Aukštaitė ir Anta- 
butyje.

Kongresą sveikino žo
džiu dalyvaujantieji lietu
viai tremtiniai, kaip tai, 
kun. V. Karalevičius ir B. 
Budginas. Jiedu nušvietė 
tragingą mūsų tautos gy
venimą ir ragino visus ko
voti dėl Lietuvos išlaisvi- dybą išrinkti: kun. J. Bal
ninio iš žiaurios okupantų- kūnas, J. B. Laučka, L. Ši- 
Sovietų vergijos. Taipgi mutis, kun. P. Juras, A. A- 
Kongresą sveikino Lietu- leksis, A. Kneižys, kun. 
vos ministras P. Žadeikis, I .Albavičius, M. Zujus ir 
konsulas Dr. P. Daužvar- A. Vaičiulaitis.
dis, kun. Dr. J. Končius, p.i Kandidatais liko J. Bo- 
L. šimutis ir kiti. ■ ley, K. Vilniškis ir K. Kru-

Iš Europos gautas įspū- šinskas.
dingas sveikinimas kun. M. i Valdyba pareigomis taip 
Krupavičiaus ir taipgi pasiskirstė 
kun. F. kapočiaus.

Rezoliucijų 
pirmininkas adv. K. Jurgė- Šimutis, iždin. kun. J. Bal- 
la perskaitė ir Kongresas kūnas, nariai— J. B. Lauč- 
priėmė sveikinimus Prezi- ka, kun. P. Juras ir A. Vai- 
dentui Trumanui, Šv. Tė- čiulaitis.
vui, J. V. sekretoriui Byr-į 1 
nes ir kitiems pareigu-mas patvirtinti kun. I. Al- 
nams, kartu prašant jų pa- bavičius.

"Aš Dirbai Prie Marksizmo 
Katedros VilniujeII

Jonas

r < 19.

'r «.

— Lietuvaitė, atvažiavusi kiniečių kvota. — Še
šių metų "areštantė" ant komisaro kelių. — Asi
stentė prie proL Kuznecov ir Bulin. — Komparti
jos sekretoriaus Sidnikov žodis slaptame posė
dyje. — Silpnas marksizmo kurse: medituok ka
lėjime. — Maskvos profesorius neskiria pran
cūzų nuo lietuvių kalbų. — Sovietų šnipai Vil
niaus universitete. — Slaptas studentų veiki
mas. — Trėmimų diena Vilniuje. — Drebanti se
nutė, apsupta NKVD šautuvų. — Rusų generolų 
vaikai suvynioti j skaras ir profesoriaus vaikai 
be batų. — Kuznecovo žmona kolioja vyrų uni
versitete. — Kruvini sukilėlių kūnai 
kapinėse. — Valgė arklienų.

Vilniaus

Šis vaizdas parodo Louis Francis Budenz ir jo šeimą prie Fordharn 
Universiteto, New York, šventovės, p. Budenz yra to Universiteto profe
sorium. Jis šiomis dienomis iškėlė viešumon Sovietų Rusijos sąmokslą 
užgrobti Jung. Valstybes ir raudonojo fašizmo blogybes. Apie tai labai 
plačiai rašo anglų spauda, ypač Hearsto laikraščiai.

Šį vaizdą “Darbininkui” prisiuntė Chicago Herald - American re
daktorius p. Stasys Pieža.

Prezidentas Atidarė Jungtinių 
Tautų Suvažiavimųnas Vaičiulaitis. Taipgi 

dainavo Angelų Karalienės 
ir Apreiškimo parapijų. 
chorai. Plačiau apie tai i Prezidentas Trumanas sa- tams, 
tilps kitame “Darbininko” 
numeryj.

NAUJA VALDYBA:
Į naują Federacijos val-

pirm. A. 
Kneižys, vice-pirm. A. A- 

komisijos leksis ir M. Zujus, sekr. L.

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

1230 KILOCYCLES —WESX .SALĖM, MASS.

i Gali Kilti Angliakasių 
Streikas

CARO IŠTREMTOJO 
LIETUVIO ANŪKĖ

Neseniai Jungtines Vals
tybes pasiekė Julija Lie
sytė, Lietuvoje buvusi is
torijos mokytoja Radviliš
kio gimnazijoje. Baigusi 
Vilniaus universitete Lie
tuvos istorijos sekciją. Jos 
diplominis darbas buvo 
“1831 metų sukilimas 
Šiaulių paviete”. Šiai stu
dijai ji panaudojo Vilniaus 
archyvus, bibliotekas, ta
čiau tas darbas liko Lietu
voje, su savimi atsivežti 
negalėjo.

Iš Vokietijos, iš Lud- 
wigsburg (Stuttgart’o a- 
pylinkėse) ji atvažiavo ki- 
nų kvota. Mat, ji gimusi 

j Harbine. Jos senelį caro 
pareigūnai ištrėmė į toli
mus Azijos plotus, prieš 
pat spaudos draudimo pa
naikinimą (1904 m.). Buvo 
išvežtas iš Sadautiškių 
kaimo, Giedraičių valse.,

i 
I

inteligen- 
prie rusų

alijan-
ne Jungtinėms

New York, spalių 24, — bė buvo pavesta
“ , o

vo kalboje, atidarant Tautoms.
Jungtinių Tautų suvažia- Jo pareiškimas, kad pa- 
vimą, aiškiai nustatė A- stovus sutarimas tarp ali- 
merikos programą šuva- jantų “negali būti privers- 
žiavimui. Programon įei- tinai diktuojamas vienos 
na tarptautinis susitari- tautos”, buvo pakartoji
mas dėl kontrolės atomi- mas sekretoriaus Bymes 
nių ir kitokių baisesnių pareiškimo, padaryto pe- 
ginklų, įsteigimas tarptau- reito antradienio vakare, 
tinęs policijos ir įsteigimas, prezidento kalba buvo 
pažangesnes tarptautines svarbįausįs įvykis pirmos 
pabėgėlių ir tremtinių or- - -
ganizaeijos ir kitų Jungti- ttaių” Tautų“4Oo'atatovų? 
mų Tautų organizacijų, 
kurių tikslas yra apsaugo
ti pasaulį nuo bado.

Tačiau, Prezidentas pa- kur jie vyko į miesto rotu- 
brėžė, kad svarbiausia yra šę, kur įvyko atstovų priė- 
užtikrinti pasauliui taiką, mimas. Iš ten grįžo i Wal- 
Atrodė, kad jo žodžiai bu-'dorf - Astoria viešbutį pie- 
vo nukreipti į keturių di-;tums, kuriuos suruošė

VVashington, spalių 24— Vilniaus krašte, šeima bu
jotu L. Lewis, mainierių!vo suardyta: žmona liko 
unijos galva pareikalavo,; namie, o vyras su dviem 
kad J. A. Krug sutiktų sūnumis — į Sibirą. Pra- 
pradėti derybas lapkričio 1 <^loJe gyvenę kaime, žemę 
d. dėl sudarymo naujos su- šunimis tekę važinė-
tarties tarp mainierių uni-l^» £yven£ ten vieni vyrai, 
jos ir valdžios, kuri dabar tai geros tvarkos nebuvę, 
valdo anglių kasyklas. j Vėliau persikėlę į Vladi

vostoką, o iš čia i Harbiną. John L. Lewis tvirtina,!
kad valdžia yra sulaužiusi 
dabartinę sutartį. Sekreto
rius Krug nesutinka pra- viškų šeimų, 
dėti derybas dėl naujos su-Lietuvos žydų ir karaimų, 
tarties. Jis sutinka derėtis 
tiktai dėl dabartinės sutar
ties išsiaiškinimo.

* Visas ginčas referuotas 
prezidentui Trumanui, ku
ris šiandien svarstys šį rei
kalą savo kabineto posė
dyje. Jeigu Lewis negalės 
su valdžia susitarti, tai aiš
ku, kad mainieriai

dienos suvažiavimo Jung-

Atstovai susirinko 10 v. 
,rytą Waldorf - Astoria 
'viešbutyj, New Yorke, iš

šeštadienį, spalių 26 d., 1:15 vai. po pietų įvyks 
Lietuvių radio programa. Dainos, muzika, pranešimai, 
sveikinimai ir kalbos. Politinę kalbą pasakys Įeit. Jo
nas J. Romanas, Jr. Prašome pasiklausyti šios radio 
programos per visą valandą. i . z

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

buvo ir lietuvių 
tų, kurie baigę 
mokyklas negalėjo sava
me krašte gauti darbo.

Mok. Liesytės tėvelis 
tarnavo prekybos įstaigo
se.

Harbine lietuvių skaičius 
augo, kai iš Sibiro atvyk
davo pabėgę nuo bolševikų 
lietuviai.
— Buvau maža, — pasa

koja mok. Liesytė, — bet 
atsimenu, kad mūsų na
mas buvo kaip viešbutis — 
vis nauji atvykėliai. Lietu
viai pakaitomis net dėžū- 
ruodavo stotyje, kad pri
glaustų naujus atbėgėlius.

PER SSSR Į LIETUVĄ
Jos tėveliui pagaliau pa

sisekė gauti leidimą per 
SSSR grįžti į Lietuvą. 
Tremtinys senelis to leidi
mo negavo ir ten greit mi
rė, o ji mažytė, 6 metų par
vyko į Lietuvą.

Kelyje bolševikai buvo 
areštavę jos tėvelį ir ji at
simena, kaip ją nuvedė 
pas komisarą, kurs pasiso
dino ant kelių ir klausė: 
“Ar myli mane?” Ji atsa
kiusi: “Myliu, kas mane 
myli”. Tačiau nuo to laiko 
taip įsibauginusi, kad kaip 
tik pasirodydavo policinin
kas, ji tuojau lįsdavo po 
stalu.

Harbine buvo ainių tų 
tremtinių, kurie buvo iš
vežti 1863 metais. Jie dai- 

Tesinvs 5- tam e pusi.

I

i

HARBINE
Čia buvo nemažai lietu-! 

o taipgi —

Dvasios vadu bus prašo- džiųjų valstybių užsienių New Yorko miestas, 
reikalų ministerius, kuriai Rpsiios.
susirinks lapkričio -
New Yorke, ir pradės svar-į valandą po pietų, bet suvė- 
styti taikos sutartį su Vo- lavo dvidešimtį minučių, 
kieti ja.

Jis sakė, kad Amerikos 
žmonės yra susirūpinę, 
kad alijantai tiek mažai' 
tėra padarę dėl pastovios Y^uktaiu 1
taikos. Prezidentas nuro-! ™ T .J * traukimu j 
dė, kad yra skirtumas tarp! pS ington’ .
sudarymo taikos sutarčių į^sTio™ kuT“’
ir palaikymo taikos po su- , * komis\joje, kun nu- 
tarčių pasirašymo. ■ tvarkę. Yra pasipriešini.
Jis nurodė, kad Jungti- mo dėl įdėjimo dienotvar-

\UHeL P° pirmOS l-tSij°tS;tv^ jai priimtiną sutarti
4 d., turėjo prasidėti ketvirtą JdarbJįaviais. *

visi atstovai ir aukšti 
Jungtinių Tautų pareigū
nai dalyvavo pokilyje, ku- 

Jrį suruošė Prezidentas
Truman. Po to Prezidentas

Daugelis tremtinių, o daug

KARDINOLAS PAKVIETĖ 
JUNG. TAUTŲ ATSTOVUS 

J PAMALDAS
New York, spalių 24 — nutarimai turės daug reik- 

išeis į Kardinolas Spellman pa- šmės. Visi svarbūs pasita- 
streiką lapkričio 1 d., nes kvietė visus Jungtinių rimai negali būti sėkmingi 

l jų principas yra dirbti tik- Tautų atstovus dalyvauti 
. tai tada, kada unija turi Šv. Pontifikalėse Mišiose 

su Šv. Patriko katedroje, sek
madienį, spalių 27 d., 10 
vai. rytą, kad “išmaldauti 
Dievo palaimos Jungtinių 
Tautų suvažiavimui”.Dar Tebėra Trūkimas 

Kapelionų Tarnybose

• I be Dievo pagalbos.

•9 Prancūzas Kunigas— 
Vyskupas Ir Generolas

Kadangi tą dieną yra^ Vacquerie,
Paryžius — Prelatas De 

. šiomis die-
New York — Vyskupas ^ristau^Kajahaus jhrentė, nomįs bUVo Prancūzijos

Arnold, militarinis delega-i *** Kardinolas įsakė U valdžios paskirtas kapelio- 
tas ir buvęs kapelionas su'^L®?^ po visų nu įų suk^Hnas inspektorius Prancūzi- 
Brigadier Generolo laips- maldas uz pastovią jos okUpacįjos kariuome- 
nin savo laiaVo T V Vn- taiką Visose bažnyčiose. Vnkiptiioip ir knn«?p-niu, savo laiške J. V. ka
riuomenės kapelionams, 
pareiškė, kad katalikų ka
pelionų eilėse, dar reikia 
200 kapelionų pripildyti

nės Tautos negali išpildyti kėn keletą ginčijamų daly- minimumą kvotos, kad tin
davo pareigų kol nebus pa- kų, būtent, suvaržymas karnai būtų suteikta dvasi* 
dėtas pamatas pastoviai,“veto” teisės Saugumo Ta- nė pagalba katalikams ka- 
taikai, ir kad ta atsakomy- ryboje. riuomenėje.riuomenėje.

nės Vokietijoje, ir konse
kruotas vyskupu Notre 
Dame katedroje. Virš 20 
Prancūzijos ir svetimšalių 
vyskupai dalyvavo iškil-

Po pietų visose bažnyčiose 
bus išstatytas Švč. Sakra
mentas.

Monsignoras Edward R.
Gaffney, diecezijos kancle- mėse. Naujas Vyskupas ir 
ris, pareiškė, kad šio Jung- kapelionas 
tinių Tautų suvažiavimo gavo Brigadier Generolo 
svarbumas yra aiškus ir jorangą.

inspektorius
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IŠ BALF SEIMO
I

Nauja Valdyba

Amerikos Pranciškonų Pro- 
vindjolg Suva&rriMS 

WasMngton, D. Č

Sakoma, kad šie geležiniai nasrai, kurie iškart 
gali apžioti 40 kubinių pėdų, yra didžiausi pa
saulyje. Jie panaudojami darbe Cadiz, Ohio.

AMERIKON ATVYKO KETU 
RIOLIKA LIETUVOS 

TREMTINIŲ
u

Spalių 21 dieną laivu no, prašomas 
“Marine Marlin” atplaukė nešti Lietuvos 
iš Bremerhaven, Vokieti- sulatui New Yorke, arba 
jos, 899 Amerikos piliečiai gali tiesiai rašyti p. Stuk- 
repatrijantai ir 39 imi- šio adresu, 
grantai. Nors tarp imi
grantų lietuviu ir nebuvo, 
bet tarpe repatrijuotų pi- T^mulaJvig£ 7 £ Av£

,b“Y°. V h®tU u*U’ ■ Woreester, Mass.
nų didele dalis išvyko j Ci-, AIbinas zimaviči uo_ 
kagą o Ūkusieji j įvairius j ir asižymėj ’ortl. 

; miestus pas gimines ir ar- nink v £ ^pavy
timuosius draugus: dininkas pas kiek anks-

Eduardas Dambrauskas čiau atvykusias seseris ir 
išvyko pas Juozą Bačiūną į dėdę: 24 Strathmore Rd. 
Sodus, Mich.

Irena Jacinavičienė su lietuviai klaidos nepada- 
septynerių metų sūnum 
Aldredu apsistojo pas se
serį B. Buchtenkirch, 7940 Darata ir Adelė žiugž- 
Evans Avė., Chicago, III. daitės apsigyveno pas gi-

Domininkas Kailiūnas su minės 46 South Street, 
žmona Veronika apsigyve- Newark, N. J. Jų tėvas hu
no pas p. Pratapus, 7120 S. vo žinomas Lietuvoje A-

Chicago merikos lietuvių akcinės 
bendrovės “Drobės” dali- 

su ninkas.
sūnum ax__,__ ...___

- su formalumais pagelbėjo 
Lietuvos Generalinio Kon
sulato New Yorke Attache 
i A. Simutis ir Bendrojo A- 
merikos Lietuvių Fondo 
Rūbų Sandėlio Vedėjas Jo
nas

adresą pra- 
Gen. Kon-

Šįmet spalių 8-9 dienomis 
Šv. žemės Pranciškonų 
Vienuolyne, Washington, 
D. C., įvyko Amerikos 
Pranciškonų Provincijolų 
suvažiavimas, ku r i a m e 
pirmą kartą dalyvavo ir 
naujai įkurtosios Lietuvos 
Pranciškonų Provincijos 
Amerikoje Provincijolas 
Tėv. Justinas Vaškys, O. 
F. M.

Pranciškonų Provincijo-

New York — Kaip jau Vienas svarbiausiųjų nu- 
žinoma. Bendro Amerikos * tarimų buvo skelbti vajų ir 
Lietuvių šalpos Fondo sei- sulinkti $525,000.00. Va
rnas įvyko spalių 18 ir 19 jus prasidės 
dd., McAlpin viešbuty j.

Kun. Dr.
cius, BALF pirmininkas. Valstybių Prezidentą ir ki- 
atidarė seimą įžangine kai- tas svarbias valdžios ir ka
ba ir pakvietė komp. A. J. ro įstaigas, ginant lietu- 
Aleksį akompanuoti ir va- vių tremtinių teises, 
dovauti himnų giedojimui. Iš sekretorės p. Noros 
Po to pirmininkaujantis Gugienės raporto paaiškė- 
pasiūlė atstovus į prezidiu- jo, kad Massachusetts val- 
mą, kuriuos seimas vien-: stybėję BALF yra didžiau- lų suvažiavimui per visas 
balsiai užgyrė, būtent: ve- sias nariais ir aukomis, dvi dienas pirmininkavo iš

► atvykęs Didžiai 
— adv. F. J. sias skyrius yra So. Bos- Gerb. Pranciškonų Ordino 

p. Stasys Ge- .tone, o antras didžiausias Generolas Tėv. Valantine 
‘ P. iNorvuoode. .Schaaf, O.F.M., kuris šiuo

l Naują BALF valdybą su- metu vizituoja visus Pran- 
61 daro šie: pirm, kum Dr. J. ciškonų vienuolynus Jung- 

’ > ,vice pirmininkai tinėse Valstybėse ir Kana- 
— Vera Kolyčienė, adv. A.į doje. Spalių 22 d. jis lan- 
jOlis, kun. L.._______
adv. N. Rastenis; sekr. No-; 
ra Gugienė; ižd. Dr. A. Zi-j 
montas, ir fin. sekr. A. Ži
linskas.

Direktorių tarybos na
riai yra šie: adv. F. J. Ba- 
gočius. A. Keblaitienė, A. 
F. Kneižys, M. Michelso- 
nienė, T. Matas, Elz. Ša
ulienė, L. Šimutis, J. Smai
lis, Dr. S. Tamošaitis, J. 
Tuinyla, K. Vilniškis ir M. 
Zujus.

Seimas užbaigtas invo- 
kacija. kurią perskaitė 
kun. Pr. M. Juras, 2 vai. po 
pietų.

Tą pačią dieną, 4 vai. p.p. 
įvyko BALF direktorių su
sirinkimas, kur pasiskirs
tyta pareigomis, kaip auk
ščiau minėta, ir išrinkti 
Našlaičių Globojimo komi
sijos pirmininkė Vera Ko- 
ličienė ir Tremtinių komi
sijos pirmininkas Kazys 
Vilniškis.

Direktoriai nutarė pirkti 
BALF ofisui ir sandėliui 
namą už apie $15,000, nes 
iš dabartinio sandelio turi 
būtinai išsikraustyti prieš 
lapkričio 1 d. š. m. Taipgi 
nutarė, kad valdyba kas 
mėnuo duotų direktoriams 
pilną finansinę atskaitą, o 
viešai skelbti bent du kart 
metuose.

Va-
sausio 5 d., 

1947 m. Kitas svarbus nu- 
Juozas Kon- tarimas — kreiptis į Jung.

*,

‘ I \ nariais ir
dejas Antanas F. Kneižys: i Toje valstybėje didžiau- Romos 
vice vedėjai •— T
Bagočius ir į 
gužis: raštininkės — P. Norvvoode.
Lapienė ir Al. Poškienė.

Seime dalyvavo iš < 
BALF skyriaus 147 atsto-i Končius 
vai ir nemažas skaičius 
svečių - viešnių.

Prezidiumui užėmus vie
tas, vedėjas A. F. Kneižys, 
pasveikinęs seimo daly
vius, pakvietė abu vice ve
dėju tarti žodį, o po to 
kvietė sveikinimo kalbeles 
pasakyti Lietuvos Gen. 
konsulą p. J. Budrį ir kon
sulą Dr. P. Daužvardį ir 
centralinių organizacijų 
pirmininkus arba atsto
vus. Kunigų Vienybės var
du sveikinimo kalbą pasa
kė pirmininkas kun. Pr. 
M. Juras, ir baigdamas 
kalbą, pastebėjo, kad sei
mas pradėtas be maldos. 
Kun. K. Vasys pasiūlė, kad 
malda būtų atkalbėta, kas 
ir buvo padaryta, pakvie
tus kun. Pr. M. Jurą vado
vauti. p. Leonardas Šimu
tis sveikino seimą ALT. 
LRKSA ir LRK Federaci
jos vardu.

Kun. Dr. J. Končius išda
vė platų raportą iš kelio
nės po Europą, kuris buvo 
labai įdomus. Iš jo prane
šimo sužinota apie lietu
vius tremtinius įvairiuose 
Europos kraštuose. Tuo ir 
baigėsi pirmos dienos se
sijos.

Antrą dieną seimo sesi
ja be pertraukos tęsėsi iki 
seimo užbaigos. Padaryta 
keletą svarbių nutarimų.

I

i

N. Pakalnis ir ■ kėši ir Lietuvos Pranciško
nų vienuolyne Mount St. 
Francis, Greene, Maine.

Provincijolų suvažiavi
mo metu buvo svarstomi 
Ordino dvasinio gyvenimo 
klausimai, 
taip pat 
klausimai, 
užtvirtinti 
Pranciškonų Istorijos A- 
kademijos statutai.

pašaukimų ir 
Ordino mokslo 

Suvažiavime 
ir Amerikos

Anglijos Du Karo Labai 
Užplaukė Ant Miny

f?J-> R
a-'

F f JBte' -«

Kazimieras Jakimaitis 
apsistojo pas p. Emiliją

•9

Worcester, Mass. Vietos

rys jį įtraukdami į savo 
sporto ratelį.

MIRĖ TITO PERSEKIOJAMAS
VYSKUPAS

London, spalių 24 —* An
glijos du karo laivai, 
plaukdami tarp Corfu sa
los ir Albanijos pakraščių, 
užvažiavo ant minų ir abu 
tapo sužaloti. Trisdešimts 
aštuoni jūreiviai užmušti 
ir 45 sužeisti.

Anglai tvirtina, kad vi
sos minos buvo iš šių van
denų surankiotos ir kad 
laike dviejų metų laivai 
saugiai čia plaukiojo.

Winston Churchill pa
klausė, ar karo laivai toje 
pačioje vietoje užvažiavo 
ant minų, kur keli mėne
siai atgal Albanijos pa
kraščių kanuolės apšaudė 
Anglijos karo laivą? Mr. 
Dugdale, vyriausybės at
stovas, jam atsakė: ‘Taip’.

Graikijos karo laivyno 
pareigūnai 
tos minos 
užsilikusios
jos buvo pasėtos šiomis 
dienomis.

Anglai tebetęsia tyrinė
jimą.

Francisco Avė., 
132, UI. 
j Vladas Mantrimas, 
'žmona Barbora, buuiuu. .. . ....
Vladu ir dukteria Brone! Atvykusius pasitiko ir _ , ..... . su formalumais natrplnoinLondon, spalių 24 — į Laidotuvėms patarnauja grabo- apsistojo pas p. Kancevi-:

Winston Churchill anglų nūs Adomas Overka. čius, 10818 Indiana Avė., j
parlamente pareikalavo, j Lai Visagalis suteikia jos ve- Chicago 28, III. 
tad valdžia patvirtintų ar lei amžiną atilsį, 
užginčytų žinias, kad so-! --------
vietai turi 200 divizijų pil- A
nai pasiruošusių karui už- MdlStiS Be KdhlŲ KOfltrolčS 
imtuose kraštuose. Jis pa-! -----------
reiškė baimės, kad Angli- VVashington, spalių 24— 
ja pergreit mažina savo OPA nuėmė kainų kontro- Albinu ir dukterimis Vera, 
tariuomenę. J? nuo visų maisto produk- Jule, Florence ir Marijona

- . A— 1 • ’ j

dar buvo kontroliuojamos. Philadelphia, Pa. Nesura- 
I Valgyklų kainų kontrolė dęs giminių išvyko pas sa-. 
i ir gi panaikinta. Liko tik-jvo draugą Antaną Stukšį,! 
j tai trys nuošimčiai valgių: 114 Hungerford Avė., Oak-j 
po kontrole. Dar kainų ville, Conn., su kuriuo su-j 

! kontrolė pasilieka ant cuk- sipažino ir susidraugavo, 
J raus, cukrinių produktų ir kai anas tarnavo Ameri- 
ryžių.

SOVIETAI TURI 200 DIVIZIJŲ 
OKUPUOTUOSE KRAŠTUOSE

R.I.P. Vitas Juoazs Stravinskas 
turigiminių kur tai apie 
Philadelphia, Pa., bet neži-į 
no jų adresų. Tiek tik ži-j 
no, kad jo tėvo brolis Jo
nas Stravinskas su sūnum

Valaitis. L. G. K.

AUKOS LAIC

tvirtina, kac 
negalėjo būti 

iš karo, bet

Valdžios atstovai nega-tų ir gėralų, kurių kainos gyveno ir gal tegyvena, 
g JO atsakyti Churchlll’ui Tinvn lrrtnfT’nliiiniamnc i 1 orininklio T>o Yotniro.

teisindamiesi, kad jie netu 
rį tikrų žinių.

VVorld Association of

Rusai Priverstinai Veža 
Vokiečius Į Rusiją

Berlinas, spalių 24 —Šio
mis dienomis rusai priver
stinai išvežė 500 vokiečių 
amatininkų ir jų šeimas į 
Jusi jos gilumą. Vienas a- 
matininkas pareiškė, kad 
deportacija prasidėjo ket
virtą valandą rylą, ir jam 
>uvo duota tik dešimts mi
nučių pasiimti mantą.

Vokiečių Sočiai - Demo
kratų partija griežtai pro
testavo prieš tokius sovie
tų veiksmus.

Masinis vokiečių vežimas 
prasidėjo tuojau po perei
to sekmadienio balsavimų 
Berlyne. Veža tuos, kurie 
nebalsavo už komunistus.

Nėra žmogaus, kuris bū-! 
tų visiškai blogas, nė nėra 
žmogaus, kuris būtų visiš
kai geras. K. J. N.

' TD 1*4.* w'

Iš
Estonians, Ine., New York, 
LAIC įkasavo S50.00. Be 
to, Sočiai Service patar
navimus per šią savaitę 
gauta: $10. iš B. Miškinis 
(Elizabeth ,N. J.), $5. iš A. 
J. Mickevičiaus (Maspeth, 
L. I.) $2.00 iš Onos Gečie
nės (Newark, N. J.), $1. iš 
•Mrs. A. Ropis (Hillside, N. 
i J.), $1. ir Elenos Bertcher 
1 (Chicago, III.) ir $2. iš Mrs.

kos kariuomenėje Vokieti
joje. Juozo Stravinsko tė- 
ivai pasiliko Vokietijoje, 
kuriuos jis galėtų atsikvie
sti Amerikon susiradęs dė
dę Joną. Jei kas apie jį ži- E. Polaski (Linden, N. J.).

(Politiškas Skelbimas)

Koma — šiomis dienomis įmetu amžiaus, rugp. 9 d., 
buvo sužinota, kad mirė Į po kelių mėnesių žiauraus 
Vyskupas Ivan Simrak, 63 į komunistų kalinimo. Jis 

---- -----------------------------buvo marinamas kalėjime 
su kitais kunigais, kurių 
keturi buvo komunistų nu
žudyti. Vyskupui nebuvo 
galima laikyti šv. mišių, 
jam buvo atima brevijoras 
ir akiniai, ir reikėjo sėdėti 
nešvariame ir tamsiame 
kalėjimo kambaryje. Jo 
sveikata buvo palaužta ir

■ po ta m jį paleido į semina-
■ riją, kur jis buvo komunis- 
i tų prižiūromas. Neužilgo 
; jis pasimirė, nesulaukęs 
•Tito valdžios teismo t__ 
nusprendimo.

Praises Papers

W4M«r Breckenridge. of the Amer- 
itean Fat Ralvage Committee, telis 

New York Newspsper Repre- 
laMtativM Association th*t the 
Įąmtir~* ®f fats avaiiabie for soap 
makifią thio year ia about 22 per 
«Mrt Imu than it waa In 1942, on a 
■OF O^itS
,r Rralalng newspapera for thelr 
beap ta fat salvage campaign, 

petate «rt their asaiatance haa

Masiniai Areštai 
Lenkijoje

Romanienė Sunkiai Serga

bei

Londonas — Anglijos už
sienio ministerijos parei
gūnas pareiškė, kad Len
kijos valdžios įsakymu 
masiniai areštuoja visus 
įžymesnius valstiečių par
tijos, kurios vadu yra Mi- 

. kolajczyk’as, veikėjus.

Reikalauja hfciįonieriij
Washington — Ką tik 

sugrįžęs iš Japonijos, Re- 
presentatorius Michael 
Feighan, pareiškė, kad Ja- 
poniečiai kovoja prieš 
“dvasišką sielos tuštybę” 

.ir reikalauja patyrusių mi- 
sijonierių pagalbos. Jis sa
ko, “Japoniečiai nori dva
siškos paramos vietoje ką 
jie pralaimėjo. Jei krikš
čionybė neužpildys tą 
spragą, komunizmas užka- 
raus. Dabartiniu laiku, 
dauguma japoniečių nepa 
siduoda komunizmui, be 
raudonieji organiaztoriai 
nepaprastai veiklūs. Gene
rolas MacArthur griežtai 
reikalauja pilnos tikėjimo 
laisvės. Todėl, dabartiniai 
kunigai ir vienuolės Japo
nijoje, apkrauti darbais ir 
rūpesčiais, beruošdami vi- 

Isus, kurie nori tapti kata
likais.”

p. Marijona Romanienė, kuri Į 
guli Bostono miesto ligoninėje, 
sunkiai tebeserga. Daug kas iš 
legionierių ir moterų pagelbi- 
ninkių aukojo jai kraują.

Pasimelskime, kad Dievulis p. 
Romanienei grąžintų sveikatą.

PER-RINKIT GUBERNATORIUM

TOBIN
CAMBRIDGE, MASS.

Lapkr. 11, 7 vai. vakare įvyks 
šaunus bankietas. Ruošia skanią 
vakarienę, su gražia muzikale 
programa. Įžymūs kalbėtojai 
pasakys įdomias kalbas. O nuo 
9 vai. vakaro prasidės linksmi 
šokiai. Visi, netik iš Cambridge, 
bet ir iš apylinkės dalyvaukime 
šiose iškilmėse ir baliuje.

Mirt
• • . r , j

Spalių 22. staiga ,širdies liga, 
mirė Ona Lenkauskienė, gyv. 
5’j Palermo St,, Cambridge. 
Paliko nuliūdime savo vyrą Sta
sį ir sūnų Joną su žmona ir 
dviem vaikučiais. Velionė buvo 
gera -katalikė. Visą laiką pri
klausė prie parapijos. Laidoja
ma spalių 25. su trejomis šv. mi- 
šiomis iš lietuvių par. bažnyčios.

e

JIS ATLIEKA DARBĄ GERAI!
Tą Parodo Rekordai —

• Padidino atlyginimą bedarbiams.
t Pritaikė Algos Minimum lygiai 

visiems.
t Iškovojo Fair Employment Prac- 

tiees Commissiono įsteigimą.
e Išrūpino daugiau atlyginimo se

niems ir silpniems.
t Įsteigė Fort Devens Kolegiją, 

kad kožnas veteranas galėtų gau
ti mokslo.

Štai Jo Nuopelnai Ligiiol:
• Prie Civil Service Commissiono 

pastatė Darbo atstovą.
< Parūpino geresnių ligoniniu vete

ranams.
e Paliuosavo nuo mokesčių $2.000 

ant veteranų namų.
• Įkūrė Port Authority kad pakelti 

Massachusetts prekybą.
e Pirmas stojo už įvedimą Valstybi

nių Butų Įstatymo.
e Vedė kerą už padidinimą pramonės ir darbų Massachusetts valstijoj, 

už teise mažiems žmonėms daryti biznį taip jau lengvomis sąlygomis, 
kai ir dideliems.

ALF IR CIO REMIA GUBERNATORIŲ TOBINĄ KAIP DAR
BININKŲ DRAUGĄ. JIS ŽINO DARBININKŲ REIKALUS — 
KAD JIS LAIMĖTŲ KOVĄ Už GERESNĘ BUKLŲ MUMS 
VISIEMS, JIS TURI BŪT IŠRINKTAS! PADĖKIM JAM 
UŽBAIGTI DARBĄ------

RE-ELECT GOVERNOR TOBIN ON NOVEMBER 5

JOHN J. GRIGALUS.
52 G Streęt, So. Boston

HENRY C WAI-SH.
15 Maylair Street. VVorcester
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Kas Sudaro Pavojų Pasaulio

darė Vykdomojo Komiteto 
Iždininkas. Iš atskaitos 
paaiškėjo, kad nuo ALT į- 
sik arinio pradžios, organi
zacija turėjo arti $65,000 
pajamų.

įvykiams besivystant ir 
Lietuvos išlaisvinimo by
lai įeinant į labiau opų 
ruožtą, Lietuvai laisvinti 

I veiksniai susiduria su nau
domis finansinėmis prob
lemomis. su nauių vis didė- 

Ijančių išlaidų būtinumu.
Ame-ikos lietuvių iki šiol 

rodyto piniginio duosnu- 
mo, atrodo, toli - gražu, 
jau ne akanka. Finansinės 
patri joti, .gos visuomenės 
pastan yos turi būt kelerio
pai į trumpą laiką padidin
tos.

Nutarta: Neatidėliojant 
pradėti Lietuvai Gelbėti 
Vajų, per artimiausią pus
metį užsibrėžiant sukelti 
bent ketvirtdalj milijono 
dolerių. ALT kolektyvas 
yra įsitikinęs, kad šią su
mą Amerikos lietuviai ne 
tik kad turi, bet ir gali su
kelti.

Politinės Komisijos Vei
kla: Iki šiol veikusią Poli- 

‘ tinę Komisiją nutarta de
centralizuoti sritimis (cen
trais, valstybėmis), jų 
technikinę veiklą koordi
nuojant per LAIC.

Tremtinių Komi sijos 
Darbas: Socialę globą pa- 

i liekant plėsti jau veikian
čiai prie Informacijos Cen
tro Sočiai Service. Tremti
nių Komisijos darbą su
koncentruoti į imigraci
nius reikalus ir tremtinių 
įkurdinimo problematiką.

Pastaroj srityje sueiti į 
kontaktą su analogines 
problemas rišančiomis 
tarptautinėmis organizaci
jomis, ypatingai su tomis, 
nuo kurių sprendimo tie- 

j sioginiai priklauso išvie- 
tintųjų likimas.

Principinis ALT kolek- 
įtyvo nusistatymas kas dėl

i
I

i

Rusija sakosi norinti taikos ir, kad nustumtų nuo 
savęs imperializmo ir kovojančio komunizmo priekaiš
tą, kaltina Ameriką, kad tai ji ieškanti priekabės ka
riauti, nes iš karo padariusi milžinišką finansinį biznį, 
tuo tarpu kai Rusija iš karo turėjusi milžiniškų nuos
tolių. šis priekaištas toks akyplėšiškai kvailas, kad A- 
merikos pareigūnai, iš nuostabos netekę kvapo, nebe
žino nė ką atsakyti. Kad Rusija turėjo milžiniškų nuo
stolių visi tai žino. Bet taip pat niekam nėra paslaptis 
ir Rusija negali to nežinoti, kad Amerika pereito karo 
metu daugiau finansiškai išsieikvojo, negu visos ka
riaujančios šalys kartu paimtos. Ji finansavo visus 
frontus ir pačiai Rusijai suteikė vienuoliką bilijonų 
“lend - lease” (paskola amžinam neatidavimui). Ir da
bar, karui jau seniai pasibaigus, gausi Amerikos pašal
pa pasiekia visus Europos kraštus. Rusija negali to ne
žinoti, nes didžiumą tos pašalpos sau pasigriebia. Ir 
kuomet visi žinome ir skaudžiai juntame, kad Dėdė Ša
mas nuo savo žmonių atitraukia duonos kąsnį, kad ka
ro nualinta Europa turėtų ką valgyti — rusų bolševi
kai turi begėdiškumo teigti, kad Amerika iš karo biznį 
sau daro!

Kai dėl Rusijos pacifizmo bei taikos pamėgimo, 
viens Amerikos senatorius tik tiek pasakė: “Kai Rusi
ja ne žodžiais, o darbais parodys, kad ji taikos trokš
ta, tai tuomet ir tik tuomet jai tikėsime”. Deja, Rusijos 
darbai tiesioginiai priešingi jos žodžiams. Jos primyg
tini reikalavimai ir nė viena pėda nuo jų nenusileidimas 
aiškiai parodo, kad ji siekia paveldėti Europą. Gi jos 
intrygos ir knisyklos visose pasaulio šalyse bruka iš
vadą, kad bolševistinės jačeikos, visur ir visur kuria
mos nurodo Maskvos pasiryžimą aprėpti visą pasaulį, j tremtinių įkurdinimo, iš- 
Tik pažiūrėkime, kiek kariuomenės Rusija tebelaiko 
okupuotose Europos dalyse. Pagal patikimus skait
menis, Maskva turi Europoj 1,820,000 raudonųjų ka
rių: Vokietijoj 750,000; Vengrijoj, Rumunijoj ir Bul
garijoj 750,000; Lenkijoj 250,000 ir Austrijoj, 70,000. 
Tokia milžiniška rusų armija verčia ir Alijantus turėti 
nemaža atsargos, tik jų kariuomenės kur kas smulkes
nės. Anglija laiko Europoj 455,000 karių (350, Vokieti
joj, 50,000 Italijoj, 40,000 Graikijoj, 15,000 Austrijoj); 
Amerika turi 381,020 karių (315,000 Vokietijoj, 50,000 
Italijoj, 15,000 Austrijoj ir 1,020 Islandijoj); Prancūzi
ja laiko mažiausia — 140, 000’ (110,000 Vokietijoj ir 
30,000 Austrijoj). Viso labo Alijantų kariuomenės oku- 
kuotoj Europoj yra 976,020. Tuo būdu rusai turi bemaž 
du syk tiek. Iš to aišku, kuri pusė nori pulti, o kuri tik 
gintis.

Turėdama tiek sumobilizuotos kariuomenės, Rusi
ja jaučiasi užtektinai pajėginga terorizuoti ne tik pa
vergtąsias tautas, bet ir taikos konferenciją. Be to, ji 
stato nuolatinius reikalavimus Turkijai valdyti ben- j išbaigė visiško pasitikėji- 
drai Dardanelius, kitais žodžiais, pasiglemžti Turkiją mo ALT Valdybai (ALT 
į Sovietų Tarybą. Ar dar tenka abejoti, kad Rusija su- Egzekutyvui) išreiškimu,

K. tokiame pat sąstate sekan- 
— čiai kadencijai ją perren- 

METINIS ALT SUVAŽIAVIMAS X
tyvui kaip ir savaimi iš
reiškė padėką už nuveik
tus darbus. Taip pat liko 
perrinktais. V. Laukaitis, 
P. Pivariūnas, Dr. Mont- 
vydas (Vice - Pirminin
kais) ; V. Kvetkus, Dr. M. 
Vinikas ir J. Stilsonas (Iž
do Globėjais).

Prieš išsiskirstant, ALT 
plenumas nutarė įteikti 
Prez. Trumanui Lietuvos 
išlaisvinimo reikalu atitin
kamą memorandumą.

Kaip Graikijos karalius Jurgis padeda pa
gerbimo vainiką ant nežinomojo kario kapo, tai 
matosi graikus karius uniformose atiduoda pa
garbą ginklu.

1 - ’ i >
•M

daro vienintelį pavojų pasaulio taikai?

VVashington, D. C. — 
(LAIC) — Vykdant Ame
rikos Lietuvių Kongreso 
nutarimus, Amerikos Lie
tuvių Taryba, kaip žinome, 
liko žymiai praplėsta, į ją 
įtraukiant eilę naujų kūry
biniai lietuvybės dirvoje 
pasižymėjusių asmenų.

Šiame naujame sąstate 
ALT buvo š. m. rugsėjo 
21-22 pirmam metiniam 
suvažiavimui susirinkusi.

Suvažiavimas prasidėjo 
nuo ALT Valdybos bei In
formacijos Centro parei
gūnų pranešimų.

Trumpai 
kiekvienas 
vo raportą 
kryptimis: 
ma per šiuos metus Lietu
vos laisvinimo srityje, kas

sug 1 a u d u s, 
pranešėjas sa- 
išplėtė trimis 

kas buvo daro-

buvo padaryta ALT sai
tams sustiprinti bei jai 
praplėsti ir kokioje būk
lėje randasi lietuviai Eu
ropoje, t. y., pačioje Lietu
voje ir trėmime.

Kaip žinome, politinė šių 
metų scena buvo ypatin
gai turtinga dramatiniais 
įvykiais ir Lietuvos atei
čiai reikšmingais momen
tais. Apie kas kart ALT 
iniciatyva pradėtus žygius 
mūsų visuomenė buvo pla
čiai informuojama. Vadi
nasi, ką kada ALT yra da
riusi ar padariusi nebūtų 
reikalo kartoti. ALT poli- 

■ tinis nusistatymas rado 
savo išraišką Lietuvos iš
laisvinimo rezoliucijoje. 
Apie ALT pajamas - išlai
das išsami) pranešimą pa-

I
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LIETUVIŲ TAUTOS DIEVIŠKA
JAI JĖZAUS ŠIRDŽIAI PASIAU

KOJIMO ATNAUJINIMO 
AKTAS

(Šis pasiaukojimo aktas buvo atnaujintas pradedant ALRK 
Federacijos kongresą spalių 20 d. š. m., Aušros Vartų lietu
vių parapijos bažnyčioje, New York, N. Y. Labai jausmingai 
perskaitė kun. Pr. M Juras, ALRK Federacijos iždininkas, 
Kunigų Vienybės ir LDS Centro pirmininkas, kurio sumany
mu ir rūpestinsrurnu buvo nupieštas gražus Jėzaus širdies 
jiaveikslas ir akto tekstas. Perskaičius aktą, pirmiausia pa
sirašė J. E. vyskupas Stephen J. Donahue, o po to pasirašė 
Lietuvos ministeris, Lietuvos konsulai, prelatas Ambotas, 
lietuvių centralinių organizacijų pirmininkai arba kiti val
dybų nariai. Tai buvo labai įspūdingas ir jaudinantis mo
mentas).

LIETUVOS IŠLAISVINIMO 
PROBLEMA

reikštas rezoliucijoje.
Suvažiavimo metu buvo 

apsvarstyta eilė iš Euro
pos gautų skundų kas dėl 
buv. belaisvių globojimo. 
Iš pranešimų paaiškėjo, 
kad vakarykščių belaisvių' 
dalis — per prievartą vo
kiečių suimtų lietuvių — 
taip ir vaikščioja be tikslo 
ir globos, niekieno nepri- 
žiūromi, nieku nemaitina
mi.

Atitinkama šiuo reikalu 
intervencija buvo padary
ta tiek UNRRA būstinėje, 
tiek Karo Departamente.

Iki sekmadienio popie
čio užtrukęs ALT suvažia
vimas savo darbotvarką

Darbininkas išleido “GYVO
JO ROŽANČIAUS PASLAP 
TYS” knygutės formoje. Kiek 
viena paslaptis iliustruota pa 
veikslais, šioje knygutėje taip 
gi yra ir narystės mokesčių la 
peliai. Knygutės kaina 20c. Už
sakymus siųskite: “Darbinin
kas”, 366 W. Broadvay, So 
Boston, Mass.

Lietuviai dalyvavo Ame
rikos Jung. Valstybių Ne
priklausomybės Kare ir to 
karo obalsiai nuolat atsi
spindėjo Lietuvos žmonių 
120 metų kovoje už nepri
klausomos Lietuvos Vals
tybės atsteigimą.

1918 -1920 metų ginkluo
toji Lietuvos žmonių kova 
irgi vadovavosi žmogaus 
laisvės ir lygybės dėsniais, 
bei Amerikos Prezidento 
Wilsono paskelbtąja tautų 
apsisprendimo teise. Lie
tuvos žmonių prisiimtoji 
demokratinė 1922 m. Kon
stitucija tuos dėsnius sten
gėsi įgyvendinti, ir Lietu
vos valstybininkai gyvai 
dalyvavo tarptautinėse pa
stangose tiems dėsniams į- 

, gyvendinti plačiame pa
saulyje.

Totalitarinių Vokietijos 
ir Rusijos diktatorių 1939 
m. susitarimų pasekmėje, 
Lietuvos valstybingumas 
buvo 1940 metais palauž
tas ir Lietuvos žmones bu
vo pavergti bei pasmerkti 
išnaikinimui.

Betgi laisvę, lygybę ir 
žmoniškumą mylinčioji 
Lietuvių Tauta nesiliovė 
kovojusi. Laisvės idėja yra 
nemari ir Lietuvių Tautos 
pasiryžimas laisvę atgauti 
yra nenumaldomas ir ne
palaužiamas. Tą savo pasi
ryžimą Lietuvos žmonės į- 
rodė visa eile sukilimų, nu
kreiptų prieš svetimą jun
gą ir socijalinę priespaudą 
— 1794, 1812, 1831,1863-4, 
1905, 1918-1920, 1941 me
tais. Diplomatinė ir gin
kluotoji kova prieš prie
spaudą tebeina šiandien ir 
truks taip ilgai, iki Lietu
vos Tautos aspiracijos ga
lutinai laimės.

Lietuvos žmonių kova 
nėra taikos drumstimas. 
Priešingai: ši kova eina už 
teisingos ir pastovios Tai
kos įkūnijimą.

Lietuvių tauta nereika
lauja sau jokių privilegi
jų: ji reikalauja tiktai sa
vo teisių pripažinimo ir 
Jung. Tautų vardu pada
rytų pasižadėjimų tęsėji- 
mo.

Amerikos lietuviai, kurių 
sūnūs ir dukterys giinklu 
kovojo pasitikėdami At-

l
l 
i
i
I

Viešpatie Jėzau, Pasaulių Valdove,
i

Lietuvių tauta, Dievo Apvaizdos išgelbėta iš šimt
mečius ją slėgusios vergijos pančių, tūkstantis devyni 
šimtai trisdešimts ketvirtais šventaisiais metais, liepos 
,mėn. 1 d. iš visos Lietuvos dešimtimis tūkstančių susi
rinkusi Kaune į Pirmąjį Tautinį Eucharistinį Kongre
są, su savo Nepriklausomos Valstybės aukščiausia pa- 

i sauline ir dvasine vyriausybe, kariuomene ir dalyvau- 
įjant iš užsienio atvykusiems savo vaikams, suklaupusi 
i prieš išstatytą viešoje adoracijoje Švč. Sakramentą, 
pasiaukojo Tavo Dieviškai Širdžiai, prašydama globoti 

i nepriklausomybę ir viešpatauti visų lietuvių širdyse.
Deja, Tavo ir mūsų tautos priešai, pasinaudoję vi

suotinės suirutės proga, vėl uždėjo Lietuvai vergijos 
i pančius. Dešimtys tūkstančių Tau pasiaukojusių vyrų, 
į moterų ir nekaltų vaikučių, išvežti iš savo tėviškių, 
vaitoja ištrėmime, merdi kankinami kalėjimuose, tūks
tančiai paguldė savo galvas už laisvę ir tikėjimą, o gy
vi likusieji nebemato nė mažiausios šviesesnio rytojaus 
vilties kibirkštėlės.

Šioje sunkiausioje mūsų tautos valandoje, mes, 
Amerikos Jungtinių Valstybių laisvėje gyvenantieji 
lietuviai katalikai, savo kongrese New Yorke šiais 
1946 m. spalių 20 d., dalyvaujant iš ištrėmimo pas mus' 
atvykusiems broliams ir sesėms kankiniams, visos ti
kinčiosios tautos vardu, atnaujiname anuomet, laisvė
je Tavo Dieviškai Širdžiai padarytąjį viešą pasiaukoji
mo aktą.

Viso dangaus ir žemės tautų akivaizdoje mes pa
reiškiame, kad pripažįstame ir visuomet pripažinsime

i

lanto Čarterio ir Keturių 
Laisvvių įgyvendinimo o- 
balsiais, ir kurie veikliai 
dalyvavo visose Amerikos^ 
Jungtinių Valstybių karol 
pastangose, šiandien nega-; 
Ii rankų nuleisti.

Taikos dar nėra. Taikos:Tavo Dieviškąją širdį mūsų tautos tikruoju valdovu, 
negali būti tol, kol karo Tiek laimėje, tiek varge mes būsime amžinai ištikimi 
laimėtojai neįvykdys savo Tavo valdiniai, o Tu būk mūsų Karalius, Guodėjas, Gel- 
pasižadėjimų. Taikai pavo- bėtojas ir Gynėjas.

Gailestingoji Širdie, atleisk mūsų tautos nuodėmesjų sudaro buvusių Vokie
tijos pusininkų — Sovietų į bei klaidas, nes juk Tavo meilė yra be galo atlaidi! 
Rusi jos valdovų—nepaso-į Geriausioji Širdie, kuri verkei žiūrėdama į savo
tinami teritoriniai, repara- i tautos nelaimes, priimk ilgus ir sunkius mūsų tautos 
cijų, plėšrumo ir prislegi- iškentėtus vargus, sustabdyk skaudžius smūgius ir ne- 
mo apetitai. Tie apetitai Ii- beleisk priešui toliau viešpatauti mūsų brangioje tūvy- 
gi šiol neleidžia Amerikos nėję.
valstybininkams laimėti 
taiką — baigti karo, mobi- 
liazcijos, baimės ir nesau
gumo būklę.

Lietuvos žmonės nėra 
vieni šioje nelaimėje, šian
dien yra pavergtos arba 
vergiamos tautos, apgyve
nusios milžiniškus žemės 
plotus tarp Petsamo ir 
Trakijos, tarp Elbės ir Ku
rilų salų.

Taigi, Lietuvos išlaisvi
nimo problema yra neiš
jungiama dalis tarptauti
nės taikos įgyvendinimo 
problemos.

Amerikiečių lietuvių at
stovė, Amerikos Lietuvių 
Taryba, jau nuo 1940 metų 
— dar prieš Atlanto Čarte
rio paskelbimą— ėjo Ame
rikos Jungtinių Valstybių 
vyriausybei talkon. Nesu
laukiant taikos atsteigimo, 
Amerikos Lietuvių Tary
ba savo metiniame suva
žiavime krašto sostinėje, 
Washingtono mieste, nu
tarė išplėsti ir padauginti 
savo pastangas, talkinin
kauti vyriausybei jos pa
stangose teisingai Taikai 
įgyvendinti, moraliniai 
gelbėti Lietuvos žmonėms 
tėvynei laisvę, nepriklau
somybę ir demokratybę 
atsteigti.

Amerikos Lietuvių Tary
ba kviečia sąmoningus 
bendrapiliečius ateiti jai 
talkon šių tikslų atsiekti. 
Išlaisvinimo kovai vesti, 
Amerikos Lietuvių Taryba 
skelbia ketvirtdalio mili
jono dolerių vajų ir ragina 
visus lietuvius aukauti pa
gal išgalę, kiek jie vertina

Mus be galo mylinčioji širdie, nors paniekinta ir 
■ atmesta, Tu kantriai nešei baisų kryžių ir, prie jo lais
va valia pasiaukojusi iki paskutinio kraujo lašo, atida
rei žmonijai amžinosios laimės vartus, padėk ir mūsų 
tautai dabar su tokia pat kantrybe, meile ir pasiauko
jimu nešti savo kryžių, kad jis atkeltų vartus į pilnu
tinę tautinio gyvenimo, tikėjimo ir Tavo meilės laisvę.

Švenčiausioji Jėzaus Širdie, mes Tave mylime!
Švenčiausioji Jėzaus Širdie, mes Tavimi pasitiki-

me!
Švenčiausioji Jėzaus Širdie, mes Tau visiškai atsi

duodame !
Švenčiausioji Jėzaus širdie, pasigailėk mūsų!

Tėvų Pranciškonų Misijos 1946 m
Pittsburgh, Pa. — Šv. Kazi

miero par., 40 vai. atlaidai, Tre- 
■ tininkų rekolekcijos Pittsbur- 
gho ir apylinkės Lietuvių Tre- 
l___________________________
i Lietuvos laisvę, savo gimi
nių Lietuvoje išlaisvinimą.

Negali būti taikos, kol 
nebus atsteigta laisva, de
mokratinė ir nepriklauso
mo Lietuvos valstybė ir 
visos kitos laisvės neteku
sios valstybės.

Amerikos Lietuvių 
Taryba.

tininkų ir Šv. Pranciškaus My
lėtojų Konferencija, lapkričio 
27 — gruodžio 1 d. — Tėv. Jus
tinas Vaškys, OFM. ir Tėv Vik
toras Gidžiūnas, OFM.

Kingston, Pa. — Švenč. P. Ma
rijos par.. 40 vai. atlaidai, gruo
džio 1—3 d. — Tėv. Juvenalis 
Liauba, O.F.M.

Delbi, Ontario — Šv. Jono 
par., gruodžio 5—8 d. misijos—• 
Tėv. Juvenalis Liauba, OFM.

FRANCISCAN FATKERS
Mount St. Francis, Greene, Me.

ALRK Nauj os Anglij os Apskričio 
METINIS SUVAŽIAVIMAS
Sekmadienį, lapkričio 17 d., 2 vai. p.p., P. šv. N. P. 

parapijos svetainėje, 432 VVindsor g-vė, Cambridge, 
Mass. įvyks Naujos Anglijos Federacijos Apskričio 
metinis suvažiavimas. Skyriai, katalikiškų draugijų 
sąryšiai ir visos katalikiškos draugijos, raginamos 
prisiųsti skaitlingai delegatų-čių. Suvažiavimas svar
bus. Mūsų visų pareiga surasti jėgų gyvesnei katali
kiškai veiklai.

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

B. Jakutis, Raštininkas
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Dėkoja už
AUŠROS VARTŲ

Dievo Motinos Paveikslą

< ■ Pagrindines ALT Metinio Suvažiavi-- & ' - - — 
mo \vashingtone Rugsėjo 21-22 

Vienbalsiai Priimtos Rezoliucijos
Laikraštis “Darbininkas” išleido gražų, menišką 

Aušros Vartų Dievo Motinos paveikslą ir pasiuntė sa
vo skaitytojams ir LDS nariams. Gavusieji minėtą 
paveikslą, labai patenkinti ir daugelis pareiškė “Dar
bininkui” padėką už jo išleidimą ir prisiuntė laikraš 
čio paramai aukų. Šią savaitę gavome paramos iš se
kančių : 
Mrs. Stanley Siuras, Chicago. III.....................
Kun. B. F. Gauronskis, Hartford, Conn. 
Jonas Yuskaines, Johnson City. N. Y..............
Mary Yudis, E. Chicago. Ind.............................
F. Paiyelanis, Brooklyn, N. Y.........................
Mrs. Isabel Camp, Phila., Pa.............................
Monica Yucis, Baltimore, Md............................
Kaz. Rusilas, Amsterdam, N. Y......................
Eva Grigas, Chicago, III.......... ..........................
Mrs. Rozalia Petraitienė, Chicago, III..............
M. Šimkienė, So. Boston, Mass.........................
Frances Pribusausken, Brockton, Mass..........
Elzbieta Blass, Detroit, Mich..........................
K. Barauskas, Dorchester, Mass..................
D. Skrebutenas, \Vaterbury, Conn....................
Antanina Drigotas, Chicago, III.......  ......
Victorė Kantautienė, So. Boston, Mass..........
F. Zabarauskas, Chicago, III............................
Mrs. A. Rymovickienė, Chicago, III.................
Mrs. K. Daikuvienė, Naugatuck. Conn.............
Mr. & Mrs. Kačinskas, Elizabeth. N. J.............
Anne Yurkunas, Brooklyn, N. Y. ..................
K. Pranulis, lVaterbury, Conn.........................
Nell Meskunas. IVaterbury. Conn..................
Mrs. P. Jacobs, Chicago, III............................
O. Vaitienė, Phila.,- Pa.......................................
A. Butkus. Chicago. m....................................
Mrs. O. Budavičienė, Chicago, m....................
Aleck Miškinis, Cambridge. Mass..................
Anna Kiudulas. Detroit, Mich. .....................
P. Aitutienė, Chicago, III...................................
Mrs. Anna Aitches„ Granville. III....................
Catherine Kvedaras, Baltimore. Md. ...........
Mrs. Urbanavičius. Cliffside, N. J.................
Mrs. Sophie Alburda. Lowell, Mass.................
Marijona VVilkonis, Jamaica Plain, Mass......
Joanna Lenckus. Chicago. III............................
Mrs. Veronika Patrick. Phila., Pa....................
Uršule Sarkauskienė. Brooklyn, N .Y.............
Mrs. Anna Rimkus. Chicago, III.....................
Juoz. Jokubauskas. IVaterbury. Conn.............
Joanna Belsky. Haverhili. Mass.....................
Steponas Krėva. Chicago. III............................
P. Zajauckienė, Quincy, Mass...........................
Mrs. A. Vitkus. Brooklyn. N. Y.....................
Mrs. A. Mikolaitis, Brooklyn. N. Y.................
A. Zeauskienė. Port Carbon. Pa.......................
John Miller. Chester. Pa..................................
Mr. J. Matulevich. Boston, Mass. ..................
Antosia Kvaraciejienė. Brockton. Mass.........
Mrs. B. Baron. New Britain, Conn.................
John Poskus. Brooklyn. N. Y...........................
Petras Danyla, Brockton, Mass.....................
Mr. & Mrs. John Žukas. Cambridge, Mass. ... 
Charles Valicka. Lawrence, Mass...................
Anna Sakalauskas. Johnson City ,N. Y........
Anna Mikalausky, Simsburv, Conn. .............
Mrs. Sophie Petrulonis, N. IVeymouth. Mass. 
Ona Navickienė. Dorchester, Mass................
Danielius Šokas. Chicago, III...........................
Rev. J. Balkūnas. Maspeth. N. Y....................
J. Jekavičienė. Taunton, Mass........................
D. Genevičienė ,Boston, Mass........................
L. Savickienė, So. Boston. Mass......................
J. Gumbakis, So. Boston, Mass.......................
Antonina Leščinskienė. Chicago, III............
Mary Vaitavičius, Trenton, N. J..........
Mrs. Bardauskienė, Cambridge, Mass.
V. Urniežius, Greenfield, Mass.
Mrs. M. Šilanskienė, Haverhili, Mass..........
Andrius Cikotas, Girardville, Pa. ................
Mrs. K. Paskačimas, Chicago, III. ..............
Mrs. M. Werbitzkas. Granby, Conn...............
Jcseph Žukauskas, Amesbury, Mass...........
Šv. Kazimiero Seserys, Rockford, III.
D. Gaubas, Hillside, N. J............... ..................
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TKEMTiNiŲ ĮKURDI
NIMO KLAUSIMU

priklausomybę ir demo
kratinę valdžios formą “iš
laisvintoms Europos tau- 

, kurių tarpe yra ir

v •

Amerikos Lietuvių Tary.;toIng.. kuri u ir
1. susirinkusi metiniam Lietuvos Tauta, bei jungti- 

m ni-':nėmis pastangomis apsau- 
vvashmg-• gOtį politinių rinkimų lais-

ba, ------------- .
suvažiavdmui 1946 m rug-jngmįs pastangomis apsau- 
sėjo 21-22 dd., — ■ r & r
ton. D. C. ir priėmusi dė
mesin eilę pasireiškusių! 
planų Jungtinių Tautų 
plotmėje — UNRRA, Unj 
Economic and Sočiai
Council Committee on Re-

3 fugees. ir JAV okupacinės
3 QQ kariuomenės viršininko 
3 00 Vokietijoje atsišaukimą į
3.00 X
3.00
2.50
2.50
2.25
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00 i 
2.00 Į 
2.001 
2.00 
2.00

2:oo!6ąjunga-

vę. Visus tuos pasižadėji
mus pasirašė ir Sovietų 
Sąjunga.

Be to, San Francisco 
mieste buvo padėti pama-

; tai United Nations organi- 
! zacijai. Buvo priimtas Čar- Į 
teris - Statutas, kuris savo 
tikslus pagrindė Atlanto 
Čarterio dėsniais, teisingu- 

ir pažadu ateity su
teikti laisvę ir nepriklau
somybę savivaldai pri
brendusioms tautoms. Šį 

. , ‘Čarterį pasirašė ir ratifi-
mai dar 1945 m. vasarą P&-;kavo tiek Jungtinės Ame- 
sibaige, buvo vedamas r;kos Valstybės, kaip ir So-: 
prieš tautautinius totalita-s vietu Sąjunga.
rinius agresorius tam tik-į . ...... T . 
rais obalsiais, kuriems De- Klfk ta‘ Jung- A’
mokratiju žmonės tikėjo ir ^enkos_Valstybes jų vy- 
aukavosi

1942 m. sausio 1 d. " * 
Jung. Tautų vardu. Wash-j 
ingtone buvo pasirašyta 

‘Jung. Tautų Deklaracija, 
kuri įpareigojo visas pasi
rašiusias valstybes laiky
tis Atlanto Čarterio dėsnių

tremtinius — Vokietijoje, 
Austrijoje ir kitur atsidū
rusių politinių tremtinių ‘mu, 
atžvilgiu, pareiškia:

Antrasis Pasaulinis Ka
ras, kurio kariniai veiks-

Laike National Fire Prevention Week, Chi- 
kagoje, Helen Brooks už šį posterį laimėjo pirmą 
dovaną.

! pos 23 d. pasmerkė Rusijos 
visų ! agresiją prieš Lietuvą, Į 

Latviją ir Estiją ir nepri
pažino aneksijų. Šios poli
tikos Jung. Amerikos Val
stybių vyriausybė ištiki
mai laikosi šiandien. Pre- 

——— -------------Jzidentas Harry S. Truman,
ir jais busimąją taiką pa- Į1945 m. Karo Laivyno Die- 

i grįsti. Pasirašiusiųjų vals-!noje paskelbė savo “12 
^YYjtybių tarpe buvo ir Sovietų Dėsnių”, kurie pakartoja 
2 00 S4junSa- Atlanto Čarterio ir teisin-
9‘q0' Po to, Trijų ir Keturių gurno dėsnius, ir šiomis 
2 00 Didžiųjų Valstybių, sąjun-. dienomis naujai patvirti- 
2 ’oo'gininkli šiame kare, vardu'no, kad Jung. Valstybių 
2’00 buvo padaryta tarptauti-j užsienių politika 1 
9*nn nės - pasaulinės reikšmės sikeitusi. Nėra pagrindo 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
1.25

Amerikos Pranciškonų Istorijos Akademinio Centro 
Vienuolyno Pašventinimas

D. iš VVashingtono Šv. Ma- 
įto katedros rektorius. Mi
šių metu giedojo Šv. Vardo 
Pranciškonų Seminarijos 
klierikai.

į Akademijos pašventini
mas įvyko 3 vai. Pašventi
nimo apeigas atliko Ordi
no Generolas asistuoja
mas Provincijolų.

Akademijos pašventini
mo proga 6 vai. vakare bu
vo suruoštas iškilmingas 
bankietas ir pirmoji Istori
jos Akademijos sesija. 
Tiek bankiete, tiek Akade
mijos sesijoje dalyvavo D. 
G. Pranciškonų Ordino Ge
nerolas; visi Provincijolai; 
Ispanijos, Kubos, Costa 
Rica, Domininkonų Respu
blikos, EI Salvados ir visų 
Pietų Amerikos valstybių 
ambasadoriai; J ungtinių
Valstybių vyriausybės at
stovai; Amerikos Katalikų 
Universiteto Washingtone, 
D. C. rektorius ir profesū
ra ; atstovai iš įvairių A- 
merikos Universitetų, ir 

•kitų žymių svečių, 
į Akademijos sesijos metu 
paskaitas laikė: Brazilijos 
ambasadorius Dr. Dom 
Joao Carlos Muniz; Evans- 

iton, III. Universiteto isto
rijos profesorius Dr. Ph. 
W. Powell: “Pranciškonų

Prieš du metu Jungtinė-, žurnalą, istorines knygas, darbai senosios Meksikos 
se Amerikos Valstybėse į-i monografijas; ruošti kon- kaimyninėse valstybėse”; 
kurta Amerikos Pranciš- i ferencijas, kongresus ir į- Ispanijos Akademijos na- 
konų Istorijos Akademija, • vairius minėjimus. Marąuina
kurios tikslas yra: tyrinėti gios naujos Amerikos į“
Amerikos Pranciškonų is-,p___ SXi__ _ T_a._ * Kaus poeziją,
tori ją; supažindinti P^-j kademijos Centro - Vie- nusvieie K tvoiumoo 
su Upt?nciškonuV1SdaXniI nuolyno’ esančio Bethesda, merikos atradėjo, si 
nraek^e teisti istorini Maryland’ iškilmingas pa- kius su Pranciškonais. 
Praeityj^__ leist_!__ sto V I. šventinimas jvyko spalių Turininga Pranciškonų
stangas sulaikys balsuoto- dieną. Istorijos Akademijos sesi-

' ~ > iškilmės ja buvo baigta Washingto-
Jungtinių Amerikos Vai- prasidėjo iškilmingomis no ir Baltimorės vyskupi- 

stybių Delegacija Pary- mišiomis Šv. Žemės Pran- jos J. E. Lawrence J. She- 
žiaus “Mažojoje Taikos ciškonų vienuolyne VVash- han, D. D. malda ir laimi- 
Konferencijoje” irgi pa- ington, D. C. Mišias laikė nimu. 
tvirtino šiuos Amerikos Pranciškonų Ordino Gene- j 
užsienio politikos uždą vi- rolas D. G. Tėv. Valantine, 
nius bei tikslus, ir nustelbė Schaaf, O.F.M. Iškilmingo- 
mėginimą “įteisinti” iš se mišiose dalyvavo Jung-! 
Maskvos atsivežtus Lietu-,tinių Valstybių ir P. Ame-! 
VOS, Latvijos ir AmArikns

kvislingus.
Todėl, Lietuvos — taipgi tarpe įr Amerikos Lie- les. Tiesiai atsišaukdami į 

Latvijos, Estijos ir kitų įuvįų Pranciškonų Provin-'tų knygų leidėjus, rašyto- 
pavergtų ir vergiamų tau- cįjoias Tėv. Just. Vaškys, jus, įspėja juos, kad geros 
tų žmonių teise yra rei- o.F.M., ir daugybė tikin-! valios žmonės sukils smar- 
kalautū kad karo laimėto- čiųjų. Pamokslą sakė kioje kovoje, panašiai kaip 
jai tęsėtų savo pažadus. MSgr j k. Cartwright, D. prieš kitas blogybes. 
Jung. Tautų pareiga yra 
grąžinti laisvę ir nepri
klausomybę Lietuvai, Lat
vijai, Estijai ir kitoms pa
našioje būklėje atsiradu
sioms tautoms.

Šių neginčijamų faktų,, 
teisių ir prievolių akivaiz
doje, Amerikos Lietuvių 
Taryba pareiškia, Ameri
kos lietuvių vardu, griežtą 
pasipriešinimą bet ko-! 
kioms pastangoms “repat-j 
rijuoti”, “kolonizuoti” ar 
“svetur įkurdinti”, prieš jų 
norą, politinių tremtinių 
mases — lietuvius, latvius,, 
estus, lenkus, žydus, jugo-* 
slavus ir kitus.

Jung. Tautos privalo pa
šalinti politinių tremtinių 
atsiradimo priežastį: pa
šalinti okupacinę Sovietų 
Sąjungos kari u o m e n ę, 
“valdiškos partijos” apa
ratą ir policiją iš tų trem- 

' tinių tėvynių — iš Lietu- 
' vos, Latvijos, Estijos ir tt. 
1 Tatai įvykdžius, savaime 
' pranyks ir tarptautinė 
1 problema— politinių trem- 
1 tinių klausimais. To įvyk- 
1 dymo reikalaujant, bus de
damos visos pastangos, 

' kad Jung. Amerikos Vals
tybių Kongresas neskirtų 

( jokių lėšų projektams, ku
rie kėsinasi amžinai atimti 
iš tremtinių jų tėvynes ir 
paneigti jų teises.

Amerikos Lietuvių
____Taryba.

kalbejo apie Šv. Pranciš- 
Sios naujos Amerikos kaus poeziją; Dr. Francis 

Pranciškonų Istorijos A- B steck o.F.M. plačiau 
kademijos Centro - Vie- nušvietė K. Kolumbo, A- 

>. santy-

nėra pa- jai Kongreso rinkimuose. 1 Pašventinimo

pasižadėjimai — Tehera- i manyti, kad ta politika ga
nė, Kaire, Maskvoje, Jalto-(lėtų pasikeisti ateity, ka- 
je ir Potsdame. Tarp kitko, dangi Demokratų ir Res- 
mūsų sūnums bekariau- publikonų partijos vieno- 
jant ir mirštant įvairiuose dai užgyrė Atlanto Čarte- 
frontuose, pakartotinai rio dėsniais pagrįstą užsie- 
buvo pabrėžiamas sąjungi-įnio politiką, tos politikos1 25’du^° Scįjungi*jmo poiitiK<į, iub poiiciK.ob

-į'25 ninkių valstybių pasiryži-į vykdyme vieningai daly- 
1'25 mas įgyvendinti Atlanto. vau ja ir bet kokių nuo tos 
-į'25 Čarterį, grąžinti laisvę, ne-*politikos nukrypimų pa-
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Vajus Prieš Šlykščias 
Knygas

Chicago — Šv. Vardo Ka- 
Estijos rikos vyskupai; Amerikos, tedros biuletenis pradėjo 

i Kanados ir Meksikos vajų prie, nedoras ir šlykš-
. Pranciškonų Provincijolai, čias knygas bei brošiurė-

PASKUTINES
Lenktynės

Lenktyniuos
šeštadienį, Spalių 26

THE
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$10,000 Pridėta

Laikas 1:10
Da«ly Double Užsidaro 12:50

EI — B. & M. ir Buaai i lenktynių vietą 

Daug Vietos Karams Dykai.



Penktadienis, Spalių 25 d., 1946

Vilniaus srities komunistų 
partijos sekretorius Sidni- 
kov, įtakingas visoj bolše
vikų okupuotoj Lietuvoj. 
Jis tai, gavęs instrukcijas 
iš Maskvos, pranešė, kad 
studentai, kurie egzaminus 
išlaiko iš marksizmo - leni
nizmo tik patenkinamai 
turi būti perlaikyti ilgiau 
universitete, o neišlaikiu
sieji — yra įtartini ir juos

Pradžia 1-iname puslapy] 
nuodavo lietuviškai, iš jų 
ir išmokusi: “Ant manų 
kranto, Palangos mieste
ly”.

VILNIUJE SSSR OKU
PACIJOS METU

— Tai Lietuvoje jums vėl
teko susitikti su bolševi
kais, okupavusiais mūsų U1 
salį... ? - . v- . x .v— Taip, pirmąją okupaci- teksią šalinti iš universite- 
ją praleidau studijuodama te, kaikuriuos gi net areš- 
Vilniaus universitete, — 
pasakojo mok. Julija Lie
sytė. — Buvo sunkumų: 
tėvelis buvo prekybininkas 
Šiauliuose, nuo jo atėmė 
viską. Guodėsi save jisai 
daug i

_ tuoti.
«
I LENINGRADO AKADE

MIJOS DIREKTORIUS 
VILNIUJE

— Ar tie maskoliai Lietu- 
daug skaitydamas, bet vos universitete dėstė rusų 
man studijuoti nebegalėjo kalbą • , , .x
pagelbėti, o dėl tėvų pade- ~ Kad Jie.
ties bolševikai man atėmė VĮSO rusaJ aįai su 
darbą istorijos seminare ir svetimomis kalbomis. Bu- 
nebebūčiau turėjusi gali- v? teks atsitikimas: į Vil- 
mybių toliau studijas tęs- atvažiavo Leningrado 
ti, jei ne užtarimas Dr. Istorijos akademijos vede- 
Puzino ir kitų, kurių dėka Jas’ n<>rejo pamatyti Vil- 
grįžau į tarnybą. Paskiau ™au? Įstaigas. Gavau m- 
gavau paskyrimą: vertėja ftrukcijas parodyti musų 
ir asistentė prie marksiz- marksistinę litera-
mo - leninizmo L___
Vilniaus universitete.
— Nepersiėmėte pati 

marksizmu ?
— Ne!
— O kitus mokinote!
— Deja! Gaila, nebėra, _ x

kun. Čibiro. Jis viską žino- , - 8* cla Prancuzrfka
jo...

katedros‘ūr« Padavjau jam Pra’ i bangiai išleistą prancūzų 
t komunistų knygą. Akade

mijos direktorius pavartė, 
pavartė ir pratarė:
— Gražus leidinys, gaila, 

kad aš lietuviškai nemoku.

knyga!
i — O, taip! Matot, mes 

KUZNECOV IR BULIN svetimų kalbų nevartoja- 
Dėstytojais tenai buvo me, turime vertėjus...

Meškauskis (vyras ano- MARKSIZMO PROFESO- 
™os ™TvUniS£eS i RIAI IR RELIGIJAkės Meskauskienes) ir du 
rusai: Kuznecov ir Bulin, — Kuznecovas, -— pasa- 
abu komunistai — pirmas ko jo toliau mok. Liesytė,— 
iš Maskvos, antras iš Le- labai remdavo svetimtau- 
ningrado. Kuznecov turėjo čius. Jie gi tada ir buvo į- 
stiprų pasinešimą į rusų ““ 'r’’ "
nacionalizmą. Kalbėda
mas apie kurį rusą jis pa
brėždavo: “Tai mūsų di
dysis rašytojas, tokio ir 
vakarų Europoj nerasi...”
SIDNIKOV INSTRUKCI
JOS — PEILIS LIETU

VOS STUDENTAMS
Visiems Lietuvos studen

tams marksizmo - leniniz
mo kursas buvo priversti
nas. Ir dar kaip griežtai! 
Nuo marksizmo egzaminų 
turėjo priklausyti visas 
studento likimas. Tą suži
nojau 1941 m. birželio 8 d.: 
buvo posėdis, kuriame da
lyvavo Kuznecov, Bulin ir

■ sigalėję Vilniuje. Pavyz- 
džiui, istorijos skyriuje iš 

.61 studento lietuvių tebu
vo tik 11.
— Kaip tie marksizmo - 

leninizmo profesoriai lai
kėsi religijos atžvilgiu?
— Kuznecovas nepraleis

davo progos nevaręs pro
pagandos prieš religiją, 
Bulin buvo kiek nuosai
kesnis, bet paklaustas, ar 
jis tikintis, atsakė: “ko
munistas tikėti negali!”

Kas šeštadienį studentai 
rašydavo referatus. Kas 
antras, trečias šeštadienis 
vis būdavo antireliginis re
feratas.
— Kiek tie Vilniaus uni-

Jung. Valstybių Karo Sekretorius Robcrt P. 
Patterson įteikia Medai of Merit, Mrs. Sidncy 
Hillman, našlei, neseniai mirusio darbininkų va
do, Washington, D. C.

versiteto profesoriai buvo 
priklausomi nuo Maskvos?
— Viskuo. Net per egza

minus pasakydavo: yra at
siųstos instrukcijos — tokį 
ir tokį procentą sukirsti.

STUDENTAI SEKAMI 
ŠNIPŲ

— Kaip buvo su lietuvių 
studentų religiniu gyveni
mu?
— Visi eidavo į bažnyčią, 

bet šnipai, dažniausiai sve
timos tautybės, ateidavo 
net prie šventovės durų 
žiūrėti, kas iš studentų čia 
lankosi.

Lietuviai studentai daug 
nukentėdavo. Žiūrėk, metų 
bėgyje tai tas, tai tas iš
nyksta, areštuojamas.

Šnipų būdavo net univer
siteto salėse, per paskai
tas. Kartą vienas žydukas 
atsistoja paskaitos metu ir 
garsiai sako į studentus:
— Neklausykite profeso

riaus; jis jau pasenęs, dės
to ne pagal marksizmo - le
ninizmo principus!

Tas tipelis vis turėdavo 
tokią mėlyną knygutę. 
Kartą jis ir užmiršo suole. 
Mes ir nugriebėme ją. Žiū
rime, ten prirašyta apie 
profesorių paskaitas, kur 
jos nesutinka su komunis
tų partijos programa, su
rašyti apibudinimai beveik 
visų lietuvių studentų.

SLAPTOJI SPAUDA, 
SLAPTI SUSIRINKIMAI
— Studentai, kad ir sun

kiausiose sąlygose sten
gėsi daryti ką galima, — 
pasakojo mok. Liesytė. — 

; Būdavo leidžiami slapti 
atsišaukimai, laikraštėliai 
prieš okupantus. Iš ryto 
ateini į klasę, randi ant 
langų, ant suolų išmėty
tus. Juose parašyta —kaip 
laikytis prieš prispaudė- 

. jus. Studentuose buvo di
delis vieningumas, skirtu
mas tarp korporacijų iš
blėso. Visi jautėmės — lie- 

; tuviais. Buvo daromi slap- 
. ti susirinkimai. Kadangi 
šnipų buvome sekami, tai 
susirinkimams patogiau
sia proga buvo — vardu
vės, sužieduotuvės. Visi 

. daugiausiai tard a v o s i, 
kaip nuvežti ką į gimnazi- 

, jas, kad būtų palaikoma 
. dvasia jauniausiųjų. Vy- 
• rams labai rūpėjo, kaip 
. gauti ginklą, kad laikui 
atėjus būtų pasiruošę, 

i Mergaitės palaikė ryšį 
i tarp patriotinio nusistaty- 
i mo karininkų ir vienmin- 
. čių studentų.

— IK TRĖMIMŲ DIENĄ 
BUVOTE VILNIUJE?

— Taip. Baisesnės dienos 
nemačiau savo gyvenime. 
Birželio mėn. 14 d. (1941) 
pamatėme mašinas prie 
daugelio namų. Areštuoja
mi vyrai! — paėjo gandas. 
Mūsų šeimininkės vyras 
jau slapstėsi ir ji išbėgo 
pranešti, kad nebegrįžtų. 
Bolševikai atėję į namus 
rado mažą jų mergytę, ku
rią vieną jau rengėsi pasi
imti, bet tą pamačiusi mo
tina pati pasirodė — kartu 
su ja važiuoti ištrėmiman. 
Atėjusi į šeimininkų butą 
viską radau išversta, iš
draskyta. (Paskiau bolše
vikų sargybiniai visokio
mis valandomis — dieną, 
naktį — ateidavo, matyt, 
norėdami sugauti nusislė- 
pusį šeimininkės vyrą).
— Mieste išėjusi pama

čiau sunkvežimį, kuriame 
sėdėjo sena, sena moteris. 
Tik dreba visa, o aplinkui 
ją 
šautuvus atrėmę. Lyja. Se
nutė taip išvargusi, rodos 
mirti ruošiasi, — pro aša
ras pasakojo mok. Liesytė.

keturi bolševikai,

DXIBININKX8

Laike Fire Prevention savaitės, Philadelphi
joje, ugniagesiai išstatė parodoj apie 500,000 ug
niagesių pažymėjimų (badges), kuriuos yra su
rinkęs VVillie Williams iš San Francisco.

DĖDĖS LIETUVIO
AKTUALIJOS
— Ar girdėjai, Karibute, pasaulio”. (Mes žinome, 

tarė dėdė, ką pasakė gar- kurį jis laiko vergišku pa-* 
susis Maršalas Jan Chris-J šauliu), 
tian Smuts 
Paryžiaus 
valandose?
— Negirdėjau, 

kok.
— Pasakysiu šitą ir dar gijai. Tad reiškia,

ką kitą. Pietų Afrikos Mi-‘nacių pragaro pereisime į 
nisteris pareiškė: “Matyti * 
aiškus skilimas, kuris yra 
blogu ženklu ateities tai- mes, ar civilizacija ar bar- 
kai. Susidarė slavų ir va-į bari ja, 1 * • 1 4 • • • •

paskutinėje | — Bet kas iš to, jei ir to- 
Konfereneijoe liau jis gieda tą pačią gies

mę? Juk jis aiškiai pasisa-. 
papasa- kė, kovosiąs už bolševikiš

ką taiką, kuri yra lygi ver- 
kad iš

komunistų pragarą. Kaip 
tau, dėde, rodosi, kas lai-

PRIE TREMTINIŲ 
EŠELONŲ

— Išgirdusi, kad tremti
nių ešelonai sustabdyti 
Vilniuje, nuvažiavau savų
jų paieškoti. Mat, mano 
vienas dėdė, L_?._ 2____
nistuojantis, Smetonos lai-žuvo neturėdami reikia- 
kais kalėjime sėdėjęs, da- mos mediciniškos pagal- 
bar bolševikų buvo išveža-bos. Pavyzdžiui, stud. K. 
mas. Tremtinių pilni vago- Alanta, sunkiai sužeistas, 
nai, uždaryti. Vieni verkia,, buvo nugabentas į vieną li- 
kiti bando dainuoti. Dau-!goninę, bet bolševikai ne

buvo galutinai pasitraukę

vusių sukilėlių buvo suvež
ta į kapinių koplyčią. Kru
vini, žemėti, kiti jau pajuo
dę. Buvo karštos dienos. 
Oras sunkus. Kun. Lipniū- 

’nas parūpino jiems kars- 
labai komu- tus ir palaidojo. Daugelis

gelis šaukia — vandens,
bet paduoti ką — neįmano- — bijo priimt, nuvežė į ki- 
ma: vagonai apsupti enka- tą — tas pate; tik kai tre- 
vedistų (bolševikų polici
jos būriai). Viena studentė 
kažkaip atrado išvežamus 
savo tėvelius. Tie nenori 
jai parodyti savo kančių, 
tik pasakė, kad jei ją vež
tų — tepasiima šiltus pa
talus, drabužius...

Mūsų butas buvo arti ge
ležinkelio. Nekartą girdė
josi tremiamųjų šauksmai 
— vandens...

Vilniaus universiteto 
marksizmo profesoriai irgi 
dalyvavo tremtinių išveži
me.
VIRVUTĖMIS PASIRIŠĘ 

ŠAUTUVUS
— Kaip užplūdo Lietuvą1 

bolševikai, ir tie kurie pir
ma patys buvo raudoni, 
pamatė ką žada komunisti
nis rojus, — kalbėjo mok. 
Liesytė. Ką gi jie, virvutė
mis šautuvus pasirišę gali 
Lietuvai duoti! Bolševikų 
net generolai atvažiavo 
vaikus skaron susisupę.

Bulino žmona atvažiavo 
į Vilnių, o vaikai — basi. 
Profesoriaus vaikai neturi 
kuo apsiauti! Siunčia ma
ne Bulinas jo vaikams ba
tus nupirkti. Sakau — te
gu jo žmona eina, o jis at
sako, kad — ji neišmano...

Kai Kuznecov nakčia ne
parėjo, atėjusi į universi-i 
tetą žmona pakėlė tokį 
skandalą, kad taip nesiko- 
lioja nė tos, kurios silkes 
pardavinėja!

Buvau aš visiškai arti jų. 
Pažinau ir bijojau dau
giau, negu ko kito. Mes bu
vome priversti kalbėti tą, 
kuo netikime...
— IR SUKILIMO DIENO
MIS BUVOTE VILNIUJ?
— Taip. Daugelis mūsų 

draugų išėjo su šautuvu 
rankose ir nebeparėjo. Išė
jome ieškoti. Dešimtys žu-

čioj ligoninėj šautuvais pa- 
grąsino, priėmė, bet jau 
buvo pervėlu — kraujas 
perdaug nubėgęs, taip jis 

: ir mirė.
TREMTINĖS KELIAIS

į — Kaip jums pasisekė iš- 
! vengti antrosios bolševikų 
j okupacijos baisenybių?
I — Išvažiavau. Pavyko į- 
sisprausti į traukinį. De
šimtį dienų pavažiavus at
sidūriau stovykloje, Aus- 

I trijos srityje. Lietuviai bu
vome pristatyti sunkiai 
dirbti. Naciai juk žiaurūs 
kaip ir bolševikai. Valgyti 
— du kart dienoje. Ryto — 
kava ir truputis duonos, 
vakare — sietinių sriuba. 
Sekmadieniais duodavo 
dešros iš arklienos. Tokia 
raudona ir saldi... O dar
bas sunkus, rankos sutinę, 
kiti net turėjo operacijai 
pasiduoti.

ATVEŽĖ PRAŠYMĄ
— Jums išvažiuojant, ką 

lietuviai prašė perduoti 
USA broliams?
— Jie prašo kaip nors pa

gelbėti kur nors jiems iš
važiuoti, kad tik toliau nuo 
tų bolševikų. Jie laukia af- 
fidavitų. Į anglų kolonijas, 
į Pietų Ameriką — kur tik 

i. (atsirastų galimybės, norė
tų išvažiuoti. Bolševikų ir 
nacių okupacijų bei karo 
sunkumų 
žmonėms 
apklausinėjimai 
nervų karas.
— Girdėjau, kad Tamsta 

atvažiuodama globojote 
vaikučius?
— Taigi, visą vienuoliką: 

latvių, lenkų, negrų. Jų 
tarpe buvo ir pamestinukų, 
USA karių ir lenkaičių kū
dikių. Amžius — nuo 6 
mėn. iki 13 metų. Net sun
ku žiūrėti į vaikus, ypač

karų grupės. Tai galutinis 
j šios ilgos konferencijos re- 
Izultatas”.

Rusija veda šlykščią pro
pagandą prieš Ameriką. 
Tikslas: pažeminti Ameri
kos tautą ir susilpninti 
Washington valdžią. Kodėl 
tiek neapykantos, ypač iš 
tų, kuriuos daugiausia A- 
merika pagelbėjo? Dėlto, 
kad komunistams neduo
dama pilna laisvė.

Lapė keičia plauką, bet 
ne ydą, taip raudonasis 
Stalinas. Jis kaip velnias, 
kuris tave glosto, bet kar
tu reikalauja ir dūšios.

Big Joe apdūmė pasau
liui akis, sakydamas, norįs 
taikos, apkaltindamas ki
tus, norinčius karo.

Argi atsirastų jam tikin
čių? Ypač po jo neseniai 
pasakytų žodžių: “Negali
mas dalykas, kad Sovietai 
galėtų eiti kartu su impe
rialistais; vienas iš dviejų 
turės laimėti”. Taip kalbė
jo ir Hitleris. Stalinas ak
lai eina jo pėdomis.
— Kodėl dėdė Šamas ne

atsako, kad mes su dikta
toriais tikriausia neisime, 
pertraukė Kaributas dėdės 
Lietuvio kalbą.
— Matai, mano sūnau, 

dalykas nėra taip lengvas, 
kaip tu manai. Pirmiausia, 
dėdė Šamas yra labai ge
ros širdies, antra, šį tą pa
darė. Pav., raudonojo Juo
zo pakaliną Wallace atlei
do iš pareigų, kuris, žiūrė
damas per raudonus aki
nius, išsitarė: “Ši kova yra 
tarp vergiško ir laisvo

. •
1C

kai išgirsti jų pasikalbėji
mą: “Ar atrasime mes 
naują mamą ir tėvelį, ar 
bus geri, ar mylės, ar ne
muš?”
— Kur dabar vykstate?
— Į Kaliforniją. Dar tik

rai nežinau, kur apsigy
vensiu: gal ten, o gal Chi- 
cagoje.

Dr. J. Prunskis.

, ar krikščionija ar 
pagonija?
— Sunku pasakyti. Ame

rika laimėjo karą, bet gali 
pralaimėti taiką. Čia glūdi 
visas pavojus. Nesu apo- 
kaliptaą, bet... Kažkas yra 
pasakęs, kad lengviau pra
dėti karą, negu padaryti 
taiką. Karui užtenka Hit
lerio isterizmo, Stalino fa
riziejiškumo ir Tito bandi
tizmo, o taikai yra reika
linga moralinė drąsa ir pil
nas atsakomingumo su
pratimas prieš visą žmoni
ją, kurie Paryžiuje užte
mo. Taika nėra materiali- 

Inė, bet dvasinė problema. 
;Ši taika yra statoma ant 
atominės bombos, kurios 

j trečias bandymas nebus 
i Bikini, nes Truman jį ati
dėjo geresniam ir reikalin- 

■ gesniam momentui.
Šis liūdnas tarptautinės 

! diplomatijos paveikslas 
'kankina žmoniją. Istorija 
'kartojasi. Taip buvo 1814 
m. Vienos Kongrese, ku
riame anų laikų trys Didie
ji (Alexander, Metternich 
ir Castleragh) darė taiką, 
bet nerado kelio prie jos 
prieiti. Tada žymus diplo
matas prancūzas Talley- 
rand pareiškė, sakyda
mas: “Perdaug bijote vie
nas kito ir esate visai neiš
mintingi taikos sudary
me.”

Ši taika yra tik mytas, 
kuris grasina paskandinti 
tris šimtus milijonų Euro
piečių tironiškoje totalita- 
rijos versmėje.

—Tiesą kalbi, mielas dė
de, net ir man darosi bai
su, pridėjo Kaributas šluo
stydamasis prakaitą.

(Bus daugiau)
Paulius Ramutis.

AMERICAN 
RED CROSS

JEI JŪS ESAT

SUSIRŪPINĘ
X

išvargintiems 
tie nuolatiniai 

kaip

I

DĖL NAMŲ

... jūs galit nusipirkti juos šiandien išpūsta 
kaina. Ir jei juos sunku bus palaikyti, tai jū
sų šeimyna turės vargti per daugelį metų.

Todėl, štai saugus kelias. Užeikit į Mutual 
Savings Banką pasitarti kaip finansuoti na
mus. Patarimą jums duos patyrę žmonės, 
kurie stovi ant to visą gyvenimą. Jeigu jūsų 
numatytas pirkinys geras, jie padės jums 
gauti nebrangų morgičį, pritaikytą jūsų rei
kalams.

Tke SAVINGS BANKS
of Massachusetts

»

i
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Thomas Pk, So. Boston, MassSo. Boston High School Auditorijoje,

RUOŠIAMAS “DARBININKO”
ANTANETTA 

GRABUOLIŪTĖ

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

Kun. Dr. K. Urbonavičių

KONCERTAS OPEROS ARTISTĖ 
SUSANA GRIŠKAJTĖ

Sekmadieni, Lapkr ičio-November 3,1946
3 Vai. Po

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

v

KAS— - . . —■
GZRDJSIT UETUVItr! 

KOLONIJOSE * j

REZOLIUCIJA
I The Knights of Lithuania, a 
Catholic national organization. 
unite! for the purpose of mak- 
in? Lithuanian-American youth 
better citizens for the service 
of Gol and Countrv assembled 
in S. Worcester. Massachusetts

šiame spalių 20 ir 21 dd. New į/i 
Yorke. vietinį skyrių atstovavo 21, 22. 1946. unanimously
p. A. F. Kneižys. Jis išrinktas 
ALRK Federacijos Centro pir
mininku ir BALF direktorium.

N0RW00D, MASS
Spalių 21 d. atvyko iš Chica

gos Šv. Kazimiero Vienuolyno 
Sesutės, būtent. Sesuo M. Lo- 
renza (Pazniokaitė) pas savo I 
tėvelius, gyv. 58 Heaton Avė., iri Šiomis dienomis pp. Benkevi- 
Sesuo M. Legoiia (Pešinaitė) ėiai, gyv. 3 Hartford Avė., susi- 
pas gimines. Sesutės apsistojo laukė sūnelio. 
Šv. Kotrynos vienuolyne.

p. Benkevičienė 
yra Moterų Sąjungos 27 kp. pir-- 

! mininkė. Motinėlė ir naujagimis 
BALF pirmame seime, į vyk u-[sūnelis randasi Nurwoodo ligo-į 

šiame New Yorke 22 skyrių at-, ninėje geroje sveikatoje, 
stovavo pp.
ir Antanas F. Kneižys. Pastara-;relę ir sūnelį. Sveikiname! 
sis buvo seimo vedėju. ALRK j 
Federacijos Kongrese, įvyku-

grėsė, kuris prasideda spalių 25 
d. id baigsis spalių 29 d.. Bosto
ne. dalyvaus nemažai lietuvių 
atstovų - atstovių iš Sodalicijos 
ir kitų katalikų draugijų ir kuo
pų.

!
Į 

PP-'

BROCKTOH, MASS

adopted the follovving resolu
tion:

VVHEREAS the RepubUc ot 
Lithuania has again become a victim 
cf oppression by aggressive nations 
and forced to Bve under strange and 
ablorrent conditions, and

VVHEREAS the Lithuanlans of 
America hope and believe that the 
principles of the Atlantic Charter 
will become the true basls on lnde- 
pendence to Lithuania and other 
small nations of the world.

į NOW. THEREFORE BE IT KE- 
SOLVED, that an appeal be made to 

į the President of the United Statės 
and to the Secretary of Statė to 
aasert the foreign policy or the 
United Statės toward the people of 
Lithuania and other small nations.

THAT the United Statės take 
measures that will restore the sove- 
reignty and self government to the 
p:ople of Lithuania and free her 
forever from Russian tyranny.

THAT the United Statea demand 
the Soviet withdraw her armed 
forcea of occupation from Lithuania 
and permit the free establishment 
cf a aelf administered republlcan 
form of govemment,

THAT the Department ot Statė 
take meaaures to have Lithuania 
admitted to the United Nations,

THAT the Department of Statė 
eatablish facilities for displaced per
sona in camps within the occupied 
znnes in Germany to aid them in 
immigrating to America, to tneir 
relations and friends,

THAT persona in displaced campa 
in Germany be acorded the pnviiege 
of communicating in their native 
Lnguage,

THAT copies of this resolution 
be fonvarded to the President of the 
United Statės, to the Secretary of 
Sta e, to the representative ot the 
Lithuanian Govemment in Waah- 
ington, to members of Congrees and 
to the press.

Joseph Boley, President, 
Josephine Adams, Secretary.

%

I

Kaip jau buvo rašyta, p. Ona
Jurgis VersiackasjBenkevičiai dabar augina dūk- Warabow, gyv. 24 Field St., pa-

! sidavė operacijai. Po operacijos
■ palengva sveiksta. Lai Dievulis 

Krikščioniško Mokslo Kon- ligonę stiprina sveikatoje.

Lietuvs Generalinio Konsulato New 
Yorke Paieškomi Asmenys:

Kailinius Geriausia Pirkti 
DABAR!

AMBRAZAS, Adomas.
AMBROZAITIS, Jonas, sū

nus Petro, gyv. Waterbury, Ct., 
Alder St.

ANDRICNAS, Vincas, Alek
sandras ir Raulas, ir Andriū- 
naitė, Veronika.

ANTUŽAITE, Barbora ir Ma-

AUKSORIUS, iš Aužbikavo 
km., Tenenių parap.

AUŠIURA, Pranas (Ansier, 
Frank), kilęs iš Šakių aps., gyv. 
Oklahoma valst.

AUŠRA, Jonas, Petras ir Sta
sys, iš Tauragės aps.

BAGDONAS, Kazimieras,

SI
v r .

•A.

Bernardas Koraitis

I. J. Fox didžiausia kailinių firma Amerikoje, 
pataria Naujosios Anglijos ponioms ir panelėms 
įsigyti kailinius dabar, nes žiemos metu jau nė
ra tokio plataus pasirinkimo kaip dabar.

Mūsų krautuvėje dabartiniu laiku yra vienas 
iš didžiausių ir plačiausių pasirinkimų — čia 
rasite visokių “šaižų” ir rūšių. Taigi, ateikite į I. 
J. Fox krautuvę ir prisimieruokite naujausios 
mados kailinius prieinamomis kainomis ir pirki
mo sąlygomis.

Atėjusios į krautuvę visuomet reikalaukite, 
kad Jums patarnautų šios krautuvės lietuvis at
stovas p. Bernardas Koraitis, kuris yra kailinių 
expertas ir žinovas. Per jį pirkdamos kailinius 
gausite 10 nuošimtį nuolaidos.

Taipgi mes išmainome senus kailinius į naujus ir už senuosius duoda
me gerą nuolaidą. Pasinaudokite momentu! Įsigykite kailinius prieš žie
mą.

• <
X
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«ii vashington street. 
BOSTON, MASS.
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ryte, gimusios Amerikoje, gyv. gyv. New Yorke, kilęs Vosiliš- 
Gargžduose, Kretingos aps. vė- vai., Kėdainių aps. 
liau grįžo Amerikon.

ARCIKAUSKIENE - Keruo- 
tytė, Ona, iš Kidulių vai., Šakių: 
aps., gyv. netoli Grand Rapids. Čikagoje

BAKŠINSKAS, Jurgis ir Vin
cas ir Bakšinskaitė, Marija, 
vaikai Kazio, iš Vilkaviškio aps. 

BALTRUKONIS, 
brolis Kazakevičienės, 
Marijampolės aps.

BALZAR - Kiršytė, 
vyras Petras Balzar ir jo trys 
broliai ir sesuo, gyv. Rochester, 
N. Y.

BANIUKAITIS, Zigmas, iš 
Melnikų km., Apytalaukio vai., 
Kėdainių aps., brolis Antaninos 
ir jo žmona ir vaikai. Vienos 
dukters vardas Sophie.

BARANAUSKAS, Vytautas, 
sūnus Felikso, iš Daugų m., A- 
lytaus aps.

BARTKEVIČIUS, Vincas ir 
Juozas bei Vincas Bartkevičiai, 
gyv. Scranton, Pa.

BARTKUS, Antanas ir Ka-

BAGDONAS, Uršulė.
BAGOČINSKIENE, Barbora, 

iš Viekšnių m., Mažeikių aps.,

ARNAŠIUS, Kazys, iš Dap- 
kiškių km., Pajūrio parap., 
Tauragės aps.

ATKOČIŪNAS, Mykolas, iš 
į Melnikų km., Apytalaukio vai., 
Kėdainių aps. ir jo žmona ir vai
kai, kurių tarpe Vincė ir Alek
sandras.

Politiškas Skelbimas

JgjgUCAR
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zys, broliai Elenos, ir Bartkai-j CESUMSKAS, Juozas, gyv. 
tė, iš Žvingių parap., Tauragės Čikagoje.
aps.

BARZDAS, Maikis, turėjęs
giminių ar pažįstamų Pavevo- j ar Lokiams, gyv. či-
nio vai., Vilkaviškio aps.

BARZDYS, Pranas, iš Plun-|
ges.

BENDALIN, Bendel ir Solom,i 
iš Šiaudinės km., Kidulių vai., 
Šakių aps.

BERTULIS, Antanas ir Au-' Ieškomieji ar apie juos žinan- 
gustas, broliai Jono, gyv. Čika- tieji maloniai prašomi atsiliepti: 
goję.

BERTUŠKAITfi, Virginija, iš
vykusi iš Lietuvos 1940 metais.

BIKNERIENE, Ona, iš Pašė-' 
šūvio km., Batakių vai., Taura-1 
gės aps., gyv. Brooklyne.

BLAŽEVIČIENE - Mičiūnai-
tė, iš Kaniūkų km., Švenčionių 
aps.

BRONS, Ieva, gyv. kažkur
Colorado, Box 100.

BUČINSKAS, brolis Zofijos/ 
kilęs iš Lėlių km., Musninkų 
vai., Ukmergės aps.

BUČINSKIS, Juozas, iš Rug- 
laičių km., šilavos vai., Rasei-, 
nių aps.

BUČNYS, Aleksandras ir My
kolas, gyv. Baltimorėje ir Buč- 
nytė, Ona, ištekėjusi, rodos gy
vena Philadelphijoje. Kilę iš 
Balsių, Pakruojo vai.

BUROWSKI, Jonas ir Juozas, 
gyv. Bostone. I

BUTRIMAS, Antanas ir Juo
zas ir jų vaikai.

BUTRIMIENE, Veronika. •

CIBULSKIS, Vladas ii- kiti 
broliai ii- seserys, giminės Miliū-

kagoje.
CICELE VIČIUS (Cicedonc-), 

[rodos Jonas, brolis Vinco, gyv. 
j Pittsburghe ar Philadelphijoje. 
, CIUNYTĖ, Marija, gyv. Bos- 
[ tone.
I
i

CONSULATE GENERAL 
OF LITHUANIA 

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

Antanas, 
kilęs iš

Ona, jos
i

II i
I1

MŪSŲ
TIESIOGINIS MORTGYČIŲ 

SUMAŽINIMO PLANAS
Tai yra paprastas, sumažinta kaina namams 

mortgyčių — panaujinimo planas.
Jei Jūs planuojate pirkti namą ar atnaujinti 

dabar turimą mortgyčių, mes su malonumu ir be 
jokių Jums abligacijų išaiškinsime visas smulk
menas. Pašaukite SOUth Boston 0379.

4S0 IIOAIWAY • SOVTR BOIVON

nrkSHIMGTON
COOF’ERATIVE BANK

i
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DAKTARAI

VIETINĖS ŽINIOS
kos draugijų ir Federacijos sky- , Ii ruošti savo vaikelius į bile

Didis Subruzdimas
ir a-

ĮVAIRŪS skelbimai

i

šeimy- 
visais įren- 
karštu van- 
geras ir ge- 
pasiteirauti

užtikrina
Rap.

PARSIDUODA 9-nių 
nų apartmentas su 
gimais, apšildomas 
deniu. Apartmentas 
roję vietoje. Galite
telefonu — COL 6506 ar aplan
kyti asmeniškai 467 Columbia 
Road, Dorchester, Mass.

VYČIŲ “WHIST PARTY”

Šiomis dienomis Bostone 
pylinkės miestuose yra didelis 
subruzdimas. Vyrai savo šven
tadienius “siūtus” patikrina,

leisti savo vaikučius į mūši: mo-« 
kyklą, šalę bažnyčios. Ir šį metą 
buvo galima šiai mokyklai gauti 

'50 vaikučių. Kitą rudenį ji bus 
atidaryta, nes anoje mokykloje 
jau visi šeši kambariai užimti.

ViBi Bostono lietuviai tėvai ga-T NT I T T"* C C Kongresą jos plačiau papasa- 
' A LN L Jrnc Hraucri in ir FodArsmi in«s alrv.

„ riaus susirinkimuose.
Džiaugiasi Kongresu. So. Bos- __________

tono Federacijos skyriaus at- Giria mokyklą. “New Eng- 
stovės ponios Zaletskienė ir Cū- land Electrical News” plačiai 
nienė grįžo iš Lietuvių Katalikų aprašė mūsų parapinę mokyklą, 
Kongreso ir labai juomi džiau- ypatingai išgirdamas mokyklos 

kambarių šviesas. Įdėjo du pa
veikslu.

Bostono miesto nuolatinė mū
sų mokyklai slaugė negali atsi
gerėti mūsų mokyklos vaikučių moterys renkasi “dreses , kitos 
grožiu ir švara. Ji pareiškė • naujas perkasi; daro 
miesto mokyklų gydytojų ir 
slaugių susirinkime, kad jai dar 
nereikėjo ne vieno vaikučio va-;! 
ryti namon dėl švaros.

Ugniagesių inspektorius pa
darė vaikučių drilių išbėgti iš 
gaisro. Vaikučiai savo padarė j 
50 sekundų. Inspektorius buvo 
labai patenkintas vaikučiais, 
mokyklos grožiu ir vaikučių iš- ; 
vaizda. Jis buvo sužavėtas mo-! 
kyklos uždarais — “Panic door mil foliniu kolonijų mūsų ger- 
latches”. jblami dvasios vadai profesiona-;

Aleksandras Sanda uolus ir ia*’ biznieriai, veikėjai, ir šiaip. 
sėkmingas mokyklos prižiūrėto-: dainos, meno, mylėtojai, j
jas savo dažnuose raportuose i Tikimasi daug jaunimo, nes ir į 
klebonui praneša, kad mokyklos • koncerto programą pildys išim-

- - • ■ ' tinai jaunimas, mūsų pažiba, k.;
t.: jauna, bet jau pagarsėjusi o- 
peros solistė S. Griškaitė; skait-- 
lingas, puikiai išlavintas, talen
tingo chorvedžio, (čia augusio) mėjimui, ką tik iš spaudos išėju- ratutė susilaukusi 

I Povilo Sako, Lawrence Šv. šio didžiulio veikalo, 576 pusią- ir p.p. Masiuliai. 
i 
i

giasi. Buvęs labai skaitlingas, 
įspūdingas ir naudingas. Apie

Šou 4476

Dr. Joseph F. Antanėlis
OPTOMETRISTAS

515 E. Broadway
So. Boston, Mass.

Ofiso Valandos išskyrų* 
Trečiadieniais ir Penktadieniai* 

Vakarai* Nuo 7 iki 9-t*l 
Šeštadieniai* Nuo 2 iki 8-tal.

Tel. ŠOU 2805

Dr J. L Pasatams
DR. AMELIA E. RODD

OPTOMETRI8TAI

447 Broadway
6e. Boston, Mass.

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

Seredomis: —
Nuo 9 ryto iki 7 vai. vakaro

katra savo mokyklą kitą rugsė-

So. Bostono Lietuvių Piliečių 
draugijos metinis “Šurum-Bu- 
rum” įvyks sekmadienį, spalių 
27 d., 3 vai. po pietų, savoje sve
tainėje, 309 E Street. Visi nariai 
kviečiami dalyvauti ir atsivesti 
savo draugus. Gros muzika, bus 
užkandžių ir gėrimų ir įdomi 
programa. Visiems 
“good time”.

BALF Seime Dalyvavo Daug 
So. Bosoniečiv

TeL TROwbridg* 6330

J. Repshls, M. D.
(REPŠYS)

Lietuvis Gydytojas
278 HARVARD STREET

Kampas Tnman arti Centrai 8q.
CAMBRIDGE, MaSS.

Ofiao Valandos 2—4 lr •—8.

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

i A. J. NAMAKSY
REAL ĖST ATE A IN8URANCE 

414 W. Broadway 
South Boston, Mass.
Office Tel. So. Boston 094*

Res. 37 Oriole Street
W*ct Rozbury, Mm*.

TeL Parkway 1233-W

» “deitus” 
su plaukų taisytojomis (hair- 
dressers); tariasi dėl transpor- 
tacijos. Visi ruošiasi į didžiąją 
dainos šventę — “Darbininko” 
KONCERTĄ, pagerbimui mūsų 
didžiojo ir garbingojo rašytojo- 
poeto kun. Dr. K. Urbonavi
čiaus, lapkričio 3 d., 1946 m., 3 
vai. po pietų, So. Boston High 
School auditorijoje.

Į šį koncertą suplauks iš arti-;

šiluma, šviesa, langai, durys,; 
fontanai, kiemas, tvoros, mūrai I 
ir stogas yra “in shining condi- 
tions”.

! Mokyklos vaikučiai ir tėveliai 
kaip vienas stoja už mokyklą ir 
padeda klebonui tokią lietuviš
ką mokyklą tokiame stovy pa
laikyti. j

Kristaus Karaliaus šventėje į 
po mišparų parapijos Dramos; 
Ratelis stato naują scenos vei
kalą. Visą pelną skiria mokyk
lų fondan. Vaikučių tėveliai ir 
abelnai parapijiečiai smarkiai 
skleidžia parengimo bilietus. 
Arkivyskupas R. J. Cushing, D. 
D., ragina parapijas ir jaunimą 
turėti parengimus Kristaus Ka
raliaus dienoje. Parengime bus 
daug ir svečių.

THERE’S A NIP IN THE AJE and the famfly will relish hearty dishes 
such *s Chopped Beef Ranchero.

Here's how to malce a little maat go a long, long way. ONE pound 
of meat makes a hearty, deliciou* main diah for eigkt people—ana with 
meat hard to get, this recipe i* * real find.

Onions ana rreen peppers, *lowly sauteed before adding the meat, 
give an eztra fine flavor to this popular dish. Easy to make too—you 
can prepare it early in the day, put it in the refrigerator, and pop it in 
the oven in time for dinner. No lašt minute preparatlon—no fuss—<ieli- 
cious reheated. It’* a recipe for your “elip for keeps” file!

CHOPPED BEEF RANCHERO
t Itnre oniont, sliead 1 cup spaghetti, asearoni, or r.oc-dlea

, 2 green peppers, eot fine 1 teaspoon ehili po*derį 1 tableapooaa Spry 2 teaspoons salt
I 1 pound around beef, lamb. or mnttoit U teaspoon pepper

2 eups cannsd tnmatsu
COOK onion* and green peppers ikrely in Spry until onions are yellow. 
ADD meat and šaute until mizture falls apart... ADD tomatoes, spa- 
ghetti, and aeaaonings and mir. PLACE in large Spry-coated casserole, 
cover, and bake in moderately hot oven (375°F.) 45 minutes, or until 
done. May also be cooked over low heat on top of stove ... SERVES 8. 
One-half cup uncooked rice may be used inatead of 1 cup spaghetti. -

I

- Lapkričio 9 d., 7:30 vai. vak., 
parapijos* salėje, 492 E. 7th St., 
parapijos moterų klūbas, taip 
pat mokyklos fondui, rengia 
Whist party.

Tėvai, gyveną bažnyčios pu
sėje nuo Dorchester St., geidžia

Pranciškaus par. Mišrus Cho- pių, “Vytis ir Erelis”, kurį pa
ras; visų mėgiami, puikiais bal- rašė kun. Dr. K, Urbonavičius, 
sais solistai, Dr. Juozas Antanė- todėl visi atsilankiusieji turės 
lis, Antanina Grabijoliūtė iš So. progos ją pirmą kartą pamatyti, 
Bostono ir Stasė Raznauskaitė, norintieji įsigyti, o užsisakiusie- 
Izabelė Zalubaitė iš Lawrence. ’ji pasiimti.
_. A . .... i Į koncertą įžanga visai maža.L.etuvosJ.ummo-n.ok.le.v.- (jr

sai), tai visiems prieinama kai
na. Kadangi tik savaitė laiko be-; 
liko, todėl pasiskubinkite įsigy
ti tikietus iš kalno ,kad nereiktų 
eilėje laukti. Visi pasimatysime 
“Darbininko” koncerte!

Dainos Mėgėjas.1
I

“GARNIO” DOVANA !

Spalių 18 ir 19 dd., New Yor
ke, pirmame BALF seime daly- 

Į vavo šie asmenys: pp. S. ir A. 
Mockai, K. Namaksienė, V. Jan
kus, J. Jankauskas. J. Steponai- 

, tis, M. Micheisonienė. O. Zokie- 
nė, adv. F. J. Bagočius, J. Tui- 
nyla. Taipgi buvo atvykę pp. O. 
Palbienė. O. Stasiulienė ir adv. 
A. 0. Shallna, Lietuvos Garbės 
konsulas.

L. Vyčių 17-ta kuopa, rengia 
“Whist Party” spalių (October) 
26, 1946, 8 vai. vakare. Įvyks 
parapijos salėje, 492 E. 7th St. 
Bus gražių dovanų. Kviečiame 
kodaugiausiai atsilankyti ir pa
remti mūsų jaunimo parengimą.

Šiam parengimui vadovauja ir 
rūpestingai rengiasi: Albina 
Jankūnaitė, Ona Čaplikaitė. O- 
na Kleponytė ir Dorothy For- 
daitė. Įžanga 50c. Rap.

Mirė Proiesorius Cross, 
Mokėjęs Lietuvių 

Kalbų

Šis koncertas ruošiamas atžy-'p.p. Mažeikai ir jų dukrelė Da-j 
sesutės, bet

Rap.

STEPHEN DARU S POSTAS 
ŽENGIA PIRMYN

I

Spalių 14 d., nuo širdies smū- 
igio, staiga mirė Harvardo Uni- 
i versiteto žymus kalbininkas 
i profesorius Samuel Hazzard 
Cross. 55 m. Nors šioje šaly gi
męs ir augęs, baigęs Harvardą 
su Ph. D. laipsniu 1916 m., buvo 
specialistas slavų kalbų ir lite
ratūros. 1917-1920 m. jis dirbo 
Amerikos Komisijoj dėl Taikos 
Sudarymo, o 1925-1926 m. jis 
buvo viršininkas Jungt. Valsty
bių Komercijos Departmento 
Europoje ir lektorius George- 
town Universitete.

Nuo 1927 jis buvo slaviškų ir 
germaniškų kalbų ir literatūros 
departamentų viršininkas Har
vardo Universitete. 1942 m. jis

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)

iš

Reumatlški Skausmai
Deksnio Galinga Mostis, sudaryt* 
daug skirtingų elementų, turi sa- 

vyje galingą iilimų. šildydama ga
lingai. ištarpins Reumatiškus skaus
mus, rankų, kojų skaudėjimą ir tir
pimą, dieglius, šaltį. Daugumui žmo
nių pagelbėjo ir tamstai pagelb**. 
Nelauk ilgiaus. ale tuojaus įsigyk 
DEKENS OINTMENT. arba ralyki- 

I te į dirbtuvę. Kaina 2-oz 31-00; 4-oz. 
$2.00. Ekstra didelė dėžė 16-oz. $5.00.

DEKEN’S OINTMENT CO.
P. O. Box 666, N*wark 1, N. J.

Su jaunuoliška dvasia ir pasi
ryžimu Stephen Darius Post 317 
žengia pirmyn. Postas turi apie-buvo perkalbėto jas tarp Moloto-j 
300 narių, kurie yra pilnai gy- vo ir prez. Roosevelto, Wash- 
venimo užgrūdinti būdami šios ingtone. Jis taip gi buvo ir ang- 
šalies ginkluotose jėgose. įh> kalbos, raštu ir žodžiu, sty-

I Su pasididžiavimu posto vardu ‘ listas. Šis įžymus profesorius 
mokėjo ir lietuvių kalbą ir rei
kalui esant ją dėstė Harvardo 
Universitete.

Mūsiškis Dr. Pr. Galinis, velio- 
nies profesoriaus Cross nurody- 

imais ir patarimais parašė savo 
_________ ‘šventimo reikės posto nariams stambųjį mokslinį veikalą —de- 

Išlėkdamas į šiltuosius kraš-jkol galės atremontuoti posto sertaciją — “Baltijos Kalbų Į- 
tus “garnys” apdovanojo Joną namą. Negana vien narių gerų taka Rytinės Prūsijos Vokiečių 
ir Adelę (Masiulytę) Mažeikus, norų, darbų ir pasišventimo, bet Kalbai”, už kurį gavo Filosofi-

gyv. East Sixth St., 9 svarų taipgi ateityje daug reikš posto jos Daktaratą iš Harvardo Uni-
dukrele. Tas atsitiko spalių 19 labui kaip postas sugebės koope- versiteto.
d. Motina su naujagime stiprė- ruoti su plačiąja lietuvių visuo-

Tai ja
Tąja dovana džiaugiasi netik

jos Atstovė
Nors Lietuva dabar nuo pa

saulio atskirta “geležine uždan
ga” (iro" eurtain), bet “Darbi
ninko” Koncerto programoje 
dalyvaus ir viena Lietuvos jau
nimo — moksleivijos atstovė, 
kuriai pavyko iš Lietuvos pasi
traukti prieš pat tos “geležinės 

i uždangos” nusileidimą, <ai Bro
nė Budreikaitė, Vytauto Didžio
jo Universiteto, Kaune, studen
tė, nesenai atvykusi iš Pary-, 
žiaus ir dabar studijuojanti den-1 
tisteriją žymioj Tuft’s Kolegi-j 
joje, Bostone. Ji padeklamuos1 
Lietuvos poetų kūrinius.

I
I

galiu išreikšti, kad Postas netik 
turi 300 narių, bet taip gi turi 
nuosavą mūrinį namą ir kasoj 

į keletą tūkstančių dolerių.
Posto atgijimo pradžia graži, 

’ bet daug jėgų, darbo ir pasi-

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

380% West Broadway, 
Tel. ŠOU 2758 

Jūsų kreditas geras. 
Pristatymas skubus.

I

f . - . — .e ’; bus tikrai įdomi naujanybė.
Pristatome Alų ir Toniką ----------------------

5 ... i*J Mes turime 11-kos rūšių alaus ir Įvairių tonikų. Mes alų lr 
r toniką pristatome vestuvėms, į namus, krikštynoms, parems 
r ir piknikams. Patarnavimas skubus ir mandagus, fiaulato:

BORIS BEVERAGE CO.
J J. ARLAUSKAS — J. SKENDELIS, Savininkai,
į 220 E St, Tel. ŠOU 8141, So. Boston, Mass.

Draugijų Valdybų Adresai

A. r

i 
;
i
i i

Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims yra

SOUTH BOSTON CAFE
VINCAS BALUKONIS, 

Savininkas

251 West Broadway,

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

giai patarnauja.
South Boston, Mass.

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS 4 V C.

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

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

440 E. 6th St.. So. Boston. Mass. 
8 Winfield SL, So. Boston, Mass.

Finansų Rašt. — B. Cūnienė,
29 Gould St., W. Roxbtlry, Maa*. 

Tel. Parkway—1864-W
Iždininkė — Ona Staniuliūtė, 

177 West 7th SL. So. Boston, Mass.
Tvarkdarė — Ona Krasauskas. 

11 Springer St., So. Boston, Mass.
Kasos GI. — Elzbieta Aukštikalnytė, 

110 H SL, 8a. Boston, Mass.
Draugija savo susirinkimus laiko kas 

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

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolų raštininku

šv. Margaretos ligoninėje, mene. Postas deda visas pastan- 
gas į sklandų kooperavimą su 
lietuvių visuomene. Kaip skau
du kuomet karte nuo karto ten- 

i ka išgirsti nuo pavienių asmenų 
; piktų užmetinėjimų Postui. Už 
! ką? Tik už vieno ar kito Iegio- 
j nierio netinkamą elgesį.

Lietuviuose yra senas ir blo
gas paprotis; dėl vieno ar kito 

Į asmens elgesio primesti kaltę 
visai organizacijai.

Š. m. spalių 14 d. Stepono Da- 
i riaus Posto 317. buvo valdybos 
; rinkimai. Nauju Posto koman-' 
;derium išrinktas jaunas, ener-į 
igingas. buvęs laivyno leitenan-i 
tas Paul Sharkin’as.

Posto nariai pažadame nuošir
dų kooperavimą su nauju kom. 
Paul Sharkin, Posto labui.

Baltušis.

Pirmininką* — Juozą* ftvagždya,
801 6th SL, So. Boston, Mm*. 

Vice-Pirmlnlnkaa — Pranu Tulelkla
702 E. 5th SL, So. Boston, Maaa

ProL RašL — Jonu GUnecUa,
S Thomu Pk., So. Boston. M a— 

fln. RašL — Aleksandru Ivaška,
440 E. Sizth SL, So. Boston, Maaa

Iždininkas—Stasys K. Griganavičiua 
699 E. Seventh SL, So. Boston, Masa

Maršalka — Jonu ZalkU,
787 E. Broadway, So. Boston, Maaa

Draugija laiko *u*irlnklmun kas tre 
čią sekmadienį kiekvieno mėnesio 
2 vaL po lietų. Parapijos saM}
492 R. 7tk ŠL, So. Boston. MM*

ŠURUM-BURUM
!

LIETUVIŲ KLUBAI 
INDORSAVO TOBINĄ

Spalių 17 d. įvyko So. Bostono

Užsisakykite Tanike Pas Mus
Pristatom geriausį toniką 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir visokiems 

Parengimams. 
Kainos prieinamos* 

Myopia Club Beverage Co. z 
Grafton Av«„ Islington Man.

Tel. Dedham 1304-W
PRANAS GERULSKIS, Namų Tel. Dedham 1S04-R

I

Garbė kritusiems kariams už šios šalies laisvę. 
Gailesčio atjautimo ranka tebūna ištiesta karo 

invalidams - ligoniams gulintiems karo ligoninėse. > 
ŠEŠTADIENĮ, \

Spalių-October 26 d, 1946
6:80 vai. vakare,

STEPHEN DARIUS POST No. 317,

POSTO NAME ,
ruošia šokus — šurum-Burum.

Visas pelnas skiriamas sužeistiems kariams 
gulintoems karo ligoninėse.

RENGĖJAI. |

Sveiksta Po Operacijos
Neseniai padaryta operacija 

p. Petronėlei Balutienei .gyv. 36 
Tremlett St., Dorchester. Ligo
nė buvo Forest Hills ligoninėje, 
bet dabar jau namuose ir pa
lengva sveiksta, p. Balutienė y- 
ra M. S. 13 kuopos ir kitų drau
gijų narė ir nuoširdi katalikiško 
veikimo rėmėja.

Re*. Šou 3729 Šou 4«1S

Lithuanian Fumiture Co.
MOVERS —

Meving
326.328 W. Broadway 

So. Boston. Mass.

POLITIŠKI SKELBIMAI

NOV. 5
I

GRABORIAI

S.BansevKhBirSiMi
MOTERĮ* PAGELBININKt 

Lietuvių Graborlu* Ir 
Batsamuotoja* 

Turi Notaro TUMO

254 W. Broadway
SO. BOSTON, MAS8.

T*l. *OUth Bmton 1M0
8Qn*u* gyvenamoji vieta — 

•3* Dorchester Ava. 
TU. COLumbia 2SST

*

4

r
I
Lietuvių Piliečių draugijos susi
rinkimas. kuris indorsavo Mau- 
rice J. Tobin, Guberantorių. ir 
David I. Walsh, J. V. Senatorių, 
perrinkimui; išrinkimui Paul A. 
Dever Leit. Gubernatorium ir! 
William J. Foley District Attor- 
ney for Suffolk County.

Pereitą penktadienį, spalių 18; 
d. š. m. Brightono Lietuvių Pi
liečių draugija savo susirinkime, 
indorsavo Maurice J. Tobin per- 

1 rinkimui Massachušetts valsty
be* gubernatorium.

Abiejų draugijų susirinkimuo
se Gubernatorius Maurice J. To
bin neturėjo opozicijos. Vienbal- 

Į šiai indorsuotas.

ATTENTION!
Dirbančios Merginos!
Jūsų "TAIP", balsuota Lap
kričio 5 sutrumpins ugnege- 
sių darbų iki 48 vai. sųvai- 
tėje ir suteiks Veteranams 
progų dirbti UGNIAGESIŲ 
DEPARTAMENTE.

.-■J L -

CASPER
FUNERAL MOME
18/ Dorchester Straet

•outh Boston, Mase.

Joseph W.C
(KASPERA*)*

LaMotuvIų Olrektortaa Ir 
Balaamuotoja* 

NOTARY PUBLIC 
PatarnavUnM Dianą ir Nakty 

Koplyčia 9*rmenlm« Dykai 
T*l. 9OU Boston 1437 

•OU Boston 3990

JUST A 9 A I R 
41 HOUI WltK

section Ffty-eight B of 
eh/P'tt Uirt of tbe Ge*-
•r*! Ui*’*, pcobtd ng (or a fortv- 
eighf hour verk for permanent 
m c "bers of r re dtpartments. be 
•CMRrfr

48 HOURS FOR FIREMEN /
Atty. John J. Grigaitis

52 G Strrvt. Su. Boston

ZALETSKAS
FUNKRAL M OME

564 East Broadway 
SOUTH BOSTON. MASS.

D. A. ZaMskM, P. E. Zaletska* 
Grabeliai *r Batsamuotojal 

Petamavlmaa dienų ir nakty 
Keplyeia šermenim* dykai 

NOTARY PUBLIC 
Tai. ŠOU Boston 0819 

•OU Boston 2909
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Antradienis. DARBININKAS

Tajo Kalno Didvyris
Iš Tolimu jų Kraity "Misijų" Apysakos Jaunimui

pabudo iš savo

M. K. Ciurliomes varao g; lerija, Kaune.

Toli Nug TZvyr’s

Balduin Rambo, S. J.
Išvertė R. Krasauskas

8

9. PASKUTINE PLĖŠIKŲ 
GAUJOS KELIONE

Vyrai 
svajų.
— Ponas vade! — sušuko 

vienas, — reiktų pirmiau
sia ištirti perėjimas!
— Nereikia. Botokudai 

negalėjo taip greit čia at
vykti. Mes turim pereiti 
per sląstus, nes kito kelio 
nėra. Geriau šiandien pa-

- - J;
susigrumti su tais rudai
siais velniais!

Plėšikai pritarė. Greit vėl 
pusę svyravo Alfonsas. Jo daugumas jų ėmė snausti 
rankos buvo pririštos prie balnuose. Paskutinis vy-- 
balno, o kojos surištos po ras jau įjojo į siaurutį ta- 

Vadas pasi- kelį tarp uolos ir srovės.
Tuo momentu suzvimbė 

Visa šalis tu- kažkas ore. Vienas pasku- 
kaip Felippe tinių 

turės iš

(Tęsinys)

.Auštant plėšikai viens 
po kito jojo siauru miško 
taku. Žuvusiųjų arkliai ė- 
jo viduryje. Pryšaky ant 
gražaus žirgo sėdėjo Felip
pe Kapota. Jis buvo labai 
susimąstęs: šulam d y t a
skrybėle giliai užmauta 
ant kaktos. Juk jis sumuš
to būrio vadas, kuri karš- skubėti iš čia, negu rytoj 
čiausi troškimai apvylė.

Užpakaly jo balno, ap
svaigęs. ir į vieną ir į antrą

arklio pilvu, 
rūpino, kad jaunuolis ne- 
bepabėgtų. 
rėš išgirsti, 
Kapote keršys, 
girsti ir drebėti.

Alfonsas negalėjo aiš
kiai suprasti savo būklės. 
Jis tik kažkaip jautė, kad 
joja užpakaly savo mirtino veik tuo pat laiku praūžė 
priešo ir kad užnuodytas 
žaizdos kraujas pamažu 
teka jo gyslomis, kaip ug
nies lašai.

Visi tylėjo. Tik vienur 
kitur pasisukdavo balne 
raitelis ir mesdavo bevil
tišką žvilgsnį į uolėtą Ta
jo kalno viršūnę, kuri ka
rališkai žibėjo ryto sau’ė- 
ia.
•/

Taip jojo jie, gal būt. dvi 
valandas. Takas sukosi 
Iraputano upes link. Vie
noje pusėje stūksojo stati 
uolos šie’'a, kitoje—Šniok- Tėvų žemė—pilna aukso, 
šie upės vanduo, kuris už 
dvieju šimtų žingsnių su
darė krioklį. Labai siauras 
takelis vingiavo tarp uolos 
ir upės.

Felippe i atėjo mintis įi 
ga’"ą. ar tik nėra čia boto-; 
Indų pasislėpusių. Bet tas T

raitelių suriko ir, 
griuvo nuo arklio. Jam: 
krintant išsišovė jo šautu
vas ir kulipka pataikė į, 
arklį: šis pašoko piestu ir 
krito į upę su raiteliu. Be-

BURTŲ PASAKA
Užmiki, sūnaiti, 
Užmerki akyles, 
Tu pasakų—burtų
Sapnus pamatysi.

Užmigo sūnaitis, 
1 aip sunkiai kvėpuoja— 
J s nuotsabų pasakų 
Sapną sapnuoja:

Atplūdo, atskrido 
Varn’ galių galios.
Jau k.iibžda, juoduoja 
Kaina' girios, marios.

Z nniko žemelę, 
gris plėšo, drasko,

T alkani skraido 
Iš krašto į kraštą!

Atjoja karžygiai 
“Šventosios" Marelės,
Ginkluoti, šarvuoti. 
Risti jų žirgeliai.

Risti jų žirgeliai,
Žibą kalavijai, 
Jau dunda keleliai, 
Kalneliai ir girios.

Kai kart.nusižvengė 
Žirgai riestasprandžiai,
Tai klykdami kilo 
Varnai juodasparniai.

Kai tempė karžygiai 
Saidokų kilpines, 
Tai krito lavonais 
Varnų minių minios.

Ei, grįžkit, karžygiai, 
Už jūrų marelių — 
Nurimkit: prikelsit 
Man mažą sūnelį.

• ___ —

.----------------------------------
i Felippe su trimis vyrais 
buvo saugioj vietoj atskir
ti nuo kitų. Kai jis mėgino 
slinkti į priekį, strėlės, 
švilpdamos iš priekio, ne
leido, kai kiti mėgino eiti 
pas jį, strėlės lėkė iš vir
šaus.

Apgultieji, užtaisę šau
tuvus, apžiūrėjo uolas ir 
krūmus. Jie nieko nepa
matė ir nieko neišgirdo, 

į Tik kartais mirtį nešąs 
; strėlės zvimbimas per- 
• skrosdavo orą. Tartum, 
' tamsus miškas spiaudė 
įjuos savo šoviniais.
I Aukštai, tankiose me
džių viršūnėse, retkarčiais 
praslinkdavo nepastebi-

Toli nuo tėvynės ,toli nuo namų 
Sunku man krūtinėj, klaiku neramu. 
Nerimsta širdis, nes ji lauks visada 
Kada, o tėvyne, pašauksi.'Kada?

Ir dieną ir naktį nemiela čionai,
Nėra čia ramumo minutei vienai,
Ir mintys man blaškos balandžiais baltais, 
Kad Lietuvą brangią sapnuos tematai...

Kada, o kada prablaivės mums dangus? 
Kada vėl sugristai, kas sielai brangu?
Kada, kaip širdis, Lietuva bus arti ? 
Kada, pasibaigs nedalia ši karti?

I

—Botokudai! — sušuko maį įr negirdimai kažko- 
7 “ -77- 7’kia figūra. Paskui, atsisė-

pro Felippe uolos gabalas Salima arciau Pne sienos, dusi ant šakos, įsižiūrėda-
visi ir, pasukę arklius kaip

____________, ,_______ -| 
paspaudė pentinais. vo žemyn, įdėdavo į lanką Į

______________ Felippe keikėsi ir ragino strėlę, įremdavo kojomis, 
", __ ~: gal būt tik savo arklį. Vėl sušvilpė įtempdavo ir šaudavo. A-
arklys pasibaidė. Bet kiti strėlė ir išmušė jam pava- pačioj riksmas, trypimas 
gerai matė, kaip paleista džius iš rankų. Jis sustojo, ir šauksmas pasakydavo 
nuo aukštumos strėlė įsmi- Toliau joti nebebuvo* gali- šauliui, kad pataikė.

ir nubildėjo į bedugnę. 
Felippe sulaikė savo ark-Į 

lį. Jis manė: j

nuo aukštumos strėlė įsmi- Toliau joti nebebuvo* gali- šauliui, kad pataikė. Kil- 
go raiteliui į kaklą. Jie pa- ma- Priešai lindėjo už krū- davo sumišimas, ir kai tik 

su lankeliu apatinėj lūpoj, siglaudė prie išsikišusios 
žiūrintį nuo uolos žemyn.

malonų gėlių kvartą ir ne
jučiomis niūniuosime lie
tuviškąją dainelę: “Kair
ei gražus, gražus rūteli» 
darželis...” Ypač jaunimą 
dainos žavi ir sukelia jame 
kilnius jausmus ir savosios 
tautos meilę.

Arba vėl kambarių puo
šimas savojo krašto vaiz
dais, savo tautos didvyriu 
ir savi) jų šventųjų pa
veikslais, didžiųjų t-'vv- 
nainiu fotografijomis. Vi
sa tai kasdieną mums pri
mena tėvų ir senulių šalo- 
’e savuosiv.® žmones ir ne
leidžia atitrūkti nuo - 
Iro jo tautos kamieno. Pt- 
'eikslai kartais erti dide- 

’iu atsivertimu
Štai. šv. Pranciškus. R>

i ris sėdi kalime
! įmerkto mirti mis ka’tčE 
Nei mirties akivaizda, n i 
šventojo žodžiai nesu
minkština užkietėjusia F ) 
togos tvlos šv. Pranciš’-i .3 
:šima iš knygos maža š ’. 
P. Marijos paveikslėli ir 
oarodo ji pasmerktajai i 
kaliniui. Po šventojo vie» o 

nusikaltėli;', 
į šv. M.nrijt.3 
ima ja”dint s 
puola pri<> 

kojų, n^š* - 
> y v ~ • n _J — j/ —

' kito žodžio, 
žiūrėdamas 
paveikslėlį, 
ir pagaliau 
Pranciškaus 
damas išk’: 
žinties.

Tiesa, čia tikybinio atsi
vertimo pavyzdys. Bet ar 
nėra pavyzdžių ir iš pana
šių tautinių atsivertimų? 
įžiūrėk, vienas apsiašaro
jęs prisimena gimtąją kal
bą po to, kai po ilgų metų 
užgirsta kur tautietį lietu
viškai prašnekant. Kitas 
grįžta prie savųjų užgir
dęs tautišką dainą ir tt.

Kada mes sugrįšim?... Ar bus ta diena? 
Tėvynė, kaip saulė, ji mums amžina, 
Tegu nors dainelė jon skris per marias, 
Kol laisvę ir laimę širdis vėl suras.

Petras Babickas.
Iš naujo eilėraščių rinkinio “Toli Nuo Tėvy- į Mažmožiai virsta dideliais 

nes”, antro papildyto leidimo, 1946 m., Romoje ir dalykais, ries grąžina tau- 
prisiųsto redakcijai paminėti. Knygos kaina $1. tai sūnų prapuolėlį. Mes 
Su užsakymais patariama kreiptis tiesiog į auto-1 turime sekti Didžiojo Mo- 
rių šiuo adresu: Sig. Petras Babickas, Via Barnaba j kytojo pėdomis ir ieškoti, 
Oriani, 87, Roma, Italy, Europe. kad ir devyniasdešimt de-

vintosios savo kaimenės
matė taip pat ruda veidą, mM ir akmenų. Felippe pri- kuris palikdavo priedan-'na ?trėlė. Jis galvojo Čia tis j priekį. Geriau greit žūstančios avelės.

TĖVŲ ŽEME

Tėvų žemė—žalios lankos.

Mūs artojo kietos rankos 
Tėvų žemėj ieško džiaugsmo.

Tėvų žemė—mūsų viltys; 
Tėvų žemėj ilsis bočiai. 
O artojo šviesos mintys, 

i Kad būt laisvės, duonos sočiai, 
i
Tėvų žemė—mūsų auksas, 

jam atrodė netikėtina. Jie Perlais, ir žemčiūgais blizga, 
biru pavogę jų arklius. 
Kadangi botokudai laikosi Savo alfa ir omega, 
to’i į vakarus, tai čia nega
lėje atvykti. -Atrodė, pavo
jau n "ra. Taip bes varsty
damas. paėmė pavadžius 
tvirtai į rankas ir riktelė
jo kitiems.

— Dėmesio!• ■»

Tėvų žemėj tu sulauksi

gą tuoj būdavo šaulio iš likti ir laukti jokiu būdu kristi atvirame mūšy, ne
aukštai nušaunamas. į negalima: botokudai pa- gu mirti palengva, didžioj

Taip krito vyrąs po vy- mažn< vieną po kito, iš-, baimė j.
ro negalėdami gintis nuo šaudytų. Jei dar ne šian-| Atsisukęs, Felippe sušu- 
nematomo priešą jdįen, ui pernakt, per ryt- ko:

Felippės nepalietė nė vie- dieną. Laukiniai turi už
tenkamai laiko. Liko tik 
viena išeitis, nors ir daug 
kaštuotų — mėgintos verž-

MAŽMOŽIAI -
NE MAŽMOŽIAI

uolos. Visa eilė susilaikė. 
Viduriniai arkliai sumišę 
trypė ir muistėsi.

Strėlė po strėlės švilpė į 
krūvą. Sužeisti gyvuliai 
šokinėjo piestu, virto upėn 
ir lėkė krioklio bedugnėn, 

į Būrio būklė buvo be išei
ties. Jie galėjo laikytis Sužydo žodžiai, kurie liejos 
stačios uolos priedangoj, Man iš krūtinės taip apsčiai, 
bet į priekį joti nebuvo ga- Kai jaunas pavasaris atėjo, 
Įima.

Gal būt, pasisektų pa
sprukti atgal ir atsidurti 
platesnėj vietoj? 

į Keletas mėgino. Bet vėl 
strėlė atlėkė į paskutinį 
raitelį ir šiuo kartu iš ki- Kai saulė juokės, dangus verkė, 
tos vietos, vadinas, prie- Kai pievos žibėjo šilkuos, 
šas buvo jau užėmęs ir iŠ- Gražus pavasaris sužydo 
ėjimą. Plėšikai buvo spąs- Mano krūtinėj ir laukuos, 
tuose. ' Guobys.

SUŽYDO PAVASARIS

Kai juokės obelių žiedai.
Kai ledai tirpo, pempės klykė 
Ir suko sau lizdą kimsuos 
Sustingo žodžiai man krūtinėj 
Kaip žiedas po nakties šaltos.

I

tuose.

Aš Aklas

— Vyrai, vienas tėra ke
lias! Mes turim išsiveržti 
priekin! Paskui mane!

(Bus daugiau)

Tėvų žemę krauju pirkę. 
Prakaitu sėjas aplaistėm. 
Tėvų žemės, tėvų pirkios 
Niekad niekam nepaleisim.

; Tėvų žemė—žalios lankos. 
Per jojimas Tėvų žemė—pilna džiaugsmo, 

i’gas ir pavojingas. Atsar-. Tu. artojau, naują vagą, 
giai varykit laisvuosius O aš naują dainą trauksiu.

A. Venys.—“J. K.

ž Ž<

Lietuva vad.nama kryžių šalis. Ten kryžkelėse
visuomet pamatysi didingą kryžių, kuris primena amžinybę.

Tu, mano Viešpatie, žinai manuosius klystkelius 
Tau yra žinomas būties ramusis taškas.' 
Kodėl gi aš blaškaus, lyg peteliškė,'
Iš nežinios į nežinią?

* 'A ->

Matei: aš užvakar grįžau namo, lyg girtas, 
Ir mano namas buvo tuščias ir sudužęs. , 
Aš aklas, Viešpatie, man niekad nesurasti 
Kelių tylion Jeruzalėn.

Tu patepei akis aklajam elgetai — 
Pasigailėjai ir pagydei.
Pasigailėki ir manęs: man dar sunkiau, 
Nes aš nič nieko nematau matydamas.

Suvilgyk smėlį^avo seilėmis ir aklą- 
Mane patepk, kad praregėčiau ir neklysčiau, 
Nes Tau juk gaila,'mano Dieve, nusidėjėlio 
Ir palaidūno vėlų vakarą sugrįžtančio.

Tu, ipaną yiešpatie, žinai manuosius klystkelius. 
Tau yra žinoma žmogaus dienų prasmė.
Kodėl gi aš blaškaus, lyg peteliškė 
Šviesoj klaidžios ugnies?

Vladas Šlaitas—“S.”

Garsiojo vokiečių peda
gogo sulietuvintame vei
kale “Mokėk gyventi” — 
(1934 m. 341 p.) skaitome:

“Kas neištikimai elgiasi
įsu mažmožiais, tas pasiro- 
ido nežinąs didžiausios ir 
' svarbiausios gyvenimo tie- 
.sos: kad kiekvienas puoli- 
(mas dygsta iš menkiausios 
j ir nematomos pradžios”. 
I Iš tikrųjų, argi ne iš maž- 
' možių prasideda ir gyve
nančiųjų puolimas? Gerai 
apsidairę, pastebėsime, 
kad ne vienas ėmė tautiš
kai stingti nebesišildyda- 
mas prie savosios spaudos 
židinio. Įspėtas. atsargiau 
elgtis su kitatautiška spau 
da, atsakydavo: mažmožis. . ... - -
nes aš tik žinių ieškau, o lietuvaičių mėgiamų gele- 
ne kitos tautos dvasios. mes kasdieną jusime 
Vargšas! Po metų kitų jis j 
nė nepasijuto, kaip pasida
rė kitos dvasios žmogus,: 
nes diena iš dienos skaity-[ 
damas svetimą spaudą, jis 
nejučiomis prisigėrė ir 
Svetimos dvasios ir ėmė 
tautiškai stingti, merdėti. 
Dar metai, kiti tokio “maž
možio”, ir mūsų tautietis 
mirs mūsų tautai.

Todėl kiekvienas tėvy-. 
nainis turi su visu atsidė
jimu didinti ir kelti, ver-

Tokių “mažmožių” pri- 
rinktumėm daugybę. Tai 
ne mažmožiai, bet didme- 
nos, nes jie palaiko tauti
nę gyvybę svetur gyvenan
čiųjų tautiečių tarpe. O 
kas kuria gyvybei palai
kyti priemones yra toks 
pat didis, kaip ir pačią gy
vybę kuriąs. Todėl dar 
kartą: visi bendrai ir kiek
vienas atskirai naudokime 
visas priemones išsilaikyti 
savo tautybės aukštumo
je! Ypač neišleiskime iš a- 
ikių jaunuomenės auklėj:- 
mo tautinėje dvasioje, nes 
kiekvienos tautos ateitis 
yra jos sveika ir kilni jau
nuomenė. “V.A.”

I

tinti ir piršti visus taria
muosius tautinius mažmo
žius, kurių netekimas neša 
mūsų tautos toli nusidrie
kusioms šakoms ir šake
lėms nudžiūvimą ir mirti.

Sakysime, su auštančiu 
pavasariu, puoš i a n t i s 
gamtai močiutei, ir žmonės 
pajunta norą pasigražinti.
Rodos, darželių užvedi-, 
mas, kambarių išpuošimas , 
gėlėmis, vainikais, paveik-Į 
slais ir nan. dalykais yra! 
mažmožis rimtojo gyveni
mo akivaizdoje. O betgi ir 
šiais mažmožiais galima 
daug patarnauti tautiško
sios dvasios palaikymui ir 

I stiprinimui. Prisėję darže
lius rūtų, jurginų ir kitų

MERGYTE ir PAUKŠTELIS

i

Dunks-dunks į langelį 
Atverk jį, mergele: 
Štai ant kiemo 
Šalta žiema, —
Nėr kur gauti nei grūdelio.
Ir mergytė pagailėjo. 
Šiltą kertę pažadėjo, 
0 paukštelė jai, dėkinga 
Už jos širdį maloningą, 
Visą vasarą čiaukiė jo.

Margaite.




