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Pereitą sekmadienį, gruo
džio 8 d. Lawrence ir Lo
pely įvyko dideli lietuvių 
susirinkimai - prakalbos 
Lietuvos vadavimo reika
lui. Abiejose vietose pra
kalbose kalbėjo iš Euro
pos nesenai atvykęs Dr. 
Kazlauskas. Susidomėji
mas buvo didelis. Lavv- 
rence dalyvavo apie 200 
žmonių ir Lietuvai vaduoti 
buvo surinkta apie 200 do
lerių. Lowely dalyvavo 
virš 200 žmonių ir buvo su
rinkta apie 230 dolerių.

Lawrence prakalbas su
rengė Amerikos Lietuvių 
R. Kat. Federacija, o Lo- 
vvely šias prakalbas suren
gė kun. klebonas Pr. Stra- 
kauskas. Ir Lavvrence ir 
Lowellyje dar dauguma 
lietuvių yra iš Dzūkijos 
krašto. Dr. Kazlauskas, 
būdamas pats iš Dzūkijos, 
šių miestų lietuviams nu
pasakojo ir jų gimto kraš
to naujienas, kurios juos 
labai suįdomino.

Lewis įsakė Angliakasiams
Grįžti Į Darbų

VVashington, D. C., gr. 9 
— John L. Lewis, anglia
kasių unijos pirmininkas, 
pereitą šeštadienį po pietų, 
isakė visiems angliaka
siams tuojau grįžti į dar
bą.

Tuojau po tokio Lewis į- 
sakymo valdžia atšaukė 
visus suvaržymus: trans- 
portacijos, prekių gabeni
mą, aptemdymą ir tt. Vi
sas kraštas grįžta į norma- 
!ę tvarką.

John L. Lewis įsakė dar
bininkams dirbti tomis pa
čiomis sąlygomis, kaip jie 
dirbo prieš išėjimą, iki ba
landžio 1 d., 1947 m. Iki to 
laiko bus vedamos dery
bos, kad be streiko susi
tartų ir pasirašytų naują 
sutartį.

i Prezidentas Truman at
kaukė savo kalbos trans
liavimą.

į Kaip žinoma, John L.1 
Tjewis yra nubaustas $10,- 
000 už nepaklausymą teis
mo įsakymo ir angliakasių 
unija nubausta $3,500,000. 
Lewis ir unija apeliavo į 
Aukščiausiąjį Teismą. į 

Kasyklos yra valdžios 
kontrolėje, bet spėjama, 
kad valdžia greitu laiku 
jas gražins savininkams. !

Laikinai valdžia kontro-' 
iliuos anglies pristatymą J 
Pirmenybę turi ligoninės 
ir kitos sveikatos įstaigos,: 
taip gi ir vartotojai gyve-j 
inimui namuose. Bet už ko
kios savaitės, kaip tik atsi
ras daugiau anglies, kon

trolė bus panaikinta.

I

(T Lietuvos - Neužmiršk, Lietuvi!f

Šv. Kazimiero relikvijos slaptame klierikų su
sirinkime. — Šveicarietis. kurs įsimylėjo į Lietu
vą. — Dail. Žmuidzinavičiui 70 metų. — Pirmoji 
lietuvių dailės paroda Vilniuje. — Kiprui Pet
rauskui 00 metų. — Apie Zikarų, kurs sukūrė 
Lietuvos nepriklausomybės paminklų. — Filo
sofas ii kapo laimina mūsų pasiryžimų kovoti. 
— Venancijus Ališas apie laimę ir ašaras. — 
Kauno našlaičių tėvas. — Apie buvusį prezi
dentų Dr. K. Grinių. — Ateitininkų himno kūrė
jas mirė per laidotuves kalbėdamas prie kapo.

Katalikai Kunigai VokieH jo
je Nepasidavė Naciams

Vokietija — Militarinės 
valdžios tyrinėjimai įrodi
nėja, kad nei vienas iš i 
2500 katalikų kunigų 
Wuerttemberg - Baden ir 
Hesse provincijose nepasi
davė nacių propagandai 
bei įsitikinimui, ir todėl 
gali laisvai darbuotis. Ba
varijoje, Vokiečių de-naci- 
fikacijos teismas rado, 
kad tik 17 kunigų iš 7000 
parodė šiokį - tokį palan
kumą Hitlerio tvarkai.

Bendra išvada tokia: ma
žiau kai du kunigu iš kiek
vieno tūkstančio vokiečių 
kunigų šiose apylinkėse 
buvo suklaidinti, kuomet 
dauguma vokiečių nors ir 
prievarta priėmė nacių 
partijos dėsnius.

Militarinė valdžia ir kai 
kurie nekatalikai dvasi
ninkai labai aukštai verti
na katalikus kunigus už jų 
vieningą protestą prieš 
nacių propagandą ir takti
ką Vokietijoje.

DEŠINIEJI LAIMĖJO CIO 
RINKIMUS SEIME

Jungtinių Tautų oficialai, kuriems pavesta su
rasti vieta, kur būtų įsteigta Pasaulio Valstybių 
sostapilis, šiuo momentu studijuoja Arbor Arbo- 
retum, arti Media, Pa. Iš kairės į dešinę: Sir An- 
gus Fletcher,England; Nikolai D. Bassoo, Rus- 
sia; ir Isaac N. P. Stokes, U. S.

Prezidentas Sudarė Komisi- 
jį Prieš Rasinę Heapyfcantį

Washington, D. C. — 
Prezidentas Truman suda
rė komisiją, kurios parei
ga surinkti žinias ir kovoti 
prieš religinę ir rasinę ne
apykantą.

Maišo Į Vokietiją

VVorcester, Mass., gr. 9— 
Pereitą šeštadienį užsibai
gė CIO valstybinis seimas. 
Dešinieji neįsileido nei vie
no komunisto arba jų pa
keleivio į valdybą.

Šiame CIO metiniame 
valstybės seime kalbėjo ir Kinija, Colombia ir Olan- 
Senatorius Saltonstall.

CIO seimas, baigdamas ■ 
seimą, priėmė rezoliucijas,’ 
būtent: atsišaukti į Prezi
dentą Truman, kad palai-: 
kytų “įšaldytas” nuomas. 
ir į Gubernatorių Brad- Į 
ford, kad pravestų įstaty-į 
mą “įšaldymui” 
valstybėje; vesti 
prieš linčiavimą. 
atsišaukti į Prezidentą ir 
Kongresą, kad grąžintų j 
prieškarinę mo k e s n i ų Į 
(tax) struktūrą ir kad bū
tų galima atskaityti iš pa
jamų šeimų ir šelpiamųjų 
užlaikymui.

CIO pirmininku vėl iš
rinktas Joseph Salerno.

jas balsavo Prancūzija, 
Čile, Guatemala, Meksika, 
Norvegija, Panama, Len
kija, Rusija, Baltgudija, 
Venezuela ir Jugoslavija. 
Preš balsavo — Jung. Val
stybės, Didžioji Britanija, ! « « • •

‘dija. Belgija susilaikė nuo 
; balsavimo, o Kuba balsavo 
į prieš diplomatinių ryšių 
' nutraukimą ir susilaikė 

" nuo balsavimo dėl maisto 
embargo.

nuomų; 
kovą 

Taipgi

AngRakasiai Gcjžta Dar
ban—Priešinasi 

Bausmėms

Junqtinių Tautų Komisija
Už Nutraukimą Ryšių 

Su Ispanija

ARKIVYSKUPAS RAGINA 
GRĮŽTI PRIE DIEVO DĖL 

TAIKOS PASAULYJ
Weston, Mass. — Pereitą į 

šeštadienį, gruodžio 7 d.,|
J. E. arkivyskupas Ri-Į tautiniuose

“Pirmoji anarchijos

TRYS MILIJONAI 
KNYGŲ

Senai, dar kai Lietuva 
buvo caristinės okupacijos 
auka, kai krašte buvo per
sekiojami knygnešiai, 1889 
metais Kauno seminarijos 
klierikas Paulius Šilinskas 
iš Vilniaus parsivežė Šv. 
Kazimiero relikvijų, sudė
jo jas į paprastus misingo 
kryželius ir padalino de
šimčiai savo artimiausių 
(draugų. Visi jie sudarė 
slaptą draugijėlę, pasiža
dėdami gaminti religinę 
lietuvių literatūrą, rinkti 
lėšas lietuviškų knygų iš
leidimui.

Tai buvo pirmas bran- 
duolis iš kurio išaugo gar- 

jr! šioji Šv. Kazimiero knygų

Washington, D. C., gr. 9 
— Karo sekretorius Pat- 
terson praneša, kad ko- 
greičiausia pasiųstų dau
giau kaip 300,000 tonų 
maisto į Jung. Valstybių 
zoną Vokietijoje.

Kritiškas maisto trūku
mas susidarė daugiausia 
dėl jūrininkų streiko.

Lake Success, N. Y., gr. 9 
Jung. Tautų politikos ir 
saugumo komisija užgyrė 
11 balsų prieš 6 pasiūlymą, 
kad visi Jung. Tautų na
riai nutrauktų diplomati
nius ryšius su Ispanijos 
Franko valdžia ir nutrauk
tų maisto importavimą iš 
to krašto.

Už pasiūlytas rezoliuci-

Į VV’ashington, D. C. —An
gliakasiai grįžta darban, 
bet jie priešinasi mokėti 
bausmes, kurias jiems už
dėjo kasyklų savininkai 
su valdžios pritarimu.

Sakoma, kad tokių baus
mių, kurios yra uždėtos 
kiekvienam darbininkui, 
bendra suma susidaro 
$5,000,000. Bet labai abe
jojama, kad tos bausmės 
bus kolektuojamos.

Plfšikii Sužeidė Čekoslova
kijos Konsulato Pareigūną
New York, N. Y. — Ke- 

turi plėšikai užpuolė ir pei
liais sužeidė Joseph For- 
man, Čekoslovakijos kon
sulato pareigūną. Jis ėjęs 
į namus.

Žuvo 116 Žmonių Atlanta
♦

Atlanto, Ga., gr. 9 — 
Anksti šeštadienio rytą 
kilo gaisras Winecoff vieš- 
butyj, kur 116 žmonių žu
vo ir sužeidė daugiau kaip 
100. Tai buvo baisus vaiz
das, kai iš smarkiai degan
čio namo, 15 aukštų, šoko 
žmonės pro langus. Dau
guma jų užsimušė, o kiti 
mirtinai sudegė.

Gaisro priežastis kol kas 
neišaiškinta.

Rusai Nenori San 
Francisco

I
1gruodžio 7 d., i nedorybės priežastis tarp- leidimo draugija. Jos įsta- 

santviniinop tus oficialiai įregistravo 
chard J. Cushing, D. D.,|buvo tai sukilimas prieši^aun? ^^£natonu®. 
.......... — ■ * • • ■— ■ - - - L galimybės i novkinas 1906 m. spalių 16

................. - 3 | d., o steigiamasis susirin- 
ligos,*lcaip~tik ^įžtrat^i^in?as į^įo tų pat metų

kalbėdamas Naujos Angli
jos Katalikų Studentų Tai
kos Federacijos seime, Re
gis Kolegijoj, • pareiškė, 
kad “moderniškas sukili
mas prieš Dievą ir Jo įsta
tymus” išaugino Hitlerio, 
Mussolinio, Japonų milita- švietime, politikoje, bizny- 
ristus, ir totalitarinizmo, je, valdžioje, 
racizmo ir imperializmo i niuose santykiuose,” 
teorijas, kurios užtraukė! pridėjo, 
baisias kančias pasaulio! šiame seime 
žmonijai. '400 atstovų.

DieVą, ir nėra 
visiškai išsigydyti nuo tos

pasauliui per- 
apie Lietuvos 
teisę į nepri- 

gyvenimą. Jau

tų spalių 14 d. būrelis susi
pratusių lietuvių mokslei
vių tam pasipriešino, atsi
sakydami maldą kalbėti 
rusų kalba. Daugelis jų 

i buvo nubausti, bet tai bu- 
Įvo pradžia jaunųjų inteli- 
igentų stipresnės kovos dėl 
Lietuvos žmonių teisių ir ji 
uždegė didelį entuziazmą, 
eilėje busimųjų Lietuvos 
vadų.

Šiemet 50 m. sukaktis 
nuo to įvykio.
DU SUKAKTUVININKAI 

ŠVEICARIJOJE
Retas užsienietis yra 

taip pamilęs Lietuvą, kaip 
'šveicarietis prof. Juoz. E- 
! retas. Dar Didžiojo karo 
;metu talkindamas būreliui 
lietuvių patriotų, susispie
tusių Šveicarijoj, prof. J. 
Eretas savo gabia plunks
na stengėsi 
duoti žinią 
kančias ir 
klausomą
1919 m. jisai prancūzų kal
ba parašė išsamią 480 pusi, 
kngą apie Lietuvos praei
tį, apie lietuvių kultūrą, 
pavadintą “L Lithuanie”. 
Vėliau persikėlęs į Lietu
vą, vedęs lietuvaitę, profe
soriaudamas Lietuvos uni
versitete, drauge daug ra
šė lietuvių spaudoje, daug 
dirbo Lietuvos katalikiško 
jaunimo tarpe ir garsino 

i Lietuvos vardą užsienį. 
(Prof. Eretui šiemet, spa- 
įlių mėn. suėjo 50 metų 
amžiaus, šiuo metu jis gy- 
jvena Šveicarijoje ir profe- 
'soriauna vienoje mokyklo
je-
— Kitas mūsų brangina

mas sukaktuvininkas da
bar taipgi gyvenąs Šveica
rijoje yra Dr. Edv. Turaus
kas, žinomas Lietuvos lai
kraštininkas, įgaliotas mi-

Tęsinys 5-tame pusi.

ilapkr. 30 d. Taigi šiemet 
sueina 40 metų nuo oficia
laus šv. Kazimiero draugi
jos įsteigimo. Vien per pir
muosius 25 savo gyvenimo 
metus draugija išleido 530 
įvairius veikalus, sudaran
čius trijų milijonų tiražą!

dalyvavo j Ši liaudies švietimo įstai- 
’ga, kurios net caro žanda- 

---------- Į rai nedrįso uždaryti, buvo 
i likviduota okupantų bolše-i 
'vikų, konfiskuojant jos vi-j 
są sunkiai surinktą nuosa-į 
vybę ir nuskriaudžiant;
uunsuanuius imtinių.

I 
Lai Gerasis Dievulis su-; LIETUVIŠKO  JI

MOKSLEIVIU 
REVOLIUCIJA

Norėdami greičiau suru
sinti Lietuvą caro valdi
ninkai versdavo lietuvius 
moksleivius vaikščioti į 
cerkvę ir mokykloje kalbė
ti maldą rusiškai. 1896 me-

prie Dievo,” sako J. E. ar
kivyskupas Cushing.

“Negali būti pastovios 
taikos nepripažinus Dievo

ir tarptauti- 
jis

PIRMASIS BOSTONO KATEDROS 
KLEBONAS PALAIDOTAS

Sekančią dieną po J. E..les gedulingas šv. mišias ir;tūkstančius žmonių. 
Vyskupo Louis F. Kelleher pasakė pamokslą. I
laidotuvių iš Švento Kry- _
žiaus Katedros, mirė Bos-i teikia jo darbščiam tarnui! 
tono katedros pirmasis ■ amžiną ramybę, 
klebonas, Prelatas Tho-1 
mas Reynolds.

ĮPrelatas sirguliavo per 
kelias savaites šv. Marga- 
retos ligoninėje, Dorches- 
ter. Jis sugrįžo į kleboniją jy Cabot Lodge, Jr., respu- 
iš ligoninės tik vieną dieną blikonas 
po a. a. Vyskupo Kelleher; rinktas 
laidotuvių, būtent, antra-1 
dienio rytą ir tą vakarą 
mirė klebonijoje.

A. a. prelatas buvo įžy
mus asmuo ir visų žmonių 
mylimas. J. E. arkivysku-

i Išrinktas Senatorius Lodge 
Grižo Iš Vokietijos

New York, gr. 9 — Hen-

Lake Success, N. Y. — 
Rusijos atstovas Saksin 
pareiškė, kad jeigu Jung. 
Tautų atstovai nubalsuotų 
perkelti savo centrą į San 
Francisco, tai Rusija išei
tų iš Jungtinių Tautų.

Taip baisus yra rusams 
San Francisco, Cal.

senatorius - iš- 
iš Massachusetts, 

po trijų savaičių lankymo
si Vokietijoje ir kituose 
Europos kraštuose, vakar 
grįžo lėktuvu į La Guardia 
Field.

__ __ j. k. arkivysKu- Jis sakė laikraštinin- 
pas Cushing, tapęs Bosto-įkams, kad jis rinkęs žinias 
no vyskupijos ganytoju, 
paskyrė Prelatą Reynolds, 
Katedros klebonu, nes 
pirm to Katedra buvo Bos
tono vyskupo . parapija. 
Per dešimts metų Prelatas 
Reynolds buvo vienas Bos
tono Namų Vyriausybės 
narių. Jis daug pasidarba
vo pastatymui naujų val
džios namų, Housing Pro- 
jects. Bostono apylinkėje.

Prelatas Thomas Rey
nolds iškilmingai palaido
tas pirmadienio rytą. Ar
kivyskupas Richard J. Cu
shing atgiedojo pontifika

iš politinio, ekonominio, ir 
militario gyvenimo Euro
poje.

Graikai Užsimojo Surinkti
12 Milijonų Šelpimui

New York, N. Y. — Grai
kų šelpimo fondas užsimo
jo surinkti 12 milijonų do
lerių savo žmonių šelpimui 
Graikijoje.

Graikų šalpos vajaus 
pirmininku pakviestas ir 
apsiėmė Herbert Hoover, 
buvęs Jung. Valstybių 
Prezidentas.

Byrnes Ragina Sumažinti Karo 
Jėgas Okupuotuose Kraštuose
New York, gr. 9 —Jung. 

Valstybių valstybės sekre
torius Byrnes pasiūlė ke
turių didžiųjų ministerių 
tarybai, kad Amerika, Bri
tanija, Rusija ir Prancūzi
ja sumažintų savo okupa
cines karo jėgas Vokieti
joje, Austrijoje, Lenkijoje 

I ir Balkanuose.
Šis Byrnes pasiūlymas 

buvo netikėtas Rusijai, 
nes ji turi daugiausia ka
riuomenės okupuotuose 
kraštuose.

Spėjama, kad Anglijos 
užsienio sekretorius Bevin ventojams laisvai ir nevar- 
stipriai parems Byrnes žomai apsispręsti ir išsi- 
pasiūlymą. Tačiau Rusijos rinkti 
užsienio ministeris Molo- vyriausybes.

tovas kol kas tyli dėl tokio 
Byrnes pasiūlymo. Jis ben
drai nori Vokietijos, Aus
trijos ir kitų kraštų klau
simą atidėti kitam minis- 
terių susirinkimui.

Sekretorius Byrnes savo 
pasiūlyme nepriminė Lie
tuvos ir kitų Pabaltijo 
valstybių, kurias Rusija 
yra okupavus ir juose lai
ko daug savo kariuome
nės. Lietuva ir kiti Pabal
tijo kraštai reikalauja, 
kad Rusija ištrauktų savo 
kariuomenę ir leistų gy~

sau demokratines
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PON1A ROOSEVELTIE- 
NĖ GINA TREMTINIŲ 

TEISES

vedamajam straipsnyje iš

skyriuje, kur 
socialiniai ir 

dalykai.

fore them. Būt no place of asy- 
lum has yet been offered, 
though the human material 

javailable is fii-st-class, and 
Imany nations are suffering 
from human shortages.

LIETUVIŲ AKCIJA 
UN SESIJOJE

Vyriausio Lietuvos Iš-

IR ANGLIJOJE PRISIMENA 
BALTIJOS VALSTYBES

2

• lapkričio 11, 1946, ir dau- laisvinimo Komiteto akci- 
gelyje kitų didžiųjų Ame-!j* Jungtinėse Tautose są- 
rikos laikraščių. tremtinių reikalais

Lietuvos Ministras Wa-buvo aprašyta Amerikos 
shingtone, p. P. žadeikis, sPau^>-f^u<*įine iW- 
pasiuntė padėkos laišką sa* New York Times ko- 
lietuvių tremtinių vardu rnunikatą is Lapkričio 22, 
Poniai RooseveltieneL Sa-

Amerikos spauda plačiai 
paminėjo ponios Eleano- 
ros Rooseveltienės akciją 
Jungtinių Tautų sesijos 
trečiame 
svarstomi
humanitariniai
Laike debatų sąryšy su In- 
ternaticnal Refugee Orga
nization įsteigimu. Ponia 
Rooseveltienė savo kalbo
je lapkričio 8 d., 1946. drą
siai atkirto Sovietų dele
gato A. Višinskio teigimui, 
kad nenorintieji į savo 
kraštus grįžti tremtiniai 
yra fašistai — pro-naciai, 
ir jiems turi būti sulaiky
tas pagalbos teikimas. 
Laikraštis VVashirigton 
Post iš lapkričio 9, 1946. 
aprašo p. Rooseveltienės 
kalbą sekančiai:

vo laiške iš lapkričio 18, 
1946, p. Rooseveltienė pa
dėkojo Lietuvos Ministrui * Lake N. Y. Nov. 21—
už laišką, ir pareiškė vii-The pr----------- rreetttemrrrt in
ties, kad jos pastangos western Germany, <rf 78,000 
“visuomet užsitarnaus lie-i Lithuanians who “wiah to rie
tuvių paramos”. tum to their homeland, bot not

SIMPATIJOS PABALTES 
TREMTINIAMS AMERI

KOS SPAUDOJE
Intemational

Organization

speech in which he prociaimed 
his peaceful intentions towards 
the world. It will take more 
than one speech of Stalin's to 
destroy the gloom and uncer- 
tainty which rests over the 
world... (Col. 1716).

“...I know that in the lašt 20 
years it has been the fashion to 
deride the Treaty of Versailles,

London (LAIC) — Britų 
Parlamento Atstovų Rū
mų debatų stenogramose 
(Hansard), vol. 427, No. 
202, 1946 m. spalių 23 d., 
teko užtikti atstovo Gam- 
mans iš Hornsey kalbą. 
Tarp kitko, jis pasakė:

“ It is undeniable that Russia 
has blocked every attempt at'
intemational cooperation... Fur- very largely as the result of 
thermore, today the Russians clever German propaganda, būt 
control the destinies of over 100 that Treaty is a veritable Ser- 
million non-Russian people in;mon on the Mount compared 
Eastern Europe. What does it with some of the things that 
mean? Is this just the bargain- gj-g going on today. The Treaty 
ing method of a service and of Versailles xvas at least based 
suspicious people with an Asia- on the principles of self- deter- 
tic mentality, or is there some- mination, and every effort was 
thing more sinister underlying made to draw frontiers accord- 
it? Recently Stalin made a įng to

“It would be foreign to our 
conception of democracy to 
force repatriation on any hu- 
man being." said Mrs. Roose
veit.

“...Our people will alwavs 
believe in the right to asvlum 
and com plėtė freedom of 
choice.’’

Mrs. Rooseveit told of visiting 
a camp near Frankfurt where 
most of the refugees had come 
from Estonia. Latvia and Lith
uania 
tum
come 
ment
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Professor Krupavičius said 
the resettlement would reųuire 
the transfer of the German po- 
pulation elsewhere. The opera- 
tion shouid be under the aus- 
pices of the United Nations. 
which would necessarily contri-

ii

I

and did not want to re- 
“because changes had 
in the tvpes of govern- 
ir. their countries.“

"That aoes not mean that 
they do not love their countrv”. 
she told the committee. “It sim- 
ply means that they prefer the 
countrv as it was before they 
ieft it. I gather that Mr. Vi- 
shinsky felt that anyone who 
did not wish to retum under 
the present forms of govern- 
ment mušt of necessity be fas- 
cist. I taiked to a great many of 
these people. who did not Strike 
me as fascist.“

before it is liberated from alien 
domination,” was requeated to
day in a memorandum addres- 
sed to Trygve Lie, Secretary 

Refugee General of the United Nationa,
ste i g i m O by Prof. Mykolas Krupavičius, 

klausimo debatai Jungti- chairmim <rf Supreme L^l> 
nių Tautų sesijoje iššaukė uanian Committee of Labera- 
daug simpatijų Amerikos tį0IL 
spaudoje Pabaltės tremti-! 
niams lygiai kaip ir kitų 
kraštų išvietintiesiems. 
Taip Washington Post iš 
lapkričio 18, 1946 veda
majame rašo:

The rangling over the refugee
problem at Lake Success is a bute financial aid, he said. Se- 
misfortune so far as Anglo - 
So\Tet - American relations are 
concerned. In respect of the re
fugees themselves — in round 
number a million human beings 
— it is attogether tragic. Time 
is running out for these exiled 
people. UNRRA’s jurisdietion 
over them will expire next July. 
The difficulty centers round the 
Soviet insistence that all the 
displaced persons... ought to be 
repatriated and the 
American insistence 
other hand that those 
asvlum shouid receive

The point is that some of the 
Baltic refugees believe that hor- 
rors await them and therefore 
are unwilling to go home. The 
šame is true of some Poies, Yu- 
goslavs and others. And Mrs. 
Rooseveit is qurte right — and 
quite consistent with an establi- 

ished American principle — in 
her unvillingness to force re- 

‘ patriation upon them... The 
; principle of asvlum is held be-

Anglo - 
on the 
seeking 

it.

FranK J. Tumer iš Philadelphia, iš nežinomos prie
žasties smogė j vielų tvorą ir nukrito su automobiliu 
25 pėdas žemyn, arti geležinkelio bėgių ir išliko gy
vas. Patirta, kad nukritusio automobilio ratai stab
džių suspausti. Bet automobilis įvažiavo kur nerei
kėjo jam Įvažiuoti.

ethnic considerations.
_ Can we ręst content with what

viet amendments to this effect įg gOing on in Eastern Europe 
were defeated. i today — the three Baltic Repu-
HON. SUMNER WELLES Wics were submerged merely on 

APIE TREMTINIŲ the firouad that it is necessary 
PROBLEMA ^uss*aB security? If that ar-

VVashington Post iš lap- be used for the
kričio 25, 1946, šitaip api-, 
judina pono Sumner VVel-' 
er radio kalbą apie trem
tinių klausimą:
U. S. San Solve D. P. Problems, 

Welles Says
(Associated Press)

Former Undersecretary of 
Statė Sumner Welles said lašt 
night the displaced persons pro-i 
blem in Europe could be solved 
only through the “vigorous and 
eonstructive leadership” of 
some major power until the 
United Nations agree on a solu- 
tion.

He suggested United Statės tikos klausimais — vienin- 
leadership “could result in a 
rapid solution of the entire pro- 
blem’’.

Welles said in his weekly cord, lapkričio 21, 
broadeast that U. N. failure to;rašo* (paduodame ištisai): 
solve the problem was due to a : 
disagreement between the So
viet Union and the United 
Statės.

“It is a staleir ate,“ he declar- 
ed, “caused by the continued 
insistence of the Soviet Union 
that, whether they wish it or 
not, all nationals of the count
ries now occupied by the Soviet 
Union be returned to Soviet ju- 
risdietion.”

Welles said the United Statės, 
through its delegate, Mrs. Fran- 
klin D. Rooseveit, has displayed 
moral leadership by refusing to 
admit “that human beings 
shouid be disposed of likę cattle, 
and be forced to be repatriated 
to regions governed by a politi
cal system 
and where 
they would 
iives”.

Weiies said the resettlement 
of many hundreds of thousands 
of people can be undertaken 
only by inter - governmental 
agreement, through some au- 
thority which will assume the 
responsibility for screening all 
the prospective immigrants.

In the VVestern Henaisphere, 
Welles said. there are many 
countries which want “desir- 
able immigration’’ on a large 
scale. He mentioned Argentina, 
Brazil, Venzuela, Colombia and 
Canadą.

Lietuvos Ministras Wa- 
shingtone, p. P. Zadeikis, 
parašė padėkos laišką lie
tuvių tremtinių vardu po
nui Sumner Welles, datos 
lapkričio 25, 1946.
RANDOLPH 
CHURCHILL

GINA BALTIJOS 
VALSTYBIŲ TEISES 

Randolph Churchill (sū
nus garsaus Britų ex-pre- 
mjero p. Winston Chur
chill) straipsnyje, patal
pintame Philadelphia Re-

submergence of Lithuania, Lat
via and Esthooia, ue eoukl ūse 
eųuaily stronglj that argument 
for invadiug Southem Ireiaad 
and Iceland. (Col. 1718).

“...Right is right and wrong 
is wrong. whether it comes 

’ from an Ally. a neutral or an 
enemy countrv. May I remind 
some of the hon. Gentlemen 
who špoke yesterday that there 
cannot be one tęst of freedom 
for Spain and one for Yugosla- 
via?’’ (Col. 1719).

venty thousand of the Lithua- 
nians are living in the Ameri- 
can, British and French zones 
in Germany, while 8,000 others 
are scattered through Austria, 
France, Italy ,Switzerland and 
the Scandinavian countries, the 
memorandum reported.

Emigratkm overseas and ab- 
sorption in the population of 
those countries in which they 
are now were also suggested as 
possible sohitions of the prob
lem. Professor Krupavičius ask- 
ed that the legal status of the 
displaced Lithuanians be clari- 
fied and that Lithuanian con- 
suls be permitted to function 
legally in occupied Germany and 
Austria.

I 

as the nationals of U. N. meni- 
ber nations.

Spauda interpretavo tokį 
Senatoriaus Connally išsi
reiškimą kaipo kone tiesio
ginį užmetimą Sovietams 
dėl jų elgesio Europoje.

New York Times savo

Tarp paminėtinų atsilie
pimų apie šią lietuvių akci
ją yra ir Nowy Swiat. A- 
merikos lenkų laikraštis, , . > .
kuris iapkriėio 21 d. talpi. “i
no straipsnį, pašvęstą lie
tuvių akcijai, pavadinda
mas ją “pagirtinu pavyz
džiu”. . "

Ši kalba buvo pasakyta 
i laike debatų užsienių poli-

1946 laidoje pastebi, kad 
Molotovas, kalbėdamas a- 
pie Sovietų karinių pajėgų 

džiu” Jis pažymėjo lietu- s^c,« Europoj “eP*™- 
vių pastangas Jungtinėse nėjo pajėgas, esančias Pa- 
Tautose. pabrėždamas, balteJe: 
kad tai esąs “šaunus pa
vyzdys veikliosios Lietu
vos: jos reprezentantai rei- places, other than 
kalauja išlaikymo 78,000 statės’’, from which Ruasian 
tremtinių, ir kad užlaiky- troops have been withdrawn, 
mo našta būtų uždėtas ant Mr. Molotov omitted on Wed- 
vokiečių ir sovietų.” Re- nesday mention of three areas 
dakcija kreipia ta proga Of considerable importance. The 
Polish - American Congre- first of these is the Baltic Statės 
se dėmesį į lietuvių budru--- Latvia, Lithuania, and Esto-
mą ir sugebėjimą savo rei- nia — with a totai area of 
kalus ginti, ir pažymi, kad 65,000 square miles and a pre- 

war population of 6,000,000. 
Russia has simply reabsorbed 
these statės, without benefits 
of any treaty with her war-time 
allies, and so much by unilate- 
ral action that our own Govern- 
ment is left in the anomalous

___ ____  ____ ______ __ position of štili recognizing the 
mo Taryboje, laike disku- independence of these three 
sijų dėl paskutinio karo little nations 
Sąjungininkų ginkluotų own minister in Washington — 
pajėgų skaičiaus įvairiose and not yet venturing officially 
pasaulio dalyse, įvyko nuo- even to raiše with Russia the 
monių susikirtimas tarp ųuestion of their annexation. 
sovietų Molotovo ir Jung- JUNGTINES TAUTOS IR

tele kalba, palietusi Balti
jos valstybes.

1946,

BLSSIAN BLUNDEE
Will Soviet Agree to Trustee

ship for Baltic Repubiics?
The Soviet attack on South 

Africa before the U. N. Trustee- 
ship Committee because of 
South Africa’s unwillingnees to 
have Southwest Africa placed 
under intemational trusteeship 
was fully in accordance with 
the tactics consistently pursued 
by Russia at all intemational 
conferences. No cause is too 
petty, no subject too remote, if 
it can serve to promote discord 
and thereby sabotage the true 
purposes of the United Nations.

However, on this occasion, it 
looks as if the Russians commit- 
ted a great b’under in the 
choice of their grievance. If 
South Africa is to be required 
to place under intemational 
trusteeship an African territory 

- which she acųuired under man- 
> date as a result of the first 
i VVorld War, sūrely it will be

Tęsinys 7-tame pusi.

Mr. Molotov’s OnūseūoBs
In his account of the various 

“ex-enemy

j
i

Ponios Rooseveltienės 
akcija šiuo atveju buvo pa
minėta New York Times

Įsigyk Angliškai-Lietuviškg Žodyną
English-Lithuanian Dictionarj

Žodynas turėti savo knygyne yra be galo naudingas dalykas, 
nes jis yra geras kalbos mokytojas ir stiprus patarėjas.

Mes siūlome Jums Anglis kai-Liet u viską žodyną, kuris yra 
kiekvienam reikalingas. Jo formatas-dydis: 6 coliai per 4”.
400 puslapių: kietais, stipriais audeklo apdarais. Parduodavo po 
S4.00; dabar mes Jums siūlome bargeną — atiduodame už $3.00. 
Mes jų nedidelį skaičių turime. Prašome skubiai užsisakyti.

Užsisakant žodyną, mums laišką rašyti nereikia, tik įdėk į 
konventą kuponą su S3.00. ir tuo jaus gausite puikų Angliškai-Lie- 
tuvišką Žodyną.

nieko panašaus iš lenkų 
kongreso dar negirdėta.

366 W. Broadvvay,

Užsakymus siųskite:
DARBININKAS

So. Boston 27, Mass.

Šiuomi siunčiame $ 
kai - Lietuvišką Žodyną.

Vardas ................

ir prašome atsiųsti mums Angiiš-

I

Aaresas .

♦

refugees who 
to their Rus- 
homeland in 
suffered its

Visu Lietuvių Mylimas ir Skaudžiai Nukentėjęs 
Misijonierius

Tėvas Jonas Bružikas
Visiems Lietuviams Amerikoje Įdomiai Rašo 

Iš Tremtinystės!
Jo jaudinantieji laiškai yra spausdinami

“ŽVAIGŽDĖJE
Skubėkite “ŽVAIGŽDĘ” užsisakyti! 

Kaina — $1.00 metams.
“ŽVAIGŽDES” ADMINISTRACIJA 

488 E. Seventh SL, So. Boston 27, Mass.
j

Paduodame taip pat iš
traukas iš New York He- 
rald Tribūne iš lapkričio 
20,1946:

UN Committee Insėd* os Aid 
to All Befugees

The attempt of the Soviet 
Union to withhold United Na
tions help from 
refuse to return 
sian - dominated 
eastern Europe
first General Assembly setback 
today by a 16-to-5 vote of the 
Asaembly's Sodai, Humanita
rian and Cultural Committee.

At the šame time, it was dis- 
dooed that the U.N. had re- 
ceived an appeal from the Su- 
preme Lithuanian Committee 
Liberation for assistance for 
78,000 Lithuanian refugees in 
western Europe. The request, 
forwarded through the Lithua
nian Legation at Washington, 
proposed that the group be sėt- 
tled provisionally in western 
Germany as long as their home
land is under Russian rule. It 
proposed also that the finan- 
cial burden of caring for the 
refugees be shared by “the na- 
tam or nations,’’ direetly re- 

įsponsible for their plight — 
meaning Germany and Russia.

The Lithuanian appeal, sent 
to Trygve Lie, U. N. Secretary- 
General, through Paul Zadeikis, 
Lithuanian Minister at Wash- 
ington, has been referred to the 
Sočiai, Humanitarian and Cul
tural Committee, būt it is doubt- 
ful whether the matter will be 
discussed formally by the com
mittee. The appeal asks that 
the Lithuanians be considered 
as displaced persons. and that 
they receive the šame treatment

MOLOTOVAS NEMINI 
SOVIETŲ KARIUOME

NES SKAIČIAUS 
PABALTEJE

Jungtinių Tautų Saugu-

tinių Amerikos Valstybių 
Senatoriaus Connally, Wa- 
shington Post iš lapkričio 
21, 1946, rašo, kad Senato
rius Connally atsakė į so
vietų užsipuolimus ant 
Jungtinių Amerikos vals
tybių sekančiai:

“We did not send our troops

each with its

which they abhor, 
in many instances 
be in fear of their

KARO NAŠLAIČIŲ 
GLOBOS KLAUSIMAS 
New York Times iš lap

kričio 22, 1946, straipsnyje 
“VVorld Care Is Urged for 
Orphans of War” rašo:

The Intemational Refugee 
(Organization shouid give all

into foreign lands because we: possible assistance to the repą- 
were trying to grab territory”, triation of war orphans up to 
cried Connally, accenting the the age of 16, the United Na- 
“we” in thę hope that Molotovjtions Sočiai, Humanitarian and 
would not fail to catch its Cultural 
meaning.

“We have no desire for ag- 
gression either by arms or ideo- 
logy. We are not asking for any 
territory. We are not attemp- 
ting to change our borders and 
incorporate our neighbors’ ter
ritory into our own.

We are not asking for repara- 
tions. We are not endeavoring 
to such the life-blood out of the 
vietims of the war in order to 
enrich ourselves.”

Committee decided 
here today.

Other amendments (to the 
draft constitution of the L R. 
O) considered today dealt with 
the Soviet contention that the 
refugee organization shouid not 
repognize as refugees persons 
whose refusal to return home 
was b&sed on political reasons. 
The Russians hold that the or
ganization shouid not help re- 
settle such ‘political dissidents’ 
in new lands. However, the So-

*

Kanados Vieš

Saskatoon, Sask., gr. 9— 
Kanados javų auginimo 
provincijos miestelyj, Bar- 
ry viešbutyj vakar kilo 
gaisras. Liepsnos taip 
greit apėmė namą, kad ne
suspėjo visi žmonės išsi
gelbėti.

Vienuolika žmonių žuvo 
liepsnose ir 18 sužeidė.

Juozas Kasinskas
Ine.

LAIDOTI VIŲ 
DIREKTORIUS

602 Washingfoa Blvd. 
BALTIMORE 30, Md.
Tel. Lexington 8595 

Limosinai dž! visokiu reikalų. 
Patarnavimas Dieną ir Naktį.
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Prancūzija Ir Demokratija

I

“T'o-rv] i;ū»'a Lietuva ir 
tai «si ir juoda” — traliavo 
ūso čt ?;• 'i t ai. Gi la;s ę

at^iu ę ir iš Varo griuvėsių
oris -lę m^s sviesą uzzie-
bėm ir gorovę per trumolis
metus savo namuose sukū
rėm .

Šiandien mes vėl tos pa
čios, tik jau daug žiaures
nės Rusijos vergijoj. Iš 
mūs atimta žemė, laisvė ir 
teisė gyventi. Ardomos so
dybos. draskomi stirnų ži-i 
diniav Jūsų broliai ir sese-j 
rys dešimtimis tūkstančiu i 
ištremt į ir dabar deportuo-' 
jami į šaltuosius Sibiro į 
tyrlaukis. Ten didžiau- I

t

į
tyrlaukius. Ten
siuose speiguose alkani ir; 
pusnuogei kasa kanalus, 
kerta miškus. Ir seni iri 
jauni, ir sveiki ir ligonys! 
dirba sunkiausius prievar
tos darbus. Jie žmogaus 
šešėliais virto. Daug jų mi-■ 
re ir daug jų išmirs. Žūva 
ir žus, r.es mirčiai pa-. 
smerkti. Mirs ir tie, kurie 
pūva kalėjimuose ir kon
centracijos lager i u o s e. 
Daug žus ir to jaunimo, 
kurs šiandien miškuose 
ginklu rankoje pasirįžo 
budėt tėvų žemės ir savo 
namų sargyboje.

Negeresni buvo ir naciai. 
Jie taip pat su įtūžimu 
mus naikino. Ir šaudė ir 
kalėjimuose kankino ir 
priverčiamies i e m s dar
bams vežė. Daugelis tūks
tančių lietuvių palaidota 
mums neprietelingų vokie
čių žemėj. Šimtas tūkstan- 
Ičių rinktinių tautiečių ten 
merdėja lagerių skurde ir 
rytojaus baimėje. Ujami ir 
niekinami, spiaudomi ir iš-

Žumalo “Catholic World” redaktorius, kun. James 
M. Gillis, C.S.P., savo straipsnyje, tilpusiam “Pilote”, 
nagrinėja dabartinę prancūzų tautos politinę painiavą, 
susidariusią iš perdidelio skaičiaus politinių partijų. 
Ten yra trys didžiulės partijos: komunistų, katalikų ir 
socialistų. Jau tų trijų daugiau negu reikia, o dar gre
ta jų yra ir keletą mažesniųjų partijų. Iš to kylą ne tik 
sunkumas, bet tiesiog negalimumas sudaryti valdžios 
kabinetą, į kurį įeitų atitinkamas kiekvienos partijos 
atstovų skaičius. Jei dėl kokių nesusipratimų ar politi
nių nepasitenkinimų, atstovai vienos, kad ir nežymios, 
partijos rezignuoja, tai valdžios aparatas ima šlubuo
ti, dėl tos paprasčiausios priežasties, kad ne visų par
tijų atstovai valdžioje reprezentuojama. Tuo būdu iš-, 
kyla priekaištas, kad ne visi tautos sluogsniai krašto 
valdyme dalyvauja. Susidaro taip vadinama vyriausy
bės krizė. Noroms - nenoroms tenka sudaryti naujas 
vyriausybės kabinetas. Tas uždavinys pavedama ka
bineto pirmininkui — premierui. (Anot kun. Gillio išsi
reiškimo, Prezidentas čia nieko nereiškia). Premieras 
turi išnaujo kamuotis su nedėkingu uždaviniu — orga
nizuoti naują kabinetą. Šiaip taip jį sulipdo, bet kiek 
laiko praslinkus, vyriausybėj vėl kyla nesusipratimu, 
šiuo kartu kurios kitos partijos atstovai rezignuoja/11' ”*71 
Kabinetas vėl griūva, ir vėl tenka kamuotis su naujos m,;rdeJa !a8erlV skurde. !r 
valdžios sudarymu. Pagaliau ir pats premieras rezig- ojaus aimeje. jami ir 
nuo ja. Dar daugiau bėdos. Tokiomis sąlygomis besi- mekuianu, spiaudomi ir is- 
verčiant, krašto tvarka ir gerbūvis smarkiai nuken- iami*. . 
čia. Vieton tvarkos turima anarchiją. Užteks pasakyti, į r naciai ir sevi ai 
kad vienų metų eigoje Prancūzijoj pasikeitė 12-15 vy- abu Patlea kelmo is- 
riausybių, ir šiuo momentu ten vyriausybės kaip ir nė-; spi/ |. /T. • °ra. Gi jei būtų tik dvi partijos, kaip Amerikoje nieko'nekalbi. uk lalsvu sa™ 
panašaus neįvyktų. O net ir trys, jei prancūzai turėtų penimu norinčių gyventi 
daugiau politinės brandos bei susipratimo. Vadinasi, tau l- rauJ4 *r asaras uz- 
jei geriau įžiūrėtų principinį komunistų siekimą - Pa’ kur^Her u
vergti marksizmui visą pasaulį. Turėdami daugiau de- ,p .’ _s _
mokratinio subrendimo, katalikai ir socialistai susi-inos1’ Jau_ ciu
burtų į vieną bloką prieš bendrą priešą - komunistus, :Die,vul'r. aciu \aįarų de- 
ir rezultatas išeitų šitoks: koalicija turėtų 254 valdžios; ęokijtinems galybėms, a- 
atstovus, komunistai — 166. Deja, taip nėra. Prancūzų 11 u • * Va s y ms. 
tauta skaidosi, sutarties nėra, ir Maskva džiūgaudama ^Ies ne® patys šio
laukia kol ta painiava galutinai susipainios į neatmez- karo ,sukary buvom- kad 
gamą mazgą. Tuomet ji galės raudonu kardu tą mazgą krast0,7™ *r 
nukirsti ir visiškai Pranlūziją pavergti. .nukaltas ginklas sudavė tą

Sveikesnioji prancūzų tautos dalis tą pavojų nu-^^mj smugj kurs nacinę 
mato ir energingai už savo gyvybę kovoja. Gaila, kad Vo įe ųą suk upde. 
socialistai pamiršta, jog komunistai tiek pat jų neap-; . ! vepe_ pasa f
kenčia kaip ir katalikų. Susilieję į vieną frontą, jie ilgai aei tai nėra nei au ų 
nesusigyvęs. Komunistai veikiai juos nustelbs ir pa. ąisve nejgyvendinta. Jūsų 
žingsniui, Maskvos padedami, socialistų partiją be pa-ite7 “me tebėra pasruvu- 
sigailėjimo likviduos. Tai įvyko ne tik Rusijoj, bet ir 31 krauJ° >r asa"i klana°- 
kituose kraštuose, kur tik socialistai neapdairiai su s®: Uetuvių tauta su seto- 
komunistais susidėjo. ‘ ™sku zlaut'umu

Nors šiuo momentu Prancūzijos padėtis tamsi ir į kankinama, įvvaaa^u, a*, 
supainiota, bet kova dar nepralaimėta. Komunistai į niekinama, kamuojama ir į 
dar neparodė tikro savo veido. Ir tam ateis laikas. Tai naikinama. Tai šventa tei-j 
bus geriausias prancūzams vaistas. K. ^- Pas jus atvykę mes;

— ; turime tai jums pasakyti. 
Mes turime jums perduoti

> ; kryžiuojamos tautos aima
navimus, pagalbos šauks
mą. Jos plieninę valią ko
vot ir vergijos pančius su- 
traukyt.

Šiandien lietuvis, kur jis 
bebūtų — pavergtoj tėvy
nėj ar už jos sienų, veda 

Į trečiąją okupaciją.— Klas- kietą, žūtbūtinę ir atkak
ta ir jėga mus pavergė bol- ” 
ševikai, juos pakeitė naciai 
ir dabar vėl esame Mas 
kvos imperializmo auka.

Sportininkas, St. Louis Cards outfielder, šyp
sosi, kaip jam pašto valdininkė įteikia čekį su
moje $3,026.61 už dalyvavimą žaidžiant World 
Series.

3
r'n-u.jc ''oterys, Nuolaidos 

kaino taisyki’, "a!"ns 
dencrįfi c’,<3»>eto!"*s ku- sies 
ris asmuo, 

iu 
lat turi pasiduoti 
ninkc.ms, 1 . -.........—
tos tikrina. Ypatingai cha-! 
rakteringa yra tai. kad: 
Vilniaus gatvėse nešima-! 
to jaunuomenės. Vyrauja i 
senesnieji žmonės arba 
vaikai.
išnyko iš miesto.

Bendrai imant, tenka nu- rublių, 
statyti, kad Vilniuje naši- rublių, 
liko ne daugiau kaip 15,000 rubliai. Kažkodėl “Gastro- 

nom” yra užverstas dakti
ly. Kilogramas daktilų 
(“pirščiukų”) kainuoja 
270 rubliu. Taipgi pilna 
šampano, šampano bonka 
kainuoja 25 rublius, ka- 

!dangi tiktai kapitalistinė- 
! se valstybėse šampanas

NKVD-istams 
ap- siekia 90'. parduodamo- 

kainos. Va'dininkai 
pasižymįs ele- turi nuolatines taip vadi- 

andaru, nuo- namas “limitnyje kartos- 
i rnilici- ki”. Gi darbininkai “darbo 

kurio doknmen- žmonių tėvynėje” negauna 
jokių nuolaidų.

Kvalifikuoto darbininko 
atlyginimas siekia 500 
rublių į menesį. Kainos 
“Gastronome” yra šios: 

Vilniaus jaunimas cukraus kilogramas — 100 
rublių, lašinių kilo — 140 

mėsos kilo — 40 
Pyragaitis — 8

Mlenkų, daugiausiai vyres
niojo amžiaus. Dar tebėrai 
ke’ios dešimtys lc»-'kų ku
nigu. betgi įų skaičius 
kasdien mažėja. Kas galė
jo lenkų tarrp išvykti į 
Vakarine Lenkiją — išva
žiavo. Panašiai buvo ir
kaimuos-0. Būta kaimų, yra tiktai buržujams. Ru- 
kuriu visi gyventojai pa- sijoje darbininkas turi tei- 
reiškė noro išvykti, ių tar- sę pigiai įsigyti šampano! 
ne — išimtinai bal-gūdžių 
gyvenami kaimai.

J 1
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Rusiškoji valdžia. — Vilniaus gyventojai nebe 
panašūs europiečiams. — Repatriacijos sunki 

nimai. — Varšuvos delegatų likimas. — 
Kainos. — Kovos.

New York (LAIC) — maliai jis esąs “Lietuvos 
Vietos lenkiškas dienraštis Tarybinės Respublikos” 
N0WY SWIAT savo lapkr. sostinė. Galop, Vilniaus 
17 d. laidoje ištisai persi- lietuviškumas yra grynai 
spausdino vilniečio žurna-1 teoretiškas dalykas, ka- 
listo, Ričardo Kiersnows-1 dangi nedalomai ir visur 
kio, rašinį, seniau tilpusį 
Londono laikrašty. Dzien- 
nik Polski. Pranešimas y- 
ra paremtas daviniais, ku
riuos patiekė į Vakarus at
bėgęs vilnietis. Straipsnis 
yra pakankamai objekty- vienkiemiuose 
vus ir vertas mūsų visuo
menės dėmesio. Todėl jis 
čia patiekiamas vertime iš
tisai.

Šiandien Vilnius daro be 
galo liūdną įspūdį. Gana 

į sunkiai apgriautas kauty- čiaus (dabar 
nių metu, ypač vokiečiams gatvė — irgi turi milžiniš- 
besitraukiant, — miestas kų nuostolių. Tarpe su- 
nesikelia iš savo susmuki- griautų pastatų yra, tarp 
mo, nepaisant to, kad for-

i

i 
I

ten valdo rusai išimtinai.'
■ Ne tiktai Vilnius, jo kraš-j
■ tas, bet ir visa Lietuva yra j 
už plukdyta tarybinės ka- 
riuofnenės. Sovietų dali
niai yra apsistoję netgi

1 ir kaimuo-

I
i

I

I
I

I se.
Ligi šiol daugely vietų 

dar nėra iš gatvių nuša- 
, linti griuvėsiai. Tragišką 
vaizdą sudaro Vilniaus ir 
Vokiečių gatvės. Mickevi- 

Gedimino)

vos nelaimės. Jos likimas 
didžiausia dalimi yra kitų 
rankose. Užtat pirmoj ei
lėj mūsų tėvynės viltys tel
kiasi ties jūsų didžiuoju 

šiandien Į kraštu. Jos žudomų sūnų 
retinama ir

i
I
bei dukterų lūkesčiai į jus, 
Amerikos lietuviai, kryps
ta. Jums arčiausiai širdies 
jūsų senosios tėvynės liki-

kitko, naujieji PKO rūmai. 
Nebėra Raudonojo Stralio 
ir Georgės viešbučio. Iš 
kavinių, išliko Rudnickio 
ir Štralio “Žalioji”. Ten ga
lima gauti biaurios kavos 
ir pyragaičių, kadangi tai, 
vistik, yra “Pirmos Kla
sės” kavinės. Miesto gy
ventojai jų vengia, kaip ir 
“pirmos klasės” restoranų, 
t. y. “Bristol” ir “Začisze”,

Imas. Ją gelbėt šioj sun- kuriuose visuomet apsčiai!
PROF. PR.PADALSKIO KALBA

pasakyta šeštadienį, lap- tarpe yra ir mūsų, lietuvių 
kričio 30 d., š. m. Darbinin- tauta.
kų Radio programoje iš į Jau šešeri metai, kai mū- 
WESX stoties, Salėm, Mass. gų kraštas okupuotas. Nuo 

i 1940 m. Lietuva išgyvena

klausioj valandoj ;----- — ‘ ------
diktuoja ne tik žmonišku- kų ir NKVD valdininkų, 
mo ir teisingumo jausmai, I Vilniaus bažnyčios, 
bet ir gili meilė jūsų tėvų apart Šv. Kazimiero, ben- 
——ei ir nemari tautinės drai išliko sveikos. Vil-

jums užtiksi sovietiškų karinin-j
1
!

Gerbiamieji ir mylimieji ! vieną paskui kitą sekančią 
Tautiečiai,
Su neapsakomu džiaugs

mu kalbu į jus, sesės L 
broliai — Amerikos lietu- " . i

^‘Tm^Zvom^e-!
Skišk^nuostabuf £bu> 
jusiame krašte. Turite pla
čiausias demokratines lai
sves. Savo kietu darbu su- 
sikūrėte laimingą gražų 
gyvenimą ir užtikrintą ry
tojų. Garbė jums ir šiam 
puikiąjam kraštui.

Esate toli nuo karo nu- 
siautėtų kraštų, griuvė
siais ir milijonų žmonių 
kaulais nuklotų laukų. To
li nuo teroru skęstančių 
pavergtųjų tautų. Šiųjų tamsoj ir skurde gyventi.

Kaip skruz
dės purenom savo žemelę, 

i Pasaulį nustebinom savo 
I ūkine pažanga ir kultūros, 
mokslo laimėjimais. Sukū
rėm gražias sodybas, su- 
moderninom miestus, nu- 
tiesėm patogius kelius. Vi
są kraštą nusagstėm pla
čiu mokyklų tinklu, turė
jom dešimtį įvairių sričių 
aukštųjų mokslo židinių.

Caristinės Rusijos oku
pacijoj buvom pasmerkti

Į

lią kovą. Jis kovoja ne tikį 
už savo tėvynės laisvę ir 
nepriklausomy b ę, kaip 
amžių bėgy ne kartą yra 
buvę. Dabar jis veda šven
tą kovą ir už savo tautos 
gyvybę, nes okupantas ją 
naikina ir nuo žemės nu
šluoti nori. Dar daugiau — 
jis kraują lieja — kryžiaus 
kelią eina ir dėl kitų tautų 

i likimo. Bolševizmas ver
žiasi visą pasaulį užvaldy
ti. Jis rausiasi ir po jūsų 
valstybės pamatais. Apsi- 
žvalgykit ir tai pamatysit 
jų žemus siekimus supra
sit.

Mūsų tauta žino, kad 
viena tos nelygių jėgų ko-

žemei ___
[garbės kibirkštis. į niaus Katedra išliko svei-
l Plačiai pagelbėjot anose ka, tiktai artilerijos svie- 
[nepriklausomybės kovose, dinys numušė galvą vienai 
Išgirskit ir dabar tėvynės statulai, kurių dvi stovi a- 

; šauksmą. Ištieskit galin- 
igos pagalbos ranką savo 
tautai, kad ji nežūtų ir am
žiams gyva išliktų. įsijun- 
kit visu lietuvišku nuošir- 

j durnu ir duosnumu į Ame
rikos Lietuvių Tarybos va
jų. Sudekit lėšų Lietuvos 
laisvės bylai vesti. A. L. 
Taryba — jūsų organizaci
ja. Ją sukūrėt ir ji veda 
plačią, atkaklią ir išmin
tingą Lietuvai išlaisvinti į kai 
akciją. Mes jautriai ir su’ 
dėkingumu sekame jos žy
gius. Paremkit jos darbus. 
Pavergtoji tauta jus pra
šo. Gerasis Dievas, vėl lais
va Tėvynė ir jūsų lietuviš
ka sąžinė už tai jums atly
gins!

Pradžioje šie išvykimai 
Lenkijon vyko be didesnių 
kliūčių. Vienok vėliau NK
VD pradėjo daryti kliūčių.

Taigi, buvo paskelbta, 
kad išvažiuoti tegali tik 
tie, kurie sumokėjo visus 
mokesčius. Vėliau paskelb
ta, kad tegali išvykti as- 

i menys, pilnai sumokėję 
| mokesčius ir pristatę nu
statytas grūdų ir daržovių 
kvotas. Tuo būdu susidarė 

(Užburtas ratas. Mokesčius 
' sumokėjęs — dar neprista- 
; tė piliavų; kas pristatė 
grūdus — jau turėjo nau
jus mokesčius mokėti. 
Baltgudžius, kurie pasisa
kė norį išvažiuoti — di
džiumoje išgabeno į Rusi
jos gilumą.

Iš Varšuvos atsiųstieji 
“Lenkų Repatriacijinės 
Misijos” viršininkai nega
lėjo susigyventi su NKVD. 
Pirmutinis Repatriaciji
nės Misijos šefas ir “Len
kijos Respublikos Vyriau
sybės įgaliotinis” — buvo 
Vilniuje suimtas ir nuteis
tas 15-kai metų kalėti. O- 
subkos vyriausybė netgi 
neintervenavo savo atsto
vo byloje.

Vieton Ochockio iš Var
šuvos atvyko tūlas p. Ur- 
niasz, kuris jau po dviejų 
savaičių pabėgo atgal Len
kijon.

Trečiasis, sykiu paskir
tas ir Lenkijos Raudonojo 
Kryžiaus direktorium Vil
niuje, — p. Kalicki, taipgi 
pabėgo ir sieną perėjo su 
pagalba... vieno lenkų “ža
liukų” dalinio, kurį suda
rė jaunimas, šimtais spru
kęs į miškus.

Galop, 
pospolitos 
delegatas 
rezignavo iš pareigų tuč
tuojau, kai tik atvyko į 
Vilnių, ir kuo skubiausiai 
grįžo Varšuvon.I

vėliausias “Žeč- 
Vyriausybės” 

— Lipinski —

KAINOS
Nepaisant patarlinio 

tuvių rūpestingumo 
į “gaspadoriškumo” — Vil
nius badauja. Nei Vilniuje, 
nei Kaune nėra nei vienos 
stambesnės priva t i n ė s 
krautuvės, šalutinėse gat
vėse dar galima retkar
čiais užtikti mažyčių krau
tuvėlių, kurios yra pa
smerktos išnykimui anks-

— čiau ar vėliau.

lie- 
ir

“LAISVI LIETUVIAI” 
IR NKVD

Visas Vilnius, Vilnija ir 
Lietuva dreba po sovietiš
ku teroru. Šio teroro auko
mis krenta ypatingai lietu
viai, kadangi lenkų jau ne- 
laug liko. Tas paveikė lie
tuvių pagrindinį nusista
tymą lenkų atžvilgiu. Lie
tuviai kaupiasi prie lenkų 
ir kiekviename netarpinia- 
me pasikalbėjime pabrė
žia, kad be tikrai laisvos 
ir nepriklausomos Lenki
jos — nebus Lietuvos.

Lietuva žūsta, o jos gy
ventojai masiniai išvežami 
Rusijon. Kas aiškiai nepa
reiškia savo nusistatymo, 
kas nepabrėžia demonstra
ciniai savo ištikimumo 
marijonetei — Paleckiui,
— žus anksčiau ar vėliau. 
Neseniai buvo suimtas ir 
Sibiran išvežtas buvęs 
Lietuvos premieras, garsu
sis kun. Mironas.

Lietuvių jaunuomenė 
masiniai bėga į miškus. 
Lietuvių partizaninis ka
ras giriose yra labai stip
rus ir puikiai suorgani
zuotas. Lietuviai bendra
darbiauja su latvių ir estų 
partizanais. Lietuvos ir 
Vilnijos giriose slapstosi 
‘Laisvų Lietuvių’ daliniai.

NKVD bestijališkai žu
do “Laisvuosius Lietu
vius” — suėmimo atvejais. 
Nužudytųjų lavonai, kaipo 
bendra taisyklė, kaimuose 
ir miesteliuose tampomi 
viešose vietose. Neseniai 
Alytuje per dešimtį dienų 
rinkos aikštėje gulėjo 10 
lietuvių lavonų. Lavonus 
išgabeno jau visai pašvin
kusius.

Tai yra gyvybinė kova
— ligi mirties. Lietuviai 
teigia, kad jiems nebėra 
jokio pasirinkimo. Ir jie 
žudynėmis atsako į nužu
dymą, naikindami mažes
nius sovietinius dalinius ir 
patrulius. Tokiai būklei 
vyraujant, 
milžinišku 
visiems Baltijos kraštams. 
Aštuoniasdešimts didžiau
sių pastatų Vilniuje užima 
NKVD. Visur karčiamos 

i yra prikimštos suimtųjų.
Tokia yra Vilniaus ir Vil

nijos tikrovė.

Vilnius virto 
NKVD centru

Ibipus kryžiaus virš didžių
jų durų. Aušros Vartuose 
tebevyksta pamaldos prie 
Šv. Mergelės Stebuklingo
jo Atvaizdo. Kaip ir anks
čiau, Aušros Vartų gatvė 
yra užtvenkta maldininkų 
minios.
15 TŪKSTANČIŲ LENKŲ

Vilniaus gyventojai
lygiai lietuviai kaip ir len-j Vyriausia sankrova Vil- 

— nieku neprimena niuje yra valstybinis “Ga- 
europiečių savo išvaizda, stronom”, įkurdintas Mic- 
Elegantiškai apsirėdžiusių kevičiaus gatvėje. Šioje 
žmonių nebėra. Kaipo ap-,krautuvėje ga’i pirktis bet 
ranga — vyrauja vata pa- \ kas, vienok ne visiems yra 
mustos “fufaikos”, arba vienodos kainos. Sovietiš- 
naminio audimo “kubrač-Jki karininkai, aukštesnieji 
kos”. Odinį apavą pakeitė'valdininkai ir NKVD a- 
tūbinės (vailokai) su gu-įgentai gauna nuolaidų.
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APIE ARGENTINĄ IR
LIETUVIUS

(Tęsinys)

VISUOMENINIS 
GYVENIMAS

Nepergeriausia didesnės 
mūsų išeivių dalies P. A- 
merikoje ir tautinė nuotai
ka. Tai nenuostabu, atsi
minus tas priežastis, dėl 
kurių lietuviai į šiuos kraš
tus atvyko. Daugelį užke
rėjo komunistinė propa
ganda. kiti šiaip sau mate
rializme paskendę visam 
kitam abejingi. Visada 
stokojo inteligentingų va
dų. už tai netrūko išnaudo
tojų ir anarchistų.

Labai trūksta ir patrioti-į 
nes spaudos, o jai atsirasti: 
sąlygos sunkios.

Yra gi ir šviesių reiški
nių. Yra tokių tvirtų lietu
vių patriotų, kurie neatsi
žvelgdami į nieką, sieloja
si visais savo tautos rūpes
čiais ir nelaimėmis, pini
gu ir darbu prisideda prie 
visų kilnių užsimojimų. 
Argentinos lietuviai Avel- 
lanedoje (Buenos Aires 
priemiestyje) turi naują 
Tėvų Marijonų pastatytą 
bažnyčią ir vienuolyną. 
Dabar ten pradedama sta-X
tyti sava mokykla ir salė. 
Mokyklą veda Šv. Kazi
miero Seserys lietuvaitės. 
Yra šaunus 
choras. Yra patriotinė vei
kla pasižymėjęs Lietuvai 
Išlaisvinti Centras Argen
tinoje. Yra pora s 
nių draugijų. Yra kas Lie- 
tuvos laisvės bylą gina is-i 
panų kaiba spaudoje.
ATVYKIMO 
GALIMYBĖS

Dabar Europos 
viams gal pats svarbiau
sias klausimas: tai kaip į 
Argentiną atvykti? Pir
miausia tenka pabrėžti, 
jog kaip visur, taip ir čia 
karo laike įvesti imigraci
niai suvaržvmai dar nepa- 
naikinti. Masiniu būdu, 
kaip anksčiau, ateiviai ne-

įsileidžiami. Iš Argentinos 
Čilės ir kai kurių kitų P. j 
Amerikos valstybių spau- į 
dos matyti, kad tų šalių 
vyriausybės ir viešoji opi-l 

i nija yra palanki didesniam ■ 
į ateivių skaičiui įsileisti, 
bet pirmoje eilėje pagei
daujami lotynų rasės ūki
ninkai, taip pat olandai iri 

i skandinavai. Argentina ir 
į Čilė jais norėtų kolonizuo- 
’ti savo dar neapgyvendin- 
• tas pietines teritorijas. Bet 
Į šis klausimas svarstomas' 
lėtai ir kol kas be konkre
čių sprendimų.

Turimomis rimtomis in-j 
formacijomis, Argentinos 
Migracijos Direkcija yra 
palankiai nusistačiusi pla
tesniam lietuvių įsileidi- 
imui ir, galimas dalykas, 
kad mūsų tremtinių dau
guma galėtų rasti čia sau 
prieglaudą. Lietuviai turi 
būti darbingi ūkininkai, 
geriausia šeimomis. Kolo- 
nizuotis, esą jie galėtų į 
pietus nuo upės Colorado. 
taigi Patagonijoje prade
dant Rio Negro ir Neu- 
quen teritorijomis. Žemė 
naudojimuisi būsianti duo
dama nemokamai, o ata
tinkamos valstybinės į- 

I staigos pasirūpinsinčios 
šv. Cecilijos ;irir?eija. keliais ir pasko- 

domis ūkininkavimo pra
džiai. Visiems lietuviams 
kompaktinėje masėje apsi- 

savišaipi-'gyventl nebūsi^ leidžiama:
F ūe turėtų susigyventi su 

kitų tautų, ypač latvių ir 
estų, ateiviais.

Pradžios mokyklos turė
siančios 

, niškos, 
lietu-j galėtų būti

u
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Sesery Kongregacija 
Prašo Jim Pagalbos
Skelbiamas Nekalto 
Prasidėjimo Seserų 

Vienuolyno Naujosios 
Koplyčios Statybos 

Prado Vajus.
Kiek Jūsų išgalės leidžia, malonėkite paaukoti! 
Kas paaukos Naujajai Koplyčiai ar kitiems 
Vienuolijos reikalams:

$1.00 — taps Kongregacijos Rėmėju 
$50.00 — taps Garbes Nariu 

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

Visų aukotojų vardai bus surašyti į Kop
lyčios Statytojų knygų — Aukso knygą; jie vi
si bus atmenami seserų maldose ir bus jų gerų 
darbų bei nuopelnų dalininkai.

Viešpatie, atlygink tiems, kurie dėl Tavo 
Vardo daro mums gera!

Aukas prašome siųsti:
Immaculate Conception Convent 

K. F. D. 2, Putnam, Conn.
Pl'iiimmuii

vadas.
dama parūpinti ateivių at-j 
gabenimui. Atrodo, tik 
anglosaksai ir tokios tarp
tautinės organizacijos, 
kaip UNRRA, galėtų šiuo 
atžvilgiu padėti.

Tuo tarpu individualiai 
Argentinos vizas gali gau
ti tie. kuriuos kviečiasi ar
timi giminės; taip pat tie, 
kurie jau anksčiau šioje 
šalyje yra ilgesnį laiką gy
venę, kuriems Migracijos 

būti tik argenti-i Direkcijoje kas nors ga- 
tačiau vidurinės {rantuotų

i ir lietuviškos.
Kolonistai galėtų turėti 
sava kalba bažnyčią, spau
dą: su ūkininkais būtų įsi
leidžiama koks 6U laisvų
jų profesijų lietuvių inteli
gentų. Tuo tarpu Argenti
nos vyriausybė sutiktų, 
kad speciali lietuvių eks
pertų komisija apžiūrėtų
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Lietuvs Generalinio Konsulato New
Yorke Paieškomi Asmenys:

ADOMAITIS, Antanas ir Jo
nas, iš Tautušių km., Betygalos 
vai., Raseinių aps., gyv. rodos 

i New Yorke.
AKSAMITAUSKAS, Kazys ir 

Aksamitauskaitė, Ona, iš Gude
lių km., Jurbarko vai.

į ALIŠAUSKAITE, Konstanci
ja, iš Vištyčio vai.. Vilkaviškio 
aps.
AMBROZAITIS, Marcelinas, iš 
Šiaulėnų m., Šiaulių aps., gyv. 
Čikagoje.

ANDRIE  JONIENĖ - Ban- 
džiulytė, Anelė, iš Ibutonių km., 
Krekenavos vai., gyv. Bostone 
ar Manchester. .

ANDRIJAUSKAS, Antanas, 
iš Skiemonių vai.

ANDRULIS, Stanislovas, gyv. 
3135 Olmville (?) Avė., New 
York City.

ANSKIS, Konstantinas, brolis 
Petro.

ANSKIO, Petro, giminės pra
šomi atsiliepti.

ANUŠKEVIČIENĖ - Mašalai- 
tytė, Elena, iš Gudelių vai., Ma
rijampolės aps., gyv. Detroit, 
Mich.

ARCIŠAUSKAS, Leonas, sū
nus Antano, iš Tryškių vai. 
Šiaulių aps.

ASEVIČIUS, Mike, gyv. New 
Yorke.

ATKOČIUS, Jonas, sūnus

Darbininko" Knygyne
Galite Gauti Šias Knygas

ŠVENTASIS RAŠTAS — NAUJASIS TESTAMENTAS
J. E. Arkiy. J. Skvirecko vertimas. NAUJASIS TESTA

MENTAS apima visas keturių evangelijų knygas: Apaštalų 
Darbų aprašymą: laiškus Apaštalų: Šv. Povilo. Šv. Jokūbo, 
Šv. Petro. Šv. Jono. Šv. Judo ir gilųjį ateinančių iš ano pa
saulio dalykų Apreiškimą, surašytą apatšalo Šv. Jono. Nau
jame Testamente yra surašyta Viešpaties Jėzaus darbai ir 
stebuklai.
ŠVENTŲJŲ GYVENIMAI — 
Skaitymai Kiekvienai Dienai

Knyga turi netoli 1000 puslapių, gausiai paveiksluota, 
puikiais, stipriais apdarais su aukso kryžium ant viršaus. 
Kaina tik $4.00.
ANGLIšKAI-LIETl'VISKAS ŽODYNAS
(Engiish-Lithuanian Dictionary)

Mes siūlome jums Angiiškai-Lietuvišką Žodyną, kuris yra 
laikomas vienas iš geriausių. Jo formatas-dydis: 6 coliai per 
4" 400 puslapių: kietais, stipriais audeklo apdarais. Parduo
davo £K> $4.00 -.dabar mes jums siūlome bargeną — atiduoda
me už $3.00.
“VAI LĖKITE DAINOS” — Gražiausių Liaudies 
Dainų Rinkinys

Paruošė KUN. J. DABRILA. Papildytą, rinkinį išleido 
kun. Pi. Juras. Knyga 220 puslapių, nedidelio formato. Telpa 
233 gražiausios populiariškiausios liaudies damos. Kaina 75c. 
KAIP TAPTI AMERIKOS PILIEČIU?

Tai yra labai naudinga knygutė, kuri daug padės tiems, 
kurie ruošiasi gauti Amerikos pilietybės antruosius popie- 
rius. Joje yra trumpai suglausti klausimai ir atsakymai ang
lų ir lietuvių kalbose. Knygutė mažo formato. Gali moterys 
ją įsidėti į ridikuli <pocketbook). Didelės raidės, spauda aiš
ki. Kaina 25 centai.
KATEKIZMAS — Anglų ir Lietuvių Kalbose

Paraše kun. M. J. Duffy, vertė kun. J. K. Miliauskas. Ka- 
iangi mūsų išeivijos vaikų dalis gimtosios kalbos nemoka, 
tad mokytojams bei mokytojoms prisieina tikėjimo dalykus 
aiškinti lietuvių ir anglų kalba. Tokioms pamokoms ir išleis
tas sis Katekizmas. Vienas puslapis anglų kalba, kitas — 
•ietuvių. Klausimai ir- atsakymai trumpi ir lengvučiai. Kaina 
20c.
“VYTIS IK ERELIS”

Parašė -fenas limitas. V ytis n Erelis ", apysaka iš lietu
čių kovų su lenkais ir bolševikais. Knyga turi 576 pusi., be 
galo įdomi, Šią knygą j tadejęs ska.tyti nepaleisi iš rankų iki 
visos nefrerska•rysi. Kaina $2.50.

DARBININKAS"
366 W. Broadway, So. Boston 27, Mass.

į trims metams 
apmokamą darbą (pasira
šytų sutartį). Garantijos 
pirmoje eilėje skaitomos i 
užtenkamomis turinčių ū- 
kius ar įmones. Nors dau
gelis lietuvių turi nuosa
vus namelius ar vidutinio 
darbininko uždarbį bei 
santaupų, garantijai to 
dar neužtenka. Vizos pra
šytojas turi kreiptis į arti
miausią Argentinos kon
sulatą.

kolonizacijai siūlomas sri- kinti bei garantuoti. Dau- 
tis ir pasidarytų savas iš- gelis pačių argentiniečių 

Nieko tačiau neža- ir natūralizuotų šios šalies 
piliečių negauna darbų ir 
postų, kokių norėtų. Ypač 
tai dažnas reiškinys huma
nitarinių mokslų šakose. 
Medikams, agronomams ir 
inžinieriams sąlygos bei 
galimybės šiek tiek palan
kesnės. Bet ir juos vargiai 
kuri įstaiga stengsis pa
kviesti. Savo pastangomis 
lieka pasirūpinti vizą, at
vykti, pramokti kalbos, a- 
kyliai prisižiūrėti kur ir 
kaip būtų galima prieiti, 
tada ir pasisekimas paaiš-

į kės. Laisvųjų profesijų 
i specialistai, apskritai, turi 
'legalizuoti savo diplomus, 
o tai reikalauja išlaikyti 
universitetinius egzami
nus (kartais palengvinto
mis sąlygomis) ir pinigo...

Medikai lengviau galėtų 
įsikurti provincijose, kur 
nėra argentiniečių gydy- 

, tojų. Inžinieriai sėkmin
giau gali revaliduoti savo 

prašydamas ins- diplomus, atlikę užduotus 
trukti jų ir anketos blankų, projektus. Juristams rei- 
jtuo pačiu metu prašyda-į kalavimai daug sunkesni, 
mas savo pažįstamuosius, nes jų čia daug turima. 
Argentinoje, kad jį remtų; Tįeų konsulatuoose, tiek 
centre. Procedūra gali|Migracijos Departamente 
trukti gana ilgai, ir kol u ai žiQrima | tei k 
kas naujųjų musų ateivių ateivis moka dirbti iš ko
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BIGIENIUS, Jonas ir Myko
las, iš Jonavos vai., Kauno aps., 
gyv. Philadelphijoje.

BLAŽYS, Juozas, gyv. Čika
goje.

BLIUVIENĖ, Ona, iš Lūginės 
km., Marijampolės aps., gyv. 
Bayonne.

BOJAŽINNSKIENĖ, 
ar Zinaida, gyv. New

Vlado, gyv. Brooklyn, N. Y.
Boston, Mass.

BABILOW - Kojalowitch, Ju
lija, vyras Benediktas Babilow, 
ir dukterys Marija ir Jadvyga, 
gyv. Connecticut ar Kentucky Broadway 

BONDUFRIENĖS, 
nos, broliai: Juozas ir Julius, 
gyv. New Yorke ir Vincas gyv.

Spakaus-j Aibany, kur buvo zakristijonu, 
prašomi atsiliepti.

BORSIKA. Vladas, sūnus Ka
jetono, iš Žiežmarių vai., gyv. 
Philadelphijoje.

BRAZIUKIENĖ - Petkevičiū
tė, Ona, duktė Liudviko, gyv. 
rodos Peabody, Mass.

BRIEDIS, Alfonsas, iš Joniš
kio vai., Šiaulių aps.

BROWNS, Eva, gyv. Colora
do.

BRUCAS, Stepas, iš Daukniū- 
nų km., Panevėžio aps., gyv. 
Čikagoje.

BRUNDZA. Vincas, iš Lūgi
nės km., Marijampolės aps., 
gyv. Bayonne.

BRUNDZA, Vytautas. Anne, 
Helen, Birutė ir Valerija, gyv. 
Detroit, Mich., Giendoleen Avė.

BUKLERIENĖ (Baltramo- 
naitytė) Ona. sesuo Jokūbo, 
gyv. Čikagoje.

BUNEVIČIUS, Julius, Juozas 
ir Kostas, iš Pūnios.

BURDZIUS, Juozas ir sesuo 
Ona, vaikai mirusios Burdžiu- 
vienės - Spyčiūtės.

BUTKIENĖ - Čerapaitė. Be
nedikta, gyv. rodos Philadei
phijoje, kilusi iš Papilės, Šiau
lių aps.

BUTKUS. Augustinas, iš Su
ginčių km., Akmenės vai.

BUTNORIUS. Jonas, gimęs 
Rygoje.

BUTRIMAS, Antanas ir Juo
zas. iš Jakėnų km.. Salako vaį., 

! Zarasų aps., gyv. Čikagoje. 
BUTVILAS, S„ gyv. Cicero, 

III., 5132 W. 23rd St.
CEHOVICZ - Jacevičiūtė. Sta

sė.
CEPLINSKAS, Julius, iš Ža

garės vai.. Šiaulių aps.. vedęs 
Fredrekunaitę. gyv. Čikagoje.

CINGAITĖ, Palionė. iš Nau
jamiesčio vai., Panevėžio.

ČEPAITIS, Kazys J., gyv. E- 
rie. Pa., ir Antanas, gyv. Came- 
gie (?), sūnus Antano ir Kons
tancijos Striupavičiūtės, iš Ša
kių aps.

ČEPONIENĖ - Giedrytė, E- 
milija, iš Miškonių km., Skapiš
kio vai.. Rokiškio aps.

ČEPONIENĖ - Rimavičiūtė.
ČERAPAS, Juozas, iš Papilės, 

Šiaulių aps., gyv. rodos Čikago
je, LeMoyne Avė.

ČESNAKAVIČIUS.
sūnus Mykolo, ir 
čius, kurio vardas 
ir Cesnakavičienė. 
das nežinomas, visi 
vai., Panevėžio aps.

ČINSKIENNE - Gauronskai-

ar

Zofija 
Yorke,

valst.
BABUŠIS, Jonas, gyv. Bosto

ne.
BACEVIČIENE - f 

kaitė, Pranciška, iš Papartynų! 
km., Šakių aps.. gyv. New Yor
ke.

BAČINSKAS, Juozas ir Ka
zys, ir Juozo sūnūs Vincas ir 
Oliukas, gyv. Clevelande.

BAJORAITIS, Vytautas 
(Bender, Victor), iš Pakuonio, 
Marijampolės aps., vedęs Oną 
Norvaišvtę, gyv. Clevelande, 
kur turi brangenybių krautuvę.

BAKYS, Antanas, iš Varlau
kio km., Tauragės aps., gyv. Či-H 
kagoje.

BALIUKĄ, Mykolas, iš Be
barzdžių km., Debeikių vai., U- 
tenos aps.

BALIUKONIENE (Daukšai
tė), Anelė, gyv. gyv. New Yor
ke, kil. iš Galnės km., Tauragės 
aps.

BARACEVIČIUS. Antanas ir 
Baracevičius, Stasys, sūnus Ig
naco, iš Stačiūnų vai., Šiaulių 
aps., gyv. Bostone.

BARKAUSKAS, Domininkas’ 
gyv. Elizabeth, N. J. 117 Agnės 
St.

BARKUS, Povilas. 
Brooklyn, N. Y.

BARŠAUSKAS, Petras.
BARTKUS, Jonas, sūnus Ig

no, iš Deltuvos vai., Ukmergės 
aps.

BASTIKAITIS, Adomas, gi
męs Amerikoje, gyv. Čikagoje.

BASTYTĖ, Ona, duktė Juozo, 
ištekėjusios pavardė nežinoma, 
iš Plokščių vai., šakių aps., gyv. 
Čikagoje.

BAŠVINSKAITE, Onutė, gi
mus Amerikoje, gyveno pas 
Jurevičius, Petronėlę ir Antaną.

BATARLIENE (Bataria). O- 
na ir dvi dukterys, gyv. New 
Yorke.

BATCRINSKI. Mathew ir 
dukterys Bronė ir Monika, gyv. 
Detroit.

BENDIKAS, Jurgis, iš Bata
kių, Tauragės aps.. gyv. Collins- 
ville.

BENDORIENĖ - Juškevičiū
tė, Marija, iš Javaravo vai., Ma
rijampolės aps.

BENEŠEVIČIUS, Mykalojus, 
iš Šeduvos vai., Panevėžio aps.

BERNOTĄ (Bernotai t i s), 
Juozas, sūnus, Juozo, iš Alvito 
vai., Vilkaviškio aps., vedęs, tu
ri keturias dukteris, gyv. Det
roite.

BERTULIS, Antanas, gimęs 
Amerikoje, lankėsi Lietuvoje 
grįžo Amerikon 1933 m.

BEZIS. Martynas, iš Vievir- 
žėnų m., Kretingos aps.

BIELKEVIČIUS, Antanas, 
gyv. Brighton, Mass., 47 Cush- 
man Rd.

Marijo-

kainos kartais žemesnės i 
kaip kitur.

Argentinoje pilietybės į- 
sigijimui nustatyta ma
žiausiai dveji metai. Dau
geliu atvejų pilietybės nė 
neatsižvelgiama. Valsty
binėj tarnyboj ir valstybės 
subsidijuojamose įstaigo
se, tai taip.

Argentinoje gyvenimo 
sąlygos visai normalios. 
Užtenkamiausiai yra mai
sto, drabužių ir kitko. Vis
kas perkama be kortelių, 
be suvaržymų. Pačiame 
Buenos Aires kukliam vie
no pragyvenimui reikia a- 
pie 200-250 pezų (50-60 do
lerių) menesiui. Provinci
jose pigiau. Paprasti fabri
kų darbininkai užsidirba 
pragyvenimui minimumą, 
kvalifikuoti gi amatinin
kai uždirba žymiai dau
giau ir gali taupyti. Labai 
trūksta tarnaičių, virėjų. 
Gaudomos pilną išlaikymą 
ir, palyginamai, geras al
gas, jos gali pragyventi ge
rai.
IŠVADA

Visa apibendrinant, ne
bus suklysta pasakius: 
kam pavyks atvažiuoti į 
Argentiną ar kitur su blai
via nuovoka, tvirta valia 
ir pasiryžimu kovoti ir lai
mėti — nežus. Tik juo ma
žiau vyliojančių iliuzijų, 
juo geriau. Kukliai pradė
jus nuo bet kurio darbo, 
nesibijant pavargti ir tu
rint iniciatyvos, kelias ga
li būti prasiskintas į visai, 
žmonišką būklę. Duonos ir 
laisvės čia yra daugiau, 
negu kartais ištolo vaiz
duojama.

Į Argentiną šiuo metu 
nukreiptos daugelio išba
dėjusių tautų akys, tačiau 
daugumos ateivių gyveni
mo pradžia ir čia sunki. 
Geriau, jei kas gali vykti į 
Jungtines Amerikos Vals
tybes.

Kai kurie adresai:
Direccion de Migracio- 

nes, Darsena Norte, Bue
nos Aires, Argentina.

Legacion de Lituania, 
Pampa 4174, Buenos Ai
res, Argentina.

Padres Marianos, Men- 
doza 2280, Avellaneda, Bu
enos Aires, Argentina. C.

(Pabaiga)

ypatingai žiūrima į tai, ką
čia atvyko tik vienas ki
tas. Vizą gavus, šiuo metu 
dar daug sunkumų susida-Į 
ro dėl kelionės: sunku gau
ti vietą laivuose ir brangu.

gyv.

pragyvens, kiek kapitalo 
atsiveš. Mūsiškiams, kaipo 
ūkininkams arba bent jau 
ūkininkų vaikams, patar
tina registruotis žemdir
biais. Amatininkai, techni
kai, elektricistai, šoferiai 
taip pat turi šiokių tokių 
pirmenybių, bet iš jų rei
kalaujama darbo sutarčių. 

Fabrikų darbininkams 
; statomos sunkesnės sąly
gos: žiūrima amžiaus,
sveikatos, kartais ir pilie
tybės.

Jei kas turėtų kapitalo 
kuriai nors pramonės įmo
nėlei pradėti, ar ūkiui, ar 
prekybai, jau gana greitai, 

, ant tvirtes
nių kojų galėtų atsistoti. 

... Tr- ■ r-. * . vienas nitas klausia, aristauteti. Visoje P. Amen-: lima bū spaustUvėse 
koje imigracijos politika u darbo Galima

. ...- . reikia gerai mokėti ispanu
kalbą. Kalbos pramoki- 
mas, kaip ir visur, galima 
sakyti, yra raktas į viską.

KO GALIMA TIKĖTIS 
ATVYKUS?

Jei lietuviams pasisektų 
masiniu būdu atvykus ko- 
lonizuotis Argentinoje, Či
lėje ar kurioje kitoje P. A- 
merikos šalyje, tai reikia 
prieš akis turėti tik ūkio 
darbų ir amatų galimybes. 
Be mažiausio abejojimo, 
pionerių likimas bus sun
kus, ir tik jų vaikams gal 
bus sukurtos žmoniškos 
sąlygos. Savu ruožtu 
maustoji ir antroji karta - 
daugiau ar mažiau turės 'vtenS’kitaL:

t
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siekia kuogreičiausio atei
vių asimiliavimo. Kultūri
nė autonomija galės būti 
tik dalinė ir tai nevisur.

Kai kurie aukštąjį moks- Reikia pastebėti, kad ispa- 
lą baigę diplomuoti lietu- nų kalba nėra sunki, 
viai klausia, ar jie galėtų kam nepatartina savo įsi
gauti savo specialybės dar- kūrimo apskaičiuoti šiokių 
bą universitete, įstaigose tokių brangenybių pakeiti- 
ir panašiai. Suprantama,! mu į pinigą. Visokios rū
tai kiekvienam rūpi, bet' sies brangenybėmis Rue- 
nėra vilties, kad tokie no<nos Aires karo metu buvo 
rai iš anksto būtų paten-' perpildytos, todėl čia jų

Nie-

Ignas.
Česnakavi- 
nežinomas, 

kurios var
is Smilgių

Tęsinys 6-tame puslapyj

Buvęs J. Valstybių Ambasadorius Lenkijai, 
Col. A. J. Drexel Biddle ir ponia, kelyje i Euro
pą pozuoja korespondentams.



Antradienis, Gruodžio 10, 1946 DARBININKAS

0 Lietuvos - Neužmiršk, Lietuvi!

yra Antanas 
gimęs

yra laimingai pasiekę už* 
sienį, jis gi, berods, pake
tui sužeistas, buvo rusų 
užkluptas ir pasiliko Lie
tuvoje. Kiek tenka patirti,- 
okupantai bolševikai nors< 
sukaktuvininką apdova- j 
noja medaliais, bet drauge- 
ir verčia atlikti kaikuriuos] 
jų propagandos uždavi- i 
nius.

Pradžiai-m ame puslapy] 
nisteris prie eilės užsienio 
valstybių. Savo 50 metų 
amžiaus sukaktį jisai 
šventė šių metų spalių 
mėn. pabaigoj.

ŽMUIDZINAVIČIAUS 
70-tas GIMTADIENIS
Iš vyresniosios kartos 

dailininkų, kurio kūriniai 
susilaukė plataus susido
mėjimo,
Žmuidzinavičius, 
1876 m. spalių mėn. 31 d., 
taigi šiemet yra sulaukęs 
70 metų amžiaus. Su var
gu prasiveržęs į mokslus 
ir studijiį tikslais pasiekęs 
net Paryžių, jisai, drauge 
su Rimša ir M. K. Čiurlio
niu 1907 m. Vilniuje suor
ganizavo pirmąją lietuvių 
dailės parodą. Jis daug 
pasidarbavo steigiant Lie
tuvių Dailės dr-ją ir ilgą 
laiką buvo jos pirmininku. 
Bet ypač jis pasižymėjo 
savo tautiniais peizažais 
(Lietuvos gamtos vaiz
dais).

Žmuidzinavičius taipgi 
energingas visuomeninin
kas, ypač veikloje su šau
liais. Jis lankėsi Ameriko
je, surengdamas čia keletą 
savo parodų. Žmuidzinavi
čius yra ir rašytojas, poe
tas. Yra išleistas jo eilė
raščių rinkinys “Gyveni
mo Takais”, kur daug pa
triotinės nuotaikos. Pa
vyzdžiui, viename eilėraš
čių skaitome:
Nutraukėm pančius mirties 

vergovės...
Atviros žaizdos, sąnariai skauda 
Žaibai akyse, kruvinos dėmės, 
Kapų kalneliuos motinos rauda.

Betgi išlikom. 
Betgi gyvenam!

KITŲ PĖDOMIS MUS 
VEDUSIOM

Tarp daugelio taurių as
menybių mes galime pasi
džiaugti ir šviesiu kun. 
Aug. Liepinio sukakties 
atminimu. Šiemet, lapkr. 3 
d., jam sueina 50 m. am
žiaus. Sumanus “Panevė
žio Balso” redaktorius jis 
ypač daug pasidarbavo iš
leisdamas tris tomus su
rinktų pavyzdžių, kuriais 
gausiai naudojosi Lietuvos 
pamokslininkai, mokyto
jai ir laikraštininkai. Tos 
knygos pavadintos “Kitų 
pėdomis”.

KIPRUI PETRAUSKUI 
60 METŲ

Vienas pačių garsiausių 
Lietuvos solistų yra Kip
ras Petrauskas. šiemet 
jam sueina 60 metų am
žiaus, bet jis dar pajėgus 
vaidyboje ir dainos mene. 
Jo artimieji šeimos nariai

SENKEVIČIUS BUVO 
LIETUVIŲ KILMĖS

Su pasigerėjimu daugelis i 
iš mūsų bus skaitę “Quo; 
Vadis”, “Dykumose ir Gi-i 
riose”, “Ugnimi ir kardu” į 
ir kitas Henr. Senkevičiaus 
nepaprastai gabiai parašy
tas apysakas. Šiemet, lap
kričio 15 d. suėjo 30 metų' 
nuo jo mirties. Ta proga- 
galima prisiminti, kad tas 
pasaulinio garso rašyto- 
jas, Nobelio premijos lai-j 
mėto jas, buvo kilęs iš Lie-’ 
tuvos bajorų (gimęs lygiai 
prieš 100 metų, 1846 m.). 
Savo pirmuosius raštus jis 
ir išleido prisidengęs Lie
tuvio (Litwos’o) slapyvar-’ 
de.

KAS BUVO LIETUVOS 
NEPRIKLAUSOMYBĖS 
PAMINKLO KŪRĖJAS?

Vienas garsesniųjų Lie
tuvos skulptorių yra Juo
zas Zikaras, gimęs 1881 m. 
lapkr. 18 d., taigi šiemet 
yra jo 65-tas gimtadienis.

Be kitų skulptūros daly
kų jis žinomas kaip auto
rius Lietuos nepriklauso
mybės paminklo, Laisvės 
Stovylos Karo Muziejaus 
sodney Kaune. Vienas ge
riausių jo darbų esanti At
lanto figūra, skirta Pane
vėžio Bankui papuošti.
LIETUVOS FILOSOFUI 

PRISIMINTI

Skspliodavusi skalbykla, Greenville, S. C., atnešė ši vaizdą. Ten buvo 
apie šeši žmonės užmušti ir daug sužeistų. Ekspliozija buvo jaučiama vi
same mieste.

f
ros netvarkoma, virsta ne- TIK ŽMOGUS 
produktyvia jėga, taip kul-' 
tūra, nustojusi religijos,: 
tampa lytimi be turinio, j Ar šiandie sunku tau alsuoti? 

i Jei tebebūtų gyvas, jis Kalbu su tavim — su draugu, 
i mus ragintų daugiau dė- Paliksiu troškimais besotis, 
į mėsio kreipti į lietuviškas Paliksiu tik žemės žmogus, 
į kultūrines vertybes, nes, I
I pagal jį: o norai pasikelia platūs,
' — Tauta be kultūrinio ap- ban-os -iHam vanden>’’ 
! siginklavimo yra didžiau- Atūžia n«rimsta r Plakas 
i šio pavojaus stovyje ir, jei Ir pats l>er skuD!a! gyveni, 
nesugeba kultūriškai apsi-L. _ , , . . ., 
ginkluoti, yra pasmerkta , , , , .įnjyf* O ten, ve, be vardo kiek daug —

m - , .v , ■ Kiek daug be namų ir be kelio.Tas musų filosofas iš ka- „ . . , , , . •, ,. . . - v. Su jais tu be skundo baaauk.po laimina musų pasiryžt-:
> mą kovoti dėl Lietuvos lai-'Naktimis,Jrugelis|,aklvdo
■ svės. Dar gyvas būdamas iržaldžia prie laužo liepsnos — 

JIS rase. . , per Vjsą gyvenimą ivdi
— Kiekvienas tvirtas pa- ( akimirka mus

siryzimas laimėti yra iš es-j 
mes laimėjimo pradžia.
170,000 ELEMENTORIŲ
Jau 20 metų sueis gruo-

Gruodžio 4 d. suėjo pen- džio 6 d. nuo mirties Juozo 
keri metai kaip kapai pri- Damijonaičio, Lietuvos pe- 
glaudė žymiausi lietuvių dagogo (mokytojo), pa- 
tautos filosofą Stasį šal- garsėjusio savo vadovė- 
kauskį. Jis dar galėjo gy- liais. Vien jo parašytų ele- 
venti, šiemet būtų sulau- mentorių iki 1925 metų bu- 
kęs 60 metų amžiaus su- Vo išėjusios devynios lai-’ 
kakties, bet karas be laikoidos su 170,000 tiražu. Apie į.. , .. __
palaužė jo ir taip silpną, jį Vaižgantas atsiliepia: bu ų ’ure^s met^
sveikatą. Be daugybės filo-1 _ Konservato r i u s, ra- amzuius. Gimęs Rygoje, 
sofinių ir pedagoginių vei- mios evoliucijos šalinin-į kllmf latvis jis išleido vi- 
kalų, jis daug nuopelnų tu-' kas, ištikimas katalikas...isą 
ri sudarant mūsų mokslinę o dievobaimingai, 
terminiją (pavadinimus), čiai išauklėtai savo šeimai 
Mokslo vyrai, profesoriai — neužmirštamas vyras ir 
pripažindami jo didelius ‘ 
nuopelnus buvo išrinkę jį 
Vyt. Didžiojo Universiteto 
rektoriumi.

Jis buvo gilaus tikėjimo 
žmogus.

— Giliausias visuomeni
nio gyvenimo pagrindas ir 
aukščiausia jo sankcija 
glūdi religijoje, — rašė ji
sai. Arba kitas jo posakis:
— Kaip prigimtis, kuitū-

i O vakaro šalį apglėbęs
: Platus ir tylus debesys...
Per šaltas man tavo bus glčbis, 
O. motina žeme tamsi.

Mačiau, kaip ten saulė užgeso. 
Kaip degė, liepsnojo languos...
Ir tu, mano drauge, ir. sese.
Ir tu. kaip ir aš. — tik žmogus.

K. Bradūnas.

skais- vą> Nuo 1920 m‘ aPsįgyve- 
nęs Kaune buvo miesto 
muziejaus direktoriumi, 

j Valstybinės archeologijos 
(senienų) komisijos pirmi- 

BALSAS IŠ BRAZILIJOS ninku, centrinio valstybės 
Penkiolikos metų sukak- knygyno vedėju. Pasauliui 

-- > • j- iolrSlS rlonrr įc T.iofii-

DĖDĖS LIETUVIO 
AKTUALIJOS

Five, 21, 51, 54. Bet niekas 
nežino, ktfris yra taikos 
numeris.

Jei po septynių mėnesių 
dar nesurado taikos nu
merio mažiems dalykė
liams, kas bus kai prieis 
prie Vokietijos klausimo? 
Būtų logiškiau pirma sta
tyti taikos pagrindus, o 
paskiau kaip ją išlaikyti, 

i Šiandien logikos nėra, bet 
be logikos taika bus tik 

i mitas. Senovės išminčius I
i dar geriau pasakytų: 
jiems kalbėti apie taikos . 
skubų reikalingumą, vis- 

Įtiek kaip asilui galvą nu
plauti: tik šarmo ir muilo 
■eikvojimas.
! — Matai, tarė dėdė, yra 
pasaulyje laukinių taute-

Mažytis Leon Padureleanu, atvyko iš Rumu
nijos su savo motina, nes jis šios šalies pilietis. 
Linksmas buvo kai išlipo Bostone į sausžemį.

tį nuo priimtų kunigystės iškėlė daug faktų iš Lietu- 
šventimų šiemet, gruodžio-vos praeities.
8, šventė kun. A. Arminas, 
talentingas poetas, pasira-i 
šąs Venancijaus Ališo sla
pyvardžiu, dabar besidar
buojąs Brazilijoje.

Jo poezija gili ir pras-!
Įminga. Pavyzdžiui eilėraš-! 
tyje “Prie menamų vers-, 
mių” skaitome:
Be poilsio žengi, geiduojanti 

dvasia!
■ O laimė širdyje — kaip takas 

vandeny:
Tik troškuliui sukelt, bet jo 

nenumarint,
1 Ant lūpų dykumoj užkritusi

-rasa.
Poeto jautri širdis taip 

prabyla į verkiančius bro
lius: 

j Matau pavasario žydėjimą 
i Pro Jeleną akių...
O, broliai! Prieblandą spindėji

me 
į Aš su jumis verkiu.

LATVIS, SAVO JĖGAS 
FAŠVENTŲS LIETUVAI
Penkeri metai (1941. XII.

14) kaip netekome didelio 
mūsų tautos prieteliaus 
prov. Edv. Volterio. Šiemet

KAUNO NAŠLAIČIŲ 
TĖVAS

Gruodžio 17 d. yra 80-tas 
gimtadienis prel. P. Janu- 

! ševičiaus. Jo sukurtoji 
Vaikelio Jėzaus draugija, 
jo suorganizuotos mokslo, 

i labdarybės įstaigos ir 
(prieglaudos nevieną Kau- 
: no ir kitų Lietuvos vietų 
našlaiti ir iš gatvės paimtą 
mergytę išleido garbingais 
asmenimis į visuomenę.

ILIJADOS VERTĖJAS
Pasaulinio, amžiais ne

užmirštamo garso graikų 
tautos kūrinius “Odisėją” 
ir “Ilijadą” i lietuvių kai-, 
bą išvertė Dr. Jeronimas i 
Ralys. Šiemet sueina 25į 
metai nuo jo mirties (1921.! 
XII. 17, Jonavoje). Plunk-> 
suos da' bą jisai jau buvo 
dirbęs spaudos draudimo 
laikotarpyje.
DR. K. GRIMUI 80 ME1Ų

Buvęs Lietuvos preziden
tas ir Lietuvos atgimimo 
veikėjas Dr. K. Grinios 
šiemet gruodžio 17 d. susi-

laukia 80 metų ir tą su- < 
kaktį švęs Amerikos lietu- i 
ių tarpe. “Aušros” platin

ėto jas, “Ūkininko”, “Var- 
ipo”, “Lietuvos Ūkininko”, 
j “Lietuvos Žinių” redakto
rius, visos eilės veikalų au
torius, kurį laiką Lietuvos 
ministerių kabineto pirmi
ninkas, jisai yra išvaręs 
gilią vagą Lietuvos kultū
riniame, visuomeniniame 
darbe. Nusipelno pagarbos 
savo kultūrine tolerancija. 
Be kitų dalykų yra para
šęs: “Kun. Ant. Savickis”, 
“Keletas dokumentų Seinų 
diecezijos istorijai”.

Šias eilutes rašančiam 
teko Kaime ne kartą su 
Dr. K. Griniumi daryti pa
sikalbėjimus spaudai ir 
gėrėtis jo pareikštomis 
mintimis apie religiją, kaip 
vieną iš dorovinio gyveni
mo ramsčių.

LIŪDNOSIOS KŪČIOS
Kūčių dieną sueina 15 

metų nuo mirties religinės 
Doezijos kūrėjo kunigo 
Jurgio Tilvyčio, pasiraši- 
nėjusio Žalvarnio slapy
vardžiu. Vienas iš didžiau
sių jo nuopelnų yra išleidi
mas naujo giesmyno; tai 
buvo mielas, reikalingas 
leidinys, nes “kantičkos” 
savo jau buvo atitarnavu
sios.

Kun. Tilvytis - Žalvarnis, 
tėvų marijonų vienuolijos 
narys, mirė 1931 m. gruo
džio 24 d., Panevėžyje. Tą 
dieną buvo vieno marijonų 
broliuko laidotuvės. Kun. 
Tilvytis sakė ant kapų pa
mokslą. Pasakė dar, kad 
mirtis, kaip vagis, ateina, 
kada jos nelauki ir... gavęs 
širdies smūgį sukrito prie 
kapo.

Nors jo, kaip daugelio čia 
suminėtųjų, žemiškos lie
kanos kapų smiltimis api
bertos, bet jo dvasia gyva 
jo poezijoje, kūryboje. 
Tūkstančiais kartų tėvy
nėje, ištrėmime, gal net 
kalėjimuose jaunieji atei
tininkai kartoja kun. Til
vyčio sukurtą jų himną: 
“Kas gi ten aukso spindu
lius beria”. Galingai skam
ba poemai:
Lietuvą Dievas apveizdi ir gina. 
Amžiais suvargusios jos neap

leis. —
Ateičiai dvasios galiūnus 

gamina.
Vesdamas juos stebuklingais 

keliais.

— Sakoma, kad ameriko
nai turi kažkokią Laimės 
Deivę. Ar tiesa, dėde?
— Taip. Gerai stebėdami 

amerikonų gyvenimą, pa
matysime, kad daugeliui 
visai netikėtai nusišypso 
laimė, tai pripažįsta ir 
Wisconsin Universiteto 
profesorius Joe Jastroiv.

Kolumbas rado laimę 
vandens stikle. Vieną kar
tą ištroškęs pasibeldė į 
vienuolyno duris, prašyda
mas vandens, ir štai susi
pažino su tėvu Perez, pran
ciškonu, kuris vėliau Ko
lumbą supažindino su Is-' 
panijos karaliumi.

Roosevelt ir Coolidge tu
rėjo tiek pasisekimo, kad 
niekas nesistebi, jei jiems .. . . .
pavyko patekti i Baltuo-”*«'Jkurlos <erT P*8*1?.1* 
sius Rūmus ’ |UZ Rusl« lr Jugoslaviją.Fo“o laimę, pradė-^ karinga Lolos tautelė, 
damas taisyti sulūžusius:* kur“?s r8nk?s -paT°y 
dviračius. Roekefeller su-lA”8nko8 'akunai Jie iš
tiko laimę, nesisekant pre- gel.beJ0 ^Y-vbe: sutikdami 
kybai. Atrodė niekam! ti-butl Pavaldmiais Jie be- 
kęs jaunuolis. Atsitiko į“8™8 ,geral la‘ko' Dar' 
taip, kad tapo aliejaus in-lbas labai Paprastas: gany- 
dustrijos karaliumi. galvijus, be to. gauna

Camegie buvo per jėgą fmong. ls.ūmiausius kas- 
: draugo įstumtas j laimę. os' ,IK’
- Nesisekant geležies pro.:ty užmušti akmenimis 
dūke: joje. buvo prikalbę-v^‘autęle^randasi tarp

Sikang provincijoje. Jie y- 
ra pasidalinę j “Juoduo- 
sius Kaulus” ir Baltuosius 
Kaulus”, tarp kurių eina 

(nuolatinė kova. Jie yra bir- 
■manų kilmės ir nekenčia 
i kinų. Nepriėmė Budos 
mokslo. Garbina dangų ir 

į kažkokius dievaičius kal- 
Norville'n^ v*ršūnėse. Už belaisvius 

; amerikonus jie prašys 
druskos, vyno ir rūbų.

Paulius Ramutis.

tas važiuoti į Pittsburgh. Jį“® 
ir ten plienas suteikė pasi-j ’ 
sekimą.

Cecil Rhodes randa lai
mę savo džiovos ligoje. 
Daktaro patariamas, va- ‘ 
žiuoja į Afriką ir ten įstei
gia turtingą kolonijų im
periją.

Helen Fares sutiko laimę 
milijonieriaus L. ........ ,
Walker ligoje, tapdama ar-i 
tiste. į

Lafitte išgarsėjo vien i 
tik dėlto, kad pasilenkė pa
imti adatos, pamestos ban
kininko Perregaux kieme.

Priežodis sako: “rask 
laimę ir miegok”. Vienas 
jaunuolis išvažinėjo visą 
pasaulį, ieškodamas lai
mės, ir apsivylęs, grįžo į 
namus. Įeidamas į pakry
pusį namelį, pamatė laimę, 
besėdinčią šalia lovos, ku
rioje saldžiai miegojo jo 
brolis.

Dažnai ieškoma laimės 
taip, kaip ieškoma akinių, 
stovinčių ant nosies.
— Man rodos, kad ir 

Jungtinių Valstybių dele
gatai taip daro, turi taiką 
ant nosies ir nemato, ta
riau. Kažkokią loteriją 
daro, štai kiek numerių: 
Big Three, Big Four, Big

Amerikos Lietuvių 
Jaunimo Žurnalas 
“VYTIS”

“V Y1U leidžia Amenko3 didžiau
sia jaunimo organizacija — Lietuvos 
Vyčiai

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

“VYTY” rasi žinių iš viso pasau
lio.

“VYTIS” rašo apie An.erikos lie
tuvių jaunimo judėjimą.

“VYTY” rasite įdomių pasiskaitjr* 
mų tinkamų seniems ir jauniems.

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

TAD, padarykime šūkį: "Tenelie- 
ka nei vienos katalikiškos jaunimo 
organizacijos, ar nors mažiausio sky
riaus. kurie neskaitytų “VYTIES”. 
Visi skaitykime “VYTĮ!”

“VYTIES” kaina metams tik $3.00
“VYTIS”

366 W. Broadway, 
So. Boston 27. Mass.

The Calf That Comes to Dinner

This beautiful red Shorthorn heifer calf will be the honored .eruest 
at the Shorthorn Club dinner early in December at the Congress Motei, 
Chicago. Donated by Col. E. Arthur Bali. owner of Broadfie'.ds Farms. 
Selna, Ind., cooperating with the Shorthorn Club, the calf will be 
auctioned to the highest bidaer at the banquet. , <

Boys and girls whc exhibit prixe winning. Shorthorn steers .in the 
Junior Feeding Division of the 1946 Intemational Livestock Show. 
Stock Yards, Chicago, Nov. 30 to Dec. 7, will divide proceeds of the 
sale. It will be the oreed’s way of saying “veli done" to these Short
horn breeders of tomorrow. <

B. F. Princess Lovai A is shcnm here srith Colonel Bali fright) 
and C. D. Swatfar (Įeit), aeeretary of the Shorthorn Club. She waa 
calved Jone 20, 1946 and is sired by Broadf.elds Air Pilot 2113796 and 
out of Princess RoyąJ 101>t •

Į
j
I

■ Ateitį regim tėvynės laimingą;
Šviečia mums kryžius ant mūs 

vėliavos.
Stokime drąsiai į kovą garbingą 
Dirbkim, kovokim dėl Lietuvos.

Dr. J. Prunskis.
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j Lietuvos Generalinio Konsulato New
Yorke Paieškomi Asmenys:J

KONFERENCIJA MOKSLO 
ATKŪRIMUI

Karo Suardytuose Kraštuose ir Tarpe 
Išvietintų Asmenų

Vaikai. jaunimas 
mokslo, auga pus-

LABAI ĮDOMI APYSAKA-ROMANAS 
I§ LIETUVIŲ KOVŲ SU LENKAIS 

IR BOLŠEVIKAIS

suose kraštuose ir reikalingą 
paramą Baltic Universitetui.

Paskui konferencija pasidalijo 
grujies:
A. Displaced persons.
B. The far east.
C. Western and r.orthern 

Europe.
D. Centrai and eastem 

rope.
E. Southern Europe.
F. Occupied countries.

Public relations.

i

Eu

i

grėsė pasaulio švie-i

Washington, D. C. — BALF, 
įgaliotas, dalyvavau NATIO- 
NAL CONFERENCE ON IN- 
TERNATIONAL EDUCATIO
NAL RECONSTRUCTION. lap
kričio 22 ir 23, Chamber of 
Commerce Building. Čia dalyva-j 
vo atstovai poros šimtų organi
zacijų. pradedant nuo sąrišių* 
universitetų, kolegijų, gimnazi
jų. pradinių mokyklų. — sveika
tos. inžinierystės .maistingumo, i 
mokslo reikmenų. stipendijų, 
mokslo leidinių organizacijų bei 
įstaigų, ir baigiant šalpos orga
nizacijomis kaip ir mūsų BALF. 
Čia buvo svarstoma kaip atkur
ti mokslą karo sugriautuose 
kraštuose ir tarpe išvietintų 
žmonių.

Hitleris ir jo pakalikai užkūrė, 
karą. Karas sugriovė šalis ir! 
mokyklas, ir išgujo žmones iš 
gimtinių kraštų. Nėra mokyklų, 
nėra mokyklinių reikmenų, nėra 
daugelyje vietų — Europoj, o 
ypač Kinijoj ir Japonijoje, nė 
mokytojų, 
atsilikę nuo 
laukiniais.

Kai karas
sos užtemdymu ir šalių sunaiki
nimu. kai Amerika buvo užpul
ta, galinga Amerika gamino 
sau ir davė kitiems kraštams 
ginklus, maistą, drabužius.

Kai pokarinė tamsta ir neda- 
teklius siaučia, tai geraširdė A- 
merika. j>er šią Konferenciją, 
deda visas pastangas, per savoj 
gabiausius ir mokyčiausius žmo
nes.. iš visų mokslo organizaci
jų ir įstaigų, atstatyti tarpe ka
ro nukentėjusių mokslą ir svei
katingumą.

Mokyklų, mokyklų, ir daugiau 
mokyklų... Knygų, knygų, ir 
daugiau knygų... Mokytojų, mo
kytojų, ir daugiau mokytojų... 
Lai šviesa veda žmoniją prie 
laisvės ir gerovės!

Konferencijos vedėju buvo Dr. 
T. C. Pullen. CIER pirmininkas, 
ir Statė Superintendent of 
Schools of Maryland. Raportus 
patiekė žmonės keliavę buvusio 
karo srityse: Dr. H. E. Snyder. 
Europoje: L. Sweet. rytinėse 
srityse, ir tt. Šalpos fondų at
stovai pasakė savo reikalus. Aš 
referavau lietuvių vargus vi-

G.
Čia buvo svarstomi tų zonų 
kalai paskiruose susirinkimuose. 
Taip gi buvo gvildenami šie da
lykai :

1. ' Books and periodicals.
2. Educational materials.
3. Fellowships and scholar-i 

ships.
4. Educational missions.
5. Educational work camps. 
Vienos grupės dirbo Chamber!

of Commerce kambariuose, ki-j 
tos Statė Departmente, kitos 
kitur.

11:15 ryte, lapkričio 23, j 
.Chamber of Commerce didžiojoj 
salėje, rodė judžius, "Children 
of Tragedy” ir “Seeds of Desti- 
ny”. Čia parodė sugriauto pa
saulio ir jaunimo tragingą liki
mą.

1:30 tą pačią dieną. Federal 
Room, Hotel Staler, buvo ben
dras užkandis ir užtvirtinimas 
visų komitetų raportų.

Tai taip Amerikos mokslo ir 
žmoniškumo galingos organiza
cijos ir įstaigos stoja darban at
statymui sugriauto mokslo ir 
sveikatingumo karo suardytuo
se kraštuose ir tarpe išvietintų
asmenų. Nadas Rastenis.i tautinės sąmonės reiškinys!

Klebonui, kun. Jonui švagž- 
džiui vadovaujant, Lietuvos 
Vyčiai, prisidėjo prie lik šiol ne
girdėto dalyko, Amerikos lietu- 

' viško jaunimo tarpe. Linkėtina, 
kad šį pavyzdį pasektų visas A- 
merikos jaunimas.

Sekmadienį.

rei-
I

i

a

Parašė

J. Kmitas - Kun. Dr. K. Urbonavičius
Apysaka taip įdomi, kad ją pradėjus skaityti, ne

gali iš rankų paleisti. Užsisakykite sau ir kitiems už
prenumeruokite. Ji būtų geriausia KALĖDŲ DOVA
NA, įteikti savo tėveliams ar draugams. Knyga turi 
576 puslapius. Kaina tik $2.50. Užsakymus siųskite:

DARBININKAS
366 W. Broadway, So. Boston 27, Mass.
★ ★

BROCKTON, MASS.
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j DABKEVIČIUS, Jonas, 
nūs Viktoro ir Barboros.

Į DAMBRAUSKIENE - Radvi
la it v, Juzefą, iš Spičių 
Šiaulėnų vai., Šiaulių aps., 

'Čikagoje.
j DAUGVILA, Ipolitas,
Philadelphijoje, 2704 Ontario

Pradžia 4-tame pusi. j DEGUTIENĖ. Ona. iš Višty
čio m., Vilkaviškio aps.

iš Pui-vių km., Šiaulių aps., deRUVIENĖ - Virbickaitė, 
yv. Čikagoje. _ ieva, gyv Plyrnouth.

DABKE\ IČIUS. Jonas, su-. oiŠKEVICIUS, Antanas, sū
nus Stasio, iš Balbieriškio, Ma
rijampolės aps.

DOBOŽINSKAS, Alfonsas ir 
Liudvikas, sūnūs Juozo, gyv. 
Philadelphijos apylinkėje, iš 
Krekenavos vai., Panevėžio, ap.

DOBOŽINSKAS. Petras, gyv. 
prie “Flemington Gltn Card- 
ner”.

DOMANSKIENĖ - Šneliūtė, 
Liudvika, ir vyras Domanskis, 
Liudvikas, iš Kauno, gyv. New 
Yorke.

DRASUTIENĖ, Petronėlė, se
suo šikšnienės, gyv. Čikagoje.

Sta’ DUSINIS, iš Daudzgirių km., 
Pabiržės parap.

į DUOBA. Antanas ir- Benedik
tas, iš Sabali.škių km., Paežerė- 

’’ lių va!., Šakių aps., gyv. Čika
goje.

DUSĄ, ar Dusas, Mykolas ir 
Petras.

ENDRIJAITIS, Jonas, iš Tau
ragės vai., sūnus Kasparo, ve
dęs Jurkšytę, gyv. Collinsville 
ar East St. Louis.

GABRYTĖ, Pranė, iš Pagie- 
galės km., Panevėžio vai.

i GAINIENĖ - Kačionaitė, Ele
na. iš Salamos 
jampolės aps., gyv. Elizabeth.

GAIŽUTIS,
nučių km., Utenos 
Fairport Harbor, Ohio, 526-7 
St.

GALIAUSKAS. Adomas, sū
nus Karolio, ir jo seserys, gyv. 
New Yorke.

GALINIS, Pranas, iš Žilių 
km., Rokiškio aps., gyvenęs

km..
gyv.

DAUKŠYS. Albinas ir jo dvi 
seserys.

DAUKŠYS, Jonas ir Vincas, 
spėjamai kilę iš Vilkaviškio 
aps., gyv. New Yorke.

DAULIS, Petras, iš Paikių 
km., Širvintų vai.

DAVIČIKAS, Juozas, iš 
kliškių, Alytaus aps., 
Lynn, Mass.

DAWSON, George, gyv. 
lyn Heights, Long Island, N. Y., 
brolis Stulpinienės.

DEBESAITIS, Simonas, iš 
Marijampolės aps., gyv. Gard- 
nes, Mass.

DEGUTIENĖ - Kačionaitė, 
Magdalena, iš Salamos - Būdos, 
Marijamjrolės aps., gyv. Eliza- 
beth.

i

NUOŠIRDUS 
DĖKUI

Rcs-

mūsųNuoširdžiai dėkojame 
Geradarėms Bostonietėms su
rengusioms Kongregacijos dar- 

, bams paremti bei jos tremti- 
' nėms seselėms sušelpti ponų 
-Račkauskų namuose “bingo”. 
I Labai nuoširdžiai' dėkojame 
šeimininkams ponams Račkaus
kams ir visai jų šeimai, Rengė-

i ’ . _ . -------- ’ -------------
nimo sukakties proga. Svetainė iš Pumpėnų miestelio, Pumpėnų joms, Šeimininkėms, laimėjimo jjew Yorke.

- Būdos, Mari-

Anupras, iš Gi- 
aps., gyv.

buvo gražiai išpuošta sidabrinė- ’ vaisė., Panevėžio apskričio, ieš- bilietų platintojoms ir visoms 
mis spalvomis. |*

Jubiliatus patiko su duona ^is Prieš karą gyveno] /
, , Chicago je, Michigan St. Prašo- ne dėl Tavo Vardo daro mums! druska brolis Aleksandras Gu- ,

Lapkričio 22 d., šv. Roko pa-. kis ir motina Monika mas atsiliepti, ar žinantieji apie gera,
rapijos Vyčių kuopa. Brockton,Įn- Q p Tukio brolieng Alice Tu. JI pranešti — 
Mass., įsteigė stipendiją į Ma- k-g pnsegė “corsage” ir uždėjo 
rianapolio Kolegiją. Koks tai sidabrinę kepurę. Jubiliatus nu- 

i džiuginantis gyvos ir veiklios jyjėjo prie garbės stalo, grojant 
maršą. Po to. du broliukai-dvi- 
nukai — Aleksandras ir Bene-'I 
diktas Gurackai (p. Tukienės 
krikšto sūnus) atnešė baltų gė
lių puokštę ir avinėlį, padarytą 
iš keiko ir papuoštą sidabriniais 
metais ir varpais. Dvinukai -i 
broliukai buvo gražiai pasipuo- 

bažnyčioje per kostiumais. Jie sudainavo ju- 
šv. mišias, ir vakare salėje, kur biliatam lietuviškas dainelęs. o 
Marianapolio studentai suvaidi-. vįeną anglų kalba dainelę sudai- 

jno patriotinį veikalėlį, pats jau
nimas rinko aukas, kurių buvo 
viso S615.00. Vyčiams padėjo 
Sodalicijos mergaitės ir par. 
choras.

Daugiausia šiam reikalui pasi
darbavo: Albina Matačinskas, 
Ruth Ykasala, Florence Tarnu- pasakė miesto mayoras Joseph 
levičia. Agnės Motekaitis, Lena Downey. Taipgi pasakė sveiki- 
Matulis, Marjorie Milutis, V ale- nįmo kalbas p. Julia Jakavony-' 
rija Kavalauskas, Josephine Ju- ęjj, p Ona Gurackienė. p. Alek-' 
zenas, Eddie Gauzis, Adam Ba- gandras Gurackis, p. 
takis, Eddie Juzėnas, John Bal- Liuolienė ir p. Tukaitė. 
sevich, John Švagždys.

Po vaidinimo studentams bu- jubiliatai — pp. Juozas ir Bar- j 
vo surengta parapijos salėje borą Tukiai. Jie nuoširdžiai dė-į 
šaunios vaišės.

Marianapolio Kolegijos vado
vybė nuo širdies dėkoja klebo
nui, kun. Jonui Švaigždžiui, ir 
parapijos jaunimui ir visiems 
aukojusiems už šį taip didelį, 
kilnų ir garbingą prisidėjimą 
prie bendrosios išeivijos 
dėl tautinės katalikiškos 
nės ugdymo.

i Redakcijos prierašas. _____ ________
■giausia pasidarbavusiųjų var-į §įo bankieto rengėja buvo p. 
dus ir pavardes palikome taip, Ona Gurackienė, o jai pagelbė- 
kaip jos buvo korespondento jo pp. Elena Liuolienė, Petronė 
parašytos. Kodėl ne Albina Ma- Bukontienė, Aleksandras Gurec- 
tačinskaitė, 
tė ir tt. ?
• ___

Lapkričio 28 d. įvyko šaunus 
bankietas, Sandaros salėje, pp. 
Juozą ir Barborą Tukius pa
gerbti, jųjų Sidabrinio Jubilie
jaus — 25 metų vedybinio gyve-

VYČIAI ĮSTEIGĖ FON
DĄ MARIAN APOLYJE

ko savo dėdės Juozo 
čiaus, kuris prieš karą gyveno

A. Daukantui,

MARIANAPOLIS
Įžymus Svečias

Lapkr. 19 d., grįždamas iš Pie
tų Amerikos į Marianapolį at
vyko Tėvų Marijonų Provincijo
las Tėv. Jonas Jančius, MIC.

Provincijolas čia inspektuoja 
įstaigą, mokyklą ir ūkį. kaipo 
priedermę Marijonų galvai.

Marianapoly mano pasilikti 
iki gruodžio 14 d., o vėliau vyk
ti į New Yorką. Washingtoną ir 
atgal į Chicagą. kur jo laukia 

į nauji uždaviniai. J. Martiakus.

navo miesto mayoro Joseph' 
Downey garbei. P-lė Ieva Lašai-' 
tė sudainavo jubiliatam “Ilgiau;

i šių Metų!”
Į Toastmasteriu buvo p. Vincas 
Zinkevičius, patriotingas lietu
vis biznierius. Įspūdingą kalbą

18" Hebster St, 
Cambridge, Mass.

, GAUDIEŠIUS, Liudas, iš Vai- 
Kopus-,dalyvėms. nočių km., Šiaulių aps., gyv.

Viešpatie .atlygink tiems, ku- Brooklvne.
t

Ieškomieji ar apie juos žinan- 
T i tieji maloniai prašomi atsiliepti:Labai dėkingos t J 1 .... .

N. Pr. šrė. P. Marijos Sesers.'
Aukas prašome siųsti: 

Immaculate Conception Convent!
R. F. D. 2, Putnam, Conn. i

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

(Bus daugiau)

Lietuviški Kalėdiniai Atvirukai
Kalėdų ir Naujų Metų Proga

Pasveikinkite Gimines, Prietelius ir Pažįstamus 
Siųsdami BALFo išleistus gražius 
Lietuviškus Kalėdinius Atvirukus 

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

KAŠTUOJA UŽ PENKIUS DOLERIUS ($5.00), 
GAUNAMA ŠEŠI RINKINIAI (48 ATVIRUKAI) 

Visas Gautas Pelnas Eis Vargstantiems Lietuviams 
Tremtiniams šelpti.

UŽSAKYMAS 
United Lithuanian Relief Fund

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

GERB.:
Prašau atsiųsti man

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

□ Čekiu; C Monev Order.

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

rinkinius Lietuviškų Kalė-

I

Gatvė ir Numeris

Miestas

Baigiant programą

t

I

Elena ■

kalbėjo |

-

ko jo bankieto rengėjams, mies- ■ 
to mayorui, toastmasteriui ir, 
bendrai visiems ir visoms už 
sveikinimus, linkėjimus ir do
vanas.

Bankiete dalyvavo apie trys 
šimtai svečių ir viešnių iš Med- 
way, Bostono, Nashua ir vieti
niai.

Jubiliatai išauklėjo dvi dukte-

kovos
sąmo-

V.
Dau- h — Barborą ir Sintiją.

ne Rūta Ikasalai- kis, p. Kavaliauskaitė, Ieva Je- 
riackienė, Agota Kodytė, p. 
Šarkienė. Marijona Tukaitė ir 
Anelė Gurackienė. Rap.

Ieško
Antanas Zakarevičius, kilęs

..w
i?

Prisideda patraukumas ir prieskonis 
prie Jūsų piety

PICKW1CK
"ALE that is ALE"T»AOf MAN KG*

mwto BY MAFFEHBEFFH t CO . k»c., Meti. BREWE*S SINCE 1B70
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B VIETINES ŽINIOS
&■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

ŽINUTES
Aukos. Kurių dar surinkta 

$54. Mokyklų fondui aukavo 
N. N. $10. Bažnyčios taisai au
kavo Ona Matulevičienė 
Pranas Lingis $4. Ačiū.

7

Christmas is♦ «

A A

do Vyrų draugija visoje diece
zijoje varo naujų narių vajų. 
Arkivyskupas atsiuntė į parapi
jų vyrus atsišaukimus. Klebo
nai ir draugijų direktoriai sten
giasi visus parapijų vyrus į- 
traukti į švento Vardo garbinto
jų pulkus.

Šv. Petro parapijos Šv. Vardo 
Mer- draugija dėka Arkivyskupui ir 
Švč. direktoriui kun. Albertui Abra-

$25,

Metinė Patronės šventė, 
ginų Sodalicija Nekalto 
P. M. Prasidėjimo iškilmingai činskui, gražiai gyvuoja. Gruod. 
atšventė savo patronės metinę 8 d., ėjo gausiai prie Sakramen- 
šventę. Per tris dienas jos ruo- tų. Turėjo viešus pusryčius sy- 
šės prie šios šventės atlikdamos kiu su sodalicija. 
rekolekcijas. Sekmadienį visos Vyrai nepasiduokite. Klausy- 
ėjo prie Sakramentų. 2:30 vaL dumi Arkivyskupo ir direkto- 
p.p. dalyvavo 14 naujų narių riaus balso, pralenkite skaičiu- 
priėmimo rekolekcijų baigos mi merginų ir moterų organiza- 
pamaldose. cijas.

Po pamaldų sodalietės turėjo 
arbatėlę su įvairia programa. 
Šioje gražioje sueigoje dalyvavo 
ir sodaliečių motinėlės.. Beabejo 
jos gailinosi neturėjusios progos 
priklausyti prie šiokios Sodali- 
cijos.

Kun. Albertas Abračinskas 
yra Sodalicijos Dvasios Vadas. Zą atsiras 
Jis vedė minimų rekolekcijų pa- _________
rfialdas ir abelnai daug sumano Antradienį, 8 vai. v., parapijos 
ir veikia Sodaliečių labui. i salėje, E. 7th St., bus laikomas

Vyrai nepasiduokite. Šv. Var- jaunamečių Krikščioniško Mok
slo Brolijos susirinkimas —dis
kusijos.

60 narių. Gruodžio 7 d., kun. 
S. Saulėnas prirašė 60 naujų 
narių prie Marijos Vaikelių 
Draugijos. Po pamaldų vaikeliai 
turėjo bendrus pusryčius ir kin
tamuosius paveikslus.

Paveikslus parodė p. D. A.

Christmas time is cookie time!
Deiight the folks with these delicious holiday cookies 
—so gayly attractive—so much fun to make. Crisp, 
spicy ones—chewy rich chocolate bars and the ever 
popular roll-and-cut variety, delicately flavored with 
lemon rind. Little Šautas, Christmas trees and stars, 
si pi y decorated, make for a fesiive cookie-array 
vhen guests arrive to help celebrate the day. Ciip 
the recipes now and be ready for holiday-treats. 
(Bake extra batches for sparkling-eyed youngsters!)

SAINT NICK CUT-OUTS
M ir ’,£• cup spry, 14 teaspoon each salt, GRaTed 
LEJION RIND, ar.d NUTMEG, 1 cup SUGAR, and 2 eggs 
and beat thoroughly together — Sift together 2 cups 
sifted FLOUR and *4 teaspoon soda ; add to first mix- 
ture, blendir.g veli... Chill__ Roll thin on floured
board; cut with Christmas cookie cutters, such as 
stars, Santa Claus, Christmas trees, reindeer . . . 
Sprinkle cookies vith tiny colored candies or red 
sugar. Bake on Spry-coated baking sheets in moder
ate oven (375° F.) 10-12 minutes... Makes about 4 
doze n.

Lietuviški Klausimai
Jungtinių Tautų Forume

DAKTARAI J

i i |
i į
i

Tel. TROu bridge 6330

L Repdiis, M. D.
(REPŠYS)

Lietuvis Gydytojas
278 Harvard Street

Kampas Inman arti Centrai Sq.
CAMBRIDGE. MASS.

Ofiso Valandos 2—4 ir 6—8.

“Trečiadieni, 7:30 v. v., gus lai
komos Šv. Teresės novenos pa
maldos.

Penktadienį, po Šv. Valandai, 
įvyksta svarbus kun. Dr. K. Ur
bonavičiaus Jubiliejaus rengėjų 
susirinkimas.

; -------------
1 Sekmadienį, gruod. 8 d., kun. 
Dr. K. Urbonavičius ir kun. Pr. 
Virmauskis dalyvavo Šv. Kazi
miero parapijos, VVoroester. 
Mass., 40 valandų atlaiduose.

A,J.NAMAKSY
REAL ESTATE A 

INSURAMCE 
414 W. Broadway

SO. BOSTON, MASS.
Office Tel. So. Boston 0948

Bes. 37 Oriole Street
West Roxbury. Mass.
Tel. Parkway 1233-W

Pirmadienį, kun. Virmauskis 
ir kun. Albertas Abračinskas 

f

dalyvavo Prelato Reynolds lai
dojimo pamaldose, katedroj.

SUGAR PLUM CRISPIES
Mix % cup spry, 1 cup bbovvn sugar, teaspoon 
each salt, cinnamon, and NLTMeg, 1 teaspoon 
vanilla, and 14 cup water and beat thoroughly 
together... Sift together % cup sifted FLOUR and. 
Iz teaspoon soda ... Add to first misture with 112 
cups rolled oats, 12 cup raiši N s (chopped), and % 
cup nuts (chopped) ... Mix thoroughly... Drop 
irom tablespoon on Spry-coated baking sheets... 
Stamp dough thin with a glass eovered with a damp 
cioth ... Bake in moderate oven (350°F.) 10-15 min
utes ...Remove from pans at oncę.,.Makes 2’zz 
doze n cookie*

CHOCOLATE CHEWS
Meit together over hot water, % cup SPRY and 2 
ounces chocolate ... Add % cup sugar, U cup cobn 
sieup, *4 teaspoon salt, 114 teaspoons vanilla, 2 
cups rollh;oats,and Iš cup nuts (chopped),biend- 
ing thoroughly... Pack mixture very firmly into 
Spry-coated 8 x 8-inch square pan or 12 x 8-inch 
oblong pan... Bake in hot oven (425°F.) 12 min
utes. (The mixture may štili be slightly bubbly) ... 
Cool in pan... Cut into small sųuares or oblong bars. 
Store in refrigerator. Makes 25 sųuaies or 24 bars.

norintieji, galės gauti plotkelių. 
nėra to sakramento priėmę, ra
giname dabar priimti. Atsikreip
kite prie vietinio kurio nors ku
nigo tuo reikalu.

Service, 127 E. Foster St., 
Melrose 76, Mass. arba te- 
lefonuokite MELrose — 
0846-M.

(Pradžia 2-rame pusi.)
necessary for Russia to place

■ under similar trusteeship the
■ three Baltic Statės which she 
annexed in the course of Worid

, War II. Sooner or later, either 
i at the United Nations meetings 
or at the Peace Conference, the 
ąuestion of these repubiies is 
bound to be raised. When it is, 
it wili prove deeply embarras- 
sing to the Soviet Union.

It is clear that the Russians 
have opened up far-reaching 
{x>litical vistas. The Baltic repu- 

i blies lie behind the Iron Curtain, 
! and no one can be sure exactly 
,what has happened there. Būt 
j what is known constitutes one 
i of the greatest crimes in histo- 
! ry-

Under the terms of the shame- 
ful Ribbentrop - Molotov agree- 
ment, the Russians occupied 
these Statės in June, 1940. with 
the unvvilling consent of Ger- 

jmany. Thousands of anti-Com- 
munist Baits were murdered at 

į that time. When in June, 1941, 
the Germans invaded Russia, 
they ąuiekly drove the Russians 
out of the Baltic repubiies and 

į exacted a dire vengeance on ail 
■the Baits who had co-operated 
I with the Russians. Finally came 
j the most dread penalty of ail, 
when the Russians returned in 
1945, and exacted a ten-fold 

• vengeance on ail the Baits who 
had worked with the Germans 
and deported hundreds of thou
sands into the interior of the 
Soviet Union.

It is sometimes urged, in

Statės, Russia could and would 
have evacuated them once the 
Nazis had been overcome. 
Doubtless some spokesman of 
the free world will be suffic- 
iently courageous to put this 
point to the Russians when this 
ąuestion, on which there has 
iong been a conspiracy of sil- 
ence, comes at lenghty to open 
debate.

Susikirtimas Jungtinėse 
Tautose tarp Pietų Afri
kos ir Sovietų Sąjungos, 
minimas p. Randolph 
Churchill Philadelphia Re- 
cord straipsnyje, įvėlė ir 
Baltijos valstybių vardą. 
Pietų Afrikos Premjeras 
Maršalas Smuts pareiškė, 
kad Pietų Afrika planuo
janti prisijungti tūlas Af
rikos dalis, pridėdamas: 
bet ne taip, kaip Sovietų 
Rusija prisijungė Baltijos 
valstybes. Buvo galima pa
daryti išvadą, kad p. 
Smuts yra priešingas So
vietų Sąjungos “self-ag- 
grandizement” politikai, ir 
kad jis tiki, jog Baltijos 
valstybės buvo sovietų a- 
neksuotos neatsiklausiant 
jų tautų valios.

(VAITOS SKELBIMAI
REIKALINGAS žinantis dar

bą kepėjas. Darbas dienomis. 
Geras atlyginimas. Unijos įstai
ga. Atsišaukite tarp 11:30 r. ir 
6 vai. v. Mr. Wilson, Betty Al- 
den Products, Ine., 1305 Dor- 
chester Avė., Dorchester. GEN. 
6950.

i Šaunus Balius Prieš 
Pat Naujus Metus

Musketeer Lodge of South
Boston (jaunų lietuvių 'yrų'iOc. Tiktai studentų tikietai bus 
veteranų ratelis) ruošia šaunų j 5 centus.
balių šeštadienio vakare, gruo-Į Išlaidas padidino pakilimas 
džio - December 28 d., Ritz Pla- > anglies, darbininkų algų 

Įza Crystal Ballrooms, 218 Hun-i^jų reikmenų.
tington Avė., arti Massachu
setts Avė., Bostone.

Šio baliaus pelną skiria Lie
tuvių Darbininkų radio progra
mos išlaikymui.

Gros orkestrą moderniškus 
šokius ir polkas. Bus skanių už
kandžių ir įvairių gėrimų. Jau
nimui ir senimui bus puiki pro
ga pasilinksminti.

Rengėjai kviečia ne tik vieti
nius lietuvius, bet ir iš kitų ko- 

_______ lonijų gausiai atvykti į balių. 
Jonas J. Romanas ir jo į Pasilinksminsite ir tuo pačiu 

sūnus irgi Jonas, žinoda-j paremsite mūsų jaunuolių kilnų 
mi, kad mūsų biznieriams j užsimojimą paremti lietuvių ra- 
daug laiko sugaišina val-jdio programą transliuojama 
džios reikalavimas vesti šeštadieniais po pietų iš WESX 
knygas, duoti bertaininias stoties, Salėm, 
ir metines apyskaitas, val
džiai, įsteigė Roman & Son 
Business Service, kuri biz
nieriams veda knygas ir 
paruošia valdžiai apyskai
tas už vieną dolerį į savai
tę.

Biznieriams, kurie pasi- 
nauodoja Romanų patar- 
įnavimu nereikia vesti jo- 
jkių knygų. Kas savaitė jie 
išpildo blanką ant kurios 
užrašo kiek jie kas dieną, 
priėmė pinigų, kam ir už’ 
ką išmokėjo. Blanką su do
leriu pasiunčia Roma
nams, kurie savo ofise ve
da atskiras knygas kiek
vienam klientui.

Kas mėnesį kiekvienas 
klientas gauna balansą ir 
pelno ir nuostolio apyskai
tą, kuri parodo biznieriui 
kiek jis uždirbo ar pradir
bo tą mėnesį. Kas bertai- 

■ nis ir pabaigoje metų jie 
' paruošia klientui valdžios 
j reikalaujamas apyskaitas, 
j Biznieriai, kurie norite! 
i daugiau sužinoti apie šį Į 
i patarnavimą, parašykite' 
i Roman & Son Business I

Lietuvis Gavo Leite 
nanto Pulkininko 

Laipsnį
Šiomis dienomis Dr. Juozas 

Landžius - Seymour, turįs 
Broadway, So. 
Massachusetts 
leitenanto-pul-

C. 
ofisą 534 East 
Boston, gavo 
National Guard 
kininko laipsnį.

Dr. Juozas Seimour darbuoja
si antrosios divizijos medikalia- 
me batalione per pastaruosius 4

Boston "EL" Pabrangs
Pagal išduotą raportą Boston 

Elevated Railuay per pirmuo
sius 10 mėnesių turėjo mažiau
pajamų $2,285.315.01. Taigi, į mitigation of Russia's original 
kad padengus nuostolius su invasion of the Baltic Statės, 

'Gruodžio 14 diena ne bus dau-
I - » x Au

giau ac ferą — reikės mokėti

Kitą sekmadienį, gruod. 15 d..
3 v. p. p., Katedroj bus teikia
mas Sutvirtinimo Sakramentas.
Kurie iš suaugusių žmonių dar metus. Jis yra taipgi paskirtas

South Boston Medical draugijos 
i [pirmininku.

Sveikiname Dr. Juozą C. Lan
džių - Seymour!

Pavyzdžiui: ku
ras pakilo 80.9'< ; medžiaginiai 
daiktai—74.5'<; algos—73.5'r.

Skib.

that she did it merely as a 
proteetive measure against her 
German ally, whose intentions 
she never really trusted, even 
in the days when Mr. Molotov 
was happy to hang the Order 

j of Lenin round the neck of Herr 
; von Ribbentrop. Būt, if this had 
: been the soie Russian objective 
'in the occupation of the Baltic

PARSIDUODA 3 šeimų na
mas 3-4-4 kambariai su vanom 
prie pat beachų 1426 Columbia 
Road, So. Boston. Namas yra 
geram sutaisyme, randų neša 
$64. į mėnesį. Kaina $5800. kas 
link daugiau informacijų kreip
kitės pas Wm. Amsie Tel. Gene- 
va 3719. (IK)

Kitą sekmadieni po šv. mišių

E I!s Pristatome Alų ir Toniką
M Mes turime 11-kos rūšių alaus ir įvairių tonikų. Mes alų ir [ | 
E toniką pristatome vestuvėms, į namus, krikštynoms, parems j i 
C ir piknikams. Patarnavimas skubus ir mandagus. Šaukite: j Į 
| BORIS BEVERAGE CO.
E J. ARLAUSKAS — J. SKENDELIS, Savininkai. j i 
5 220 E St, Tel ŠOU 3141, So. Boston, Mass. ;i

Užsisakykite Tonika Pas Mus 
Pristatom geriausį toniką 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir visokiems 

Parengimams. 
Kainos prieinamos.

BIZNIERIAMS

Kvieslys.

Draugijų Valdybų Adresai So. Boston Fumi ture Co.

H

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS SVČ.

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

Tel. So. Boston 1298.
Vice-Pirmininkė - - G. Gailiūnicnė,

8 VČinfield St.. So. Boston. Mass. 
Prot. Rast. — Ona Ivaškienė.

440 E. 6th St.. So. Boston. Mass. 
Finansų Rast. — B. Cūniene.
29 Gauki St.. W. Roxbury. Mass.

Tel. Parkivay — 1864-W 
Iždininkė — Ona Staniuliūte.

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

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

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

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

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolų raštininkę.

ŠV. JONO EV. BL. PA6ALPINES
DRAUGIJOS VALDYBA

Pirmininkas — Juozai svagzdys,
601 6th St.. So. Boston. Mass. 

Vice-Pirmininkas — Pranas Tuleikis.
702 E. 5th St.. So. Boston. Mass. 

Prot. Rast. — Jonas Glineckis.
5 Thomas Pk.. So. Boston. Mass: 

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

Iždininkas- Stasys K. Gnganavičius,
699 E. Seventh St.. S. Boston, Mass. 

Maršalka Jonas Zaikis.
787 E. Broadvay, So. Boston. Mass.

Draugija laiko susirinkimus kas tre
čią sekmadienį kiekvieno mėnesio 
2 vai. jk> pietų. Parapijos salėj. 
492 E. 7th St.. So. Boston, Mass.

Matracai naujai perdirbami. 

Kainos pranešama iš anksto.

Jūsų kreditas geras. 

Pristatymas skubus.

386We*d Broadway,
TeL ŠOU 2758

GRABORIAI

S. Biraserictes ir Sūrss 
MOTERIS PAGELBININKt 

Lietuvių Greberius-BelMmuoteja* 
Turi Notaro Teises

254 W’. Broadway
SO. BOSTON, MASS.

Tel. SOUth Boston 2SB0 
Sūnaus gyvenamoji vieta — 

Z3S Dorchester Avė.
Tel. COLumbia 2S37

Myopia Club Beverage Co.
Graftoa Aw« Iilington, Mass.

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

i! 
<! 
<! 
i! 
i! 
it

Geriausia Užeiga Vyrams ir Moteriais yra

SOUTH BOSTON CAFE
1 
!

i! 
j!

Vincas Balukėms, Savininkas.

258 W«t Bradiny,

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

giai patarnauja.

South Boston, Mass.

"Ai 

i! 
i! 
it 
i! 
i! 
i!
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Reumatiški Skausmai
Deksnio Galinga Mostis, sudaryta 
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 
DEKENS OINTMENT, arba rašyki
te į dirbtuvę. Kaina 2-oz $1.00; 4-oz. 
$2.00. Ekstra didelė dėžė 16-oz. $5.00 

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

I

i

Lithuanian Flower Shop
Baltic Florists Gėlių Krautuvės

502 E. Broad\vay, So. Bostone ir
211 Adams St., Dorchestery ,

i

/

Raminančioji jo 
Šiluma palengvina kankynę

STONU GROS
• Prisidėk pri<' miliniui tų. kuri'' 
prisickauja Johnson’s NUGAROS 
PLASTERIU—pagamintu taip, kad 
grvit palencvintų nugaros skaus
mus. Daktarų išbandymai šimtams 
žmonių įrodo, kad jis patarnauja!

• Vartojant šį plastėti, tai lyg 
naudoti kaitinamąją paduškaitę pa
čiame jūsų darbe, švelnūs vaistai 
sužadina kraujo aplinktaką. ŠIL
DO jums nugarą, atlmosuoja skau
smą ir sustingimą. Jis švarus. Jo 
jėga tęsiasi kelias dienas.

• Johnson’s NUGAROS PLASTE- 
RIS saugo nuo užsišaldymo. Pasti
prina raumenis, duoda atramos pa
čioj skaudamoj vietoj. Jj eamina 
Jv’hnson & Joluison — vardas, ku
ris reiškė kokybę per 50 metų. Vi
sose vaistinėse.

I

Svekina — savo kostumerius su Kalėdų ir 
Naujų Metų Šventėm ir

Kviečia užeiti į jų krautuves pasipirkti Kalėdų dovanom 
gražių plentų su religiškom stovylukėm, kaip Šv. Cabrini, 
Šv. Teresa, Šv. Juozapo. Panelės Švenčiausios ir kitų, taipgi 
visokių darželių su paukšteliais ir gyvulėliais; gražių Kalėdi
nių Poinsetta. Cyclamen ir Azalea plentų; puikiausių raudo
nų, ir visokių spalvų- rožių, chrysanthemų gėlių, puikių Ka
lėdinių corsages ir Orchids. Parduoda Kalėdinių eglaičių. 
Kalėdinius vainikus papuošti langus ir duris, taipgi Kalėdi
nius basketus papuošti kapus. Turi didelį ir įvairų pasirinki
mą gražių Kalėdinių |>asveikinimų atvirutėmis. Jei nežinote 
ką Jai pirkti Kalėdoms, tai patariam, kad gėlės visuomet 
pradžiugina Moterį ir Merginą. Papuoškite savo Mamytes, 
žmoneles, sesutes, ir drauges Kalėdų Dienoj su puikiu Ka
lėdų corsage iš Baltic Florists Gėlių krautuvių.

Telefonai South Boston 0489 ir Talbot 8956.
Krautuvės bus atidaro* iki 4:30 vai. po pietų Kalėdų Dienoje.

t

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 EaatBroaduay 
SOUTH BOSTON. MASS.

D. A. Zaletskas. F. E. Zaletskas 
Graboriai ir Balsamuotojai.

Patarnavimas dieną ir naktį. 
Koplyčia Šermenims Dykai.

NOTARY PUBLIC
Tel. ŠOU Boston 06’5

ŠOU Boston 2609

i
I

\
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ŠARŪNO MEDŽIOKLE
Nuo aukštų kalnų, iš di- venom? šituose aukštuose 

džių dvarų, pro vario var- dvaruose — nenusiliejo iki 
tus išjojo garsus kunigaik- šiol vandens lašelis, nenu- 
štis Šarūnas į žaliąją girią gurėjo duonos gurinėlis, 
vilkų, meškų pamedžioti, o nū prasiliejo žaliasis vy- 
lokių, briedžių pavaikyti, nelis....
pilkų ančių, baltų gulbiti — Nebijoki nieko, jauno- 
pašaudyti, miklių kilpinė- ji, — tarė Šarūnas žodelį: 
lių pamiklinti, žirkelių pa---- neatsitiks tau nelaimė,
eiklinti — ir bcmedžioda- kad ir tiek blogų ženklų 
mas, greitus žvėris bevai- regėtum, kiek giedriam 
kydamas. antis, gulbes be- danguj žvaigždelių... Kad 
šaudydamas, prijojo aukš
tus bajoro dvarus, prijojo 
ir nustebo: jo dvarai tai 
aukšti, o čia dar aukštes
ni; jo dvarai tai platūs, o 
čia dar platesri. Ir nuste
bęs varė žirgeli į vario var
telius, papūtė į ragą ant 
viso dvarelio: išėjo bajo
ras vario vartų atidaryti, 
didžio svečio priimti.

Ir atidarė vario vartus, ir 
įjojo Šarūnas i didi dvare
lį-
— Kieno šitie aukšti dva

rai- klausia kunigaikš- pirmaisiais kimiais dar balsais.
Aikštėj rikiuojamos prekės, 
čia — maistas, čia — gėlės, 
kvepiančios laime, 
tėvynės darželiais visais.

RYTAS 
ROMOJE
Upės krantinėj 
nukarusios šakos šiurena, 
čeža prieštvaniniai 
žvejo tinklai vandeny. 
Valkata triūsia patiltėj 
ir ugnį kūrena, 
šypsos jis saulei, 
nor sdantvs juodi ir seni.

Sargas vis šluoja 
vis šluoja lapus vežimėlin. 
Gieda tramvajai

tis.
— Šitie aukšti dvarai, 

šviesiausis kunige, tai ma
no.

— Nežinojau, negalvojau, 
kad mano šaly gyvena ba
jorų. kurių turtai didesni 
nei mano, kurių dvarai 
aukštesni už mano.

Ir nusėdo kunigaikštis 
nuo eikliojo žirgelio, ir ve
dė jį bajoras į aukštąją 
klėtelę, užgėrė žaliuoju vy
neliu. Ir išėjo jauna bajo- 
rienė, kaip saulelė sužibo, 
kaip gulbelė skersnus 
žingsnius žengė, kaip kar- ir pasikasius, kaip valkata, 
velis ulbuonėlis gražius žo- pilvą ir kojas 
delius kalbėjo, sveikinda- šaukti ir laukti 
ma ir gerbdama garsų jĮ kol miestas oriai atsakys: 
kunigaikšti Šarūną. Vie- “Gyvas per amžius tik tas. 
nojkoj nešė žalią vyną, ki- kas žmonijai aukojas”, 
toj — aukso taurę, ir pa
slydo iauna kojelė, ir pra- Saulė vis kyla 
liejo žaliąjį vynelį...
— Tai nelaimę dievai 

siunčia, blogus ženklus 
mudviem jie duoda. — ta
rė ne tiek nusigandusi, 
kiek didžiai nuliūdusi jau
noji.

— Dvylika metų pragy-

Žvilgantis auto nuūžia per aikš- 
nuveždamas ją. [ tę,
Kur buvo ji
visą mieląją rudenio naktį? 
Noriu ir aš taip išnykti iš čia. 
bet. deja, 
miela, kaip šuniui.
man žemės šios nuopilas lakti.

Kad taip pažvelgti 
likimui stačiai j siaurąsias akis

ir valgyti noras didėja.
Eičiau namo, —
Nežinau kur namai nūn mani...
Mielasai valkata!
Gimė puikiausia idėja — 
Mirkim abu, 
jei manai, kad dar tu gyveni!

Petras Babickas. __

I 

’ I

I I
dangus a t tavęs užgriūtų 
— gink'ais par^miumėm, 
kad žemė po tavim prasis
kirtu — dengtuvais užklo
tu mėm, kad visas pasaulis 
prieš tave pasinei-u — ka
lavijais apgintumėm...

Tris dienas, tris naktis 
gėrė, va’gė ir aliojo Šarū
nas bajoro dvare. Žalio vy
no dūnejai riaukė, saldaus 
midulio ežerai stovėjo. 
Ketvirtą naktelę visus 
miegas numarino. Vos su
migo ir namiškiai ir sve
čiai, vos užmerkė šviesias 
akJs Šarūnas, garsus kuni
gaikštis. girdi: žadina ji 
didis balsas:
— Kelkis, Šarūne, negu

lėk, atsikė’ęs nelauk, kelk 
savo tarnus kuo vikriau-

i 

sius, imki kilpines kuo vai-; 
klausias, švedrius ginklus, 
šveitrius kalavijus, žirge- 
lin sėsk, iš šio dvaro joki; 
žaliojon girelėn medžioti.

Pravėrė akis kunigaikš
tis. manydamas, kad tai jį 
kelia savieji, bet apsidai
ręs nieko nepamatė, kaip, 
tik tamsią naktelę. Dar 
gaideliai negiedojo — ku 
nigaikštis vėl užmigo. i---------------------- » ---- i

Dar akių nesumerkė, sal-'&aĮ dvaro pamatyti, savo^ 
džiuoju miegeliu nesusnū- akimi pažiūrėti. Kai prijo-i 
do, vėl užgirdo didį balsą: tą kalną, kur dvarai
— Kelkis, Šarūne, negu- stovėjo, tai pamatė pada- 

lėk! Lieok balnoti šyvus bojo gilų ežerėlį, didį van- 
žirgus, iš dvarelio skubiai denėlį... Tik prie krašto 
joti, kad nelaimėn nepa- bylti skobniai ^plaukė,ant 
tektum, veltui i 
tum.

! Atsisėdo kunigaikštis, 
išsitraukė aštrų kalaviją 
ir prabilo:
— Tegul čia žemė skiria

si, tegul čia Perkūnas dau
žo, aš nepasitrauksiu, iš 
šio dvaro neišjosiu, kol 
šviesi saulelė užtekės, kol 
gaili rasa nukris.

Ir taip Prabilęs, delnais 
suplojo, šaukdamas savo 
draugą kareivį, keldamas 
iš saldaus miego jaunąjį 
bajorą; liepė ginklus pa-i

—«>

Atėjus Dievo Kūno šven
tei, Petrelis su savo auka 
skubiai bėgo į bažnvčią. 
Jau buvo nebetoli bažny
čios, kai staiga išgirdo 
gailų cypimą. Atsigrįžęs 
pamatė prie mūro šunelį. 
Gulėjo jis susitraukęs, jo 
koja buvo sunkiai sužeis
ta. Gaila jam buvo šunelio, 
bet negalėjo jam padėti.

Buvo jau vėlu. Jegu bū
stų tą šunelį paėmęs, parsi
nešęs namo ir ji apžiūrė
jęs, o paskui grįžęs bažny
čion su dovanomis, tai baž
nyčią jau būtų radęs užda
rytą, ir nebūtų galėjęs sa
vo aukos Dievui atiduoti. 
O gaila, nes jis vis dėlto 
turėjo šiek tiek vilties, kad 
Dievas gali jo auką priim- 
iti.

Kuomet jis taip svyravo, 
pasigirdo vėl šunelio cypi
mas, dar gailesnis, dar di
desnis. Greitai paslėpė pi
nigus kišenėn, paėmė šu-

Kai Nepriklausomoje Lietuvoje įvyko Pasaulinė Olimpiada 1938 m., tuomet nelį ir nubėgo namo, kiek 
buvo suruošta puikus paradas, kuris parodė pasauliui laisvos tautos kultūrinę! įgalėdamas, 
pažangą ir gyvybingumą, šis vaizdas ir parodo ano parado vieną iš momentų.

•>

tik atitiko gilų ežerėlį, didį 
vandenėlį. Ir nusigandęs 
varė žirgą atgal, ir, pasivi
jęs didį Šarūno pulką, pa
pasakojo, pasakė gūdžią 
naujienėlę.

Neįtikėjo Šarūnas, šveit
raus kalavijo gailėdamas; 

j žinia netikėdamas, jojo at-

Atsiskyrimas
Jau vakaro žara myluoja tavo veidą, 
Už upės tyliai saulė nusileido.
Tave ne kartą laimė dar bučiuos, 
O aš liūdesiu lūkesčiuos karčiuos.

Ir kaip klajūnas paukštis, prieblandoj prigludęs, 
Stebiu kaip žvaigždės viršum žemės budi
Ir laukiu. Gal išgirsiu balsą tolumoj, 
šio vakaro svaiginančioj, daug žadančioj tyloj.

Deja... Jau nebegrįš nei meilė nei jaunystė, 
Nesuoks lakštutė vakaro metu,
Jau niekad mes nebūsime kartu...

nepražū- * skobnelių šveitrus kalavi
jas gulėjo...
i Taip žuvo jaunasis bajo
ras ir jo gražioji mergelė. '

i Ne tiek visi gailėjosi di-, 
džių dvarų, kiek jos jau-' 

!nos, jos skersnų žingsne-; 
;lių, gelsvųjų kaselių, jau-! 
mųjų dienelių.

Tik kas metai vidunaktį, __
kaip pirmieji gaidžiai gie- taip pat senas> labai aukš-l Ha +s> n a Irt o Irnria Hidia . __ _ .__ -j. i

Nes toks likimas: tenka nuolat klysti, 
Pametus kelią, ieškot vis naujų
Ir skirtis tarp žiedų, vos gimusių, gajų. 

Petras Babickas.

v • VARPAI
I Viename Olandijos mies-tė visus įžymiausius mies
te buvo sena, graži bažny- to gyventojus, kad jie at- 
čia. Prie bažnyčios stovėjo neštų ir sudėtų ant bažny

čios altoriaus brangiau
sias aukas.

Kuomet visi susirinko, 
karalius pirmas, prisiarti- 
nęs prie altoriaus, padėjo 
brangiausią savo karūną. 
Susirinkusieji nustebę žiū
rėjo į blizgančią karūną ir 
buvo įsitikinę, kad varpus

da, tą naktelę, kurią didis 
dvaras žuvo, šviesus mė
nuo šviečia, baltas miglas

bajorą; lieDė ginklus pa-lkeha vidury ežero jau- vo kad tie varpai turėję 
gaminti, visą dvarą apžiū- na mer?ele,. su jaunu ber- pUįkUj tiesiog žavintį bal-

tas bokštas, o tame bokšte, 
buvo nepaprasti varpai.; 
Senieji žmonės pasakoda-

EI Paso. III., ūkininkai savo kukuruzų derlių 
nuo laukų veža traukinėliais. Tūlo ūkininko 
duktė Pearl Kleen, vairuoja traukinėlį. Galima 
įsivaizduoti tos ūkės moderniškumą. Viskas at- 
liakama su mašinomis.

rėti, virus kampus apieš- mėnulio šviesoj žai- są — skambėjimą, bet iš J 
koti, atrasti, kas jį taip ža- azia’ baltomis miglomis jaunesniųjų niekas to bal-] 
dino. kas kėlė... o pats vėl]k^to.s”’ .. ..
atsigulė ir saldžiai užmigo. 01> lr,«llus &’lus tas eze‘

• Kelkis. kunigaikšti, !rąs, niekas jo dugno nepa- 
tavo aukšti dvarai dega. I®iekia'1 kaltrK» .dien«1«; 

i Pramerkė akis Šarūnas,Vilneles nemuša, kai 
mato- kelia jj draugas;sviesi saulele šviečia, ma- 
kuo tikriausias, rodo ant 
dangaus gaisrus kuo di
džiausius toj pusėj, kur 
Šarūno dvarai stovėjo.

i Šoko Šarūnas iš minkšto 
patalėlio, sėdo į eiklųjį žir
gelį, jojo nuo aukšto dvaro 
į tą pusę, kur gaisras ant 
dangaus švytavo. Dar ne
prijojo pusės kelelio, dar 
tik išjojo į žaliąją girelę, 
mato — pragaišo sunyko 
dideli gaisrai, tik žvaigž
dės giedriam danguj žver
bla, kaip gaili raselė ant 
žaliųjų lapelių... Nuliūdo 
didis Šarūnas, puikią gal
velę nuleido.
— Kol mes čia gėrėm u- 

! liojom, ten priešininkai 
mūsų dvarus sudegino, 
draugus ir artimuosius 
nuvergė.. .Bet kalavijas 

i dar neatšipo: ką kalaviju 
'paėmė — kalaviju atim
siu; kas kardu pirko — 

1 kardu tam mokėsiu... 
| Bet mato, kad jis neturi 
savo kalavijo aštriausio: 

.liko jis ant baltų skobnių 
didžiajam bajoro dvare. 
Siuntė Šarūnas kareivį at- 
'gal į didį dvarą, kad jam 
atneštų šveitrųjį jo kala
viją. Ir sugrįžo raitužėlis 
ir nerado aukštų dvarų,

so nebuvo girdėję. Su 
skambėdavo jie tik Didžią- išgirsią. 
ją Dievo Kūno šventę ir tik 
tuo atveju, jei kuris atneš- bėjo, 
davo ir padėdavo ant baž-j — Mano ministre, — tarė 
nyčios altoriaus labai; karalių s karo vadui, — da-
brangią auką.

JVz O,VU>.0VX VXV<XX(£ •ZXZO.K>V«M , i
bet kas ten tada priplau-Į Kadangi visi norėjo iš- 
kia, kas ten prisiiria — iš girsti ne paprastųjų varpų 
ten jau nebegrįžta... (stebuklingą balsą, tai kar-

Ir vadina žmonės tą eže-,tą, Dievo Kūno šventėje, 
rą “Gilše”... V. Krėvė, tos šalies karalius sukvie-

Styti giliai giliai ežero vidu
je aukšti dvarų bokštai;’

Vasaros Naktys

Ramios, malonios vasaros naktys; 
Medžio užmigęs nejudą lapas;
Viskas nutilo, viskas nurimo,
Vienos tik žvaigždės mirkčioja, dega.

* £ $

Viskas užmigo, viskas nurimo; 
Žemę apsupo meilės svajonės;
Neša jos sielą, neša, liuoliuoja, 
Ilgesio pilnos ir įkvėpimo.

♦ ♦ ♦

Vasaros naktys ramios malonios, 
Atilsiu liūdną širdį viliojat!...
Tiek tų ant žemės sielvartų, vargo!.. 
Jūs tiktai vienos ramios, vienodos.

♦ ♦ ♦

Ramios, vienodos! Magiška jėga 
Migdote gamtą, saldžia svajone!
Kam gi nemigdot mano troškimu? 
Ko man taip ilgu, ko man taip liūdna?

♦ Ue ♦

Noris apimti visą pasaulį;
Noris mylėti Dievą brangiausi;
Noris pasiekti amžiną grožį!..
Ko gi taip liūdna, ko gi taip ilgu?..

Maironis.

Tačiau varpai nesuskam-

bar tavo eilė.
Priėjo prie altoriaus ka

ro vadas ir padėjo žibantį, 
auksu, gintaru išsagstytą 
kardą.

Bet varpai nesuskambė
jo.

Tuomet priėjo pirmojo 
dvariško duktė ir padėjo 
šalia vado kardo ir kara-

įbėgęs pir- 
kion, tuoj tarė broliukui:
— Jurgeli, še mano pini

ngus ir bėk bažnyčion, aš 
j nebegaliu. Skubėk, nes ne
trukus bažnyčią uždarys, 
o varpai dar neskambino.

Pats tuo tarpu papenėjo 
šunelį ir perrišo jam koją.

O Jurgelis bėgo beveik 
be kvapo į bažnyčią. Sau
lutė jau buvo nebetoli lai
dos, o jos spinduliai be- 
švietė bažnyčios bokštuo
se, nutiesdami antroje jos 
pusėje ilgus šešėlius. Susi
rinkusieji bažnyčioje žmo
nės veltui dėjo aukas, nes 
varpai nuolat tylėjo.

Žmonės nusivylę ir nu
vargę pradėjo skirstytis 
namo. Tuo tarpu suplukęs, 
uždusęs įbėgo bažnyčion 
mažas berniukas, keliais 
skatikais nešinas, pribėgo 
altoriaus ir padėjo savo 
auką.

Staiga iš seno bokšto pa
sigirdo skardus varpų bal
sas, o žavinti ir jaudinanti 
melodija pripildė švento
vę, apylinkę ir visą miestą.

Žmonės nudžiugę puolė 
ant kelių, visi meldėsi ir 
garbino Dievą ir dėkojo už 
stebuklą. Visas miestas 
buvo stebuklingos melodi
jos sužavėtas ir didžiausis 
džiaugsmas viešpatavo vi
sų širdyse.

Ir Petrelis iškišo galvą 
i pro savo lūšnelės langą. Ir 
jis labai džiaugėsi negir
dėta varpų melodija.

“V.”

AUŠROS VARTŲ DIEVO 
MOTINOS GARBEI 

Hwena

■ Ką tik išėjo iš spaudos Nove- 
na Aušros Vartų Dievo Motinos 

novenos jdo- 
stebuklingojo 

Švč. Panelės Aušros Vartų, Vil
niuje paveikslo istorija. Kny-

liaus karūnos savo ranko- garbei- Pradžioje 
mis austą, auksu ir sidab- “J" -
ru sagstytą brangiausią1'. . ....

Bet ir tuokart varpai ty-lprt“ kaina 25c 
Įėjo. a,Malnte:

Gražausioji ir turtin- 
giausioji sostinės mergelė 
atnešė puokštę puikiausių 
jos pačios išaugintų gėlių.

Varpai neskambėjo.
Tolimoje priemiesčio pir

kelėje gyveno vargšas ber
nelis, vardu Petrelis. Jau 
seniai jis rankiojo varpų 
aukai skatikėlius. Sunku 
jam buvo taupyti, nes tu
rėjo ne nuo vieno reikalo 
atsisakyti. Jo tėvelis buvo 
neturtingas. Turėjo tik 
mažą sklypelį žemės. Au
gino daržoves ir gėles, ku
rias pardavęs, pirkdavos 
duonos ir kitokio maisto, 
kad išmaitinus save ir sa
vo du sūnelius.

“Darbininkas”,
366 W. Broadway, 

So. Boston 27, Massf




