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Padėkos Šventė

Ketvirtadienį, lapkričio 
23 d. švęsime Padėkos Die
na. Kai kas supranta, kad 
Padėkos Diena yra skiria
ma privalgymui kalaku
tienos ir kitokių skanu
mynu. Ne, taip nėra. Padė
kos šventės tikslas yra pa
dėkoti Dievui už visas ma
lones, už viską, ką Jis yra 
davęs.
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Lietuvos Reikalai "Tautų 
Susivienyjime" 
(United Nations)
____________________

Mes, katalikai darbinin- Kelk nas Sibiro tremtiniu repatriaci-
• i LfjJn turimo dėkoti - - _ *

kad dar mūsų jos reikalas ir Vakarų Turopos lietu- 
vių tremtinių ateities klausimas.

kai kaip tik turime dėkoti 
Dievui, 1
krašte turime laisvę. Pra
šykime Aukščiausiojo ir 
mūsų tėvų kraštui — Lie
tuvai laisvės ir nepriklau
somybės.

Iš priežasties Padėkos 
šventės penktadienio ‘Dar
bininkas’ neišeis.

Linkime visiems Dievo 
palaimos!
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ANTRADIENIS (Tuesday), LAPKRIČIO (November), 2G D., 1946 M. , TEL. SOUth Boston 2680 FIVE CENTS.

— Maskvoje per viena valandų išmeta rusa iš 
buto... — Čekoliado plytelė Amerikoj 5 centai* 
Rusijoj ? dol. 50 cenlų. — Maskvos katedroje di
delė spūstis. — Vokiečių ambasados rūmuose 
įkūrė patriarchų. — Rusijoje atidarė 25.000 cer
kvių. — Atlyginimas komunistiniuose dvaruo
se. — Pinigais 4x/ž dol. per metus, o butelis vod- 
kos: 4 doleriai 80 centų. — Komunistų dvaro 
darbininkui nevalia turėti arklio. — Kų daro vo
kiečių belaisviai Rusijoje. — Trobas krečia iš 
molio. — Ukrainiečių moterų prašymas.

Lapkričio 22 d., 1946 m. New York (L. P. N.)— 
Kada Flushing Meadows, N. Y. įvyko antrosios 
dalies pirmosios Jungtinių Tautų pilnaties se
sijos atidarymas (spalių 23 d.„ 1946). ten daly
davo observatorių rolėje ir Baltijos kraštv ats
tovai: nuo lietuvių — Lietuvos įgaliotas Minis
tras P. Žadeikis ir Pasiuntinybės narys J. Kajec-

Popiežius Gavo Amerikiečiu ^Vonuoestų-Charge d'Af,aires 'ohcnnes
Dovanas Vargstantiems
Šiomis l__ _—   

Geoffrey Baldwin, CARE 
Misijos viršininkas, buvo 
Jo šventenybės Popiežiaus 
Pijaus XII priimtas spe- 
cialėn audijencijon ir įtei
kė Amerikiečių pasiųstus 
CARE pakelius su maistu 
vargstančioms šeimoms I- 
talijoj.

John J. Cansidine iš So- 
merville, Mass. pasiuntė 
49 svarų pakelį» Užklaus
tas padaryti pareiškimą a- 
pie savo < 
čiulpte padėti italijoTir memorandumą su savo paaiškinamuoju raštu. VifStal
aš noriu pagelbėti. Aš jau- To žygio aprašymas tilpo ir Amerikos spaudo- J. ų . , . .
ėiau, kad Popiežius geriau-lie. - taip New York Herald Tribsui. lapkričio dfiai; kaŽ užbaiga anglies. Sis -sakymas daugiausia 
šiai galės surasti šeimą,Į20, 1946, aražiai aprašė lietuvių pastangas. įtreiką. FederaJjs teisėjas palieeiąjva.rias įstaigas, 
kuriai šis maistas bus tik-Į 
rai reikalingas.” pabrėžiama, kad 78,000 lietuvių tremtinių trokš- |IS uua

CARE yra nebaranti pel-_ta grįžti savo Tėvynėn, bet ne dabar, kada Lie-kfaus^mąTSmo? būtent,iroma, kaio karo metu.
no, valdžios uzgirta orga- tuva tebėra svetimos jėgos okupuota. Memo- už tai, kad jis neatšaukė:----- - --------------------------
nizacija, kurią jkure 25 di- rQnjume nurocĮoma, kad lietuviai tremtiniai pranešimo apie sutarties 
jos, tarp kurių yra Ben-į _j  j \ 1 __ _J 2 2—. —— . — - 2 V —1 2 — —. —.2 2 — —— X- _ — — ?>.2_ *   1    1  ’
dras Amerikos Lietuvių i 
Šalpos Fondas ir National 
Catholic Welfare Confe- 
rence, kad pagelbėti Ame
rikiečiams saugiai ir eko
nomiškai pasiųsti ir išda
linti maisto pakelius Eu
ropoje. Ji turi Europoje 11 
savo sandelių. Jung. Vals
tybėse priima užsakymus 
ir tuojau oro pašta prane
ša, kad pristatytų maisto 
pakelius adresatui Euro
poje. Pristatymas garan
tuojamas ir siuntėjas gau
na pasirašytą pakvitavimą 
— arba jam grąžina pini
gus.

Šiandie numatomas įteikimas UN sekreto- 
dipnnmis Cpn hiatui dviejų dokumentų Sibiro tremtinių reika

le. Lietuvos Ministro ir VLIK'o raštuose prašo
ma užtarti žmogaus teises Lietuvos tremtiniu, 
išgabentų Sovietų Rusijos gilumon (1941 ir vė
lesniais metais); dokumentuose prašoma Sibi
ro kankinius grąžinti savo numylėton tėvynėn 
Lietuvon ir sustabdyti naujus lietuvių trėmimus 
iš Lietuvos. Tai jau antras iš eilės šitokis lietu
vių delegacijos žygis i Pasaulio sąžinę.

Pirmasis žygis į UN sferas, o tuo būdu ir į 
pasaulio opiniją, buvo padarytas Lake Success, 
N. Y., lapkričio 4, 1946, kada P. Žadeikis, Lietu
vos Ministras Washingtone, asmeniškai įteikė 

dovaną,^Mn Can-1 Ponui Trygve Lie, UN generalsekretoriui, Lietu-

Kai Palestinoj žydai smarkauja. prieš bri
tus, tai tas atsiliepia ir Europos sostinėse. Štai 
Paryžiuje prancūzų policija saugo Britanijos 
Ambasadą.

Lewis Nepasiduoda Valdžiai
Tekinas Trečiadieni

______________ •
! Washington, D. C., lapkr. Ohio, Pen^sylvania. Rh >de 

“aT skai- vos tremtinių dabar esančių vakarų Europoje, 25 — John L. Lewis, ang- Island, Vermont. \ irginia,;
• • • mamnrrrnzTiimrr cn crrvrr\ rrrcfit liakasių Vadas, nepaSldUO-; V/eSt V Itginia iU \ < 1SCOH-

T. Alan įsa-.Geležinkelių kompanijos i
VLIK o momerandume ir ministro lydrašty jam atejtį j teismą, kur.sumažina traukiniu kursą-' 
reziama, kad 78,(XX) lietuvių tremtinių trokš- jj bus teisiamas už ne- vimą. Tai bus panašiai da-l

dalyje), ir kad jiems reikalingoji parama ture-j šis teisėjo įsakymas bu-| 
tų būti noroms ar nenoroms teikiama, ypač iš tų vo padarytas po to, kai 
valstybių, kurios pagimdė visas tremtinių ne-)Lewis advokatas pareiškė, 
laimes, užpuldamos jų kraštą — Lietuvą. k^d vnet,Vr^J° tei'

Jungtinių Tautų sekretoriatas, paženklin-s^s du°ti varžančio įsaky-

Balsavimai Vokiečių 
Valstybėje

SPECIALIU STALINO parūpindavo tūtą valan-
LEIDIMU J SSSR dos laikotarpyje: niekada 

Specialin Stalino leidimu jiems ilgiau neimdavo iš- 
: pasinaudodamas amerikie- 
|tis laikraštininkas John 
iStrdhm gavo progos šią 
I vasarą plačiai pakeliauti 
ipo Rusiją. Jis buvo vežio
jamas rusų kariniais lėk
tuvais. vaišinamas kaiku- 
rių sovietų pareigūnų ir, 
žinoma, savo įspūdžių ap
rašyme jisai neliko sko
lingas. Tačiau, nežiūrint 
tų aDlinkybiu. nežiūrint, 
kad jis buvo Stalino rastas 
tokiu asmeniu, kurį nėra 
pavojinga įsileisti, jo ap
rašymuose, spausdintuose 
eilėje USA laikraščių, 
sikiša sunki tikrovė 
Rusiją.

MASKVOJE
— Maskvoje, — 

Strohm, — yra baisus bu
tų trūkumas, bet “Intu- 
rist” (užsieniečiams pri

gimti agentūra) man visada

kraustyti kurį rusą, kad 
ištuštinus man kambarį...”

Nežiūrint, kad lai,zr: 
ninkams už doleri 
ma daug daugiau 
negu normalus 
restoran ? geresni 
dviems Kaštuoja 
dolerių. Vien butelis alaus 
— 2 dol. 25 et. Svarui laši
nių perkant pas kolchozi- 
ninkus reikia mokėti apie 
8 dolerius.
KIAUŠINIS — 90 CENTŲ

Dauguma dalvkų Rusijo
je perkama su kortelėmis, 
bet yra vadinamų, komer
ciniu krautuvių, kur gali 
gauti be korteliu, tik ten 
plėšiama neišpasakvtai. 

rašo Tas amerikietis nuėjo į 
vieną tokią krautuvę; at
nešė jam pusryčių vieną 
kiaušini ir už tą turėjo už
mokėti 90 amerikoniškų 
centų. Pieno kvorta — 80 
centų, Čeko’ado plytelė, 
kuri Amerikoj gaunama 
už penkis centus. Rusijoje 
kaštuoja 2Ū dolerių, o cu
kraus svaras — net 12 do- 

____  lerių. tuogi tarpu atlvgini- 
Varšuva, Lenkija, lapkr. Valdžia tikisi, kad šią mas. palyginti, skurdus:

— Vidutiniškas mėnesi
nis atlyginimas Sovietų 
Sąjungoje vra mažiau ne
gu 500 rubliu, mažiau kaip 
40 dolerių. Mokytojai, pa
vyzdžiui, gauna apie 32 do
leriu.

“PARDUOK SAVO 
APSIAUSTĄ”

— Kodėl jūs nenarduoda- 
te savo apsiausto, — pa
klausė laikraštininką Mas
kvoje. Jūs galėtumėte už 
jį gauti 150 dolerių °!

Už tą gi apsiaustą jis bu
vo mokėjęs 50 dolerių ir

asti- 
duoda- 
rublių, 

kursas, 
pietūs 

apie 30

pra- 
apie

Karas Su Požemiu Lenkijoje
Užmušta 2,483 Valdžios Agentai

jungunių iauių se&reionaias, pazenmin-;0^0
damas gavimą iš Lietuvos ministro minėtų do-imo’ kur* uni> ir 3OS Pre’ 25 ~ Dabartinė Lenkijos žiemą jai pavyks sunaikm- 
_ 1 4n * I t /“v z-k r* Ir n , n. v ▼ z> 1 z4 m z» i v» i r* ii vrAi lx I G L? zif’ T O 1kumentu, pranese, kad jie perduodami svarsty-1‘. , . . _. .. . -
Imui trečiam Sesijos skyriui,kuriame svarstomi ™

I

kum7ntu,“pLanešė.“kad n7pe7dūodamišvarsiy-izida"tas ignoravo. Jie esą kairiųjų valdžia patvirtina
naminis karas tarp val
džios saugumo agentų, ka-’ 
reivių ir požemio partiza
nais. Šio karo galo kol kas 
nesimato.

Valdžios pareigūnas pa- kanuose. kur tik Rusija te
reiškė. kad partizanai kas- , belaiko tų kraštų žmones 

žiaurioje vergijoje. Pa
vergtųjų kraštų partizanai 
gauna parama — maistą 
ir ką kitą iš civilių žmonių, 
kurie nori nusikratyti rau
donųjų jungą.

Partizanai yra drąsūs ir jau išnešiojęs jį visus me- 
patriotingi žmonės, dau- tus- 
giausia jaunuoliai, kurie ur- 
aukoja savo gyvybes dėl &aL kad Maskvoje bebūda- 
savo krašto ir savo žmonių 
laisvės.

■

socialiniai ir humanitariniai dalykai.
J

J

DELEGATĄ NEW YORKE

įsakymą duoti.

ŠŪVIU SUŽEIDĖ UKRAINOS i kaip 400,000 angliakasių 
metė darbus. Ir jie sako 
negrįšią darban, kol nebus 
pasirašyta nauja sutartis.

New York — Pereitą sa- tus gatvėse. įvyko susikir- j Minkštų jų anglies kasyk- 
vaitę gatvėje sužeistas Uk- timas su policija. Trys stu- los yra valdžios kontrolėje, valdžios agentu. Šiais me-

į rainos
i Tautų suvažiavime.
kva teigia, kad delegatas 
Stadnikas sužeistas politi
niais sumetimais. Tačiau 
New Yorko policija tvirti
na, kad tai buvo paprastas 
kasdienis įvykis, kurie 
dažnai pasikartoja tokiose

delegatas Jung. dentai ir vienas policinin- ----------------
Mas-kas pavojingai sužeisti. Prezidentas Truman Grįžo 

Sakoma, policininkas vė
liau miręs.

Ismail Sidky Pasha, E- I

ti partizanų veiklą. Bet tai 
tik raminasi.

Kaip žinoma, partizanai 
Ismarkiai veikia ne tik Len
kijoje. bet ir kituose kraš
tuose. kaip tai: Lietuvoje. 
Latvijoje. Estijoje ir Bal-

dien nužudo maždaug 10

Stuttgart, Vokietija, lap
kričio 25 — Vakar įvyko 
vokiečių balsavimai už 
naują seimą ir konstituci- j vietose, 
ją dėl Wuerttemberg - Ba-| - 
den, Jung. Valstybių zono
je, Vokietijoje.

Dauguma pasisakė už 
naują konstituciją. Krikš
čionys demokratai gavo 41 portą apįe movimą į Ukrai- 
nuošimti balsų. Komunis-nos delegatą atsakys 
tai gavo mažiausia, tik 10 Dmitri 
nuoš.

j Jung. Valstybių valdžia 
apgailestavo, kad taip įvy
ko. Valstybės sekretorius 

, Byrnes, kaip tik gaus New 
Yorko policijos pilną ra-

tais iki spalių 15 d. parti
zanai nužudę 2.483 asme
nis, tarpe kurių esą 668 
saugumo policininkai ir 

Washington, D. C., lapkr. militariai nariai. 630 regu- 
‘ į armijos vyrai ir 

1,185 civiliai.
Valdžia sako, kad parti

zanai gyvena miškuose ir 
nakties metu darą užpuoli-

| Baltuosius Rūmus

gyptiečių premieras, sako, “ Prezidentas Truman, hares 
kad policija nepaleido nei . 
vieno šūvio. ! .

Sakoma, kad studentus view’ No., 
sukurstė tie, kurie yra ne- m°tmelę, 
patenkinti valdžios su An- Pr_°j[a’ 
»--j” ------- —— ——
dėl ištraukimo Britų ka- 

džios pareigūnai sako, kad;^akas^ streiku, 
nepasitenkinusių valdžia' 
yra mažuma.

kuris nustebino visus savo 
i kelione lėktuvu į Grand- 

aplankyti savo 
jos gimtadienio 

grįžo į Baltuosius mus. Partizanai daug dau-
glija ruošiama sutartimi j Rūmus- giau turį nuostolių, bet jų • • r> |* r\
dėl ištraukimo Britų ka-1. Prezidentas Truman yra nužudytų skaičius nežino-, IPTIIVIII nAnlA rfAnr^ma
riuomenės iš Egypto. Vai- labiausiai susirūpinęs ang- nuis. į LIvIUvIŲ I lUUIv I I UmI UI I lU <

, liflirnsin etrAikn. Beveik kasdien Varšuvos **
---------------- jspauda praneša, kad nauji ŠEŠTADIENĮ, 1:15—2:15 P. M. 

Paskelbtas PritenKHnimaS būriai nartizanų nuteisia-

Su autuvu yra taip b!o-

mas amerikietis matė, 
i Tęsinys 5-tame pusi.

1230 KILOCYCLES —WESX .SALĖM. MASS.
Z. Manuilskiui, 

Ukrainos užsienio ministe- 
riui, į jo kaltinimus, kad 

į Stadnik buvo sužeistas 
politiniais sumetimais.

Kruvinos Haušės Egypte
Cairo, Egyptas, lapkr. 24 

— Čia universiteto ir že
mesniųjų mokyklų studen
tai sudarė demonstracijas 
prieš valdžią ir prieš Bri-

mi mirties bausme. Parti-' 
zanai smarkiausiai kovoja 
prieš Rusijos armiją, kuri WESX stoties vėl turėsime progą klausytis gražių lie- 

lap- tebėra Lenkijoje. Trys tuviškų dainų, muzikos pranešimų, sveikinimų ir kal- 
nuo svarbiausios partizanų belių. Prašome pasukti savo radio rodyklę ant 1230 ki- 

‘ > veikia Lenkijoj, locycles ir klausytis lietuvių radio programos per visą 
VVIN ir NSZ, ku- valandą.

kad surado Amerikos lėk-tybėje, būtent, Connecti- rios veikia visame krašte,’ Šios radio programos metinis koncertas ivvks seg
tuvą C-53, kuris buvo ieš- eut, Delavvare, Illinois, In- ir UPA (Ukrainiečių Par- madienį, balandžio - April 13 d . 1947 m.. 3:30 vai. po 

j t Kentucky, tizanų Armija), kuri vei- pietų, Jordan Hali, Bostone.
Visais šios radio programos reik a 1 a i s 

Minnesota, Mi- Pastaroji grupė veikia ir kitės šiuo adresu: Darbininkų Radio, 366 W.
kuri way, So. Boston 27, Mass. Telephonai: SOUth 

,2680 arba NORwood 1449.

Surado Amerikos Lėktuvą 
Alpy Kalnuose

21 Valstybėje Šeštadieni, lapkričio 30 d.. 1:15 vai. po pietų iš

VVashington, D. C., 
kričio 25 — šiandien

Paryžius — Orly aero- 6 vai. v. valdžia įsakė pri- grupės 
dromo viršininkai pranešė, temdinti šviesas 21 vals- būtent, 
kad surado Amerikos lėk- tybėje,

komas nuo pereito antra- diana, Iowa, Kentucky, tizanų Armija), 1 
dienio, Alpų kalnuose, Maryland, Massachusetts, kia pietrytinėje Lenkijoje. 
Šveicarijoj. Lėktuvas su- Michigan, I“ 
sdaužė, bet visi 12 juo va- ssouri, New Hampshire, prieš sovietų Rusiją, 
žiavę asmenys išliko gyvi. New Jersey, New York, yra pavergus Ukrainą.

kreip-
Broad-
Boston
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ĮVAIRIOS žinios
KATALIKŲ PARTIJA LAIMĖJO Naujoji Anglija Turi 

RINKIMUS BRUSSELYJ I MėnesMAnglin
______________ * ; Boston, Mass., lapkr. 25 

— Pranešama, kad indus
trija Naujoje Anglijoje 
turi anglies vienam mėne
siui.

RINKIMUS BRUSSELYJ
Brussels, Belgija, lapkr. ti Respublikos tarybos na- 

25 — Krikščionių Socialis- rius. Ji išrinks 200 iš 315 
tų (Katalikų) partija lai- narių. Taryba susirinks 
mėjo daugumą miestų ta- gruodžio 29 d. Jos svar- 
rybų rinkimuose. Komu- biausia užduotis bus kartu 
nistai labai silpnai pasiro- su seimu išrinkti ketvirtos 
dė. Belgai neturėjo laisvų respublikos pirmąjį prezi- 
rinkimų nuo 1938 m. šie dentą. Po to taryba bus tik 
yra pirmieji.

Balsavo 5,500.000 belgų. 
Vakar tik galutinai buvo 
suskaityti balsai Brusse- 
lyj. Šiame mieste Krikš
čionys Socialistai gavo 
35,928 balsus, arba 33.4 
nuoš.; Liberalai — 31.681,
arba 29.4 nuoš.; Socialistai CIO seimas vienbalsiai vėl 
— 24,855, arba 23.1, ir Ko- išrinko Philip Murrav pir- 
munistai — 15,218.
14.1 nuoš.

p-žiu >y« - « 
Diliai ISTfMKS

patariamoji seimui, bet ji 
neturės jokios galės.

Murray Vėl Išrinktas CIO 
Pirmininku

Londonas, lapkr. 21 — 
Karo departamentas pra
neša, kad Britanija iš
trauks savo karo jėgas iš 
Indonesijos lapkričio 30 d.

Atlantic City, N. J. — I

Lielmi Gebėti Vaje 
Jm Pru

m.

Raudonieji Laimi Elektorių 
Rinkimuose

arba mininku. Į CIO tarybą iš
rinkti ir kažkurie komunis
tinio plauko asmenys.

Seimas pasisakė už loja
lumą savo kraštui — Jung. 
Valstvbėms, tačiau komu- 
nistų arba jų pakeleivių.

Paryžius, Prancūzija. — kurie kenkia CIO geram 
Lapkr. 25 — Pirmieji tau- vardui, taip ir nepažabojo, 
tiniai elektorių kolegijos 
rinkimų daviniai parodo, 
kad partijos laikosi tose 
pačiose pozicijose, kaip 
buvo tautinio seimo rinki
muose lapkričio 10 d.

Komunistai, kaipo pavie
nė partija, gauna daugiau, 
o antroje vietoje stovi 
Liaudies Respublikonų ju
dėjimas. ir atrodo, kad pa
starieji gaus tiek pat at
stovų. Socialistai, kaip at
rodo. gaus dar mažiau.

Elektorių

Nešauks Specialios Kongre
so Sesijos

Vajus baigsis 1947 
vasario 16 d. Per šį trum
pą laiką Amerikos lietu
viams tenka sukelti $250,- 
000. fondą politiniam ir 
informaciniam darbui ves
ti. Fondas reikalingas su
šelpti akciją Europooje ir 
praplėsti veiksmus Ameri
koje, nes artinasi valanda, 
kurios visi laukėme; pa
saulio arenoje rišamas 
Lietuvos Laisvės arba pa
vergimo klausimas. Šau
kiamoji Konferencija at
žymės N. Y. ir N. J. lietu
vių rolę Vajuje.

Amerikiečiai, kurių sū
nūs ir dukterys kovojo į- 
vairiuose frontuose ir ku
re

J. E. ARKIVYSKUPO LAIŠKAS,
rkaitytinas bažnyčiose

Sek nadieni. Lapkričio 24 d, 
ir primiatinas 

SEKMADIENĮ, GRUODŽIO 1 D., 
kuomet bus daroma rinkliava Katalikų Universitetui 

ir kitoms aukštesnio mokslo įstaigoms.
Brangieji Broliai ir Seserys Kristuje: —

Pirmasai Adventų Sekmadienis primena jums, kad 
vėl bus daroma rinkliava Katalikų Universitetui ir 
kitoms aukštojo mokslo įstaigoms. Šiais metais yra 
daug naujų reikalų, kurie mus verčia dar gausiau au
koti negu praeityje.

Katalikų Universitetas stovi pačioj viršūnėj mūsų 
katalikiškos apšvietos. Dabar daug daugiau studentų 
ieško jame aukštesnio išsimokslinimo. Tarp jų yra sep
tyni Bostono kunigai, kurie ruošiasi tinkamai darbuo
tis mūsų garbingoj Arkivyskupijoj. Kiti kunigai mo
kosi New Yorke, Quebeke, Toronto ir — po daugelio 
metų pertraukos — Romoje, tame krikščioniško moks
lo šaltiny.

Ir mūsų šalyje kyla tokių svarbių sumanymų, kaip 
suteikimas aukštesnio katalikiško išmokslinimo neg
rams. Ii- tą mums privalu paremti. Taip pat ir užsieny
je karo suardytos bei sužalotos katalikiškos mokslo 
įstaigos ir nukentėję jų knygynai šaukiasi mūsų pagal
bos.

Mūsų Dieviškasis Išganytojas įpareigojo savo 
Bažnyčią šviesti ir mokyti žmones. Visais amžiais 
Bažnyčia ištikimai tą pareigą atliko. Tad mes prašo
me jus gausingai tą Dievo pasiuntinystę paremti, kad 
šių dienų pasaulis turėtų progos pažinti tikrąją tiesą, 
kurios jis taip labai reikalingas.

Jūsų ištikimas Kristuje, 
f RICHARD J. CUSHING, 

Bostono Arkivyskupas.
Lapkričio 20 d., 1946 m.
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Pirmas Advento Sekmadienis (Gruodžio 1 d.) 
EVANGELIJA: Luko 21,25-33

Anuo metu Jėzus kalbėjo savo mokytiniams: Bus 
ženklų saulėje, mėnulyje ir žvaigždėse, o žemėje didelio 
išgąsčio tarp tautų dėl smarkaus jūros ir bangų ūžimo; 
žmonės džius iš baimės, belaukdami to, kas turi ateiti 
visam pasauliui; nes dangaus galybės bus pajudintos. 
Tuomet išvys žmogaus Sūnų, ateinantį debesyje su di
dele galybe ir didenybe. Tiems dalykams pradėjus į- 
vykti, pažvelkite aukštyn ir pakelkite savo galvas, nes 
jūsų atpirkimas artinasi. Jis pasakė jiems prilygini
mą: Žiūrėkite į figos medį ir į visus medžius: Kai jie 
jau duoda iš savęs vaisių, jūs žinote arti esant vasarą. 
Taigi, pamatę visa tai įvykstant, taip pat jūs žinokite, 
kad Dievo karalystė arti. Iš tikrųjų, sakau jums, ne
praeis šita giminė, iki visa tai įvyks. Dangus ir žemė 
praeis, o mano žodžiai nepraeis.

LEKCIJA: šv. Povilo Apaštalo laiško Romėnams 
(13,11-14)

Broliai, supraskime laiką, kad jau mums metas 
keltis iš miego: nes dabar mūsų išganymas arčiau, kaip 
kuomet įtikėjome. Naktis praėjo, o diena prisiartino. 
Todėl meskime šalin tamsybės darbus ir apsivilkime 
šviesos šarvais! Kaip dieną, elgkimės padoriai, nepasi
duodami apsirijimams ir girtuokliavimams, paleistu
vavimui ir begėdystei, barniui ir pavydui, bet apsivilki
te Viešpačiu Jėzumi Kristumi.

IVashington, D. C. —Pre
zidentas Truman yra nusi
teikęs prieš šaukimą spe
cialios Kongreso sesijos.' 
Apie tai jis pranešė Demo
kratų partijos vadams. re darbavosi

Tačiau respublikonų ir Fronto veikloje, 
kai kurie demokratų vadai išrišimą tegali 
nori, kad Kongreso specia- Nepriklausomos 

kolegija iš- Ii sesija būtų sušaukta. Jie kratinės Lietuvos Respub- 
rinks Respublikos tarybą.-sako, kad Kongresas ture- likos atsteigimas, karo 

tų priimti atitinkamus į- metais Alijantų padarytų 
statymus, kad streikais pasižadėjimų vykdymą, 
nebūtų trukdoma rekon- 
versija.

Rugsėjo Mėn. Dovanos Nukentėju 
siems Lietuviams

Elektorių kolegija susi
rinks gruodžio 8 d. išrink- i

Naminio 
tik vieną 
priimti: 

Demo-

I 
I

Raminančioji jo
šiluma palengvina kankynę

SIRENŲ GROS
• Prisidek pri< n t. k n .•
p r; s; ūkauja Johns »n s NUGAROS 
PKASTERI U—pagamintu taip kad 
gr**it palengvintų nugaros .'kaus
imus. Daktarų išbandymai šimtams 
žmonių įrodo, kad jis patarnauja!

• Vartojant šį plast- r; ta: lyg 
naudoti kaitinamąja pa d įkaitę pū
čiam*- jūsų darb*- švelnūs laistai 
sužadina kraujo aplink taką. ŠIL
DO jums nugara atliuosuoja skau
smą ir sustingimą Jis švarus. J ? 
jėga tęsiasi kalias dienas.

• J r. s XI ’ . - JkSTE
RIS saugo nuo užs įšaldymo. Pasti
prina raumenis duoda atramos pa
čioj skaudamoj vietoj. J; gamina 
John.vm & Johnson — • ardas ku
ris reiškė kokybę p* r 50 m* tų. .Vi* 
sose vaistinėse.

Angliakasiai Prisibijo 
Žibalo Vartojimo

New York’o Lietuvių Ta
ryba širdingai kviečia ir 
ragina atsiųsti savo atsto
vus į šią konferenciją. Ne
siųskite savo atstovų tuš
čiomis; skubiai reikalin
gos lėšos Lietuvos Išlais-

Coverdale, Pa., lapkričio vinimo Pagreitinimo Akci- 
25 — Bedarbiai angliaka- jai. žmoniškumu besiva- 
siai pareiškė, kad jie ne- duodami, su kitais ameri- 
grįšią į darbą, jeigu John kiečiais, visi mes aukavo- 
L. Lewis bus nubaustas me pinigų ir kraujo karo 
kalėjimu ar pinigine baus- akcijai. Dabar atėjo laikas 
me- aukoti tiktai pinigų reika-

Tik vienas ;
gąsdina, ( 
įvestų dūdų linijas perlei
dimui žibalo iš Texas į Ry
tus. Jeigu industrija gau
tų užtektinai žibalo, tai ii 
be anglies galėtų apseiti.

Prie kasdieninių, vis daugėjančių darbų, BALF žmonės kas
dien planuoja ir ateičiai. Bet nežiūrint kaip planuojama, vistiek 
būtiniausiai reikalinga: maisto, drabužių, apsiavimo, knygų, po- 
pieros, mokykloms įrankių, muilo, siūlų ir adatų.

Pats brangiausias Europoje daiktas šiandien yra cigaretė, 
kuri ten vertesnė daugiau 100 kartų. Antroj vietoj — kava, tre
čioj — riebalai. Toliau eina kitas maistas ir drabužiai. Tų dau
giausiai reikia, be tų gyventi neįmanoma.

Žinodami tą. duosnūs amerikiečiai tebesiunčia gausias dova
nas nuo karo nukentėjusiems. Jiems visiems dėkų.

Per rugsėjo mėn. gauta dovanų iš sekančių asmenų, įstaigų 
ir tuoj pasiųsta į Europą:
Boston. Mass. — M. C. Cooper ........................................... 125 sv.
Cambridge. Mass. — BALF 60 skyrius......................................200 sv.
Chester, Pa. — J. Tamošaitienė ................................................9 sv.
Chicago, III. — Faulkner’s Educat’l Book Exch. (knygų) 180 sv.
Cleveland. Ohio — “Dirva”........................................ ...................... 30 sv.
Dover - Foxcroft, Maine — M. Klimavicz.....................................37 sv.
Gardner. Mass. — A. Šimkienė...................................................... 12 sv.
Glen Ellyn. III. — Mrs. Haberle......................................................10 sv.
Greene, Maine — Šv. Pranciškaus Vienuolynas (knygų) 133 sv.
Harrison, N. J. — Sopulingos Dievo Motinos par........................554 sv.
Haverhill. Mass. — BALF 59 skyrius ................................ 192 sv.
Lawrence, Mass. — Kun. P. Juras (knygų) ........................64 sv.
Lynbrook, N. Y. — J. Raudonaitis..............................................264 sv.
Naugatuck. Conn. — Mrs. L. Kane ........................................15 sv.
Newark, N. J. — P. Deksnys..........................................................40 sv.
New Britain. Conn. — K. Demikis ............................................5 sv.

... 7 sv. 
23 sv.

231 sv. 
23 sv.

link saulę, ir šviesa virš 
kalnų pasidarė raudona.

Pirm tai gydytojai ir ku
nigai aprišo jos rankas ir 
galvą, ir po stebuklingo 
šviesos pasirodymo, stig- 
matos ženklai aiškiai buvo 
matomi, kuomet bandažai 
buvo nuimti.

----  ----- ------, Katalikų Bažnyčios vy- 
mergaitei, vardu Amelija rjauSybė kol kas nieko ne- 
Da Natividade. Atspaus- pareįškė tuo dalyku. Ta- 
dintas mergaitės paveiks- čiau dabar pradedama 
las aiškiai parodo stigma- statyti koplytėlę ant tos 
tos ženklus ant kaktos ii vietos, kur mergaitės na- 
ant rankos. mėlis stovėjo.

Toji mergaitė pareiškė, 
kad Panelė Švenčiausia jai 
apsireiškė ir ją stebuklin-i 
gai išgydė po ilgų metų Ii-* 
gos. Panelė Marija pasakė,; 
kad ji mergaitei duos žen-: 
klą spalių 10 d. ir kad nuo 
to laiko ji pagys. Tą dieną 
tūkstantinė minia kaimie
čių susirinko gatvėse ir 
suklaupė aplink Ameliją? 
Žmonės tada matė nepa- netinkamas katalikams ir 
prastą mėlyną šviesą ap- jį uždraudė.

Stebuklingi Ženklai Per 
Marijos Užtarimu

Londono laikraštis “Uni- 
verse” praneša, kad šiomis 
dienomis įvyko stebuklin
gas Panelės Marijos apsi
reiškimas Portugalijoje, 
Vilar Chao kaime, vienai

Naujas Vaidinimas Katali
kams Uždraustas

Nevv York — Naujai pa
sirodęs vaidinimas, 
Duchess 
Katalikų 
tyrinėtas, 
pareiškė,

“The 
of Malfi” buvo 
Teatro Sąjūdžio 

Savo raporte 
kad tai visiškai

BROCKTON, MASS. 
Sveikina

United Show Workers of America C.I.O. sveikina 
Brocktono ir apylinkės lietuvius, dirbančius batų įstai
gose ir linki linksmai ir maloniai praleisti Thanks- 
giving — Padėkos Dieną.

Per VV. Yourkevičių,
86 Main St.. Brockton, Mass.

MŪSŲ
TIESIOGINIS MORTGYČIŲ 

SUMAŽINIMO PLANAS

1 • i a. c I-H ILdlIl. ------ ZN. VUUlllUfc .........

angliakasius iui> kurį mes geriausiai SU-iNewtown, Pa. — Joseph Marle Vilią 
tai jeigu valdžia pratname ir kurį paremti (mokyklos reikmenų) ...........

ir yra kiekvieno doro lie-! Rockford, m. — BALF 85 skyrius....
tuvio pareiga. į Queens Village, N. Y. — Eva Ruopoli

Konferencijos proga. ■ Tacoma. Wash. — A. JVillis ...............
prašome aukoti iš Draugi
jos iždo. Prašome paskirus 
narius - nares savo asme
niškas aukas atsiųsti. Au
kokime bent vienos dienas 
uždarbį, kiekvienas pagal 
savo pajėgumą. Aukokime 
tiek, kiek kiekvienas ver- 

] tiname Lietuvos Laisvę, 
savo giminių išvadavimą 
iš vergijos, priespaudos.

i Kviečiame Jūsų organi
zaciją dalyvauti Gruodžio 

d. Konferencijoje.
Su tikra pagarba 

New Yorko Lietuvių Taryba 
Dr. Matas J. Vinikas. pirm., 
Marijona M. Kižytė, sekr., 
Dr. Aldona Šlupaitč, ižd.. 
Kun. K. Malakauskas, Kon
ferencijos Reng. Kom. pirm.

8

Į

FIRST NATIONAL STORES
5UPER MARhETS

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.

t

Į
Novena

r *7iaSHINGTONc u. 
o
• O
fe ’ERATIVE BANK

410 IIOADWAT • SOOTR BOSTONI J

Ką tik išėjo iš spaudos Nove
na Aušros Vartų Dievo Motinos 
garbei. Pradžioje novenos įdo
miai aprašyta stebuklingojo 
Švč. Panelės Aušros Vartų, Vil
niuje paveikslo istorija. Kny
gutės kaina 25c. Užsakymus 
siųskite:

“Darbininkas”,
366 W. Broaduay,

So. Boston 27, Massj

Waterbury. Conn. — Elenora Giedra ........ ........
A. Žanavičienė .........................................
Valencis ....................................................

Brooklyn, N. Y. — Šiugžda ...................................
per Brazinskį ...........................................
S. Tumšienė..............................................
A. Arkunas ...............................................
W. Gailiauskas....... ?................................
V. Kaminskas ..........................................
K. Leiga (knygų) ...................................
Nell Luvanus ................ ..........................
T. Stučienė ...............................................
J. Phillips .................................................
J. Adams...................................................
(knygų) ..................................................
A. Rutkūnas ... ........................................
K. Raž&uskienė ......................,................
J. Miliauskas .........................................
E. Usevich ...............................................
Varnas ....................................................
U. Kijauskienė .........................................
E. Jermala .............................................
Nursing Sisters of Siek and poor..........
B. Fedorick (maisto) .............................
M. Kocienė ...............................................
M. Razanauskas ......................................
P. Narvydas .............................................
Butkienė ...................................................
I. Ambrazevičienė....................................
J. Cherka .................................................
Kalvelis .....................................................
P. Gnsaitis ........................................ ......

Maspeth, N. Y. — Viešpaties Atsimainymo par.
(per kun. Balkūną) .............................

SV.
SV. 
SV. 
SV.

.. 9 sv. 
37 sv. 
.. 4 sv.

3 sv.
23
27 
. 4 
. 8
. 9 sv. 
85 sv. 
74 sv. 
23 

. 4
SV.
SV.

SV.
SV.

LeaveYour
OrderToday

For a Tender, w 
Plump, Northern 1 

Thanksgiving 
Turkey

10
128 sv. 

. 40 sv.
104 sv.

12 sv.
20 sv.
10 sv.
13 sv.
30
19
83

SV.
SV.
SV.

63
UNITED LITHUANIAN RELIEF FUND OF AMERICA, Ine.

WAREHOUSE
101 Grand Street Brooklyn 11, N. Y.

Tel. EVergreen 8-6203

SV.

NEw ENGLAND 
presu made

OCEAN SPRAY
NALNUTS NEW CROP CALIFORNIA

FINAST SEEDLESSRAISINS 
PIE CRUST 
MINCE MEAT 
MIXED NUTS 
CAKE FLOUR 
DROMEDARY

JIFFY

FINAST

FIVE
VARIETIES

WHITE SPRAY

FRUIT MIU ra*, l»mon, O'«ng« :

»c
23c

72 GAL
JUG

16 oi
CAN

Colio. 
LB PKG

U IJc
9 oz 
PKG

LB
CELLO.

4»oz
PKG
3 oz 

I. CAN

1*c 
51< 
27c 
IK

NF.W ENGLAND S LARCEST PETAILEP 
. . . O F /rnc /o o cfs
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DARBININKAS
(TIIE WORKER)

*ublmhed everj Tuesday aad Friday except Hoiidavs such « 
New Year. Good Fridav. Memoria! Dav. ^ndependence Da?

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

•AlNT JOSEPH'S LITHUANIAN R C. ASSOCIATION OF LABOR
Catcred m secondclass matter Sept 12. 1915 at the post offlce at Busto 

Mass. under the Act of March 3. 1870.
Acceptance for mailing at spėriai rate of postage nrovtded for in Sectlon 11(JS 

Act of October 8, 1917. authorized on July 12. 1918
SUBSCRIP*'1ON KATES'

Fomestic yearlv_____ ______
3omestlc once per week yearlv 
VoretifTi vearly______________
•"tirelgn once per week yea.-ly

i

PRENUMERATOS KAINA
Amerikoje metams __________
Viena kart savaitėje metams..
Užsieny metams ......... ............. ..
Užsieny 1 kart sa-tėj metams

$4.(H 

$?<X

$5 (H

$2.5

$4 or 
$2 00 
$5.00
$2 50

DARBININKAS
V56 West Broadvay, Soutb Boston, Mas:

Telephone SOUth Boston Z6*O

l

■■ J£

3

MALDŲ VAJUS UŽ LIETUVĄ
(Va iG 1<J d., 1946 iki vasario 16 d., 1947)

Jugoslavijos Arkivyskupas Stepinac buvo nuteis
tas 16-kai metų sunkių darbų neva už susinešimą su 
naciais okupacijos metu. Tokį apkaltinimą labai leng
va iškelti, res Arkivyskupas, kaipo Vyriausias Katali
kų Ganytojas Jugoslavijos sienose, turėjo gi santy
kiauti su visokių pažiūrų katalikais, jų dvasinius rei
kalus aprūpinant. Tokio priekaišto gali susilaukti bet 
kurios tautos dvasiškis, bet kuris karo kapelionas. Ži
noma, ir pats vyriausias Arkivyskupo ankaltintojas, 
“maršalas” Tito, netiki tani skystai sugalvotam prie
kaištui. Jam tik rūpi likviduoti uolų katalikų vadą ir 
su juo kelioliką veiklesnių kunigų. Arkivyskupas Ste
pinac išvengė mirties bausmės. Net atkaklus galvažu- 
dis Tito suprato (veikiausiai rusai čia įsikišo), kad 
mirties nuosprendis neskaniai nuskambėtų politiniu 
atžvilgiu; nuteisimas sunkiems darbams lyg švelniau 
atrodo. Bet tikrenvbėie tai skirtumo čia kaio ir nėra, 
res nuteistieji sunkiems darbams tebeišlaiko gyvi 2—3 
metus, kurie yra nuolatinė merdėjimo kančia.

Katalikų pasaulis smarkiai pasmerkė tą nobtinę 
žmogžudystę, brt Įtakingų valstybių vadai oficialiai mo’skausmo persekiojami, 
nė žodžiu savo protesto nepareiškė. Dėl tokio keistoj 
tylėjimo tenka labai nustebti. Mintin skverbiasi nėra-: 
mūs klausimai: ar žymus Katalikų Bažnyčios vadas ne-

I

Valstybių laivas USS \vilmette, kuris buvo pasivažinėjimo lai- 
asilarid ir 1915 metais nuskendo nusinešdamas 812 gyvybių. Iš

trauktas iš vandens šiame kare tarnavo kaip mokymosi laivas. Šiandien, 
kai misija baigta, jis keliauja į suardymo į metalo laužą kiemą.

VIENERI METAI LIETUVIŲ 
STUDENTŲ KOLEGIJAI 

PISOJE

Kovokime daugiau dvasiniais motorius Jonas Jagminas pats 
ginklais, kuriais Kristus kovojo duoda gerą pavyzdį: Kasdien už 
ir nugalėjo pasaulį! Su jais ir [Lietuvą jis aukoja Nekruviną 
mes eisime į laimėjimą — į lais- Auką, kasdien priima šv. Romu
vą ir nepriklausomą Lietuvą. 
Būkime šiuose dalykuose di
džiadvasiai ! Dievas nesileidžia 
aplenkiamas duosnume!

MALDOS /• PA ŠT a LA VIMO
CENTRAS

St. Robert’s Hali 
Fomfret Centre. Conn.

* • *
Visu švent i par., Roseland, 

Chicago. šis ve.'H •« TL Apašt. 
s’ryrivs 'hug meldžirs' už pa
vergtą Lietuvą ir už visus Lie
tuvius nukentėjusius nuo karo. 
Daug šv. Mišių jau užsakyta. Y- 
ra prižadėta: šv. mišių — 500;| 
šv. Komunijų — 500; Rožančių 
— 1000; Stacijų — 300; Trum-i 
pų Maldų, Pasiaukojimų ir šv.1 

tSak. aplankymų — 8000. Pro-

Neseniai buvo praūžęs,nuo mokyklos suolo ir ne- 
karas, palikdamas < 
gam laikui savo mūrinius ti. Jam, kuris pirma gyve- 

liūdnus prisiminimus, no didelėmis svajonėmis ir 
Jis išbloškė daugelį iš na-!savo širdy daugel žadėjo, 
jmų, išplėšė nevieną iš šei-{sudužo paskutinės viltys, 
mos ar net ištisas šeimas j nekalbant jau apie svajo- 
;išardė. Tain daugelis pasi-ines. Kiekvienas žinojo, 

l sunki trem- 
, kuri be kieto 

vargo ir sūraus prakaito 
nieko nežadėjo.

ir

niją, kasdien atkalba Rožančių 
ir daug kitų maldų.

Sv. Kazimiero par., V/estfield, 
Mass., p. A. K. Macaitis kas 
mėn. per Maldos Vajų užsakė 
šv. Mišias už Lietuvos išvadavi
mą iš Komunistų vergijos.

šv. Jurgio par., Chieago. Cy- 
vojo Rožančiaus draugija auko- 

! ja už Lietuvą: užsakė 10 šv. rii- 
jšių; išklausys šv. mišių — 395; 
•šv. Komunijų — 579: Rožančių
— 445; Stacijų — 240; Dvasiš
kų Komunijų — 200. Kitos taip 
pat karštai meldžiasi ir aukoja
si kasdien už Lietuvą.

S v. Jurgio par., Shenandoah, 
Pa. Tarp kitų maldų, šie para
pijiečiai prižadėjo: šv. mišių —• 
200; šv. Komunijų — 200; Ro
žančių — 200; Stacijų — 200; 
įvairių maldų — 1000. Kiekvie
ną sekmadienį yra laikomos šv. 
mišios už Lietuvą ir visa bažny
čia kalba rožančių.

Sv. Krj žiaus par., ML Carmel, 
Pa.
mokyklos vaikučiai:
— 1037; šv. Komunijų — 855; 
Rožančių — 562; Litanijų —• 
550; kitų maldelių — 33,248.

šv. Petro par., So. Boston,

i

ka bei nepadėta pastangų 
iš kitų žmonių pusės, var
gu ar bet kam kas nors bū-!
tų įmanoma. Sužinojęs a- tetų. Vienok tatai paskati- 
pie tokią padėtį tada va- no studentus ieškoti išei- 
dovavęs BALF komite- ties ir taip po Naujų Metų 
tas visu skubumu atsi- vyriausiąja! saleziečių va-

i <1 LiZiCu j ii u u iiiuii y niuo ouuiu ii nu •» i — , • • -»~v * T ■» 1 .. . . . «

dar ii- bežinojo kaip bepasigelbė- klaufe “”tr’n*° BALF ko-jdovybei pritariant, buvo

išardė. Tain daugelis pasi-ines. Kiekvienas 
liko vargo dabos prispaus-(kad jo laukia 
ti, pasiklydo po plačius irjtinio dalia, 
nesvetingus Europos kraš------- ~r
tus, nežinios ir nenutildo-

miteto dėl studentų šalpos 
galimumų. Gavęs teigiamą 
atsakymą, su lietuvių ku
nigų - saleziečių pagalba ė- 
mė organizuoti lietuvių 
studentų kolegiją. Karas j pagerėjo ir buvo 
buvo smarkiai visą Italiją toliau tęsti pradėtą darbą.'Mass. — Maldos Apašt. skyrius 
nuniokojęs, todėl tokiam Nežiūrint didelių sunku-‘tarp kitų maldų ir pasiaukoji- 
vienetui vieta surasti buvo mų, atsiradusių sąryšy su'mų sudarė Atlyginimo švč. Jė- 
gana sunku. Vienok ji bu- kalbos nemokėjimu ir nau- zaus širdžiai Komunijų Ratelį ! -ir* nnlivilrn •* __ • _ TT_17__ 7 ^17__

atsiskirta nuo italų viene
to, sudarytas atskiras su 
nuosava virtuve. Gavus 
dar pagalbos maistu iš A- 
merikos sąlygos smarkiai 

galima]

Seserų Kazimieriečių 
šv. mišių

Nežiūrint didelių sunku-{tarp kitų maldų ir pasiaukoji-

Tarp tų išblaškytų ir be
viltiškoj padėty esančių 
žmonių buvo didelė dalis ir 

užsitarnauja rimto dėmesio? 0 gal pasaulio pareigūnų Akademinio jaunimo. Jo 
sąžinė (jeigu jos kiek tebesama) tiek apsunkinta netei-;padėtis buvo dar liūdnes- 
sybėmis, kad nepakenčia naujų priekaištų? Ir iš tiesų, n£, nes jis buvo atplėštas

Npmaras in’bnrv« hnvn vo surasta vienoj buvusioj i ja bei svetima aplinka, vie- iš 30 narių. Vadinasi, kasdien 
pasklidęs ir į plačius Ita- italU- ^entų kolegijoj, nok _ nebuvo apsileista ir per Maldos Vajų. Sv. Komunija 

soje, garsioje savo univer-! rinkta atstovybė, kuri su- vas pasigailėtų Lietuvos, 
siteto senumu, vienu iš'sirišo su visais Italijos! šv. Juozapo par., Wat< 
septynių pasaulio stebuk-! studentais, su Stud. Atsto-'conn. 
lų — pasvirusiu bokštu ir 
Gallileo Gallilejum, 1 
kaip tik prie šio bokšto da
rė kūnų kritimo bandy- kuo glaudesnį bendradar-Į 
mus, o katedroj,' pamatęs į* ‘ 
švytuojantį žirondelį, su-{dienos proga buvo suruoš-jr atlieka daug kitų gerų darbų, 
rado švytavimo dėsnį. 1

Sunkumai vienok buvo jimas. 
neišpasakotini: patalpos j
nuo kelių metų apleistos, 
kliuvęs vienas kitas svie
dinys, daiktai po visus 
kraštus išnešioti. Atvykę 
studentai patys turėjo iš
nešti suverstą laužą, padė
ti atremontuoti kamba
rius. Su maistu irgi sun
ku, nes pats miestas ir a- 
pylinkės sunkiai nukentė
jo nuo karo — ištisi mies
to kvartalai su žeme su
maišyti ilgai užtrukusių 
karų.

Iš visų Italijos kampų 
čia suplaukia akademinis 
jaunimas. Daugelis jų bu
vo vos gimnazijas baigę 
abiturientai, daugelis jau 
Lietuvoj po kelis kursus 
išvarę. Visi puolėsi moky
tis italų kalbos, nes ji be
veik visiems buvo nepažįs- 

_ ’ tama, o mokslas jau grei- 
priemones tai turčjo prasidėti. Vie

lijos plotus,
nors ir menkiausio pragie
drulio. Sunku buvo vienok 
jo ir besivilti, ir, jeigu ne
būtų ištiesta pagalbos ran-

laukdamas saleziečib užlaikomoj, Pi-j kultūrinėj srity. Buvo iš-bus priimama, kad Gerasis Die- 
eniA eraveinio cavn uni vpr. • rinlzto atatnvtrhS Lrnr-i __ t

sybemis, kad nepakenčia 
Nurembergo teismas atrodo kaip kokia klaiki tragiko
medija. Nacių kriminalistu 
gerai 
d'’‘l teisingumas pritaikoma tik pra’amejusiems? Kodėl 
nebandoma teisti tų. kurie prieš pat karą buvo nacių 
sąjungininkais? Prieš puldamas Lenkiją 1939 m. Hit
leris apsidraudė nuo Rusijos, padaręs su Maskva su
tartį, pagal kurią iš anksto nusprendė Lenkijos ir Pa
taitės likimą — kitais žodžiais, Hitleris ir Stalinas pa
sidalino — svetimas žemes. Kuomet Hitleris jau visiš
kai buvo nugalėjęs lenkų kariuomeni 
is užnugario ir likvidavo lenkų pasipriešinimą. Paskui, gįau saugojamas už bet koki carą. Ir ne vien Stalinas, 
sulaužęs nepuolimo sutarti, Stalinas k1—*5------- - ----
ir pavergė neutrales Baltijos valstybes — Lietuvą, Lat-j 
viją ir Estiją. Ir dabar, kuomet naciai yra teisiami,, 
Maskva už tokius pat nusižengimus yra laisva nuo at- i 
sakomybės, ir vieton sėdėti ant apkaltinamųjų suolo, 
bolševikai drauge su Alijantais pasiėmė 
ir teisia buvusius savo sėbrus ir dalyvius tuose pačiuo
se kriminališkuose darbuose! Tokio vaizdo pasaulis 
nėra matęs ištisoj savo istorijoj. Atrodo, kad teis’r.gu- 
mo pojūtis nusmuko iki laukinių tautų lygio.

Žinoma, Alijantu pasiteisinimas gali būti toks: ką 
gi bedarysi, kad susidarė tokios nelemtos aplinkybės. 
Stalinas buvusis Hitlerio talkininkas ir bendradarbis. 
Tai faktas, kurs nesiduoda užginčyjamas. Bet Hitleris 
galų gale jį puolė, ir Stalinas besigindamas labai daug 
prisidėjo prie Hitlerio nugalėjimo. Tuo būdu Sovietu 
diktatorius atpirko savo kaltę. Toks pasiteisinimas la
bai šhibuoja. Faktinai Stalinas tik gynė savo kailį ir 
tik dėlto prisiplakė prie demokratijos. Bet savo komu
nistinio imoerializmo neišsižadėjo. Pavergtoms tau
toms laisvės negrąžina ir tuo būdu paneigia tą tikslą, 
dėl kurio buvo kariauta. Tad gi jis turi būti teisiamas. 
0 jei jo tuo tarpu negalima teisti, nes nėra pajėgų ji 
areštuoti, tai bent nuteisti ir pasmerkti teorijoj ir nie
ku gyvu nepriimti jo tarnų į teisėjų sąstatą. Gi dėl da
bartinio Alijantu poelgio normaliam žmogui tenka 
rausti iš gėdos.

us nuteisė tai nuteisė. Labai atodairos drožiu jam į akis: Tovariš Stalin! Man labai
i, kad griežtas teisingumas čia nasireiš1 ė. Bot ko- nepatinka Amerikos politika. Ir nieko. Visai už tai ne

baudžia. Dar nusišypso, patakšnoja per petį ir sako: 
molodec! Tai kokia mūsų demokratija!”

Iš tiesų, puiki Sovietų demokratija. Kad Stalinas 
raudonarmietį pagirtų už pasmerkimą Amerikos poli
tikos, tai netenka abejoti, bet kad taip lengva būtų į 
Kremlių dasigauti, tai jau tovarišč raudonarmietis 
persūdė. Į Kremlių labai sunku įeiti. Faktinai Stalinas

lenRų kariuomenę, StąJinas pilone ją yra r_eprieinamiausias žmogus pasauly. Kur kas dau- 
_ ", 7 1 7L’ giau saugojamas už bet kokį carą. Ir ne vien Stalinas,

_ - . . ; as uzS*°be įet ir visas Politbiūro, susidarąs iš 14-kos aukščiausių
........ . ~ *|Sovietijos pareigūnų. Lankęsis Kremliuje Amerikos 

’j korespondentas John Fisher, aprašydamas savo įspū- 
! džius žurnale “Harper’s Magazine”, teigia, kad niekur 

................ pasauly nėra matęs tokios militarinės apsaugos kaip
e ^teisėjų roles Kremliuje. Štai kaip pasielgta su Amerikos korespon-

I
I

dentų grupe. Pirmiausiai čekistų pulkininkas, lydimas 
trijų ginkluotų kareivių, stropiai peržiūrėjo jų pasus, 
gi kareiviai padarė kratą jų automobily. Pas vartus 
vėl sargyba atkištais “tommy” šautuvais. Jiems išlipus 
iš automobilio, penki ginkluoti karininkai vėl peržiū
rėjo jų pasus. Beeinant koridoriais matėsi dar penki 
ginkluoti šauliai. Prieš įeinant į posėdžių salę, 8 čekis
tai dar peržiūrėjo jų pasus, salėje, kur posėdžiavo So
vietų Taryba, slankiojo detektyvų būrys. Taryba posė
džiavo, bet nesitarė, tik į pirmsėdžio įnešimus tarė vie
ną žodį: “taip”. “Ne” nieks neišdrįso tarti, nes detek
tyvai užsirašydavo drąsuolio pavardę. Sekamam posė
dy drąsuolis nebepasirodydavo. Kur jis dingdavo, 
nieks nežinojo. Tokios “demokratiškos” ] 
atimdavo tautos “atstovams” norą sakyti “ne”.

K.

Viens laikraštis atpasakojo štai kokį atsitikimą. 
Berlyne susitiko du kareiviai — amerikietis ir rusas. 
Kiekvienas gyrė savo demokratiją. Amerikietis sako: 
“mūši; Prezidentas visiems prieinamas, ir ne tik priei
namas pasisveikinti, bet ir duodasi kritikuojamas. Pa
vyzdžiui aš tik prastas kareivis, o turiu teisę nueiti i 
Baltuosius Namus, paduoti Prezidentui ranką ir iš
drožti tiesiog jam į akis: pons Prezidente! Man nepa
tinka Amerikos užsienių politika! Ir nieko man už tai 
r.ebus. štai kokia mūsų demokratija”.

Rusų kareivis nė kiek tuomi nesusižavėjo, nes ir 
Sovietai turi demokratiją, ir dar kokią. Tik paklausy
kit''. “Aš, girdi, ir gi tik prastas raudonarmietis, o drą
siai nueinu į Kremlių, suduodu Stalinui per petį ir be

šv. Juozapo par., Haterbury,
Šis veiklusis M. ApašL 

‘ vybėmis Vokietijoje bei skyrius, neskaitant kitų maldų 
kuris kituose Europos kraštuo-!už Lietuvą, sąrašų, yra sudaręs 

se, nuolatos palaikydama! ratelį iš 30 narių, kurios kas- 
Įdien priima šv. Komuniją, at- 

16-tos kalba Rožančių, apeina Stacijas v Ibiavimą. Vasario

tas platesnio mąsto minė-j - ■ -
, kuriame dalyvavo kuriame Pabaltijo valsty- 

ir paskaitą skaitė buv. il-{bės buvo priskirtos Sov. 
gametis Lietuvos Konsu- Sąjungai, buvo pasiųstas 
las Anglijai Dr. K. Gineitis protestas, į kurį gautas at- 
ir daugelis Pisos universi-'sakymas apgailestaujant 
teto profesorių bei aukšto- dėl įvykių neaiškios padė- 
sios italų visuomenės. Pro- ties ir jų nežinojimo.

Neužmiršta taip pat ir 
Normala mokslas. Nežiūrint didelių

nok paskaitos dėl įvykusio
Iš viso, Amerikos korespondentui susidarė nuomo- studentų streiko prasidė- 

nė, kad aukščiausi Kremliaus pareigūnai kažko labai jo tiktai gruodžio pradžioj 
nugastauja. Ko gi jie taip bijotųsi? Nugi trijų dalykų: ir taip su kalba buvo teore- 
viens kito, savo žmonių ir užsienio. Kai 1934 m. buvo tiškai šiek tiek susipažin- 
nušautas Kirovas, Sovietų viršūnes supurtė klaiki iš-, ta. Tačiau su pirmosiomis 
gastis. Jei Kirovas, dešinė Stalino ranka, nėra saugus, paskaitomis buvo didelis 
tai kas gali išvengti išdavikiško smūgio? Ir kas bai- vargas: iš visos paskaitos 
šiaušia, kad Kirovą nužudė viens ištikimiausių komu- buvo suprasta tik nedide- 
nistų, tovarišč Nikolajev. Tai tau ir tovariščius. Pats lė dalis. Dėl to tačiau nie- 

i Stalinas nuvyko į Leningradą jo tardyti. Paskui sekė kas nenusiminė ir taip lie- 
; baisus kerštas. Krito kalti ir nekalti. Daugiausia, ži- tuviai dažnai kai kuriose 
!noma, nekaltų, nes Herodo politika vyrauja Sovietų paskaitose sudarydavo 
“demokratijoj”, už vieną nusikaltėlį likviduojama tūk- daugumą ar bent didžiąją 
stančiai jo pažįstamų, nes esą galimybių ir jiems nu- dalį, nes jas lankė kiekvie- 
sikalsti.

Kad Sovietų pareigūnai bijosi savo žmonių, tai į- 
rodo daugelis milijonų sugrūstų į koncentracijos lage- buvo irgi labai sunkios, y- 
rius, kur ištremtieji dirba vergų darbą, kankinasi ke- pač dėl daugiau negu ne- 
letą metų ir — miršta. Gi stambiosios užsienio valsty- pakankamo maisto. Dėl to 
bes yra tikroji bolševikų vadų pabaisa: jos ruošiančios kai kurie _

. « t . . — ••• i ’____•________ a • * * ““ “

nas ir kiekviena.
Pačioj kolegijoj sąlygos

i

s studentai buvo 
naują karą, kurio metu nė Kremlius nebus saugus nuo priversti išstoti iš kolegi- 
at ominės bombos. Yra ko sielotis ir drebėt. Sovietų jos ir grįžti į pabėgėlių sto- 
“demokratija” veikia abiem galais. Ir pačius vadus vykias bandydami ten mo- 
laiko nelaisvėj ir baimėj. K. kyts prie vietinių universi-

fesorių tarpe buvo ir gar-j 
siosios Scuola
Superioce direktorius, gar-'sunkumų su italų kalba 
sus italų literatūros kriti-buvo pasiruošta vienam 
kas prof. L. Russo, univer- kitam egzaminui. Po vieną 
siteto rektoriaus įgalioti-'ar po du jau pavasarį buvo 
nis jam pačiam negalint išlaikyti, o rudenį žadama 
dalyvauti, taip pat Pisos irgi vienas kitas duoti, 
mieste Prefektas ir kiti,] Studijuojami daugiau- 
kurie minėjimu buvo di- sįai praktiškieji mokslai: 
džiai patenkinti ir nuošir- 5 studijuoja ekonomiją, 6 
džiai atsiliepė. Vietinė '— mediciną, 4 techniką, o 
spauda šį įvykį irgi plačiai likusieji iš 25 studentų yra 
paminėjo. Nuo to prasivė- išsibarstę po kitus fakul- 
rė durys į universitetą ir į tetus mažesniais kiekiais, 
kitas įstaigas. jų tarp yra ir dvi mergai-

Buvo suruošta taip pat tės.
keletas sporto rungtynių 
bei pasirodymų, buvo pa
daryta keletas ekskursijų 
italų -studentams kviečiant 
bei dalyvauta italų studen
tų katalikiškųjų organiza
cijų suvažiavimuose. Vi
sur laimėta daug simpati
jų mūsų vargstančiai ir 
tolimai tėvynei.

Iš Vokietijos studentų 
atstovybės gautas atsišau
kimas į viso pasaulio stu
dentus, buvo išverstas ita
lų kalbon, atspausdintas ir 
išsiuntinėtas beveik po vi
sus Italijos universitetus 
bei studentų organizaci- ra — vyriausiam 
jas. Šis atsišaukimas be
veik visur pasirodė spau
doj ir prielankumo bei bi
čiulystės pareiškimai atei
na dar šiandien iš toli
miausių Italijos kraštų — 
Palermo ir Milano.

Pasirodžius vienos italų 
geografų draugijos išleis
tam kalendoriui — atlasui,

Be gausiai gaunamos 
spaudos iš įvairių Vokieti
jos bei kitų Europos vietų, 
gaunama ir iš Amerikos: 
“Amerika”, “Darbinin
kas”, “Vienybė” ir kiti, 
kuriuos užsakė įvairūs ge
radariai Amerikoj.

Š. m. rugsėjo 19 d. įvyko 
kolegijos įsikūrimo meti
nis paminėjimas, dalyvau
jant pačiam kolegijos ini
ciatoriui kun. J. Zieliaus- 
kui. Buvo pasakyta kele
tas kalbų ir išsiųsta dvi 
padėkos telegramos: viena 
— BALFo komitetui, ant- 

salesie- 
čių rektoriui. Broliams a- 
merikiečiams nutarta pa
dėkoti per jų spaudą. C. C.
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Dėkoja už
AUŠROS VARTŲ

Dievo Motinos Paveikslų
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. M. Mashidlausky, Brockton. Mass................
Petronėlė Gurauski. Pittsburgh, Pa......................
Mrs. V. Kamarauskas, Chi cago, III......................
Antonina Yudriskis, Chicago. III. 
Mrs. Ona Butkevičius. Chicago, II!.......................
Adam Bagusinskas, \Vorcester. Mass. ...............
Veronica Grabauskienė. Elizabeth. N. J. 
Mr. John Mockus. Oakville, Conn. .....................
Jonas Žukauskas. Ne\v Britain. Conn..................
Chas. Yuskus. Los Angeles. Calif..........................
Petronėlė Davidoniūtė. Bridgeport. Conn............
Pr. Slaveikis, Amsterdam. X. Y............................
Anthcny Deltuva. E. Hartford, Conn...................
Frank Raveckas. Pittsburgh. Pa...........................
J. B. Tamkevičius. Pittsburgh. Pa..........................
Mrs. A. Rakauskienė, Cicero, III...........................
M. A. Ciunytė, Chestnut Hill, Mass......................
Mrs. Agnės Juskie. Chicago. III.............................
Mrs. Mary Pugziis, Cicero, III...............................
John Kasheta \Vestfield. Mass..............................
Pranciška Povilaitienė. \Vaterbury. Conn............
Mrs. Pearl Gedraitis. Pittsburgh. Pa. .................
L. BatUlevičius. \Varehouse Point. Conn...............
Mrs. Palmira Paulauskas. Detroit, Mich. ............
J. Petronis. Hartford. Conn. ................................
Vadas ir Petronė Kuzmickai. \Vorcester. Mass. ... 
Mrs. Grace Miniotas. Braadock, Pa. ..........
B. Javois, Orland Park, II!...........................
A. Barciauskas. Baltimore. Md...................
Katrina Bakutienė. Brockton. Mass...........
A. Kunigiskis, Cleveland, Onio .................
Ona Ciurinskienė. \Vorcester, Mass. 
Julia Cibauskis, Chicago, II!........................
Eleanor Sapko. VVorcester, Mass................
Joana Valaitis. Brooklyn. X. Y...................
Uršulė Mickus. Chicago. III. ....................
Mrs. J. Siaudaitis. Pittsburgh. Pa.............
Zygmunts Paulauskas. Pittsburgh, Pa.....
Mrs. K. Lisevičienė. Elizabeth. X. J...........
Jonas Akulevičius, Providence. R. I...........
Mrs. Mary Gailus. E. VVeymouth. Mass. .... 
Paulina Dargelienė. Athol, Mass................
Mary Landžius. VVaterbury. Conn...............
Mary Landžius, VVaterbury, Conn..............
Mrs. E. Janukienė, 'Vilkes Barre, Pa.........
Kotryna Vaitkienė, Chicago 29. Illinois .. 
Ursula Abračinskas. Montelio, Mass.........
Mrs. Emilia Yuras. Brooklyn 11. X.Y........
J. Kvaraceus, Brockton. Mass....................
Mrs. Eliz. Janeika, Philadelphia. Pa..........
Petronė Baltriusaitis, Scranton. Pa...........
Mrs. Petronėlė Zolpe. Chicago. III...............
"Vaclovas C. Barisas. "VVorcester. Mass........
Karolina Damasienė. Brooklyn, X. Y. 
Petronėlė Kulikauskienė, Lowell, Mass. . 
Vincas Stakutis, So. Boston. Mass.............
Julė Paplauckienė, Roslindale, Mass. ......... 
Teresė Zareckaitė, Dorchester. Mass. 
F. Radzevičius, Brockton. Mass...................
Delia Kiaurakis, Chicago, III.......................
Alfonse Galius, "VVorcester, Mass. .............
Agneska Gudeluckas, Tariffville, Conn.
K. Vagonis, Elizabeth, X. J.........................
Ruth Matulis. S. Boston. Mass........
Ona Kazlaucunas, Camden, X. J. .............
Mrs. K. Zaukas, Brooklyn. X. Y................
Mrs. M. Mikulis. Cicero. III.........................
Jieva Jakauskienė, So. Boston, Mass. 
A. Zaveckas, Cambridge, Mass. 
A. Baronas. Brockton, Mass......................
Jurgis Česnulevičius, Brockton. Mass......
A.. Bardauskienė, Cambridge, Mass.
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Mažoji mergytė, kuri turi pasiduoti sunkiai 
operacijai, išsiprašė iš mamytės prieš operaciją 
dar nusipirkti vieną saldainį.

2 oq Mary Bukenas, Phila., Pa...........
9 00 Ona Bankevičienė, Chicago, Iii.
2 00 Ona Rudienė, Orange, Mass........
9'00 Zuzana Jonaitis, VVestfield, Mass. 
zoo ¥ Cibulskiene, Waterbury, Conn.
9’00 Stanley Balbers, Brockton. Mass.
2.00
2.00
1.50
1.25
1.25
1.25
1.50
1.25
1.25
1.25
1.25
1.25
1.25
1.25
1.25
1.25
1.25
1.25
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.09
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

.... 1.00

....1.00

... 1.00

...  1.00

burg), o kitose stovyklose 
tik po kelis šimtus ar ke- 

i liasdešimts, ir jie visi iš- 
; blaškyti po visą Vokietiją 
ir Austriją suvirs 110 sto
vyklose, todėl prie sunkių 
susisiekimo sąlygų, visų 
nepajėgiau aplankyti, o 
ten kur juos aplankiau, ne
įmanoma buvo su kiekvie
nu pasikalbėti. Tą padary
ti vienam žmogui, reikėtų 
ne kelis mėnesius, bet ke
lis metus dirbti. Kiekvie
nas lietuvis tremtinis yra 
labai daug pergyvenęs; jis 
norėtų savo sielą ir širdį 
išlieti, ypač iš Amerikos 
atvykusiam. Kada tekda
vo pasirodyti miesteliuose 
ar stovyklose, lietuvių bū
riai apsupdavo ir prašy
davo asmeninės pagalbos. 
Daugumas jų prašo pagel
bėti išvykti Į Ameriką, su
rasti gimines, draugus, pa
žįstamus, dingusius šei
mos narius ir tt. ir tt. Daž
nai atvykdavo į viešbučius 
ir net iš lovos prikeldavo 
asmeniškiems pasikalbė
jimams. Fiziniai man buvo 
neįmanoma išklausyti jų 
prašymų ir jiems pagelbė
ti, todėl kai kurie galėjo 
būti nepatenkinti ir many
ti, kad aš jų neužjaučiau.

1.00 *,r ,sutexke Apastalis-jino istrenume. Imas, bet neoajėgumas ir
1.00lk?, Palaiminimą. Ta proga; Kadangi okupuotose zo- laiko stoka originaliai ke- 
100 užklausė ko norėčiau is nose yra tik keletas sto- lionę buvau nuIįatęs baig. 
1.00 j 0— v « ] z-J * 1 1 x. v * 1 • ti per 5-6 mėn., bet užtru-. _ _ ' nsnraciaii Lrari qii_ tiiUcrfjnpiiic liat 11x7111 x _ . ... ro- 

dos, netrukdžiau ir atosto
gų visai neturėjau; nuola
tinės kelionės daug laiko 
sugaišino. Sekretoriaus 

! neturėdamas, negalėjau 
kanti didžiausia ir visiems pato- sėkmingiau darbų atlikti, 
gi. Dariau ką galėjau. Esu la-

Tai dienai prakalbas skyrė A- bai dėkingas Liet. Raud. 
menkos Lietuvių Tarybos Cen- Kryžiui, Liet, Bendruome- 
tras. Mūsų gi priedermė yra 
susirinkti, tarti Lietuvos išlais
vinimui galingą žodį, išnešti re
zoliucijas ir pinigiškai paremti 
Lietuvos laisvinimo darbą. Kas 
tik jaučiasi turįs nors kibirkš
tėlę artimo meilės, kas tik jau-: 
čiasi lietuvis, kurio tik neužgę- 
so dar tėvynės meilė ir neprisi-

Bendrojo Amerikos Lietuvių Šalpos
Fondo Pirm. Kun. Dr. J. Končiaus

Pranešimas
K KELIONES PO EUROPĄ

BALF Seime spalių 18 ir 19 dd., New Yorke.

(Tęsinys)
Didžiausią dalį savo ke

lionės laiko pašvenčiau 
Vokietijoje ir Austrijoje, 
alijantų okupuotose zono
se. Svarbu buvo susipažin
ti su tremtinių gyvenimo 
sąlygomis, juos užtarti 

’ valdžios įstaigose. Per tą 
laiką įteikiau atitinkamus 
raštus karo valdžiom, UN- 
RRA pareigūnams, UN- 
RRA Centrui ir Austrijos 
civilinei valdžiai.

Būdamas Italijoje, gegu- tarpe yra 248 lietuviai ku- 
žės 15 d. privačioje audien- nigai. Kiekvienoje stovyk- 

I ei joje buvau priimtas Jo loję yra įrengta koplyčia, 
Šventenybės Popiežiaus kur laikomos pamaldos ir 
Pijaus XII. Šv. Tėvui įtei- gieda galingi lietuvių cho- 
kiau memorandumą, ku- rai. Daugelis kunigų yra 
riame paaiškinau apie lie-, kapelionai aukštesnėse
tuvių tremtinių būklę Vo- mokyklose ir šiaip mOky- 

' kieti joje ir Austrijoje. Po- to jau ja. Dvasinis lietuvių 
piežius Pijus XII pareiškė tremtinių gyvenimas yra 
savo nuoširdžią užuojautą labai geras ir tikybinė

tremtiniams 
ir Austrijoje, 
jiems didelio 

ir užuojautos 
Jo Šventenybė

nę dovanėlę 
Vokietijoje 
nes tai būtų 
suraminimo 
ženklas,
religines dovanas prisiun
tė į Šveicariją rugpiūčio 
mėn., o rugsėjo mėn. jas 
perdaviau mūsų įgalioti
niams ir stovyklų klebo
nams, visose okupuotose 
zonose.

Šia proga turiu pažymė
ti, kad lietuvių tremtinių

I

1.00
1.00
1.00
1.00
1.001-£ savu xiuosixcu6ią užuojautą įauai geras xx LiKyuiuv 1’qq * nekaltai kenčiančioms tau- praktika teikia suramini- 
AJtnms ir sutaikė Anaštališ- mo ištrėmime

i ką Palaiminimą. Ta proga!
iOO' užklausė ko r?“"™”

-------------------- -------------------------- --------------------y--------------- ---------------

O. Danisevičienė, Xew Britain, Conn. ............
N. N., VVaterbury, Conn.................................
K. Butkevičius, Latvrence, Mass.....................
Joseph Montvill, VVaterbury, Conn. ...............
Ona Ramanauskienė, W. Hanover, Mass.........
P. Mikalajūnas, Woodslawn, N. J....................
Virginia Balnytė, Chicago, III.........................
Pranas Elkavich, Nashua, N. H.......................
Peter Chaplik, S. Boston, Mass........................
iNatalia Skuskienė, Cicero, III..........................
Jonas Meiluta, Phila., Pa................................
Mrs. M. Arzulaitis, Scranton, Pa....................

; Ursula Mačiulis, Cleveland, Ohio ..................
‘Felix Krencevičius, Lawrence, Mass. ............
M. Kucinskienė, Cicero, III...............................
Antanas Lastauskas, Pittsburgh, Pa. ...........
Amelia Ganavičienė, VV’aterbury, Conn..........
Mrs. Mary Yanuska, Wilkes-Barre, Pa..........
Mrs. Paul Whitesboro, N. Y............................
Mrs. Agnės Peckus, Elizabeth, N. J................
Petronėlė Balovich, Brockton, Mass................
M. Sroga, Orange, Mass..................................
Josephine Bukauskas, Ccero, III.....................
Eva Bugdon, Pittsburgh, Pa............................
Jonas Pacevičius, Pittsburgh, Pa....................
J. Saulis, Pittsburgh, Pa..................................
Paul Bartulis, Suffield, Conn...........................
Kaz. Dravinskas, Lowell, Mass........................
Ona Balsaitė, Phila., Pa..................................
Mrs. Josephine Noreikis, Chicago, III............
Emily Bladikas, Cicero, III...............................
Mrs. Anna Mocknis, Ansonia, Conn................
Kazimieras Jeniunas, Chicago, III.................
Mrs. Ursula Rutkauskas, Chicago, III.............
Mrs. Anna Benusis, New Britain, Conn. .......
J. Jeselskienė, Brooklyn, N. Y........................
John Trasky, Dorchester, Mass.......................
A. Meslis, So. Boston, Mass............................
B. Martunas, Terryville, Conn. .....................
Mrs. P. Januziaki, Clarksboro, N. J...............
Joseph Jankauskas, Lawrence, Mass.............

£ 00 Mr. N. Urbonas, Chicago, III...........................
-į'00 Mrs. Anna Gillis, Manchester, N. H...............
!*00 Mrs. M. Dimisevičienė, New Britain, Conn.....
2 00 Mrs. F. Ferant, So. Boston, Mass...................
į’00 Mrs. M. Marteskis, New Britain, Conn............
-^00 Mrs. Agnės Tyla, Phila., Pa...........................
100 ^rs- A- Vengelienė. Chicago, III......................
—— ,Mrs. Louise Markūnas, Detroit, Mich........

A. Aleksa, Chicago, III....................................
Mrs. A. Limont, Brooklyn, N. Y...................
M. Valskienė, VVestfield, Mass............. ..........
B. Chilenskas, Chicago, III..............................
Anna Munson, Pittsburgh, Pa.......................
Mrs. V. Unick, Lawrence, Mass.....................
Mr. J. Kadin, Johnson City, N. Y..................
V. Bernatonis, Elizabeth, N. J.......................
Mrs. Anna Sidnavich, W. Frankfort, III.........
Agnės Saukas, Waterbury, Conn. ................
Anna Urban, Phila., Pa.................................
Mrs. P. Zamulevic, Pittsburgh, Pa................
J. Galevičius, VVorcester, Mass......................
J. Barakauskas, Brockton, Mass...................
Mrs. Julia Dėmijohn, Saginaw, Mich............
A. Stanislovaitis, Phila., Pa. ........................
Katrina Naviskienč, New Britain, Conn........
A. Samolis, Brooklyn, N. Y...........................
Uršulė Kulikauskenė, Brooklyn, N. Y...........
Mrs. Barbora Gauronskas, VVaterbury, Conn. 
Mrs. Louise Tautvidas Detroit, Mich.
Mrs. Grace Ramoška, Scranton, Pa..............
Ona Kaciusienė, Chicago, III..........................
Ona Vengrienė, So. Boston, Mass..................

■

i

Kai mažytės tėvukas kažin kur už mylių nu- 
skridęs <■) orlaiviu ir ten užklupus lakūnų strei
kui. mažytė klausosi per telefoną ką jai pasakys 
jos laukiamasis tėvukas.

m Tuomet: paprašiau, kad su- tūkstančius lietuvių (Ha- w mėnesiį laiko 
įteiktų nors po mažą religi-nau, Wiesbaden, Wurts- d netrukdžiau ir at<

WORCESTER, MASS
1*001 Lietuvos Išlaisvinimui
1.00 Prakalbos
' Mes visi suprantame šiandien
l.W Lietuvos skaudžią padėtį. Mes 
1.00 vįgį atjaučiame mūsų tėvynai- 
1*00 nįų sunkius vargus. Mes numa- 
1.00 tome tremtinių tamsią ateitį. 
1.00 Bet neužtenka suprasti, žinoti 
1.00 ir atjausti, pečiais tik patrau- 
1.00 kyti, žiūrint į mūsų brolių ir se- 
100 serų kentėjimus, reikia ką nors 
į Q0 j daryti. Netikęs žmogus, netikęs 
-į 001 brolis, jeigu tik į artimo vargus 
1*00 pažiūrėtų, o rankos neištiestų jį 
'^gelbėti. Reikia šiandien visas 

1 "aa ' Pastangas įtempti — išlaisvinti 
1.001 Lietuvą, o visi mūsų brolių var- 
1.00 crai baigsis. Laisvinkime Lietu- 1.00 Ivą!
1.00 Tam tikslui Sekmadienį, gruo- 
1.00 džio 1 d., 3 valandą po pietų,. 
1.00'Aušros Vartų bažnyčios salėje 
1.00 i rengiamos prakalbos. Kalbės 
100: vienas įžymiausių lietuvių inte- 
1 00 ligentų, kuris tik ką atvyko iš 
į 001 Europos, pergyveno bolševikų ir 
1^00 5 vokiečių okupacijas, buvo kan- 
1 ~~ kinamas kalėjimuose ir, vos gy- 

‘ vas išlikęs, atvyko į šią laisvą 
^'zčjišalį. Jis aiškiai nupasakos visą' 
1*00;lietuvių padėtį, ir nurodys Lie-. 
1.00; tu vos laisvinimui būdus. Bus ir 
1*00 Į muzikalinė programa.
1.00 i ..1 AA Šios prakalbos rengiamos ne 
“•r? i vienos ,ar kitos parapijos, ku- 
1.09; pįeg nors grupės, bet visų lietu- 
1.001 vįų įr visiems Worcesterio lie- 
1.00 . tuviams. Rengiama Aušros Var- 
1.001 tų bažnyčios salėje, nes mieste 
1.00 j didžiosios salės tai dienai nega- 
1.00 Įima buvo gauti, o ši salė yra se- 
1.00:
1.00 
1.00'
1.00
1.00

331 SmithSU 
PROVIDENCE, R. I.

Telephone:
Ofiso: Dexter 1952 

Namų: PI. 6268
i

Albert R. Barter
Pirmiau — Pope Optical Co.

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

dirbtinas akis
Room 206

Tel. 6-1944
397 Main St.,

WORCESTER, MASS.
275 Main St., Webster, M*m.

nei, BALF įgaliotiniams, 
mokyklų vedėjams, stovy
klų komitetams, kunigams 
ir visiems pagelbėjusiems 
ir patarusiems mano vi
sose kelionėse ir reikaluo
se. Dėkingas esu mūsų 
BALF direktoriams ir val- 

skaitė prie išgamų eilės, turėtų dybai už pasitikėjimą ir į- 
ateiti į šias prakalbas, raginti pareigojimą manęs vykti į 
kitus, visur garsinti gruodžio 1 Europos šalis. Širdingas 
čžzz-zz --zžzzz \rzzt~ 'zl '
nyčios salėje. Kviečiame visus, i

Rengėjai.

dienos įvykį. Aušros Vartų baž- ’ačiū visiems'
(Pabaiga)

Tas Tiesa!

HOOD’S RIEBI
PLAKAMOJI SMETONA 
VĖL YRA GAUNAMA!

Galima su ja paruošti magiš
ką menių geroms Kompani-
joms, desurtai, vaisiniai už
kandžiai skanūs salads, gardi 
sriuba.

Pridėk prie savo reguliario už
sakymo... ar pasipirk krautu

vėje... šiandien!

H. P. HOOD & SONS
Dairy Products Sinca 1946



Antradienis, Lapkričio 26, 1946 a

šį vasarą kelionėje po Rusiją
“Ką mačiau
Pradžia 1-įname puslapy) 

kaip moteris pirkosi tik 
vieną batą, o paskiau dai
rėsi rasti kitą, kurs būtų 
nors kiek panašus į pirmą
jį-

SPŪSTIS PRIE 
KATEDROS

Bevaikščiodamas po Ma
skvą J. Strohm, susidomė
jęs religiniu klausimu, pa
suko prie bažnyčių: i
— Iš mano minties neiš

nyksta, — rašo jisai, tas 
reginys, kurio liudininku 
aš buvau Maskvos kated-į 
roję: aš vos vos ; 
si veržti į vidų, l_.r_____
katedra buvo prikimšta 
tūkstančių maldininkų. Jie 
stovėjo netoli trijų valan
dų, kiti basi, kitos laukian
čios kūdikių motinos, ir vi
si su nepaprastu išsiilgi
mu gėrėdamiesi Mišių ce- 
lebravimu”.

Bolševikai neįstengė iš
rauti tikėjimo iš žmonių 
širdžių; pakutiniu metu 
jie palinko caro pramintu 
taku: pravoslavų bažnyčią 
panaudoti savo politi
niams tikslams. Rusijos 
provoslavų patriarchui A- 
leksiejui jie dabar pavedė 
buvusio vokiečių ambasa
doriaus rūmus Maskvoje.
ŽODIS SU PATRIARCHU

Laikraštininkas Strohm 
aplankė patriarchą ir pri
siminė apie tuos tūkstan
čius žmonių, kurie nebe
galėdami sutilpti į bažny
čią, nors gi veržėsi artyn 
jos:

— O, taip> — atsiliepė pa
triarchas, rusai yra iš pri
gimties giliai religingi. Jie 
myli iškilmes, apeigas ir 
mūsų bažnytinę muziką... 
Vyriausybė dabar duoda 
sienojus ir medžiagą baž
nyčių statymui, vyriausy
bė yra paslanki padėti...”

Taip kalbėjo provoslavų

DXBBIKINKXB

i

“zem-

Paterson, N. J., įvažiavo aliejaus trokas į namą. Į tą patį namą prieš 
20 metų įvažiavo išmatų rinkimo trokas.

DĖDĖS LIETUVIO 
AKTUALIJOS

ti sau pačiam ir kitiems.
Tad tie ponai, kurie kal

ba apie laisvę, turėtų pir
miau pasimokinti ir būti 
jos vertais. Kanibalai 
(žmogėdros) niekad nebus 
laisvės nešėjai.

Štai San Francisco mies
te Robert Harold Scott 
vardan laisvės kalba apie 
ateizmo doktriną (bedie
višką mokslą). Tad tos pa
čios laisvės vardan galėtų 
ir prostitutė atsisėsti prie 
mikrofono ir kalbėti apie 
kekšyną, paleistuvingo gy
venimo malonumus ir 
kviesti kitas mergaites į 
paslaptingą ydos gyveni
mą. Komunistas galės kal
bėti prieš Amerikos Kons
tituciją ir kviesti žmones 
prie ginkluotos revoliuci
jos.

Laisvė yra brangiausias 
turtas čia žemėje, reikėtų 
uždegti visas žvakes prie 
jos altoriaus, tačiau neva
lia peržengti ribų ir ją val
kioti kaip skudurą, tuo la
biau nevalia ginkluota 
ranka prieš ją pasikėsinti, 
kad sugriovus tautą.

Tauta, kuri leidžia griau
ti dvasines pajėgas, nusto
ja buvusi ir tampa antrą
ja Rusija, bedieviška že
me, ant kurios gyvena 
žmogus - žvėris. Bedieviš
kai valstybei mašina kai
nuoja, arklys kainuoja, 
žmogus gi neko nekainuo
ja.

Vienas filosofas sako: 
Dievas ir tauta, nes jei nė
ra Dievo, nėra ir tautos.

— Šį kartą papasakosiu 
apie vilką, kuris darė at
gailą, tarė dėdė.

— Noriai pasiklausysiu, 
kad tik būtų įdomi, tariau.
— Vieną kartą, tik klau

sykis, perspėjo dėdė mane, 
kada gyvuliai kalbėjo, vil
kas nusprendė daryti at
gailą už visas savo šelmys
tes ir tapti geru gyvuliu. 
Tad reikėjo eiti išpažin
ties.

Atsiklaupęs prie nuo
dėmklausio, atka 1 b ė j o 
Confiteor, pasakė nuodė
mes ir buvo bepradedąs 
kalbėti Mea culpa, tik štai 
pasigirsta nekaltas avies 
bliovimas. Palaukite — ta
rė vilkas nuodėmklausiui 
— palaukite truputį, einu 
suėsti tos ten 
jau sugrįšiu 
Culpa.

Šią pasaką 
tada, kada užgirdau, kad 
Rusijos delegatai buvo šv. 
Petriko Katedroje išklau
syti šv. mišių. Bet kaip ne
jaukiai turėjo jaustis bol
ševizmo ir komunizmo at
stovai Viešpaties Namuo
se! Kaip žuvis lauk van
dens. Kaip mažyču, be
reikšmiu jautėsi be-Dieviš- 
kos valdžios atstovai, 
kiekvienos asmeniškos lai
svės neigėjai, stovėdami 
bažnyčioje. Bus pamatę 
kokia didelė laisvė yra ka
talikiškoje bažnyčioje, vi
si gali įeiti.

Dvasia, laisvė, religija: 
keisti žodžiai bolševikiškai 
filosofijai. Dabar pasirodė Į 
visa 1 
čios durys visiems atidary
tos! Velnias bijo švęsto 
vandens, bet šį kartą įsi
drąsino.

— Taip, brangus dėde, 
laisvė yra didelis dalykas. 
Daug apie ją buvo kalbėta, 
bet niekas dar nepasakė 
kas ji yra. Malebranche 
sakydavo: jei žmogus pro
tingai jąja naudojasi, nie
kados neklysta. Epikūrai 
ir Stoikai buvo vienpusiš
ki. tvirtindami, kad žmo
gus gali būti laimingas tik 
absoliutinėje laisvėje, pa
tenkinant kūno ir dvasios 
troškimus. Locke laikė 
vertais laisvės tik tuos, 
kurie sugebėjo pilnai save, 
valdyti, ypač savo veiks-' 
mus. Laisvės pagrindu yra 
kaip tik ta dorybė, kuriai 
žmogus suvaldo visus sa-Į 
vo blogus polinkius, veiks-j 
mus, kurie galėtų pakenk-

gyvena iškasę: 
URVUS ŽEMĖSE

Rusija tebėra dar labai 
karo sunaikinta. Daugelis 

į žmonių neteko pastogės ir 
dabar gyvena iškastuose 
urvuose žemėse —

! Įlankose”, kurių paveiks
lus laikraštininkas Strohm 
[atvežė USA spaudai.

Valdžios dvaruose (kol- 
ichozuose) jau taip buvo 
j sumažėję gyvuliai, o karo 
metu beveik visiškai išny
ko, ypač arkliai, tai daug 

į kur su mentėmis žmonės 
^alėjaiTį'' sten£ias* Paru°šti sklype- 
, • , i. • ’ liūs sėjai,taip labai J

DARBININKŲ 
ATLYGINIMAS

Komunistiniuose dva
ruose (kolchozuose) atly
ginimas mokamas už dar
bo dieną: no kombinato (piauna-J PALAIMINK
— Paskutiniais metais užlmos - kuliamos mašinos).* —3——

kiekvieną darbo dieną bu- Basos moterys lingavo su Palaimink, v iešpatie, kelionę, 
vo duota svaras grūdų, dalgiais, su piautuvais, o Kurioj pro ašarų miglas 
13V2 Svarų bulvių ir 20 ka-' kūlė javus kultuvais. Palydžiu praeitį malonią,
peikų (mažiau, kaip 4 i — Beveik vieni n t ė 1 ė s Kaip laimės tolimas salas. 
USA centai). Vidutiniškai kiaulės ką dar liko Ukrai-1 aš nežinau, kas priešais laukia: 
darbininkas tuose dvaruo-jnoje, — pasakojo laikras- Tik pilkos dienos, ar vargai? 
se dirbo apie 280 darbo die-jtininkui kaimiečiai, — yra-:Bet neramios širdies netraukia 
nų per sezoną ir jo atlygi-; tos išbėgusios į miškus, Kita šalis, nauji draugai, 
nimas visiems metams bu- ! laukinės, ir jas reikia su ’ . ,
vo truputį daugiau negu I šunimis gaudyti. no,nn^ kartą’ ,nonn4t V1.eną
penki bušeliai grūdų, virš j „ 1 Man ieisk pakete11 atgalios
tono bulvių ir apie 4y2 do-; BELAISVIAI
lerių. Jei tik vienas tėvas 
dirba, tai iš to turi per me
tus pragyventi visa šeima.
UŽ GAUTUS PINIGUS —
NĖ BUTELIO VODKOS
Vargšas rusas, nė geros 

vodkos butelio negali nusi
pirkti, nes pinigais už viso 
meto darbą, kaip jau ma
tėme (neskaitant bulvų ir 
grūdų) jis gauna tik 4V2 
dolerio, o vodkos butelis 
kaštuoja 4 dol. 80 centų.

Kadangi patys bolševi
kai pamatė, kad dirban
tiems tuose komunisti
niuose ūkiuose gręsia ka
tastrofiška padėtis, jie ė- 

atskiroms šei
moms laikyti nuosavą vie
ną karvę, vieną teliuką, 
kiaulę, dešimts avių, 10 a- 
vilių bičių ir vištų — kiek 
nori. Tas nors mažas su
grįžimas prie privataus ū- 
kio pagerino ūkiuose gyve
nančiųjų padėtį, gelbstint 
nuo alkio.

KULIA KULTUVAIS
Keliaudamas derlingąja 

Ukraina 200 mylių laikraš
tininkas pačioje rugiapjū
tėje nematė lauke nei vie-

v •

su piautuvais, o'KurioJ Pro ašan* mizlas
! Palydžiu praeitį malonią.

Beveik vieni n t ė 1 ė S Kaip laimės tolimas salas.

darbininkas tuose dvaruo- i noje,

patriarchas Maskvoje, pri-'mė leįsti
dėdamas, kad dabar Rusi
joje esančios atidarytos 
25.000 cerkvės, kad jie da
bar turi arti 40,000 popų ir 
kad neseniai atidarė mo
kyklas naujų popų paruo
šimui.

Gaila, kad nei patriar
chas, nei laikraštininkas 
Strohm neužsimena, kiek 
kunigų ir šventikų dar te
besėdi Sovietų kalėjimuo
se ir konclageriuose, ir 
kiek jų jau yra be laiko 
kapuose.

Pusė milijono dolerių vertės mėsos kenavimo 
išdirbystė, Bordo Products Co., Winter Haven, 
F’a., rūksta dūmais. Šiame gaisre vienas darbi
ninkas sunkiai apdegė, o 900 asmenų išmesti iš 
darbo.

avies ir tuo- 
kalbėti Mea

Ir vakarykščią brangią dieną
Krašte privaryta t ūks- Paspausti prie širdies gailios!., 

tančiai vokiečių belaisvių, «Į-U o Viešpatie, man kelią 
kurie taiso kelius. Kaiku- Parodęs, uždraudei sapnus, 
rie jU pristatyti skaldyti jr aį pažinęs šventą valią, 
akmenis, kiti gi tuos SU- Eįnu> Apvaizdai paklusnus, 
skaldytus akmenis išsklei
džia ant kelio, lygina. Kai- Einu- nors skundžiasi krūtinė. 

• kurie vokiečių belaisviai įIr tr>rksta ašara baili;
i • i »i • i n i CA ’T'i-i mor trolio crotavino

akmenis, 1 
skaldytus akmenis išsklei-

prisiminiauKOMUNISTINIUOSE 
DVARUOSE

Įdomu, kad kolektyvinio 
(komunistinio) ūkio (kito
kių beveik nė nėra) savi
ninkas negali laikyti ark
lio. Taigi jiems paskirtą 
daržiuką apdirba kastu
vais. Ūkis savų mašinų ne
turi, reikale jas nuomoja 
iš valdinės mašinų ir trak
torių stoties ir už tai turi 
duoti tam tikrą javų kiekį. 
Taip, kad tas mašinų nuo
mavimas yra dar viena 
valdžios priemonė išspaus
ti norimą kiekį grūdų iš 
žemę dirbančiųjų.

MOTERYS VAIKUS 
PALIKUSIOS DIRBA
Kadangi pragyvenimas 

?Rusijoje labai brangus, o 
uždarbiai labai maži, tai 
nė moterys negali pasilikti 
namieje.

■ — Mano mama dirba, — 
pasakojosi mažytė Onutė 
Amerikos laikraštininkui; 
ir jis pats patvirtina ma
tytus faktus:
— Daug mamų Sovietų 

Sąjungoje dirba laukuose, 
ant kelių, fabrikuose. Vai
kai nuo septynių ryto iki 
septynių vakaro paliekami 
valdžios vaikų darželiuose. 
Eidami namo tėvai pasii
ma tuos 3—7 metų mažy
čius.

# £ £

Šitokius faktus patyrė 
Rusiją aplankęs USA laik-

buvo basi, kaikurie skudu- 0 Tu man valią ^eležinę 
rais apsivynioję kojas. ’ Užtat mylėdamas, kali.

Komunistinių dvarų dar-! Einu, kaip amžinas keleivis, 
bininkai gali savo gautus; Be prieštaravimo maldos, 
už darbą produktus par- Į ir laimę čia tik kaip praeivis 

1 duoti rinkoje. Už savo ma- žinau iš tolimos gaidos... 
žuose darželiuose augina
mas daržoves jie gali mies-l 
to rinkoje kartais gauti du i NORI TIK DUONOS
doleriu už svarą pamidorų Kai amerikietis laikraš- 
(“tomaicų ) ar netiki 1% tininkas kalbėjo su jomis, 
dolerio uz kvortą pieno iš jos galando savo įrankius, 
savo privačios karves, bet Sužinojusios, kad Strohm 
jie turi patys nuvykti į yra Amerikos ir kad jis 
rinką, nes tegali parduoti rengiasi rašyti USA laik- 
tik savininkai. Tuo nori- Paščiuose, viena iš jų pra
nta išvengti spekuliacijos,! Įarg. 
bet už tat “kokios 25 mote
rys turi 3 vai. ryto pradėti 
eiti pėsčiomis į turgų, vie
ton to, kad būtų nusiųstas 
vienas vežimas”, — stebisi 
Strohm, paminėjęs, kad 
autobusų susisiekimas iš
iręs ir kad pakelėse matyti ? 
daugybė tokių pėsčiųjų i j, 
besiilsinčių žolėje.

MOTERYS IR MERGI
NOS MINKO MOLI

Ukrainoje didelė stoka ; vadovų Ukrainos kolekty- na aukščiausios 
trobesių:
— Moterys ir merginos, 

aukštai pasikaišiusios si
jonus, kojomis minko dide- 

I liūs molio gabalus su šiau
dais. Vyrai gi iš šakų su
daro pastato grobius ir ap- 
krečia tuo purvu.

Vaizdą Ukrainbs ūkiuose 
taip aprašo laikraštinin
kas Strohm:
— Vienoj vietoj dvi mo

terį kviečių lauke turėjo 
lopšinius kūdikius. Viena 
buvo basa, kita gi buvo ap
siavusi perdideliais vyriš
kais batais. Kiekviena tu
rėjo nupiauti vieną pilną! 
akrą ir kito vieną dešim-Į 
tadalį, kad jai būtų užskai
tyta darbo diena. Jos turė
jo dirbti nuo aušros iki 
tamsumos, o diena Ukrai
noj ilga: švinta apie 3 vai. 
ryto, ir dar valandą prieš 
vidurnaktį lauke galima 
skaityti laikraštį.”

Maironis.

i
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— Tai pasakykite jiems, 
kad mums trūksta duonos, 
mes neturime sočiai paval
gyti.”

Jos tą pasakė nežiūrėda- raštininkas.
mos, kad slaptosios polici- Nenuostabu, taigi, kad 

i jos vyras jas girdėjo... Uk- buvęs sovietų generolas, 
rainiečiai atviriau kalbė- diplomatas A. Barmin, pa- 

! ję negu rusai. matęs bolšęvikų žiauru-
■ — Paskutinėmis žiniomis, mus ir darbo žmonių 
į— rašo toliau Strohm, — skriaudimą, atsimetęs nuo 
įvykdomas valymas tarp Stalino, jo diktatūrą vadi- 

’ ’ ’ ‘ rūšies iš-
jvintuose (komunistiniuo- naudojimu (knygoj “One 
įse) ūkiuose. Kai aš buvau who survived”, pusi. 211) 
Ukrainoje, laikr a š č i a i ir prideda:
skundėsi apie politinių va- — Aš drebėjau iš pasipik- 
dovų trūkumą. Buvo nuro- tinimo kai aš sužinojau, 
doma, kad septyniuose kad darbininkai yra to- 
tūkstančuose kolektyvinių kioj desperacijoj, tiek me- 
farmų Ukrainoje nebuvo tų praėjus po “proletarų” 

Ikomsomclų (jaunų komu- revoliucijos.
nistų) organizacijos. Dr. J. Prunskis.

I
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Nenuostabu, taigi, kad

Visų Lietuvių Mylimas ir Skaudžiai Nukentėjęs 
Misijonierius

Tėvas Jonas Bružikas
Visiems Lietuviams Amerikoje Įdomiai Rašo 

Iš Tremtinystės!
Jo jaudinantieji laiškai yra spausdinami

(iiŽVAIGŽDĖJE”
Skubėkite “ŽVAIGŽDĘ” užsisakyti! 

Kaina — $1.00 metams.
“ŽVAIGŽDES” ADMINISTRACIJA 

488 E. Seventh St., So. Boston 27, Mass.
—............  -i

veidmainystė! Bažny-I®*».“nti ?uPrat0 "f d.‘- 
^>rv« atidarv. dl«J‘ žmones: nuo Mozės

iki Lincoln, nuo Augusto 
iki Napoleono. Napoleonas 
aiškiai pasakė: “Bedieviai 
nesudaro tautos ir jų ne
galima vaidyti”. Baimės 
žodžiais baigiu: “Ne tau
ta ugdo religiją, bet religi
ja ugdo tautą”.

(Bus daugiau)
Paulius Ramutis.

Teikis atmint mus savo 
širdyje, melski už mus Die
vą, sveika Marija!

Juozas Kasinslas
Ine.

Laidotuvių 
Direktorius

602 Washington Blvd.
BALTIMORE 30, Md.

Tel. Lexington 8595 
Llmoslnal d£l visokių reikalų 
Patarnavimas Dieną Ir NaktJ

Lietuviški Kalėdiniai Atvirukai
Kalėdų ir Naujų Metų Proga

Pasveikinkite Gimines, Prietelius ir Pažįstamus 
Siųsdami BALF’o išleistus gražius 
Lietuviškus Kalėdinius Atvirukus 

Aštuonių Didelių, Keturiom Spalvom Rinkinys 
(Iliustruoti Atvirukai — Keturių Rūšių Po Du) 

KAŠTUOJA Vi PENK1US DOLERIUS ($5.00), 
GAUNAMA ŠEŠI RINKIMAI (48 ATVIRUKAI) 

Visas Gautas Pelnas Eis Vargstantiems Lietuviams 
Tremtiniams šelpti.

UŽSAKYMAS
United Lithuanian Relief Fund

19 W. 44th St.,
New York 18, N. Y.

GERB.:
Prašau atsiųsti man rinkinius Lietuviškų Kalė

dinių Atvirukų, už kuriuos čia įdedu $ .00 — □ Pinigais;

□ Čekiu; □ Money Order.

Vardas ir Pavardė ..........................................................

Gatvė ir Numeris............_..............................................

Miestas .................... .... ....................................................
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CAMBRIDGE, MASS
40 Valandų Atlaidai

Lapkričio 29 d.. 9 vai. rytą. N.
P. bažnyčioje prasideda 40 Va
landų Atlaidai. Pamaldos įvyks 
ratais ir vakarais 7:30 vai. iš
kilmingi mišparai. Taipgi tą pa
čią dieną, prasideda Rekolekci
jos ir Novena prie Nekalto Pra
sidėjimo. Rekolekcijas ves kun. 
Dr. J.

- pijus 
kaitis 
Dievo
Atlaidai.
gruodžio 1 d.. 7:30 
mingais mišparais.

linkime kun. P. J. Juškaičiui su
laukti dar daug linksmų gimta
dienių ir gausiausių Dievo malo
nių.

Cambridge Federacijos 16-to 
skyriaus pirm. p. Zaveckas buvo 
susirgęs sunkia sloga. Bet. pa- 
glamonėjęs lovą keletą dienų, 
pasveiko. A. D.

Kaip jau buvo rašyta. Nekalto 
Prasidėjimo lietuvių parapijos 
kariai veteranai buvo labai šau- 

ragina visus pasinaudoti niai pagerbti bankietu lapkričio
malonėmis.

baigsis

Vaitkevičius. MIC. Para- 
kltbonas. kun. P. J. Juš-

40 Valandų 
sekmadienį, 

vai. su iškil-

Lapkričio 25 d.. S vai. vakare. 
Šv. Marijos bažnytinėje 
nėję nariams pamokos, 
koše dalyvauja ir mūsų parapi
jos Šv. Vardo draugijos valdy
ba. Tikimės, kaip senoji valdy
ba. kuri sugebėjo suorganizuoti 
parapijos vyrus į Šv. Vardo 
draugiją šimto nuošimčiu: taip 
ir naujai išrinktoji valdyba su
gebės ugdyti nariais ir gyvinti 
organizacijos veiklą.

svetai-
Pamo-

I Sporto pasaulis nuolat stebi savo sporto meisterius, kurie net gi ir oru 
skrenda, kad atsiekus savo tikslą. Vaizdas parodo rungtynes Southern 
California universiteto su Oregon.

skevich, John Augustine. Leslie Merson, Alphonse Meskauskas, IZabaski, John Zablo, Bronis I
Zalgenis, Francis Žemaitis. Jo
seph Žilinskas, Peter Žilionis, 
Valentinas Žilis, John Žukas, 
John Žukauskas, Thomas Žu
kauskas. John Zulonas, Thomas 
Zulonas.

A. Austin. Francis Baiga. John Edmund Meskauskas, John Mi- 
Baksys, Alphonse Baliunas, A- leikis. Alexar.der Minalga, 
lexander Banys. Francis Bar- George Minalga. John Moske- 
cas. Stanley Bartkus, Anthony 
Bartkus. Louis Bartkus. Antho-

Praeitą savaitę pas pp. Žeke- 
vičius lankėsi svečiai iš Kana
dos. Svečių būrelis, susidedantis 
iš sekančių asmenų: p. 
nenė. p. Januškienė, p. 
nienė ir artistė šokėja 
Kilmonytė. kuri išpildė 
programą lapkr. 24 d..
ne. džiaugėsi p.p. Žekevičių vai
šingumu.

Daude- 
Kilmo- 
R utelė 
gražią

S. Bosto-

Šiomis dienomis, mūsų parapi
jos klebonas, kun. P. J. Juškai
tės šventė savo gimtadienį. Šia 
proga kun. Juškaičio draugai 
kunigai suteikė jam malonų vi
zitą. Ir mes. nors pavėluotai.

dingą užuojautą, prašydami 
Dangiško Tėvo suraminimo šir
dies skausmuose. A. a. Petio- 

gerasis Dievus 
atdsį dangaus 

M.

tumu skaudi žinia apie mirtį 
Petronėlės Mačiulaitienės pa
siekė visus parapijiečius, gimi-J 
nes ir pažįstamus, kurie negalė-j neles vėlei tegul 
jo išsivaizdinti bei tikėti, kad suteikia amžiną 
tai yra tiesa, bet su ašaromis 
per veidą riedant kiekvienas 
bažnyčioj išgirdo klebono mal
dą už velionės vėlę, ir jau tada 
suprato, kad tai jau mūsų myli
ma veikėja apleido mumis.

A. a. Petronėlė Mačiulaitienė 
buvo nepaprastai linksmo ir ma
lonaus būdo, jautrios širdies, 
kiekvieno vargelius suprato ir 
mokėjo kaip paguosti ir sušelp
ti. Nepraėjo nei vienas parapi
jos parengimas, prie kurios ne
būtų prisidėjus ar tai darbu ar 
auka arba savo gerais patari
mais. Daug dirbo BALF sky
riuje ir AL Taryboj, nes jai rū- 
jjėjo Lietuvos reikalai. Taipgi 
buvo veikli narė Šv. Onos drau
gijos ir Karių Motinų draugijos. 

| Kad velionė buvo visų mylima, 
tą liudijo skaitlingos minios gi
minių, draugų 
lankė velionės 
vo paskendęs 
tarpe, taipgi 
dvasinių gėlių, tai yra šv. mišių 
aukų.

Lapkr. 6 d., įvyko iškilmingos 
'laidotuvės. Šv. mišias už a. a.
Petronėlės Mačiulaitienės vėlę 
prie didžiojo altoriaus atnašavo 
klebonas kun. E. Gradeckas, 
prie šoninių altorių — kun. A. 
Bischoff, S. J. ir kun. J. Dono- 

vėles savo giminių, draugų ir van, S. J. Žmonių prisirinko 
pažįstamų, kurie yra jau iš šio pilnutėlė bažnyčia. Prie velionės 
pasaulio atsiskyrę, prašydama karsto bažnyčioje klūpėjo jos 
Aukščiausiojo pasigailėjimo dėl vyras ir dukrelė, taipgi trys sū- 
jųjų vėlių. Pamaldoms užsibai-, nūs, kurie liūdėjo netekę savo 
gus, su savo draugėms skubino- žmonos ir mylimos motinėlės. 
|si į miestą, ir štai visai netoli Taipgi ir mažos anūkės liūdėjo, 
nuo bažnyčios paėjus, pajuto netekusios gerosios močiutės, 
nepaprastą skaudėjimą galvoje kuri jau ir dovanėles buvo dėl te yra Navv veteranas Antanas 
ir gislų įtempimą. Tuojau prašė jųjų šventėms parūpinusi, 
savo geros draugės M. Bakai- 
tienės pašaukti gydytoją. Svei-'dėjo gausinga minia ir pasku- 
katai visiškai susilpnėjus, tapo(tinį kartą suteikė savo patar- 
nuvežta į ligoninę, kur tapo ap- navimą. 
rūpinta Šv. Sakramentais, ir. Gilioj skausmo ir liūdesio va- 
anksti sekmadienio rytą, lapkr. landoje reiškiama velionės vy- 
3 d., mirties angelas pakvietė !rui, Antanui Mačiulaičiui, duk- 
mūsų gerą parapijietę ir veikė- relei Alenai

’ j ją pas save.
Sekmadienio rytą žaibo grei-gandrui.

bei tikėti, kad suteikia
.karalijoj.

HORWOOD, MASS.

Sekmadienį, gruodžio 1 d . 7 
vai. vakare. Šv. Jurgio lietuvių 
par. svetainėje. St. James Av *., 

A me.i- 
Fon ’o 

■ ura’ . 1- 
k.dlžl >- 
naci ’ ir 
buvo š-

S I.;!. t k

I

i įvyks svarbus Een Iro 
Ikos Lietuvių šul|>os
i (BALI* i si-.sii’inl linas - 
bos. Pakviestas įžymus 
jas. kuris pergvve.no 
bolševik” ok”paciias ir 
tremtas iš Lietuve;. Jj 
atvvko iš Europos.

Visi lietuviai, kurems r* -.i 
Lietuvos gelbėjimas ii- šelpim; s, 
kviečiami ateiti į susirinkimą 
prakalbas.

B ALF Valdyba.

PRAKALBOS
pažįstamų, kurie
karstą, kuris bu- Šv. Jurgio par. 
gėlių bei vainikų
didelis skaičius

Gruodžio 3 d., 7 vai. vakare, 
svetainėje, St. 

James Avė. įvyks prakalbos 
Lietuvos išlaisvinimo reikalais, 
kurias ruošia bendras ALRK 
Federacijos ir Lietuvių Bendro
vės komitetas.

Šios prakalbos yra ruošiamos 
Amerikos Lietuvių Tarybos 
vardu. Kalbės įžymus kalbėto
jas. kuris neseniai atvyko iš Eu
ropos ir yra pergyvenęs dvi 
žiaurias okupacijas Lietuvoje.

vicius. Francis Monkauskas, 
Francis Monkus, Albert Nava- 
res. John Nemeikstis. Anthony 
Novasielski, Frank Novasins-' 
kas. James O Brien. John Pakš-' 
tys, Bronis Palaima, Stanley ■ 
Palaima, VValter Palaima, Fran
cis Paukštys. John Paukštys.' 
Michael Paukštys. Andrew Pe- 
redna. John Peredna, 
Peredna. Alphonse Petrauskas, I 
Vytautas Petrauskas, Vytau
tas Pilkonis, Vincent Plausky,; 
VV’alter Plausky. Alexander Ple-. 
kavich, Francis Plekavich. John 
Piekavich, Anthony Pocius, 
Henry Pocius. Stephen Pocius, 
Joseph Potemberg, John Po- 
vvell. Joseph Powell, Joseph Poz- 
nauskas. Helen Prescott. Jo
seph Prescott. Alphonse Puzin, 
Edward Puzin. Francis Radziu- 
kvnas. Joseph Rakauskas. Leo 
Ramonas. Stanley Rasiulis, Vin-

11 d.. Continental viešbutyje. 
Dalyvavo įžymūs miesto valdi
ninkai. svečiai profesionalai, 
vietiniai parapijos kunigai ir 
buvęs vikaras kun. A. Baltru- 
šiūnas.

Didžiausia padėka už bankieto 
surengimą priklauso draugi
joms — Alumniečiams. Šv. Var
do draugijai ir jų nariams, o.
ypač kun. J. Dauniui, kun. P. ny Barton. Paul Baskis, Stanley 
Bekšai. kurie, kleb. kun. P. Juš- Bayko. Alexander Bernotas. Al- 
kaičiui vadovaujant, labai daug bert Boguz. John Boguz. Vytau- 
pasidarbavo. tas Boguz. Edvvard Boudreau,

Štai Garbės Sąrašas karių ve- James Bucevicius, Paul Bucile- 
teranų: :vich. VValter Budra. Charles Bu-

knis. John Bunevich, Joseph 
_ , . , Bunevich. VValter Bunevich. An-Burokas, Andrew , _ , . „ ■ i

Dobrickas it^lon-’' Gurbui, Francis Burbu!,
* ‘ Alphonse Burokas. Bronislaves

i įam a guroj<as Francis Burokas. Jo- 
a* Cp^S, as,' seph Burokas, Albert Cetkaus- 

„.T"ar kas, Peter Chiras, VVilliam Chi- O I -.Pzi tv• ’, ras. Stephen Cipyla, Anthony 
3 jCsiti. John Dabravalski, Fran-

° n 1 ins ’cjs Dabriskas, Vytautas Dau- 
. 'jotas. VValter Daujotas. JosephHonor Roll Gvvujy: į. *A, , * , ,, i Davange, Edward Dirsa, A-Peter Abkunas. Anthony Ab- , . , _ , . . ~, . , dolph Dobnckas, Stanlev Dre-romavicius. John Adomavich.l . , . , „ T i.’, . . , , . , ivinskas. John Dunn. John Dva-Charles Ajunchuk. Joseoh A- . , ... AJ, ,, nskv, Vmcent Dvarišky, Char-jauskas. Alexander Aldonas. , _ x r. i. ,i les Freemont, Albert Gabaias.

___________________________ Alphonse Gaidis. Joseph Gaidis. cent Raskevicius. Francis Rau- 
Vincent Gallagher, Anthony deliunas. Michael Raulinaitis, 
Gedraitis, Charles Gedraitis, Vincent Raulinaitis. Frank Re- t 
VVilliam Gedrim. Edvvard Ge- maika. Joseph Remaika, Char-j 
džius. Francis Gedzius. Stanley les Ribokas. Michael Rimsha. !*' 
Geležinis. Anthony Gindell. Jo- Anthony Rutkauskas. Vincent 
seph Gindell. Sophie Gindell. Sabas. Anthony Sakovvich. Wil- 
Vincent Gindell. John Gillis. Jo- liam Sakowich, Joseph Sander- 
seph Gillis. Francis Girdvainis, son. Ralpih Sangas. Stephen 
Matthevv Girdvainis, 
Girdvainis. Frank Glebus. John minic Santackas.
Grando, VVilliam Grando. Fran- tackas.
eis Gražulis. Robeit Havvksley, Stanley 
Lyle Hughes. Anthony Ivanaus- Santon.

Honor Roll Žuvusiųjų:
Benedict

Dobriski. George
Benedict Grando, 
sinskas. Stanley
Joseph Jokimavicius, 
Morkūnas. Joseph 
George Santackas. 
pas. Peter Vėbra, 
kas.

Pasitik Šaltąją Žiemą Su 
Elegantiškais

Kailiniais
Lis I. J. F(?X kai- 

liniais, kurie nevien Jus apsaugos nuo šalčio, 
bet jie Jus papuoš, ir padarys elegantiškomis.

Šiuo laiku I. J. Fox didžiausia moteriškų 
kailinių firma Amerikoje, turi labai platų ir 
didelį kailinių pasirinkimą prieinamiausiomis 
kainomis. Tat, Naujosios Anglijos ponios ir 
panelės pasinaudokite proga, pasipirkite kaili
nius dabar, kad Kalėdų dieną pasipuoštumėte 
naujausios Hollyvvocd mados elegantiškais 
kailiniais.

Atėjusios į krautuvę visuomet reikalauki
te, kad Jums patarnautų šios firmos lietuvis 
atstovas Bernardas Koraitis, kuris yra kaili
nių ekspertas ir žinovas. Per jį pirkdamos kai
linius sutaupysite 10 nuošimtį nuolaidos.
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£.i Jakutis. Stephen Jakutis. Fran-kas. Julius Savilonis, 
’A- eis Jančiauskas.

i
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Kapchus, Joseph Kapchus, An-^Smilgis, VVilliam 
thony Karsuls, Bronislaw Kar- Charles Smith

NEW HAVEN, CONH.
Supiltas Naujas Kapas

Vėlinių dienoje per šv. mišiasĮ
Petronėlė Mačiulaitienė dievo- 

ose-) baimingai ir karštai meldėsi už -» no It’o o

Į kapus bei poilsio vietą paly-

Medelienei ir sū
nums Juozui, Antanui ir Alek-

LINKSMI"S ŠOKIAI

L. Vyčių Algirdo 17-ta kuopa, 
So. Boston. Mass.. ruošia “Ato- 
mic Frolic” šokiu, kurie įvyks 
lapkričio (November) 30 d.,
Parker House Roof Garden, 
Boston. Mass. Rengimo komite-

lYakavonis. Vyčių pirmininkė 
Regina Glineckytė, vice-pirmi- 
ninkas Stejionas Kontautas. Al 
Marks. Jonas Žibutis. Lillian 
Arcekauskas. Frances Petreiky- 
tė. Juozas Kersanske, ir Juliau 
Arlauskas. Vyčiai ir Vyčių rė
mėjai iš visų Naujos Anglijos 
kolonijų yra pakviesti pasilinks
mint, grojant Barthlomevv or
kestrai, paskutinį šeštadienį

taipgi giminėms šir-' prieš Adventus.

Senus Kailinius Išmainome j Naujus —
I. J. Fox kompanija senus kailinius išmai

no i naujus ir už senuosius duoda gerą nuolai
dą. Tai kam dėvėti senus nudėvėtus kailinius, 
kad lengvai galite įsigyti naujus? Ateikite į 
mūsų krautuvę šiandien ir persitikrinkite kaip 
lengvai ir greitai galite kailinius įsigyti.

411 UA5HINGTON SIRLET 
BOSTON, MASS.

Stanley Sangas. Bronis Santackas. Do- 
Charles San-

Stanley Santackas, 
Santackas, William 

, Dominick Savickas. 
O kas. Charles Ivaškas. Alphonse John Savickas. VValter Savic- 
S . , n . stanley

Joseph Jan- Savilonis. Anthony Savinsky. 
ciauskas. Stanley Jančiauskas. VVilliam Savman. Edward Sdan- 
Albin Jankauskas. Joseph Jan- kas. Peter Seniauskas. Vito Se- 
kauskas, VValter Janeliunas, niauskas, Edward Shakalis. Leo 
John Janunas. Thomas Jasins- Shakalis. Stanley Sharkas, Wil- 
kas. John Jenauskas, Joseph liam Shephard. Anthony Shim- 
Jenauskas. Stanley Jenauskas, kus, John Shimkus, Felix Sida- 
Constantas Jonikas, Dominic bras, George Sidabras, 
Jonikas. Edward Kalakauskas, 
John Kalinauskas, John 
minsky. Alexander Kanisaus- Skibauskas, 
kas, Alphonse Kapchus, John VValter Skystimas, 
Kapchus, Joseph Kapchus. An-j Smūgis,

Peter 
Sienko. Felis Šilinis, William Si- 

Ka- manavich, Joseph Skeers, Paul 
John Skystimas. 

Alphonse 
Smilsteris, 

| x ± * ai ivo John Stanule“
Jjr nila, Alfred Kazlauskas. Joseph ■vich. Stanley Stanulevich, Wal- 
izA* ▼T’ . 11 T 1 TT • « • A x V VKelber, John Kersis, George ter Stromeski, Anthony Stube- 

Kidik. Peter Kirsley, VVilliamida. Charles Stubeda, George 
Kirsley. Anthony Klevas, Al- Stubeda. Joseph Stubeda, Peter 
phonse Kontrimas. Francis Stubeda. Anthony Stulpinas. 
Kontrimas. John Kondrotas,' Albert Sutkus, Bronis Szabun- 
Stephen Kondrotovich, John ka. Charles Talalis, Alexander 
Kozlouskas. Alphonse Kude- Tamulynas, John Tamulynas. 
rauskas. Francis Kuderauskas, John Tamulynas, Antose Tinte- 
Victor Kuderauskas. John Kuk-Įris. Peter Tinteris, George To- 
levich. VValter Kuprys. Edvvard.cionis. Joseph Tocionis, VValter 
Lenkauskas. Joseph Lenkaus-i Tocionis. Francis Tomasiunas, 
kas. John Lesauskas. Joseph'John Tautvidas,' Alphonse Trei- 

S Levanaitis. Steve Levanaitis.' navich, Albin Turowskv, Peter
Francis Ludinavich. John Luko- Urbonavich. Joseph Urbonas, 

j^'siunas, Theodore Lukosus, VVil- Francis Versackas. VVilliam 
liam McDermott. John Maciuk, Versackas. Francis Vilicinski.

•W- '?,•? Stanley Maldanis. VVilliam Mal-> Stanley Vilicinski. John Vilkas, 
danis. Alberta Malinauskas, Leo! Anthony

jVj

f s ik 
ii'į

Skirtingas...
Viršijantis tose kokybėse, kurios 
atskiria tikrą Ale; PICKWICK 
stovi pasirinkimo viršūnėse tv, 
kurie atskiria Ale kokybę.

Vinciunas, Charles 
Malinauskas, William Malinaus-! Vinciunas, Raymond Vinciunas, 
kas, John Marcauskas. Joseph!Victor Visgenis, Francis Vit- 
Marcin, VVilliam Markarevich. kauskas, John Vitkauskas. Al- 
John Markūnas, Felix Maske- bert Voveris, Vincent Vysniaus- 
vich, Charles Matas, Alphonse į kas, Francis Waitkus, James 
Matusevich, Joseph Matusevich, Walsh, George Yurkus, Edward 
Alphonse Mazutaitis. Peter Yutkins. Stanley Yutkins, John

PICKWICK
"ALE that is ALE" .
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12 Oncų Buteliuose Dabar Galinta Gauti.
BREWED BY HAFFENREFFER « CO.J Ine.; Boston, Mass., BREWERS SINCE 1370

pergvve.no


Antradienis, Lapkričio 26, 1946

A t8 A AA A 0 A A A

į VIETINES ŽINIOS
■ W w w JEPBBBBPfWWW w w wwt

f
Glaas for Cheerfui Living

I 
kI

A. Edvardo ir Katrės (Puny-j 
tės) Savage, gyv. 21 M St. 

Lapkr. 24 d., Jurgis Edvardas 
Jurgio ir Alenas (Žukauskai
tės) Stebbins, 
St.

Stanislovas 
tuvą laikė antrą savo susirinki- i» Pranciškos 
mą, bažnytinėje salėje, W. 5th win), gyv. 12 Hartford St.

■ MV. AIUKLIU IUIVU VIDUVIUUUU1CD 

prakalbas Amerikos Lietuvių' 
Tarybos nurodymu, tik nenuro-^ 
dytoje dienoje. Komitetas ren
gia šias dideles prakalbas ne 
lapkr. 26 d., bet gruodžio 1 d., 
2:30 v. p. p.,

T T T ’T* C C Lietuvių Komitetas Gelbėti Lie- 
lailrS antro catm ciicsivnnlri.

Aukos. Mokyklų fondan auka- St. Nutarė turėti visuomenines 
vo Aleksandras Vitkus $20.

Bažnyčios taisai aukavo: Juo
zapas ir Juzefina Sulčiai $5., 
Pranas Lingis $2. Ačiū.

Prakalbos! Prakalbos!
tadienį, lapkr. 22 d.,

Penk-
Bostono salėje.

DAKTARAI

Šou 4476

Dr. Joseph F. AntmeRs
OPTOMETRI8TA8

515 E. Broadway
So. Boston, Man.

Ofiso Valandos Išskyrus 
Trečiadieniais ir Penktadieniais 

Vakarais Nuo 7 iki 0-tal 
šeštadieniais Nuo 2 iki S-tal.

Dr. J. L Pasakantis
DR. AMELIA E. R0DD 

OPTOMETRISTAI 

447 Broadway
So. Boston, Mass.

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

Seredomis: —
Nuo 9 ryto iki 7 vai. vakare

TeL TRChrbridge 6330

J.Repshis,M.D. 
(REPŠYS) 

Lietuvis Gydytojas 
27S HARVARD STREET

Kampas Inman arti Centrai 8q
CAMBRIDGE, MAS8. 

Ofiso Valandos 2—4 ir 0—8.

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

A J. NAMAKSY
REAL E8TATE A IN0URANCE 

414 W. Broadway 
South Boston, Mass.

Offlce Tai. to- Boston 0049

Res. 37 Oriole Street
Woot Roabury, Maso.

ToL Parkway 1233-W

gyv. 481 E. 6th

sūnus Stanislovo
Salavinų (Solio-

BMF Skyrių Veikėju
Susirinkimas

Lietuvių Liaudies Meno Vakaras 
PUIKIAI PAVYKO

Įvairi ir Spalvuota Programa Žavėjo — Patrio- 
tingi Posmai Virkdė ir Jaudino.—

!
!
! 

i! 
H 
H 
H 
i!

vas — Ausk močiute drobeles, 
taip ir nukelia į Lietuvą ir. ro
dos, matai tą susirūpinusią duk
relę, kuri jau slaptai susitarė su 
savo mylimuoju, tik reikia drą
sos močiutei pasisakyti...

Seka smuikų duetas. Groja— 
Alena čenčiūtė ir Veronika Iva
nauskaitė. Pianu pritaria Lilija 
Romanskaitė. Čia jos pademons- 

(Tąsa 8 pusi.)

South Boston, Mass., lapkričio 
i 24 š. m.. 3 vai. po pietų, Munici- 
!pal Building salėje, So. Boston, 
IMess., įvyko Lietuvių Liaudies 
i Mer.o parengimas, kuriam vado
vavo p. Ona Ivaškienė, south*- 
jbostonietė Lietuvos Meno gai
vintoja ir šokių mokytoja jau
nųjų tarpe, p. Ona Ivaškienė sa
vo įžangos žodyje pabrėžė, kadi 
“džiugu, kad mums lietuviams 
pasisekė įsiskverbti tarpe sve-‘ 
timtaučių ir rasti jų pripažini
mą lietuvių tautinio meno gra
žumą. kuris pasireiškia per dai
ną. šokius ir vaidinimus." Ji pa
stebėjo. kad jau jai su savo gru
pe teko dalyvauti visoje eilėje 
svetimtaučių rengiamuose Tau- 
tų "Festivaluose”, kur buvo at
stovaujama Lietuva ir buvo su- 

■ silaukta aukšto įvertinimo.
mažytė 

sveikina 
Čia pat 
lietuviš- 
mergai-

PITTSBURGH, PA. — How fui! walls of glass can be integrated 
into the modern home and štili retain the much desired element of 
privacy is rraphically shown in this small house designed by Archi
tects Leon Hyzen and Allmon Fordyce. It is one of the prize winners 
in the national “House For Čheerful Living” eompetition spcnsored by 
the Pittsburgh Plate Glass and Pittsburgh Corning Companies.

For the front of the house above, the architects have chosen a 
well-halanced combination of glass, wood and stone that hides home 
activities from the eyes of passersby. For the back of the home, 
below, where screens and shrubbery ara used as shields, walls of glass 
have been used to lend spaeiousness to the living and bedroom areas. 
Additional privacy is provided by an ingenious arrangement of interior 
curtains.

Emphasizing practicality, it features economical arrangement of 
all rooms_ including three bed- ,----------- ------------------------------

šeštadienio vakare, lapkričio 
Municipal Bldg. 23 d., Šv. Petro lietuvių par. 

Principaliu kalbėtoju bažnytinėje salėje, So. Bostone, 
bus ką tik iš Europos atplaukęs.BALF Centro pageidavimu įvy- 
Dr. B. Kazlauskas. Dr. Skipitis 
šią dieną negalėjo.

Šios prakalbos yra nepapras
tos prakalbos. Visas Bostonas, 
beabejo, dalyvaus jose. Nes mū
sų brangios, priešo smaugiamos 
Lietuvos reikalai rūpi visiems 
geriems lietuviams. Prie to Dr.! 
Kazlauskas yra aukšto mokslo 
ir didelio patyrimo vyras. Jis y- 
ra dirbęs Užsienių Reikalų mi
nisterijoje, vėliau — universite
te mokė teisių mokslus, plačiai 
lankė išvietintus lietuvius. Vi-' 
siems bus naudinga pasiklausyti 
vėliausių žodžių apie lietuvių ir 
Lietuvos reikalus.

l
i 1————

Pakeista. Kaip visuomeninės 
So. Bostono lietuvių Lietuvai 
Gelbėti prakalbos yra pakeistos aįSakyti 
iš lapkr. 26 d., į gruodžio 1 d.. 
taip pat ir kalbamųjų paveikslų 
programa. Norėta turėti gra- f įneižį ___________
žią kalbamųjų paveikslų prog-ĮMichelsonienęJiedu~ įa^goti 
ramą lapkr. 28 d., 3 v. p.p. Pn-, sušaukti BALF skyrių valdybų 
sibijota nepasekmių. Si progra- narių susinnkimus. kurie kartu

Massachusetts valstybėje 
BALF skyrių valdybų narių ir 

' veikėjų susirinkimas.
Susirinkimą atidarė p. A. F. 

Kneižys ir, paaiškinęs susirinki
mo tikslą, pakvietė BALF Cen
tro pirmininką kun. Dr. J. Kon
čių padaryti pranešimą iš trem
tinių gyvenimo Europoje ir pa
tiekti būsiančio vajaus projek
tą. Kun. Dr. J. Končius trum
pai, aiškiai nušvietė tremtinių 
vargus ir būtiną reikalą juos 
šelpti. Kvietė visus skyrius 
ruoštis BALF vajui ir į tą dar

ybą įtraukti ir kitataučius. Pa
aiškino kas reikėtų padaryti, 
kad vajus būtų sėkmingas.

Dalyviai patiekė keletą klau- 
* Išimų vajaus reikalu, į kuriuos 

Centro pirmininkas malonėjo

in the national “House For Čheerful Living” eompetition spcnsored by 
the Pittsburgh Plate Glass and Pittsburgh Corning Companies.

For the front of the house above, the architects have chosen a 
well-balanced combination of glass, wood and stone that hides home 
activities^ from the eyes of passersby. For the back of the home, 

have been used to įend spaciousness to the living and ’bedroom areas. 

curtains.
r • ■ ‘ ........... ■

all 
rooms. The direct linking of 
utility, kitchen, and dining sec- 
tions savęs time and steps for 
the modern housewife. The in- 
terior living area adjoins an ex- 
terior court making a large 
recreation space.

The back wall of the house 
is almost all glass. In cooler 
climates these panels could be 
composed of Twindows — the 
prefabricated d o u b 1 e - glazed 
window unit that prevents con- 
densation, insulates a g a i n s t 
cold, and provides means for 
temnerature control.

i

Susirinkimas išrinko laikiną 
ją valdybą, būtent, pirmininku 

i ir raštininku M.

LLVIH6 iiMASTtR
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ĮVAIRŪS SKELBIMAI

MUZIKA
Dainavimas ir Pianas

ma bus panaudota šeštadienį, 
gruodžio 7 d., 9:30 v. r.

i ________
Vestuvės. Lapkr. 24 d., Juozas 

Mockus apsivedė su Stanislava 
R. Markelionyte, gyv. 331 W. 
4th St.

Vincent P. Taruška su Alena 
A. Makarevičiūte, gyv. 216 W. 

, 9th St.

Geriausias pamokas šitoj sri
ty duoda profesionali 
mokytoja p-lė Amelia 
nis, kuri turi įgijus 
mokslo laipsnius A. B.
Kreiptis į jos muzikos mokyklą:

THREE ARTS STUDIO,
480 Boylston St., Boston, Mass.

Tel. KENmore 3571
Namų, ELIot 8222

muzikos 
Tataro- 

muzikos 
ir M. A.štai scenoje pasirodo 

Marytė Plevokaitė ir 
svečius atsilankiusius, 
jau pasipilia gražiais 
kais kostiumais jaunų 

jčių. kurios šoka lietuvių tautinį 
jšokį — Kalvelį. Toje grupėje— 
Pranė Baliukonytė. Lilija Ro- 
manskytė, Veronika Ivanaus
kaitė, Rita Stakutytė. Laimutė 
Baičiūtė. Rita Vaitkūnaitė, Eve- 
Ivn Marcinkiūtė, Elena Barevi-.i * jčiūtė. Dile Dvareckaitė. Bronėj 
Palackaitė. Joana ir Elena Lu-į 
kaitės.

Iš to pat būrio prasiskiria ir 
pilnu drąsumu eiliuoja 
Veronika Ivanauskaitė 
jūnas. Tas eilėraštis 
nusako šiandienykščią 
ir lietuvių tautos buitį ir drąsi- 

' nančiu užbaigimu tvirtina, kad 
Lietuva bus laisva. Tas pat bū-i va 3719. 
rys, rodos, gyvas lietuviškas bu- 

I kietas įvairiaspalvių gėlių dai- 
i nuo ja — Kur Nemunas ir Dau
guva. Seka iš jų malonių veide
lių ir gilios širdies linksmutė — 
Gale lauko toli. Joms visa au
diencija siunčia glėbius katučių.

Rodos, tą gražią programos 
numerį neturėtum rmleisti nuo 
akių ir širdies, kaip subirėjus 
tam būreliui dainininkių prasi
skverbia pro ankščiai apgultas 
estrados duris Alvytė Averkaitė 
ir deklamuoja apie tinginį moki
nį — Raula. Tas Raulukas ir ne
rangus. tingus keltis; prausiasi, 
prausiasi ir vis panosė juoda...

Dar publika nepamiršo juokin
go Raulo, kaip štai prieš akis, 
nauja scena: duetas — Pranė; 
Baliukonytė ir Laimutė Balčiū
tė. joms kanklėmis pritaria Ona! 

, Ivaškienė. Šis vestuvinis moty-Į

CLEANING W0MEN wanted. 
40 hour week ALFRED HALE 
RUBBER CO. 26 Spruce St., 

INo. Quincy, Mass.
(15-2)

PARSIDUODA 3 šeimų na
mas 3-4-4 kambariai su vanom 

įprie pat beachų 1426 Columbia 
iRoad, So. Boston. Namas yra 
! geram sutaisyme. randų neša 
$64. į mėnesį. Kaina $5800. kas 
link daugiau informacijų kreip
kitės pas Wm. Amsie Tel. Gene- 

(IK)

Programa susidėjo iš dainelių i kutna. J. Kleinot, F. Žibutis. A. 
ir muzikos, kurią išpildė grupė Pikalienė. A. Zvarauskienė, J. 
iš tų pačių rengėjų. Akompana- į Kasper, M. Bernatonis, A. Gu- 
vo Seselė Incarnata.

Gražiai duetą sudainavo V. ir tė, O. Teputis, O. Rapolienė. E. 
F. Petraitytės ir A. Plevokaitė (Valentukevičiūtė, S. Averkienė, 
palinksmino piano - akordionu. A. Majauskaitė, A. Galvanaus- 
Programos vedėjas buvo kun. kas, P. Tuleikiūtė. P. Vasiliaus- 
A. Abračinskas. Kleb. kun. Pr. kienė, Nellie Švelnis, A. Grabi- 
Virmauskis ir kun. Dr. K. Urbo- joliūtė, E. Kuderauskienė, J J 
navičius pasakė gražias ir turi- Petrauskas. R. Lukoševičienė, 
ningas kalbeles. J. Kalendrienė.

Išaiškinus šios pramogėlės Patyrę apie šį gražų parengi-Į 
tikslą daugelis svečių ir viešnių mo tikslą prisidėjo ir šios sve- 
teikėsi prisidėti auka. Surinkta timtautės — M. Landers. W. 
$128.10. Apart šio parengimo Creed. G. D Amico.
dar buvo paaukota $32.00. Susi-į Visiems aukojusiems ir prisi
darė $160.10. ■ dėjusiems nuoširdžiai dėkoja-

Aukavo sekantieji: — Kun. me.
A. Abračinskas — $10.00; Kun.1 Kada rengėjos patyrė, kad 
S. Saulėnas $6.00. Po $5.00 — susirinkusieji parodė tikro lie- 
Kun. P. Virmauskis, p.p. R. Jan- 
kunavičiai, K. Plevokas. M. 
Vaitkunienė, p.p. William Skud
riai. Po $2.00 — O. Vengrienė, 
p.p. P. Baroliai, S. Gelzinienė, 
L. Čekanauskaitė, O. Kulpanie- 
nė, K. Starinskienė, M. Ilkevi- 
čiūtė, E. Jankauskienė. T. Švag- 
ždienė, A. Masiulytė. O. Valienė,

i V. Kontautienė, P. Piekavičienė, 
Sekmadienį, lapkr. 17 dieną, T. Slanina. P. Lingis. $1.50 —

Sodalietės. Vytės ir Choristės M. Bakunaitė. 
surengė “Arbatėlę”, kad tuomi. Po $1.00 — O. Jakimavičienė, nį kun. S. Saulėnas savo auto- 
už gautą pelną nupirkus Kalė- A. (Jakimavičiūtė) Pavone. K. mobilių teikėsi nuvežti visus pa-j 
doms dovanėlių lietuvių pabėgę- Zaletskienė. M. Treinavičiūtė, V. kelius į pačtą. Daug buvo auko- 
lių vaikučiams Europoje. Apie. Jurgelaitė, Nellie Grabijolienė. ta pinigais, bet daug buvo ir
tą. labdaringą ir mielą darbą pri- p.p. J. Akunevičiai, 
siminė kapelionas kun. K. Jen- 
kus savo laiške iš Vokietijos 
klebonui kun. Pr. Virmauskiui.
Sumanyta ir įvykdyta. Sekan- 

! čios panelės šeimininkavo šiai 
pramogėlei ir taipgi aukavo vi
sus vaišėms užkandžius: M. Va
lytė, P. Žibutytė. A. Grabijoliū- 
tė. V. Petraitytė, M. Jogminai- 
tė, N. Švelnytė. O. Kudarauskai- 
tė. A. Masiulytė, Lucy Markuns, 
L. Kleponytė, T. Nevronytė ir 
N. Pečiulytė. Taipgi ponios — 
A. Piekavičienė, J. Wisotsky ir 

i Vincas Švelnis.

su BALF direktoriais — adv. F. 
J. Bagočiu, A. F. Kneižiu, M. 
Michelsoniene ir J. P. Tuinila ir 
kitais veikėjais paruoštų BALF 
vajui planą.

Šiame susirinkime dalyvavo 
šių BALF skyrių valdybų na- 
įriai ir veikėjai: Athol, Mass. — 
i 71; Brockton — 42 ir 72; Cam- 
: bridge — 60; Lovvell — 66;
Nonvood — 22; So. Boston — 
17; Worcester — 25, 31, 62.

i nutarė
BALF

Lapkr. 22 d., mirė, miesto li
goninėje, 6 mėnesius sirgęs, An--. , . —
tanas Kmitas - Šmitas. 54 metų.' Dalyviai vienbalsiai 
gyv. Athens St. Paėjimo kauniš- i savo kolonijose ruošti 
kis. Amerikoje pragyveno 34 

i metus. Lapkr. 25 d.. 9 v. r., ta-
vajų ix> Naujų Metų.

Pirmininkas, padėkojęs BALF 
i po palaidotas iš Šv. Petro para- Centro pirmininkui kun. Dr. J. 
pi jos bažnyčios, Šv. Mykolo ka- Končiui už padarytą pranešimą 
puošė. i

Krikštai. Lapkr. 23 d., tapo; 
pakrikštytas Richardas, sūnus'

ir visiems dalyviams už koope- 
ravimą, užbaigė susirinkimą.

Pristatome Alų ir Toniką
Mes turime 11-kos rūšių alaus ir Įvairių tonikų. Mes alų ir 
toniką pristatome vestuvėms, į namus, 
ir 1

rių tonikų. Mes aių ir g j 
_ ______ j i, krikštynoms, parems $ 

piknikams Patarnavimas skubus ir mandagus. Saukite: $ 
BORIS BEVERAGE CO. |j

J. ARLAUSKAS — J. SKENDEKJS, Savininkai. į
220 E St., TėL ŠOU S141, So. Boston, Mass. S

Užsisakykite Tanike Pas Mus
Pristatom geriausį toniką 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir visokiems 

Parengimams. 
Kainas prieinamos.

Myopia Club Beverage Co.
Graften Ave« Islington Mass.

Tel. Dedham 1304-W
PRANAS GERULSKIS, Namų TeL Dedham 130b-R

i ii
i

das, R. Sadowsky, M. Jogminai- eilėraštį
— Kla- 
trumpai 
Lietuvos

Kalėdoms Dovanėlės
Pabėgėlių Vaikučiams

tuviško nuoširdumo suaukoda
mi gražią sumą, jos ryžosi su
pirkti. pasiūti, supakuoti ir iš
siųsti visas dovanėles kaip grei
čiausiai. Per jiereitą savaitę ne
maža grupė darbščių merginų 
pirkinėjo, siuvo ir ruošė ir ačiū 
poniai Valienei už užleidimą sa
vo namų, kur vyko tikra talka, 
kol tas darbas buvo atliktas ir 
dar už nuoširdų pavaišinimą 
darbininkių. Taip kad šeštadie-

Reumatiški Skausmai
Dek3nio Galinga Mostis. sudaryta 

iš daug skirtingų elementų, turi sa 
vyje galingą šilimą, šildydama ga
lingai. ištarpins Reumatiškus skaus
mus. rankų, kojų skaudėjimą ir tir
pimą. dieglius, šaltį. Daugumui žmo
nių pagelbėjo ir tamstai pagelbės. 
Nelauk ilgiaus. ale tuojaus įsigyk 
DEKEN’S OINTMENT, arba rašyki
te į dirbtuvę. Kaina 2-oz $1.00; 4-oz. 
$2.00. Ekstra didelė dėžė 16-oz. $5.00.

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

GRABORIAI

Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims yra

SOUTH BOSTON CAFE
VINCAS BALUK.ONIS,

Savininkas

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

giai patarnauja.
Soutti Boston, Mass.

p.p. P. Pe- įvairių daiktinių dovanų. Buvo 
chuliai, K. Visockienė, A. Pieka
vičienė, J. ir F. Plekąvičiūtės, M. 
Ausikaitė, V. Maslauskienė, D.

i Jasonienė. D. Barauskienė. P.' 
! Jakavonienė, A. Kalinauskaitė.
K. Trinkienė. M. Kraunelis. V.
Grudžinskas, J. Bakūnienė. E. daringas darbas atliktas ir ver- 
Galvadienė. O. Diksienė. J. Ma-'tas padėkos. Lai gerasis Dievu- 
tyza. A. Švedienė, J. Virbickie- lis atlygina šimteriopai visiems, 
nė, M. Pečiulienė, K. Jankunevi- į kurie kokiu nors būdu prisidėjo 
čius. K. Babinskienė, O. Švagž- 
dienė, E. Leščinskienė, M. Plan- 
skienė, E. Marksienė. E. Klepo- 
nienė. E. Wachack. J. Četekaus- 
kaitė, R. Šanauskienė. A. Vars-

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS BVC.
Pirmininkė — Eva Marksienė,

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

I Vice-Pirmininkė — B. GailiūnienS, 
' Prot. Rašt. — Ona Ivaškienė.

440 E. 6th St.. So. Boston. Mass. 
j 8 Winfield St., So. Boston, Mass. 
I Finansų Rašt. — B. Cūnienė, 
' 29 Gould St., W. Roxbury, Mass.

Tel. Parkway—1864-W 
Iždininkė — Ona Staniullūtė, •

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

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

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

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

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
paa protokolų rašUninkg.

•V JONO EV. B L. PA6ALPINE* 
DRAUGIJOS VALDYBA

Pirmininkas — Juozas Bvagždya, 
001 «th St, So. Boston, Maaa.

Vlce-Pirmininkaa — Pranai TuteUdi
702 E. 5th St, So. Boston, Maaa.

Prot. Ra£L — Jonas Glineckia,
6 Thomas Pk., So. Boston. Man

Fin. Rašt — Aleksandras IvaSka,
440 E. Sixth St., So. Boston, Maaa

Iždininkas—Stasys K. Griganavičiua, 
099 E. Seventh St, So. Boston, Mass

Maršalka — Jonas Zaikia,
787 E. Broadway, So. Boston, Maaa

Draugija laiko susirinkimus kas tra 
Cią sekmadienį kiekvieno mėnesio 
2 vai. po pietų. Parapijos saM) 
402 E. 7th 8L. 80. Boston. Maaa

dovanų netik valgymų, bet ir į- 
vairių šiltų: megstinukų, pišti- 
naičių. kepuraičių, batukų ir tt.

Džiaugsis vaikučiai gavę šias 
Kalėdoms dovanėles iš tolimos 
Amerikos. Tai tikrai gražus lab- 
,4 r> »1 rvn <-> rlrtuKnc nflilrtnc ir T'AV, 

tac nudplrns T.a i Diovii-

prie šio gražaus darbo. A.G.

LANKĖS!

mo proga J. Andreliūnas, ir M. 
Kapišaitis aukojo po SI.00 ka
lendoriaus fondan ir Aušros 
Vartų Švč. P. Marijos paveiks
lo fondan. J. Gailiūnas aukojo 
SI.00 už Aušros Vartų paveiks
lą.

Lankėsi Elena Slaičiūnienė. 
Atsilankymo proga nupirko 
Vytis ir Erelis knygą ir kalen
doriaus fondan aukojo S1.00.

Lankėsi M. Petrąvičienė. Nu
sipirko šventųjų Gyvenimą, at
naujino "Darbininko” prenume
ratą ir aukojo po SI.00 
doriaus fondan ir už 
Vartų paveikslą. Taipgi 
J. Uždavinys, atnaujino
ninką” ir aukojo kalendoriaus 
fondan ir už paveikslą $1.50.

Tą dieną lankėsi Karolius Jan- 
kunavičius. Atnaujino LDS na
rystės mokestį ir “Darbininko” 
palaikymui aukojo $6.00.

kalen- 
Aušros 
lankėsi 
“Darbi-

So. Boston Fumiiure C». 
Matrasai naujai perdirbami. 
Kainos pranešama iš anksto. 

380y2 West Broadway, 
Tel. ŠOU 2758

Jūsų kreditas geras. 
Pristatynuu skubiu.

S.Bara$CTi8BlrSiBB
MDTER1B PAGELBININKt 

kieTuvm uniDootiB ir 
Balaamuotojas 

Turi Notaro TstMB

254 W. Broadway
80. BOSTON, MA88.

Tai. SOUth Bšatefi 2900
BOnaus gyvenamoji vieta — 

8M Derchaatar Avė, 
TtL COLumMa 2SB7

šeštadienį, lankėsi Juozas ir 
į Marijona Kilmoniai iš Montrea- 
; lo, lydimi p-nios O. Ivaškienės. 
! Atsilankymo proga pp. Kilmo
niai atnaujino “Darbininko” 

i prenumeratą.
Tą dieną lankėsi Atholiškiai: 

kun. Pijus Juraitis, J. Andre
liūnas, J. Gailiūnas, M. Kapi
šaitis ir VI. Matulis. Atsilanky-

CASPER

>0

Res. Šou 3729 Šou 4618

Lithuanian Fumiture Co.
MOVERS — 
Insured and

Bonded 
Local & Lonj 

Distance !
Moving į

Petro Babicko Eilėniščiai
Italijoje išėjo antra laida Pet

ro Babicko eilėraščių: Toli Nuo 
Tėvynės". 101 pusi, gražiai at- 

i spausdinta knyga. Jos kaina 
$1.00. Norintieji užsisakyti šią 
knygą, kreipkitės šiuo adresu: 
V. Tūbelis. 5015’į Kenmore 
Avė., Chicago, UI.

326.323 W. Broadway į
So. Boston. Mass.

Remkite tuos profesio
nalus ir biznierius, kurie 
savo skelbimais remia 
•‘Darbininką”.

ZALETSKAS
FUNKRAL HOMB

564 East Broadway
SOUTH BOSTON, MASS.

O. A. ZaletskM, F. E. Zatetekaa 
Graborlal Ir Bateamuotojal

Patarnavimas dieną ir naktį 
Koplyčia Šermenims dykai 

NOTART PUBLIC 
Tai. ŠOU Boston 0019 

ŠOU Boston MOB
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Tajo Kalno Didvyris

bp: k”"s nraioTe.

Iš Tolimų jų Kraštų "Misijy" Apysakos Jaunimui
: t Iv k? mėtos. —
; t lur

Balduin Rambo, S. J.
Išvertė R. Krasauskas

Alfcn sas rugali O
(Tęsinys)

Felippe kalbėjo pakarto
damas kiekvieną žodį. Jo 
akys apsiašarojo pirmą 
kartą po tos dienos, kai jis 
prie tėvo lavono prisiekė 
kerštą. O, kaip tai galėjo 
įvykti! Jis uždengė svei
kąja ranka veidą ir pravir
ko, kaip vaikas.

Dabar jam viskas buvo 
atleista. Jis vos galėjo tuo 
tikėti. O, jei galėtų, jis no
rėtų grumtis su mirtimi, 
jis ją nugalėtų, kaip kad 
dažnai nugalėdavo, kad 
pradėtų naują gyvenimą ir 
atlygintų už visa pikta.
— Alfonsai. — atsiduso 

jis po valandėlės. — 
man atleisi?

Alfonsas padėjo 
peršautą dešinę ant 
pės kairės: — Taip.
Išganytojas atleidžia, tam 
ir aš iš visos širdies atlei
džiu.
— Ar atleidi tu man už 

savo tėvą, motiną, brolius, 
už savo kaimą, už Padrę ir 
už visą savo tautą?
— Taip, jie negalėjo ta

vęs neapkęsti. Jie buvo 
krikščionys ir žinojo Išga
nytojo įsakymą. Jie su 
džiaugsmu pasitiks tave 
dangaus vartuose ir amži
nai džiaugsis, kad tu pas
kutiniame akimirksny su
radai tikrąjį kelią.

Tai buvo šventa minutė, 
kai Felippe ir Alfonsas,
dovanodami vienas kitam. Niaugi laimės dainos 
paspaudė rankas ir pažiū- Iš krūtinės jaunos 
rėjo broliškai į akis. Atro- Jau pavasaris nebegirdės?... 
dė, lyg klūpotų apiplėšta, 
nukankinta ir mirti pa
smerkta baltojo kankinto
jo raudonoji giminė, bet 
prieš mirtį atleisdama ir 
garbingai 
kaip pergalėjo Kristus ant Darateis juk man laimės eilia! 
kryžiaus. Tartum skam-

ir tu

savo
Felp- 
kam

nnv -r.' 
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Pie\ ->ie
Krūmuos lakštutė jau gieda, 
Obelies žiedas svajoja.
Baltas bekrintantis žiedas.
Rūku pakalnės nuklotos. 
Miega i: rūtos ir mėtos. — 
Kiek čia tikėta, svajota.
Kiek čia mylėta, kentėta...

Petras Babickas.

Alfonso ranką ir sukniubo. 
Jo kvėDavimas ėmė užsi-

iš po drabužių veržiasi a'.l.š» 
kažkokį gražios lyties že ik- 
Lai būna pamiršta, bet tas

i lies Sovietų okupaciją Lietuva smarkiai spyrėsi pakėlimu krašto kultūros. 
Tarp kitų darbų buvo statomi tiltai ir tiesiami nauji keliai. Vieno iš tokių darbų 
vaizdą matome šioje nuotraukoje.

bėjo vakaro ore ramybės 
giesmė, giesmė meilės per
galės. kuri nemari. Tar
tum pasikartojo miškuose 
džiūgavimas, kurs skam
ba danguje, kai paklydęs, 
pražuvęs sūnus vėl suran
da kelią į tėvo namus, 
džiūgavimas didesnis už 
džiaugsmą dėl devyniasde
šimt devynių teisingųjų, 
kurie nebuvo palikę tėvo.

— Gerai, dabar galiu mir
ti, — tarė Felippe. paleido kirsti, žaizdos liovėsi krau

javusi -s. Paskutinis gyvy
bės lašas pamažu tekėjo į 
rasotą žolę

j Taip guk jo jis dar trum
pą valandėlę. Paskui su
drebėjo, sutrukčiojo kū
nas, paskutinį kartą pasi
priešindamas nepermal
daujamai mirčiai. Jis dar 
kartą pravėręs burna pra
tarė; “Mieliausias Dieve, 
aš ganiuos!” ir krito į žolę. 
Felipp? Kapote, plėšikų 
vadas, mirė.

NUBUDO 
GAMTA XjV,

Stebuklas
Pasauly daug nepaprastų dalykų, —
Didingos piramides, sfinksai, Alpės ar Niagara... 
Žiūri į jų galybę keistai nykią,
Ir sielai nuostabu, baugu truputį, gera.

Ir drauge su ana
Nubudo gamta.
Nubudo krūtinėj jausmai —
Bet ne linksmi, oi ne!
Taip jie slegia mane.
Nors pavasaris švpso linksmai.r

Kvepia žemė gardžiai.
Dvelksi oras saldžiai —
Pasaulis lyg giedras dangus... 
Oi. pavasari, tu
Dvelkįmu tuo šventu
Nuramdyki ir mano vargus 1

Niaugi tu neturi
Tokios galės, kuri
Už nelaimes didesnė būtų? 
Niaugi niekad aš jau 
Nekvėpuosiu liuosiau.
Neužmigsiu ant tavo krūtų?..

Niaugi monai tai vis —
Ir jaunystės ugnis.
Ir galingi troškimai širdies?

pergalėdama.

Niaugi man neskirta
Meilės laimė šventa.
Niaugi juoktųs taip baisiai da- 
Juodos mintys—šalin i 
Aš tikiu ateitin —

lia?..

Yra pasauly daug žavių vaizdų.
Toli ten palmės išdidžiai linguoja, 
štai kalnas, tarsi deimantas, žėruoja,
Ten prerijoj neganomi žirgai, 
Tarytum viesulas nutrypia pievą...
Štai tūkstančiai žmonių prie aukso aukurą 
Suklupę dulkėse maldauja Dievą,
Ir skleidžiasi aukų šventasis dūmas,... 
Antai toli audra ir trankos bangos,
O čia — palaimintas dausų ramumas.

Prie Alpių kalnų ji—žema, tarp vandenynų ji—maža,' 
Kodėl, kodėl taip žavi sielą gimtoji žemė mylima?

Vakaro gaisrai neapsa
komai maloniu spindėjimu 
rušvie ė niniju viršūnes, o 

kadaise taip'

I 
nusilpęs su-1 
Felippės. Tik

• I
ilgam laikui truoja savo muzikalę tekniką ir 

Jo darbas atliktas, pasiunčia gražias muzikos me
lodijas publikai, kurie jau buvo 
dainos garsų nusiųsti Lietuvon. 

Drąsiu žingsneliu perkerta es- 
baisaus" kriok- ‘r.a<u rtbaiį aPsW‘

dziusi aukstute Joana Nevierai- 
tė ir nupasakojus našlaitės iš 
Lietuvos atvykusios istoriją, pa- 
kviečią ją. — Velantiną Naujo
kaitę. pasakyti net du eilėraš
čius — Likusiai Motinai ir O, 
Lietuvi. — Aisčio. Jausmingai

Seniau pasaulyje stebuklų buvo tik septyni,
Bet aštuntasis...
Ne! Pirmas stebuklas — mano tėvynė.

Petras Babickas.

Kokias dideles ausis tu turi, mule! , sako 
mažasis Donnie Dunvviddie, 6 m. amž., žiūrėda
mas į tą gyvulį. Anas gyvulys ir turi tas ilgas 
ausis, kad geriau išgirstu, ką tas mažasis jam 
sako.

apie lcvonc, kadaise taip 
baisau' vyro, nuaudė švie
sų vainiką.

Alfonsas 
smuko šalia 
baimė dėl plėšiko sielos da
vė jam tain 
jėgų, 
dabar ir jis gali mirti.

Kažkoks malonus jaus
mas užliejo jauną jo sielą. 
Kai išvengė L__________
lio — jis džiūgavo, kai už
mušė jaguarą — didžiavo
si, dabar j=s nugalėjo plė
šiku vadą Felipnę Kapotę. 
Tai didžiausias darbas jo 
gyvenime. Išganytojas ir 
misijonierius juo paten
kinti. Jis daugiau nieko ne- mirties valandoje”. Nakti- 
norėjo, kaip tik kuo grei- i * ' j- —
čiau atsidurti pas juos, 
gražiame danguje. Ten bus 
geresnė tėvynė už šv. Liu
ciją. ten jis vėl eis Kris
taus procesijoje, kaip šo
kėjas...

Jo kūnas degė. Neteko 
sąmonės. Tamsi naktis už
slinko ant abiejų: mirusio 
ir merdėjančio.

! Vidunaktį Alfonsas dar 
pabudo. Pini jos ir upelis 
slėnyje šlamėjo taip tyliai nas. 
ir švelniai, lyg 
sparneliai plasnotų ore. nepasakoja nei gražių nei 
žvaigždelės žibėjo taip ----1—m11---- --
ryškiai, lyg būtų šviesios 
žvakutės, nešamos šven
tųjų dvasių ir artėjančios 
prie jo, kad jam šviestų 
kelyje i dangišką Tėvynę. 
Žaizdos nebeska u d ė j o, 
drugys nebekrėtė. Kūnas 
jau 
su siela.

J amžinąją Tėvynę!
Tėvynė! Stebuklingas žo- kad plėšikų vadas Felippe 

dis! šioje vargingoje že- Kapote žuvo. Išgirdę tą ži- 
mėje šis žodis skamba dan- nią visi lengviau atsikvė- 
giška giesme. Bet čia yra pė.
tik laikinoji tėvynė, tik a 
uos tėvynės — aukštai, už so turtus pasakos sklydo 
[žvaigždžių, palyginimas.

Alfonsas pradėjo mels- tebesklysta ir sklis tol, 
tis: “Šventoji Marija, Die- kol žmogaus širdį kankins 
vo Motina, melskis už mus aukso troškulys, 
nusidėjėlius dabar ir mūsų) (Pabaiga)

Lietuvių Liaudies Meno Vakaras 
PUIKIAI PAVYKO

Pradžia 7-tame pusi.

nes 
tėn 
lai. 
būrys susilaukė ypatingo publi
kos pamėgimo ir ]>agyrirno. u- 
rėjo pakartoti.

Čia nutrūko programas pei
kiu minučių |>ertraukai.

Antroji programos dalis t.i.e- 
io labai gražiu numerių:, būtent: 
Kupolis — šokis: Ką močšute 
paderei. liaudies daina- Blezdin
gėlės, tautinis šokis ir labai 11a- 
s'škai atliekamas. Gėlių valcas, 
šokis su labai Įvairiaspalviais 
i tas:puošimais; Mūsų Žolinėi ai, 
daina su šokiu: Snaignolių šo
kis, kurį gražiai atliko: Dar: tė 
Averkaitė, Eleonora žaleekairė, 
Marytė Prakapaitė. Milda Mar- 
tinkaitė. Maryte Plevokaitū ir 
Flena Ja.neli’naitė. Čia p°t V n- 
da Griganavičiūtė gražini su vai
dino Lėlės “Lopšinę”. Sekė Dar
želio šokis ir šioje antro ie prog
ramos dalvje labai gražiai vai
dino Rūtelė Kilmonvtė — Lietu
vos Motinos sunkiąją dalią, kuri 
pravirkdino ne vieno lietuvio ne 
tik karšta ašara akis, bet ir šir
dį. Ji čia ir prakalbą pasakė pa- 
triotingiems ir tautos išga
moms. kurie dar nesigėdi reikšti 
džiaugsmo, kad Lietuva neša 
nelaisvės ir pavergimo na';tą. 
Antras jos pasirodymas š oje 
programos dalyje buvo suvaidi- 
nimas “Dainavimo Pro1- so- 
riaus”. Gana gražiai pralinks
mino ašarotus ’’eidus ir vt! u- 
kėlė linksmo juoko.

Baigiant paskutinius kelius 
numerius išsirikiavo mažesnių
jų (ne mažiausių!) mergaičių 
grupė su Amerikos žvaigždėto
sios vėlevėlėmis ir jos su plas
tiškais judėjimais išpildė God 
Bless Amerika, Lietuviais esa
me mes gimę, Eisim Broleliai 
namo... Čia pro tirštą artistų es
tradą pasirodo priekyje Rūtelė 
Kilmonytė ir atsisveikina Bosto
niečius. Ją apdovanoja gražia 
gėlių puokšte ir jos akompanis- 
tę p-lę Jokubauskaitę gražiu 
corsage. Jaunoji artistė Rūtelė 
Kilmonytė, pareiškė p.p. Ivaš- 
kams didelę padėką ir taipgi jų 
rėmėjams, nes tas darbas yra 
ne tiek jų asmeniškam reikalui, 
kiek lietuvių tautos gerovei ir 
Lietuvai.

Grupės orkestroje grojo: pia
no — Lilija Romanskytė ir Algi
mantas Ivaška; smuiką — Ele
na čenčiūtė ir Veronika Iva
nauskaitė: akordionu — Pranė 
Baliukonytė ir Rymantas Ivaš
ka.

Programai užsibaigus ir iš kė
džių pakilus svečiams ir vieš
nioms matėsi labai daug gražių 

: veidų ne tik iš Bostoniečių, bet 
ir iš toliau. Tokie vakarai tikrai 
kelia lietuviškus jausmus iš 
miego ir ypač šiuo momentu, 
kada centralinės organizacijos 
paskelbė didžiulius vajus, prisi
deda prie sukėlimo jausmų savo 
tėvų žemės vadavimo reikaluo
se. Lai Dievas stiprina sveika
toje šio parengimo rengėjus pp. 
Ivaškus ir jų bendradarbius!

Rap.

I

Ba-

Į Perstatoma viešnia iš MonLre- 
al, Kanada, Rūtelė Kilmonytė ir 
jos akompanistė Anelė Joku- 

i bauskaitė. Perstatė labai vyku
siai (kaip senė!), Alvira Aver- 
kaitė. Viešnia Rūtelė Kilmony
tė pasirodė tikrai artistiškai ir 
patriotiškai. Ji pasveikinus Bos
toniečius apdainavo Lietuvos 
Brolelį, kuris pavergtas, kanki
namas kalėjime, ištremtas Sibi
re ir kuriam atimta laisvė... Se
ka angliška daina ir šoki:
lėtas. Jai publika pro ašaras 
šypsodamosi pasiunčia pluoštą 
pagyrimo katučių. .Jos akompa
nistė tikrai pasirodė ir graži ir 
gabi. Ji savo grakščia figūra 
gali pasiųsti ne vieną jaunikaitį 
į sapnų pasaulį.

Dar anas vaizdas neužgeso a- 
kyse, kai žiūrėk pasipilia jau
nųjų mergaičių grupė, kurios 
muzikos lydimos pildo žaidimų 
vainiką. Staigiai sustoja ir iš jų 
būrio išeina į priekį Rūtelė Pra- 
kapaitė ir drąsiai paeiliuoja — 
Lietuvaitė. Kitos tame būryje: 
Rūta Barevičiūtė, Rita Kumpai- 

, te. Vanda Griganavičiūtė. Alvi
ra Averkaitė, Marytė Plevokai- 
tė. Lilija Janušaitė, Pranė Da- 

Inieliūtė, Elena Ivanauskaitė, 01- 
ga Grigaliūnaitė. Suzė Bernotai
tė ir Felytė Rudytė. Jos išpildo: 
Lai gyvuoja Lietuva. Pasėjau 
žilvitį, Kiškelį ir dar kelias. Tai 
priminė Lietuvos sekmadienio 
popietį, kai ant žalio dirvonėlio 
sukdavom ratu.

* *

veržiasi tas lietuviškas balsas iš 
jaunos krūtinės ir virkdo visą 
audienciją. Ir kur tos ašaros ne- 
riedės. juk tai gyvas paveikslas 
lietuviško kraujo, kuris tūks-' 
tančiais panašių aukų buvo iš
tremtas į Sibirą, į Vokietiją ir j '
išniekintas, išdraskytas tėvų že-! Pasikeičia scenos vaizdas — 
mėje Lietuvoje. Gailesčio jaus- štai prieš mūsų akis raudonam 
mas drasko krūtinę... Čia prasi- fone sidabriniai įrašyta — Die- 
veria durys ir juodais valionais ve Saugok Lietuvą. Iš šalių pri- 
apsigaubusios lengvu žingsne-' eina dvi mažos mergytės ir jas į 
liu įžygiuoja būrelis Lietuvos seka angelas ( jis buvo Rūtelė 
gedėtojų ir daina išniūniuoja — Kilmonytė), ir gieda “Avė Ma- 
Oi varge, varge. Jos atlieka ria”. Jai akompanuoja Anelė Jo- 
plastiškais judesiais. Jų tarpe:, kubauskaitė. Po to seka angliš- 
Alvira Averkaitė, Vanda Grigą- kai Marijos giesmė. Tai primi- 
navičiūtė, Milda Martinkaitė,' nė audiencijai, kad šalia patrio- 
Marytė Plevokaitė, Lilija Janu- tizmo ir tautinio meno, reikia ir 
šaitė ir Joana Nevieraitė. Čia, Dievulio paprašyti, kad Jis pa- 
pat iš to būrelio išsiskiria Milda dėtų Marijos globa Lietuvai ir 

’ ‘ ' —> ir deklamuoja pa- vėl atgauti žmogaus teises, kad
Aušo diena, drąsinantį eilėraštį apie Lietu- ir lietuvis galėtų džiaugtis lais

vą, kad ji kelsis laisvam gyveni-(voje tėvynėje ir be baimės gar
niui.

Pasirodo gražus būrelis mer
ginų, kurios susmeta šokti — 
Kepurinę. Tai Lietuvos pabaig
tuvių šokis, kai rugius nuplau
na ir jaunimas linksminasi, tai 
ano sezono linksmas prisimini- 
mas. Kauang. s.auu.u, , elis jfe krajpos. jfe da.
rinę demostruoja savo plasti- ro R u( tokio šaus kas a 
kai. todėl ir vadinamas Kepun- ■ ,aukjama jver.
nė’. Tai rimtas sokis. Us ne1audina.

Čia pasirodo pati vedėja ir štai jų tėvas sako, kad jie taip 
perstato savo meno srityje ben-'turi daryti — kala į grindis ku- 
dradarbę p. Lucę Zaikienę - Pi- lokais, ir jie tai daro. Vienas ki- 
liponytę, kuri pasirenkant pa-[tas ir eiles sako, "tik ių niekas 
siunčia publikai net tris žavėti-' negirdi, nes visa publika skie- 
nas daineles. Ji su lietuvišku džia juokais. Tame būrvje buvo 

i — Vai šie: Lucvtė Zaikytė, Daratukė 
Mergyte jaunoji ir Mažeikaitė, Levosė (Trečiokai- 

svajonių

nės musės sušnibždėjo jam 
'tylų “Amen”. Alfonsas nu
sviro į žolę.

Šalia mirusio plėšiko ra
miai užmigo amžiams ir jo Martinkaitė 
nugalėtojas. . 
skaisčiai žibėjo saulė, čiul
bėjo paukščiai. Auksinė 
šviesa apsiautė pini jų ir 
palmių viršūnes ir abu prie 
kalnelio mirusiu.

Tolumoje kėlė į dangų 
savo uolėtą galvą Tajo kal- 
__ . Miškas stovėjo kur- 

angelų čias ir tylus. Jis niekam

bintį Aukščiausiąjį.
Štai “didžiausieji” artistai 

prasiverži į scenos aikštę. Tai 
nuo 2 iki 4 metų amžiaus. Jie 
sustoja. kit”s pataiso palvdo- 

’ vės, ir jie nildo programą. Pildo 
taip, kaip jiem dar prisimena jų 

™ mokytojos įkaltas tas ar kitas
Kadangi jos šiaudinę kepu-! . ilP da-

taip baisių paslapčių. Tik prie 
nežinomo misijonieriaus 
(kapo fygų medžiai šlama 
graudžią kapų giesmę. 

I Farmeriai rado stepėse 
pabalnotą negyvą arklį. 
Balnas buvo apvarvėjęs 
krauju. Iš to jie suprato, kostiumu dainuodama 

rengėsi atsisveikinti ir tuojau visa pietinė Bra- pūtė, pūtė;
Sėdžiu... svajonių pasiilgimo tės) Francario, Poviliukas Mar- 
širdžiai mylimojo ir jos švelnaus tinkus. Felytė Prakapaitė, Ste- 
balselio skambanti melodinga fanija Bernotaitė, Pranukas A- 
dainelė, stačiai žavėjo. Rodos, verka. 
du mylimuoju viens kitam lai-, rodos. Nevierų dvynukai, 
mę žadėjo. Jai akompanavo rim
tai nusiteikusi muzikos mokyto- • gaičių būrys ir jos gana gražiai 
ja p-lė Amelia Tataronytė. [pašoka žemaičių 

Čia vėl klasiškas Lietuvos šokamas vestuvėse.
meno tautinis šokis — Kubilas.' 
Jį šoka augusių mergaičių būre
lis ir joms sekasi. Tai rimta de- lazdomis miklių berniokų, kurie 
.monstracija Lietuvos tautinių *..................................“
j šokių plastiškumo.

zilija, Uragvajus, Argenti
na ir Paragvajus sužinojo.

Bet apie Tajo kalno auk-

toliau, jos dar ir šiandien

Leonardas Janusas ir

Vėl pasipilia augusiųjų mer-

Jonkelį, kuris 
Dar joms 

nespėjus pasiskirstyti, kaip čia 
pat išsipilia smarkus būrys su

pradeda šokti Mikitą. Gražūs 
berniokai, tik kaž kas įtartina.

D1SENFRANCHISED — C>- 
serving eJection rules. Pocc'i- 
ie impstiently waits cutrioe 
the election booth as his 
master votes in Chicago. Tr.e 
pet appears to fecl slightfd 
that he is not considercd or.a 

ęf the eiettorute.




