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DARBININKAS
Laikraštinė popiera pa

kilo 110%; kitos reikalin
gos medžiagos, išleidimui 
laikraščio, taipgi pakilo 
beveik dvigubai. LDS Cen
tro Valdyba buvo privers
ta nuo sausio 1, 1947 m. 
pakelti $1.00. Manome, 
kad malonūs “Darbininko” 
skaitytojai ir LDS nariai, 
suprasdami šių dienų auk
štą kainų pakilimą, mielai 
pritars LDS Centro Valdy
bos nutarimui.

TAIGI, su sausio 1, 1947 
m., “Darbininko” prenu
meratos kaina bus: Du 
kart savaitiniam $5.00 me
tams; pusei metų — $2.50. 
Savaitiniam “Darbinin
kui” — $3.00. Užsienyje — 
$5.50. Atskira kopija 6c.

<

SUSIRGO RAUDONĄJA

Spaudoje jau buvo pažy
mėta, kad Prezidento Tru- 
mano surengtuose užsie
nių atstovams pietuose da
lyvavo Lietuvos ir Latvi
jos pasiuntiniai p. P. Ža- 
deikis ir dr. Bilmanis. Ro
dos, tai tik eilinis įvykis, 
bet lietuviams jis labai 
reikšmingas, nes toks vie
šas mūsų atstovo atžymė- 
jimas aiškiai nurodo, kad 
Amerikos valdžios akyse, 
Prez. Roosevelto žodžiais 
tariant, Lietuvos nepri-1 
klausomybė nėra panai
kinta, tik laikinai nutrauk
ta bei suspenduota. Dėl to
kio gražaus Prez. Truma- 
no mosto mūsų akys nušvi
to. Bet mūsų džiugesį dar 
aukščiau pakėlė Sovietų 
ambasadorius Novikovas. 
Savo elgesiu jis vaizdžiai 
pabrėžė Amerikos palankų 
nusiteikimą link Lietuvos 
nepriklausomybės. Kad ir 
neigiamu būdu, bet pabrė- v • ze.

Dalykas toks, kad Novi
kovas, sužinojęs apie Pa- 
baltės atstovų pakvietimą, 
atsisakė pietuose dalyvau
ti — dėl ligos.

Paprastai tokiuose atsi
tikimuose liga būna sugal
vota, bet šiuo kartu ji bu
vo tikra. Dėl suteiktos p. 
Žadeikiui ir dr. Bilmaniui 
garbės tovariščiaus amba
sadoriaus viduriai tiek su
sijaudino, kad ilgoką laiką 
grojo pakaitomis tai mar- 
siljiezą (staccato), tai in- 
ternacijonalą (andante). 
Tuo būdu Sovietų protes
tas buvo griausmingai pa
reikštas. Visi patenkinti: 
Prez. Trumanas, padaręs 
mums malonumo, mes, įsi
giję daugiau vilties ir to- 
varišč ambasadorius, atli
kęs savo pareigą...

Drabužių Ir Avalynės Siun- į 
tmys Europos Lietuviams

GruodžioNew York
13 d. iš BALF sandėlio iš
gabentas dar vienas dra-į 
bužių, avalynės ir kitų 
daiktų siuntinys lietu-! 
viams tremtiniams Euro- 
noje sušelnti. Siuntinys su
sideda iš 28 maišų drabu-i 
žiu, 10 dėžių avalynės, 3; 
dėžių maisto produktų, 1; 
dėžės odos, 1 dėžės mokyk
loms reikmenų ir dviejų 
dėžių kitokių reikmenų.

Siuntinys išėjo laivu S/s 
Cheticamp į La Havre, j 
Siuntinio svoris — 4,695 į 
sv., $4,000.00 vertės.

Arkivyskupas Vadovauja 
Kinijos Konstitucijos 

Ruošime
miesto

I

Į

Nanking — Šio
Arkivyskupas Paul Yu- 
pin, kuris lankėsi Jungti
nėse Valstybėse laike ka
ro, dabartiniu laiku buvo 
išrinktas į Kinijos Tauti
nės Sąjungos valdybą, ku
riai yra pavesta ruošimas 
Kinijos naujos konstituci
jos.

Prelatas nepriklauso jo
kiai partijos politikai, ta
čiau veikia visomis jėgo
mis, kad apsaugoti tikėji
mo laisvę visiems kinie
čiams, apsaugoti Bažny
čios teises, ir pravesti so
cialinius principus, ku
riuos Popiežiai savo ency- 
klikose yra pabrėžę, kaipo
pagrindiniai dėsniai vie-! 
ningo ir sąmoningo gyve
nimo tarp įvairių pažiūrų i ruoštas 
žmonių.

Tel. SOUth Boston 2680

AMERIKOS L

Mažyčiai daugiau interesuoti globiniū žemėlapiu, negu vaikų žaislais. 
Šios mergytės tėvas žuvo kare ir jis buvo žinomas, kaip eilinis karys, ku
ris buvo parašęs J. V. valstybės Sekretoriui Byrnes savo patarimus kas 
liečia Trieste reikalą.
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Pasikalbėjimas Su Rašytojos 
Žemaitės Sūnumi

JlgįL \ sr1 Lk

Rooseveltienė Gina Tremtinius UHRRA Direktorium

Jung. Tautų Susirinkime

j— Jis tebegyvena Chicagoje. — Žemaitė turėjo 
!< dukteris ir 2 sūnų. — Koksai jų likimas? — Že
maitė rašydavo paslapčia, prie žvakės. — Ko
kios buvo jos pažiūros j bolševikus. —- Kaip 
atrodė namai ir kambarys, kur Žemaitė gyve
no. — Kg ji valgė ir kaip dėvėjo. — Žemaitė ves
tuvėse. krikštynose ir^. vakaruškose. — Rašyto
ja ir Višinskis. — Kaip Žemaitė praleisdavo 

t laisvalaikį.

ŽEMAITES ŠEIMA
Sidabrinis jubil i e j u s,' 

liūdnas kaip tie balti pa-.
, puošalai ant laidojamo- ’ 
isios karsto, šiemet pripuo-; 
lamuo mirties garsiosios

I 4. Elze Teresienė, mirusi 
maždaug prieš dešimtį me
tų.

5. Žemaitės sūnus Kazi
mieras atvažiavo į Ameri
ką prieš 50 metų į Brock- 

mūsųrašytojos fc- !‘on- Mass B čia rašydavo
maites - Žymantienės.

Chicagoje tebegyvena 
įjos tikras sūnus, 
.ir buvo miela su juo ilgė
liau pasikalbėti, 

į Jisai pasakojo, kad Že-

[laiškus į Ušnėnus pas mo- 
itiną. Paskutiniame laiške 

Antanas ^uvo pažymėta, kad krau
stosi į kitą vietą. Kur išsi
kėlė — nežinoma. Net pa
ti Žemaitė, atvažiavusi į

Rusas Priešinasi Tarptautines Trem- VietJ atsįtatydinusio La* įGuardia. Pastarasis pasi-
jtrauks nuo pareigų gruo
džio 31 d.

t —2^n* 'maitė turėio keturiaš duk-Ameriką’ neSalėJ° jo su-‘Lowell W. Rooks išrinktas turėjo Keturias uuk NiAb.n tnI:'nauju UNRRA direktorių>tevis ir du sūnų: rastl‘ Meko aPie toh-

tinių Organizacijos Įsteigimui 
Reikalauja Grąžinti Juos Į Savo 

Kraštus
J

1. Duktė Ona, vyro pa
varde Jankienė, gyveno

mesnį likimą nežinoma.
6. Antanas, dabar gyve-

! paskutiniu laiku Ušnėnuo- n4s Chicagoje, gimęs 1888 
se. Dabartiniu metu rietu-!™; Pėdžios mokyklą ėjo 
rimą žinių, ar ji dar ^Užventyje Užbaigęs Uz- 
ra gyva. j vencio pradžios mokyklą

i 2. Juze Jarušauskienė,' Pask*au ^uvo mokomas 
•likusi našlė buvo išėjusi už k1?“™?. Patr>J»-
i šeimininkę į Karpio dvarą,1 
I Joniškėly, Panevėžio aps
krityje.

3. Pranė, ištekėjusi už 
Jaro, Pernaravoj, Kėdai
nių apskr. Spėjama, kad 
tebėra gyva. Jos viena 
duktė, mokytojavusi Lie
tuvoje, karo metu išblokš
ta į užsienį.

Steelman Paskirtas Laiki
nos Kontrolės Biuro 

Viršininku to Povilo Višinskio. Apie 
jį Antanas atsiliepia:

UŠNĖNAI, KUR RAŠY
DAVO ŽEMAITE

— Tai buvo geriausis ma
no mokytojas, kokį tik esu 
turėjęs. Jisai taip sugebė
jo įkvėpti norą mokytis! 
Kada tik turėjo atostogas, 
kada tik parvažiuodavo 
namo, žiūrėk, per daržą ir 
beateinąs. Ušnėnuose (Už
venčio parap., Šiaulių aps
krity), kur gyveno Žemai
tė, buvo devyni ūkininkai. 
Čia Žemaitė ir parašė dau
giausia savo veikalų. Nie
kas kitas taip nerašė savo 
veikalų, kaip ji: dieną dir
bo ūkio darbus, vakare už
sidega žvakę ir rašo, kol 
energija nusilpsta. Pas
kiau — pamiega kiek ir vėl 
prie ūkio darbų, prie ruo
šos. Rašydavo pasislėpusi. 
Tėvas (jos vyras) draus
davo — sugaus policija, 
pakliūsi, visus į kalėjimą 
paims! Taigi ji išeidavo į 
savo kambarį ir lyg pa
slapčia viena sau rašyda
vo.

New York, gr. 16 — 
Jung. Tautų susirinkime 

į vėl kilo .ginčas dėt tremti
nių, kurių yra apie milijo
nas. Yra pasiūlymas į- 
steigti Tarptautinę Trem
tinių Organizaciją ir pa

jai konstitucijos i bėgėlius’ vadina 
projektas. Pagal konstitu-igais’.

I
Į

Rusija griežtai priešina
si tokios organizacijos į- 
steigimui. Ji reiį^lauja vi
sus tremtinius grąžinti į jų

Washington, D. C. —Pre
zidentas Truman panaiki-

i

I

K.

Lietuvių kvislingų laik
raščiai — “Laisvė” ir “Vil
nis”, kurie labai uoliai gi
na Rusijos bolševikų impe
rializmą, baisiai pyksta, 
kad Jung. Valstybių vals
tybės departmentas pa
kvietė į vaišes, kartu su

Ragina Sudaryti Bendrų
Frontų Prieš Komunizmų

Notre Dame, Ind. — Na- 
cionalis katalikų savait
raštis “Avė Maria” savo 
laidoje ragina žydus, pro
testantus ir katalikus su
daryti bendrą frontą kovai 
prieš materialistinį komu
nizmą, kuris siekia sunai
kinti tikėjimą.

ciją, Tarptautinė Tremti
nių Organizacija (Interna- 
tional Refugee Organiza- 
tion — IRO) negali pradė
ti veikti, kol negaus 15 
tautų užgyrimo. Kol kas 
tik devynios tautos — Bel
gija, Brazilija, Kanada, 
Kinija, Prancūzija, Meksi
ka, Norvegija, Didžioji 
Britanija ir Jung. Valsty
bės aiškiai pasisakė, kad 
jos įeis į tokią organizaci
ja

sus iremuuius grąžinu z ju.----- , . 1 , •
kraštus, iš kurių jie buvo'no daugyn^ karo metu į- 
išvežti arba pabėgo. Rusi- biurų ir pavede vi
jos atstovas Gromyko ‘pa- kontrolę Laikinam Kon- 

‘kvislin- troles Biurui, kurio virši
ninku paskirtas John R. 
Steelman.

Mrs. Franklin D. Roose- 
velt atsišaukė į visas tau-j 
tas, kad jos priimtų 
pasiūlytą IRO konstitu- į 
ciją, nes be tokios organi
zacijos, kuri globotų trem
tinius negali būti taikos.
Ji griežtai priešinasi grą- Kaip žinoma, Jung. Tautų 
žinimui tremtinių, kurie1 susirinkimas dauguma 
dėl politinių, tikybinių ar balsų nutarė nutraukti ry- 
kitokių persekiojimų jų i sius su Ispanija ir atšauk- 
krašte atsisako grįžti. ti savo diplomatus kol val- 

... džios viršūnėje bus gen.Suprantama, ar gi gali-Į Franco.

FRANCO VALDŽIA ĮSPĖJA 
JUNG. TAUTAS

__________ «--------------------------------
Blum Išrinktas Prancūzijos 

Premjeru
Madridas, Ispanija —

tremtinių, kurie i susirinkimas

I
I

j ma prievarta grąžinti lie- i Ispanijos valdžios kabi- 
BYRNES PASKELBĖ AMERIKOS “ i kS? netas- *a»a">aa gen. kraštų žmones f jų kras-Franco, jspeja Jungtinių 

KARIU SKAIČIŲ UŽSIENY! tus kada tie■kraštai febe-- Tautu generalį susirinki- 
* !ra ziaurau (Rusijos) oku-r > ’ ---- >

[kanto vergijoje. Lai Rusi-'
se dabar yra 550,000.

Taigi Amerikos karių už
sieniuose yra labai mažai, 
palyginus su Rusijos ka
rių skaičiumi. Rusija vien 
Pabaltijo— Lietuvos, Lat-

New York — Kilus Jung- bių karių kituose kraštuo- 
tinių Tautų susirinkime 
ginčams dėl kariuomenių 
mažinimo ir nusiginklavi
mo užsieniuose, James F. 
Byrnes, Jung. Valstybių 
valstybės sekretorius, pa
reiškė, kad Jung. Valsty-jvijos ir Estijos kraštuose 

" (turi gali būti daugiau, jau
kitų valstybių atstovais ir Į nekalbant apie Lenkijoj ir 
diplomatais, ir nepriklau- Balkanų kraštuose, 
somos Lietuvos ministrą 
Povilą Zadeikį.

Paryžius, Prancūzija — 
Prancūzijos parlamentas 
išrinko Leon Blum, 74 me
tų amžiaus, laikinu pre- 
mieru iki sausio 
dūrio. Leon Blum 
cialistų vadas.

Respublikiečių 
rėmė Leon Blum
žadėjo bendradarbiauti. 
Tai buvo padarytas susita-

mėn. vi- 
yra so-

partija 
ir pasi-imą, kad jo rezoliucija 

. ... , . , . prieš Ispaniją yra “baisus
ja ištraukia savo kanuo- precedentas dėl žmonių 
menę, komunistų partijos į ateities santykiuose, dėl į rimas, kad neįleisti komu- 
pareigunus, ir leidžia tų į )ęUrį0 greitu laiku daugu-'nisto į tą atsakomingą vie- 
krastų žmonėms laisvai lma apgailestaus”. tą.
apsispręsti ir atstatyti j
laisvą ir demokratinę
tvarką, tai nesirastų nei
vieno kuris nenorėtų grįž
ti į savo kraštą.

i

Vėliau Britų užsienio se
kretorius Bevin pareiškė, 

Tiedu kvislingų laikraš-(kad Britanija namuose ir 
tėliai tebekartoja Maskvos užsienyj turi mažiau kaip 
organo “Pravda”, mūsų (milijoną karių.
krašto vyriausybę pažemi-j ^^„^3 Byrnes pa- 
nancius žodžius. Bet nei reiskė kad ^^3 HA. 
Maskva, nei1 jos bernai merikos karių buvo eks- 
Bimbos, Andriuliai Pru: rieS teritorijose - Vo- 

neats,eke, kieti joj, Japonijoj, Japonų 
ir neatsieks. [salose, Korėjoj, Austrijoj

Jung. Valstybių vyriau- i ir Trieste. Po to jis padavė 
sybė nepripažino, nepripa-skaitlines kituose kraš- 
žįsta ir nepripažins Lietu-j tuose, būtent, Filipinuose 
vos ir kitų Pabaltijo vals-i 96,000; Kinijoj 19,000; Is- 
tybių Rusijai, kurias ji; landi joj apie 600; Pana- 
klasta ir ginklu užgrobė moj 1,500; Azorų salose 
1940 metais. 300.

Jung. Tautos Pasninko 
Centrų NewYorke

New York, gr. 16—Jung
tinių Tautų komitetas 33 
balsais prieš 7 nutarė pri
imti John D. Rockefeller, 
Jr. dovaną ir taipgi miesto 
pasiūlymą parūpinti dau
giau žemės įsteigimui cen
tro prie East upės.

Darbas puošia darbininką
Ir apmoka sunkumus. 
Kaip garbė karaliui tinka.
Taip ir triūsas puošia mus.

Šileris.

ŽEMAITES SENUS 
AMERIKOJE

— O kaip jūs sugalvojote 
atvažiuoti į Ameriką?
— Apie 20 metų amžiaus 

turėdamas, — pasakojo 
Antanas Zymontas, rašy- 

i to jos Žemaitės sūnus, — 
ledžiau gimtąjį kraštą. Jei 

i ne Višinskis, jei ne Avižo
nis, nebūčiau važiavęs — 
i jiedu pasišaukė mane ir 

nauju namų statyba pasi-1, .. ....
daugins. Pradžioje gal bus|ki*- ar c.ia Pasll,kęs 
medžiagos trūkumas, bet tarnausi. 
neilgam. Tačiau veteranai, 1 .... . ..
nepatenkinti, nes jie nebe-;kad. bu.™ ?ty?z,a"
turi pirmenybės. vusl leskotl: Sausinėjo -

Kaikurie sako, 
nos už senus namus suma 
žės 40 nuošimčiu. Supran 
tama, I 
tyta daugiau naujų namų, 
tai kainos už senus namus 
turės sumažėti.

Prezidentas Truman Atšaukė 
Namų Statybos Suvaržymus
Panaikino $10,000 Naujų Namų

Lubas
Washington, D. C., gr. 16 

— Prezidentas Truman, 
susidarius dideliam namų 
trūkumui, panaikino na
mų statybos suvaržymus. 
Taipgi panaikino naujų 
namų $10,000 pardavimo 
kainų lubas.

Dabar gali statyti nau
jus, veteranai ir kiti, dėl 
savęs gyvenimui su val
džios leidimu.

Taigi aišku, kad dabar

važiuok j Ameri- 
rusui 

’ Ir išvažiavau, 
mama pasakojo.

kad kai-^ur s^nus« 0 Ji ėmusi 
, juos prisipvrusi klausti — 

kur jūs padėjote mano sū- 
kaip tik bus pasta- n^-— Ameriką pasiekiau 

1905 metais, — pasakojo
Tęsinys 5-tame pusi.

»
K
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ĮVAIRIOS žinios

Verčiami Grįžti
Ncw York — BALF pir-; 

suninkąs kun.
Končius, BALF Direkto- ra įteikęs 
rių Tarybos ir Valdybos sienių reikalų ministeriui 
įgaliotas, paruošė ir įtei- Ernest Bevin. Pono Bevino 
kė atitinkamoms įstai- vardu atsakė jo pavaduo-1 
goms visą eilę pareiškimų tojas, kuris nurodė, 
apie lietuvių tremtinių Eu- BALF pirmininko r 
ropoję padėtį. Pareiški- randumas perduotas anglų 
muose buvo plačiai ir iš- aukštiems pareigūnams, 
samiai nušviesta tremti- tvarkantiems anglų užim
siu gyvenimo padėtis ir jų tas Vokietijos ir Austrijos 
negrįžimo gimtinis kraš
tas priežastys. Pareiški
muose taip pat nurodyti 
praktiški pasiūlymai kaip 
turėtų būti elgiamasi su 
tremtiniais ir kokia para
ma be jokių atidėliojimų 
jiems teiktina. Ten buvo 
išdėstytos ir didelės 
skriaudos, padarytos ir 
daromos. Lietuvos žmo
nėms.

Pareiškimai buvo įteikti 
prezidentui Trumanui. vai-j 
stybės sekretoriui Byrnes. 
karo departamentui ir ki
toms įstaigoms. i

Į pareiškimą prezidentui 
Trumanui atsakė Valsty
bės Departamento Rytų i 
Europos reikalų skyriaus 
viršininkas Lewellyn E. 
Thompson.

Savo atsakymo rašte p. 
Thompson pirmoje eilėje 
pažymėjo, kad Jungtinių 
Amerikos Valstybių pažiū
ra Baltijos valstybių at
žvilgiu nėra pasikeitusi, 
kad Baltijos Valstybių 
(Lietuvos, Latvijos ir Es
tijos) atstovai Amerikoje 
tebėra šios šalies vyriau
sybės pripažįstami.

Toliau p. Thompson pa
reiškė, kad nebus priver
čiamo tremtinių grąžini
mo. kad Jungtinėse Tauto
se steigiama Tarptautinė 
Pabėgėlių Organizacija į 
(IRO) turės savo tikslu 
pagelbėti tremtiniams (at
skiriems 
moms ir grupėms) įsikurti j teatro grupės 
naujose vietose. Tuo pačiu prašymą 
tikslu rūpinasi ir Intergo-; niems lietuviams artis- 
vernmental Committee onkams. kurie pačiame Det- 
Refugees. molde ir kitose lietuvių

Karo departamento var-, stovyklose stato scenos 
du į pareiškimą atsakė ge-’i veikalus. Jie prašė grimų, 
nerolas O. P. Echols. Jis‘plaukų, kremų ir kitų rei- 
pažymėjo. kad departa* į kalingų scenos vaidybai 
mente ir kariuomenės va- i reikmenų. Mačiulaitis per 
dovybė stengiasi pagelbėti į savo prietelius sukėlė $100 
tremtiniams, kiek tik yrantiems reikalams, o BALF 
įmanoma. ; pridėjo kitą $100. Reika-

■ , ------ dingi grimai ir kai kurie
kiti daiktai jau nupirkti ir 

• išsiunčiami lietuviams te
atralams Detmoldo.
II I 
i i 
I

Kun. Dr. J. B. Končius a-
Dr. J. B. titinkamus pareiškimus y- 

ir Anglijos už-

2

i

MALDŲ VAJUS UŽ LIETUVĄ

BALF Siuntos Ushnriams

Nuo šių metų spalių 1 d.' 
Bendrasis Amerikos Lie
tuvių Šalpos Fondas lietu
viams tremtiniams šelpti 
yra išsiuntęs penkias daik
tines siuntas susidedan
čias iš drabužių, maisto 

į produktų, vaistų, knygų, 
avalynės ir kitų daiktų — 

, $14,493.24kad 33,226 ‘svarų, 
memo- vertybės. Šios siuntos nu

i

I

rio 16 d., 1947)
nauji pasi- Dr. ii Gyvojo Rožančiaus Dr.

_____   pasiryžkime nuoširdžiai prisideda melstis už 
šiais liūdnais dėl Lietuvos būk-*mūsų vargstančius brolius lietu- 

‘ _ ..................... ’ ’ mišių užsakytų'— 3;
išklausytų — 153; šv.

(V asario 13 d., 194o — Vasa
Naujieji Metai 

ryžimai: Rinitai

sv. 
mišių 

j Komunijų — 111; Rožančių — 
173; Litanijų — 20; įvairių No- 
venų — 25; Atsidūsėjimų—300 

: ir kitų maldų.
i Sv. Petro ir Povilo par., Giand 
'Rapids, Mich. Juozas Laurinai
tis yra Lietuvos mylėtojas tik
ra to žodžio prasme. Prižadėjo: 

;šv. mišių — 396; šv. Komunijų 
— 152; Rožančių — 508; Sta- 

i ei jų — 205.
.. . į Chicago. III. Matyt p. Antani-Itą pati zaaejo atlikti kas savai-: ° .na Knistautiene ir pan. Amelija 

I Knistautaitė ypatingu būdu no- 
7"Iri pareikšti savo meilę Lietuvai, 

at jausdamos

Kun. Boniface Moli, O.S.B. 
šiomis dienomis garbingai at-: 
leistas iš mi’itarės tarnybos ir 
grįžo į St. Benedict’s Coilege.1 

(Atchison. Kansas. Jis yra vie- 
• nas iš dešimties tos kolegijos 
fakulteto kapelionų.

Į Kur.. Boniface Moli. O.S.B..!
1 kuris ėjo kapeliono pareigas 
neralės ligoninės vienete ir turė
damas majoro laipsnį, dvide
šimt mėnesių praleido Kinijoj, 
Indijoj ir Burmoj Jis išbuvo a- 

■ pie 4 metus tarnyboje.
Šv. Benedikto kolegijoj kun. 

;Moll yra vyriausias vienuolyno 
; knygyno viršininkas.II ______________

siųstos lietuviams šiose 
valstybėse:

1) Austrijos lietuviams 
1,100 svarų knygų, $550.00 
vertės;

2) Italijos lietuviams — 
10.000 s v. pieno miltelių, 
$3.700.00 vertės;

■ 3) Italijos lietuviams — 
988 sv. maisto ir drabužių, 
$717.54 vertės;

4) Vokietijos lietuviams 
—10,000 sv. pieno milte

lių, $3,700.00 vertės;
5) Vokietijos lietuviams 

— 11,188 sv. drabužių, 
maisto ir vaistų, $7,825.70.

Kaip žinoma, be šių di
desnių siuntinių, BALF ■ 
nuolatos siunčia per paštą 
mažus knygų, maisto ir 
drabučių siuntinėlius lietu- 

į viams tremtiniams tose 
: valstybėse, kur nėra 
BALF įgaliotinių ar lietu- 

jvių tremtinių komitetų. I-j 
’ ki šiol į Olandiją, Lenkiją,’ 
Indiją ir kitas Tolimų Ry- 
įtų valstybes yra išsiųsta 
(per 200 pašto siuntiniai su 

^ drabužiais ir maistu ir 30 
° siuntinių knygų. Tų siun

tinių vertė siekia apie 
$3.000.00.

Braagm Katekizadjos
Pamokos Misijonieritri

Grimai Detmoldo 
"Aitvarui"

t Kunigas

Prieš kurį laiką Petras 
Mačiulaitis. Believille, N. 
J. gavo iš Detmoldo, Britų 

asmenims, šei-'Zonos Vokietijoje lietuvių 
“Aitvaras” 

pagelbėti jau- 
lietuviams

Juozas Kasmskas 
Ine. 

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

6H2 VVashington Bhd.
BALTIMORE 30 Md.
Tel. Lexington 8595 

Linosmai dė< visokių reikalų. 
Patarnavimas Dieną ir Naktį.

Karo Netikėtumai

lės metais pi Įsidėti prie Maldos vius: 
Apaštalavimo maldos vajaus už šv. 
Lietuvos laisvę!

Adresas:
Maldos Apaštalavimo Centras

St. Robert’s Hali 
Pomfret Centre. Conn.

Šv. Mykolo Par., Bayonne, N.
. — šešiolika M. Apašt. narių 

prižadėjo už Lietuvą: kas mėn. 
išklausyti vienas šv. mišias; ’

I priimti šv. Komuniją; atkalbėti;
į Rožančių; apeiti Stacijas. O kiti į 
....................

itę.
i Chicagoje “Laikinas Maldos j .
' Vajaus Komitetas” iau seniai. ... .. ~ . įpiinai atjausdamos varginga’ uoliai dirba išjudinti Chicagie- 1 J
i.. , , ., -- i- x i Lietuvos padėti. Prižadėjo: Ro-; cius. kad pagyvintų, išpieštų J
‘ Maidos Vajų už Lietuvą ir tuo įZd!.
■ padėti M. Apašt. Centrui. Jų
;troškimas yra pamatyti viešas: 
pamainas už Lietuvos laisvę 

!sose Chicagos Bažnyčiose!
? to įvairiose vietose įvyksta 
deli susirinkimai Maidos

užančių — 396; daug šv. Komu- 
T Jnijų ir Dvasinių Komunijų; 

dažnai apeiti Stacijas; įvairių 
7 ; Litanijų ir Maldų.

Be
di-
už

Lietuvą ir nelaimingųjų sušelpi- 
mo reikalais. Be galo malonu 
patirti toki nepaprastą uolumą; 
gelbėti Lietuvai dvasiniais gink
lais. Telaimina jųjų pastangas 
Gailestingas Dievas'

Sopulingos Motinos par.. Har- 
jrison. N. J. p. Juozapata Bub- 
•nienė atsiuntė šios par. M.
Apašt. Skyriaus Maldų už Lie
tuvą sąrašą: Tarp kitų maidų 
pirmiau atsiųstų: šv. Komunijų 
— 50; Rožančių — 8; Stacijų — 
35; Litanijų ir Įvairių Novenų— 
36.

Šv. Petro par.. Kenosha. Wisc.
į Kun. J. Savukynas. Marijonas 

lietuvių organizacijas sto-irašo: “Mūsų par. Maldos Apašt. 
ti į BALF:

I

Japonas Shonuske “Bul! Dog” Shishido, Yo- 
kohoma teismo rastas kaltu už laike karo nusi
kaltimus ir nuteistas 30-čiai metų kalėjimo. Jį 
lydi amerikietis MP Cpl. Charles D. Jonės iš 
Scranton. Pa.

BESIRUOŠIANT 1947 METŲ
DARBO BARUI

Pildant BALF Seimo nu- tinti BALF kalėdinius at- 
tarimą pasiruošti 1947 me- virukus, iš kurių pelnas ei
tų vajui, BALF direkto
riai, pareigūnai, veikėjai ir 
lietuvių šalpos darbo prie- 
teliai jau paruošia dirvą 
plačiam ir nelengvam dar
bui sukelti $525.000.00 pi
nigais ir^» $1.000,000.00 
daiktinėmis aukomis. i Palaikykite glaudžius

Lapkričio mėn. pabaigo- santykius su lietuviško
je ir gruodžio pradžioje į- mis organizacijomis, ypač 
vyko visa eilė susirinkimų moterų draugijomis ir klu- 
ir pasitarimų BALF veik- bais; 
los ir vajaus reikalais šiuo
se miestuose: Bostone,
Pittsburghe

ra lietuvių šalpai.
3) Rinkti drabužius, ava

lynę ir kitus daiktus;
4) Kvieskite visas kitas

I

6) Iš turimų ant rankų 
pinigų nepatariama vieto- 

Clevelande, je pirkti maisto ir kitų 
. Geriau tokius

i

v r misijon nu ^hieagoje. Brooklyne, Wa- produktų. ~
Neligan nupasakoja tokj terbury Newarke‘ir kitur, oinigus siųsti Centrui, kur 
ni^lzinnro -tvrtrlri • loiinaa * ’ “ _ ......juokingą jvykj: Jaunas j gugirinkimuose ap maistas ir daiktai, perka
lusios vadas, norėdamas vajaus organizaci- mi didesniais kiekiais,
paskatinti vaikučius, kadi ja koionjjų vadovybė ir gaunami pigiau.
geriau mokytųsi savo ka-;darbo prfemOnės .Kai kur 7) Kiekviena proga pa- 
tekizacijos pamokas, pn- : jau susidarg komitetai, ki- rašykite į vietinę ameriko- 
zadejo tai mergaitei ir tam J 
berniukui, kurie atminti-;
nai išmoks pamokas nu
statytu laiku, tiems jis nu
pirks naują apsiaustą ir

. jti formuojami. Iniciatyvą nišką spaudą apie savo 
~| visur ima BALF skyriai, veiklą;

bet laipsniškai bus įtrauk- 8) Neužmirškite, kad iš 
tos ir visos kitos lietuvių įvairių parengimų ir pra- 
šalpai pritariančios ir dir- mogų galima sukelti nema-

suknelę. Atėjo laikas tyri- bančios organizacijos, kad žai pinigų lietuvių šalpos 
net! mokinius ir pasirodė, Mt llmh;1 iekti vigus reikalams;
lrn/4 Hncinnrc1 namui! iru *■ *• _

Miestietis: — Ei, žmonės. gel-i kalingas lėšas.

kad dešimts berniukų ir 
astuonios mergaitės at
mintinai išmoko savo pa
mokas! Misijonierius pa
raudo, tačiau turėjo išlai-i 
kyti savo pažadą. Jis nu- inian^s Europoje 
siuntė aštuonioiiką moki- svetimu stogu, 
nių pas siuvėją, kad jiems 
pasiutu drabužius.

Siuvėjas labai džiaugėsi, 
“Mokykla auksinė įstai
ga”, o Tėvas misijonierius 
pradėjo vajų surinkti rei-

’ b n Ii n

bėkite, gasolinas pasibaigė, ma
šinėlė sustojo!

fkimnka^: — Ir gasolino ne- 
.aikvoju. ir lenktynes laimėjau.

Jung. Tautos Gal Priims 
Naują Kalbą

9) Apie savo veiklą vi- 
infor m u o k i t e 

a BALF Centrą.
j i Centras yra padaręs ant- 
’ spaudų su parašu: ‘Donate 

to the United Lithuanian 
Relief Drive”. Didesni sky
riai gaus po vieną tokią 
antspaudą, kurią prašome 
antspauduoti ant išsiun
čiamų laiškų vokų, nežiū
rint kam laiškas adresuo
jamas. Prašome ir ant sa
vo asmeniškų laiškų šią 
antspaudą uždėti. Tai ge
ras būdas išgarsinti mūsų 

’vajų.

Roko par.. Brockton, 
ienė: šv. mišių 

šv. Komunijų — 25; j-
T

Šv.
Mass. p. A. Šarki
- 25;

i vairių Litanijų; Rožančių — 50 
j Stacijų — 25.
i
i
I
l ftflLADELPHIA, PA.

Gruodžio 1 d. vietinės Šv. Jur
gio lietuvių parapijos moterys 

j veikėjos suruošė “Card Party” 
iros parapijos naudai. Pelno liko 
j vienuolika šimtų doieriukų ir 
įsu kaupu. Garbė šauniom vei
kėjom !

Gruodžio 5 d. kun. Dr. V. Mar- 
I'tusevičius. Šv. Jurgio lietuvių 
par. klebonas, minėjo savo kuni- 

• gavimo 15 metų sukaktį. Svei- 
Ikiname! Jurgietis.

“ŠTAI KAIP MES JAUČIAMĖS 
‘linksmiojoje’ Vienoje prie 

Dunojaus,,.

Visų Lietuvių Mylimas ir Skaudžiai Nukentėjęs 
Misijonierius

Tėvas Jonas Bružikas
Visiems Lietuviams Amerikoje Įdomiai Rašo 

Iš Tremtinvstės!
Jo jaudinantieji laiškai yra spausdinami

44ŽVAIGŽDĖJE”
Skubėkite “ŽVAIGŽDĘ” užsisakyti!

Kaina — $1.00 metams.
“ŽVAK.ŽDfcS” ADMINISTRACIJA

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

Neu York — Tarptauti
nė Pagelbinė Kalbos Orga
nizacija, kuri veikia nuo 
1924 metų, bando sudaryti 
naują kalbą. Pradžia jau 
padaryta. Renka žodžius 
iš prancūzų, ispanų, por
tugalų ir kitų kalbų.

Toji organizacija tikisi 
užbaigti darbą į metus lai
ko. Jeigu pavyktų sudary
ti tokią tarptautinę kalbą, 
kuri būtų prieinama vi
siems, tai Jungtinės Tau
tos tokią kalbą tikrai pri
imtų, nes dabar labai daug tos ir išdalintos.

lietuvius ir jų prietelius.
Darbas, aišku, nėra leng- suomet

vas, bet taip pat nelengva 
mūsų broliams tremti- 

vargti po 
Amerikos 

lietuviai iki šiol nebijojo 
sunkaus darbo, nebijos ir 
dabar, ir kaip jaučiama 

į kolonijose, visų lietuvių 
: nuotaika yra dirbti sun
iktai ir planingai, kad 
'BALF’as galėtų, kaip iki 
šiol aprūpinti lietuvius 
tremtinius reikalingais 
daiktais ir pagalba.

Besiruošdami 1947 metų' Kalbant apie vajų, pami- 
vajui, neužmirškime ir Retinas šis atsitikimas; 
kasdieninių darbų, kurie prieš keletą dienų į BALF 
sudaro mūsų organizaci- sandėlį užėjo lietuvė mote- 

“Sunkiai 
šie darbai ir reikalai: 'dirbu, labai sunkiai: va-

1. _______- ___________ _______ ____

...su maistu Vienoj Labai ta. Alkį kęsti daug sunkiau 
sunku. Gaunamas maistas negu vasaros metu, 
kortelėmis sudaro apie nori tikėti. 
1000 kai. dienai Pajėgų ir Amerikiečiai 
gyvybės palaikymui labai 
maža. Vieniečiai lietuviai 
paramos iš niekur neturi, 
nors visose kitose Vokieti
jos ir Austrijos zonose A- 
merikos lietuvių yra šel
piami. Vietiniai gyvento
jai gauna pašalpos maistu 
|iš įvairių šalių: Švedijos. 
Šveicarijos, Amerikos. Es
tai taip pat nuo savų orga
nizacijų paketų gauna ir, 
kitos tautos taip pat šel
piamos tik lietuviai Vie
niečiai visai pamiršti... Vi-X
si čia laukia šiokios tokios 
jis Amerikos lietuviu para- 
imos svarbiausia maistu, 
i Atėjo žiema. Būtai tik šiek 
itiek po karo aptvarkyti; 
'stiklų nėra, kuro nėra; ša’-
I

I
I

I

I
sudaro r " ; -------- ___
jos pagrindą. Įsidėmėtini ris ir pareiškė: 
šie darbai ir reikalai: 7“_z:

1) Kad nuo š. m. lapkriSi<Į<M).lūL'!? 
čio 1 d. skyriai centrui nuo 
kiekvieno nario siunčia po 
$1.00. o ne 50 centų, kaip 
iki šiol.

2) Visi pagelbėkite išpla-

Į šį dienos uždarbį atiduodu 
i pavargusiems lietuviams 
tremtiniams pagelbėti”. 
Sunkiai dirbą žmonės, at
rodo, goriausia supranta 
kito vargą, ypač to, kuris

laiko sugaišta įvairių kai- norėdamas negali sau 
bų besiklausydami. Atsto-! užsidirbti pragyvenimą, 
vu kalbos turi būti para-|Tegul šios kuklios ir gera- 
šytos, perskaitytos, išvers-i širdęs moters elgesys būna 

j pavyzdžiu mums visiems!

Visi 
kad ir mus a- 
prisimins ir 

prisius Karitas (CARE) 
maisto paketėlius. Labai 
prašau tuo reikalu, pasirū
pinti ir patarpininkauti.

Taip rašo p. Digrys.
Kalėdinę paramą lietu

viams tremtiniams Austri
joje. Vokietijoje. Prancū
zijoje, Italijoje, Belgijoje, 
Danijoje siusima BALF, 
adresu: United Lithuanian 
Relief Fund of America, 
Ine., 19 West 44th St., New 
York 18, N. Y. Vienas 
CARE maisto siuntinukas 
kainuoja 10 dol. Tame rei
kale taipgi patarnautų ir 
Lietuvos įstaigos: Pasiun
tinybė, Washington.e, D. 
C.; Konsulatai New Yorke 
ir Čikagoje.

M

Mažieji pirkėjai perkasi re “kendžių”, bet bul
ių. Tikrai išmintingai daro.
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Oi, Tos Galvos-Galvelės...
Rusija ir Amerika užsispyrė išmest Franco iš Is

panijos vyriausybės sosto. Taip pat ir Britanijos “dar- 
biečių” valdžios kairysis sparnas tą pačią giesmelę gie
da, nors anuomet buvusis britų premieras Churchillis 
labai aukštai įvertino Franco asmenybę. Bet France 
visai nemano gražumu pasišalinti. Milžiniškam mitin
ge, kuriame dalyvavo apie pusė milijono žmonių, jis 
ryžtingai pareiškė, kad ginsis prieš bet kokią pajėgą, 
kuri mėgintų įsibrauti į Ispanijos žemę. Tad aišku, 
kad Franco likviduotė sukels naują karą. Tuo būdu 
tie, kurie teigia, kad Franco sudaro pavojų pasaulio 
taikai, užsitraukia ant savęs tą patį priekaištą, nes jie 
be jokio reikalo kišasi į svetimos valstybės vidujinę 
tvarką vien tuo tikslu, kad galėtų ten įvesti komunis
tinę tvarką. Amerika ir Anglija aiškiai pasisako, kad 
Franco joms nepatinka, bet dar daugiau nepatinka ko
munistų valdžia, kuri be abejonės užims Franco vietą. 
Ir tai žinodamos ir aiškiai tą pranašaudamos jos lais
va valia ir žioplišku užsispyrimu pila vandenį ant bol
ševikų malūno. Tokios diplomatinės beprotystės nėra 
buvę pasaulio istorijoj.

Kas aršiausia, Ispanijos perversmui pravesti pri
reiks Amerikos kariuomenės. Bet, sako “Boston Post”, 
pirmiau negu Amerikos visuomenė sutiks aukoti savo 
sūnų kraują bolševizmo naudai, ji pastatys keletą 
klausimų: visų pirma, kas valdys Ispaniją, kai Franco 
bus pašalintas? Valdžia, kurią Franco, Hitlerio ir Mu- 
ssolinio padedamas nuvertė, buvo grynai komunistinė, 
ir kaip tik dėlto Stalinas visokiais būdais šelpė France 
priešus. Ir dabar ne kas kits tik Rusija primygtinai 
reikalauja Franco iš valdžios išstumti. Bet jei tai pa
vyktų, kas toliau darytina? Logiškai elgiantis, reikėtų 
ir kitus diktatorius likviduoti. O jų pasauly nemaža 
priviso. Argentinos diktatorius Perron taip pat būtų 
susirūpinęs savo likimu, jei užsimojimas prieš Franco 
būtų sėkmingai įvykdytas. Pietų Amerikoj yra ir dau
giau diktatorių, griežtai nusistačiusių prieš demokra
tiją. Ar ir juos visus reikia išrankioti, panaudojant A- 
merikos kariuomenę ir laivyną? O gi Jugoslavijoj 
smarkauja Tito, iškeptas Maskvoj Sovietų agentas, 
einąs diktatoriaus pareigas pagal smulkmeniškiausias 
Stalino instrukcijas. Tas tai jau tikrai sudaro pavojų 
pasaulio taikai, visokeriopai mėgindamas išprovokuoti 
naują karą. Ką gi jau bekalbėti apie stambiausi pa
saulio taikai pavojų, arki-diktatorių Staliną, kurio lik
viduotė, ar bent pažabojimas turėtų būt visų tautų už
davinys. O kas gi tikrenybėj daroma? Lakiejišku tup- 
čiojimu pritariama jo užsimojimui užvaldyti Vidurže
mio jūrą, pagriebti už gerklės Europą ir paklupdyti pa
saulį. Oi, tos mūsų diplomatų galvos - galvelės! K.

Ištraukiamas iš vandens paskendęs automobilius, šis automobilius 
su vairuotoju įvažiavo į 20-pėdų gilumo jūros prieplauką Wildwood, N. J., 
ir paskendo su vairuotoju. Vėliau buvo ištraukti lavonai.

TOV PACTS are, in conse- 
ąuence of this silence, tacitly 
condoned in the opinion of Ame
rican and foreign observers.

(b) Your October 18th speech 
on foreign policy was excellent 
— būt it contained 
graph of dubious 
tion:

“During the war
Statės uerc taken over by the 
U.S.S.R. The Polish frontier and 
the Finnish frontier have been 
substantially modified in Rus- 
sia’s favor. Koenigsberg, Bessa- 
rabia, Bukovina, and Bukovina, 
and Ruthenia are to be given to

one para- 
interpreta-

the Baltic

KELYJE PRIE DIEVO...

Žodis apie vieną paramos vertą vienuoliją

(Kun. Prano M. Juro, LDSnių Seserys savo šaką per- 
Centro pirmininko, kalba,'keltų į J. A. Valstybes. Jos 
pasakyta šeštadienį, gruo- J čia daug gero padaro Ame- 
džio 7 d. š. m. per radio rikos lietuviams, kartu iš- 
Darbininkų Radio 
moję — WESX).

Malonūs Radio 
klausytojai:

DĖDĖS LIETUVIO 
AKTUALIJOS

radio rikos lietuviams, kartu iš- 
progra- saugodamos brangias pa

jėgas ateičiai. Labai toli- 
■ mais vargingais keliais 
! jau karo metu atvyko 
' aukštąjį mokslą baigusių 

Vartau skoningai para- ir savo akcija pasižymėju- 
šytą ir gražiai išleistą kny- šių Seselių. Greitoje atei- 
gą “Nekaltai Pradėtosios tyje jų tikimasi sulaukti ir 
Švenčiausios Panos Mari- daugiau. Ištrėmimo vargų 
jos Seserų Kongregacija”, užgrūdintos, slaugymo ir 
Ji atskleidžia Vargdienių kitų darbų išmokusios, at- 
Seseru istoriją, jų tikslus, vykstančios Seselės bus 
jų veikimą laisvoj Lietuvo- vertinga parama jau čia 
je ir nuo 1936 m. čia, Ame- dirbančioms.

; Vargdienių Seserys A- 
Amerikos Lietuviai yra merikoje darbuojasi Mari

jau ne tik girdėję apie šią jonų įstaigose, dirba “Šv. 
jauną ir gal labiausiai mū- Pranciškaus Varpelio” ad- 

! i_-.---------------- . ..----------? Green,
bet Thompsone, Maine, išlaiko seneliams ir 

Chicagoje,1 vasarotojams poilsio na- 
i — Ręst Home — 

veikla, jas Thompson, Conn.,

Laiškas Lietuvos Išlaisvinimo Reikalu
Jung. Valstybių Sekretoriui

Sekmadienį, gruodžio 8 
d. š. m. įvyko New Yorko 
ir New Jersey lietuvių 
draugijų konferencija. Da
lyvavo 30 draugijų su 71 
atstovu ir nemažas skai
čius šiaip veikėjų.

Aukų konferencijoje Lie
tuvai Gelbėti vajuj sudėta 
$1,019.50. Pasižadėjimų 
buvo padaryta dar $1,660. 
Turiningas kalbas pasakė 
adv. V. Laukaitis, kun. J. 
Balkūnas ir prof. Pr. Pa- 
dalskis.

Konferencija priėmė visą 
eilę rezoliucijų Lietuvos 
išlaisvinimo reikalu. Taip
gi pasiuntė Jung. Valsty
bių valstybės sekretoriui 
James F. Byrnes sekančio 
turinio laišką:

New York, N. Y. 
December 8, 1946 

Waldorf Astoria Hotel 
New York, N. Y.
The Honorable 
James F. Byrnes 
Secretary of Statė

Sir:
l

The Conference of Lithuanian 
American Societies of Down- 
State New York and New Jer-

I
sey, held this date at Manhat- 
tan Center, 311 West 34th St.. 

įNew York City, considered the
I
various international develop- 
ment affecting the Peace Build- 
ing and mankind’s future.

i The Conference found itself 
in unanimous agreement with 
the PRINCIPLES propounded 
by you as constituting the basis 
of the American foreign policv. 
At the šame time, it was noted. 
with greatest regret, that actual 
practice in some instances dev- 
iates from these principles. For 
instance:

(a) The Soviet aggression 
'against the Baltic Statės stands 
condemned by the United Statės 
— būt American delegates to 
UN pointedly avoid a mention 
of this policy in reply to the 
provocative Russian charges. 
The RIBBENTROP - M0L0-

sų laikams pritaikytą vie- ministrą c i j o j e 
nuoliją, 
Putname, ' „ „ _____
Greene yra Seseles matę, mus 
džiaugęsis jų veikla, jas Thompson, Conn., rengia 
rėmę, ypač per Vargdienių uždaras rekolekcijas lietu- 
Seserų Girdą, kurios tiks- vėms moterims ir mergai- 
las yra padėti šiai vienuo- tems, o vasaromis išlaiko 
lijai. Vis dėlto nebus per ir vadovauja lietuvaičių 
daug, jei prisiminsime kai stovyklai (kempei) Put- 
ką iš N. Pr. Švč. P. Marijos nam, Conn.
~ -- •■ • • |

Mergaičių stovykla ypač 
____ : ir naudinga nauje- 

inybė. Jos tikslas yra ne 
jtik duoti progos miestuose 

mergaitėms 
įsteigė švento praleisti keletą savaičių 

' ► gamtoje, bet 
gis Matulevičius 1918 m., drauge auklėti jas katali- 
taigi istoriniais Lietuvos kiškoje lietuviškoje dva- 
nepriklausomybės paskel- šioje. Mergaitės suskirsty- 

ibimo metais. Jos centras tos būreliais pagal amžių 
buvo Marijampolėj, iš kur ir kalbos mokėjimą, kas- 
po visą Lietuvą vėliau ėmė dien turi progos pasimo- 
steigtis skyriai. Iki 1940 kyti lietuvių kalbos, skal
ni. tokių skyrių — namų tyti, lietuviškai dainuoti ir 
buvo jau net 15, vieni jų ir žaisti, sportuoti, o vaka- 
atgautame Vilniuje. |rais gilinti savo religines

Be bendro visų vienuolių ir kitas žinias-
tikslo — Dievo garbes ir Per trumpą laiką Ameri- 
savęs tobulinimo — ypa- koje Vargdienių Seserys 
tingasis Vargdienių Sese- nebūtų galėjusios įsigyti 
rų Kongregacijos tikslas savo motiniško namo ir 
yra teikti žmonėms pagal- užsimoti tiekui darbų be 

■ bos kelyje prie Dievo, dir- geraširdžių lietuvių para
kant įvairiose katalikiško- mos. Šių paprastų darbi- 
jQ veikimo srityse. įninku, tačiau didžių idea-

Šių didžių tikslų siekda- listų aukomis Seselės da
ma, vienuolija išvystė savo bar ryžtasi pradėti Put- 

į veiklą, 
žmonių 
dviejose 
mo ir labdarybės. Seserys stovyklauti arba susiren- 
daugiausia buvo kviečia- ka būrys į rekolekcijas, 
mos vesti prieglaudų ir dabartinė mažiukė koply- 

I vaikų darželių. Jų įkūrėjo tėlė negali sutalpinti. A- 
!mintis, mat, buvo, kad vi- merikos lietuviai, tiek pa- 
sokios rūšies nelaimingųjų statę puikių didelių bažny- 
ir kenčiančiųjų globojimas čių ir kitų įstaigų, reikia 
'būtų Seselėms arti širdies, tikėtis, 
i Bet jau nuo pat gyvavimo prie 
'pradžios Vargdienių Sese
rims labai rūpėjo ir kultū
rinė sritis. Jos vedė moky
klas, kursus, moksleivių 

j bendrabučius, turėjo kny
gyną, spaustuvę, spausdi- 

xv -Ino religinio bei dorinio tu-
teisėjau, kad nežinai pa-’rinįo knygas ir žurnalus: 
prasčiausių teisės dalykų ? j “Moterį”, “Naująją Vaidi-

Filosofas, išklausęs žiogo Jutę”, “Liepsnas”, “Misi- 
skundą, tarė: “Mano drau- jus".
ge, tu kalbi apie teisingu- Visą šį gražų lyg darbš- 
mą! Pavartojai didelį žo-įčiųjų bitelių darbą tevynė- 
dį, kuris šiandien nebevar- je suvaržė ir net išsklaidė

Internacionaliu darant— Dažnai galima pasi-| 
mokinti ir pačiame gyveni- pasaulį, reikėtų ir bendros 
mo sūkuryje, tarė dėdė________ _ , kalbos. Kokiu būdu? Alfa- 
Šiandien kiekvienas susto- betas iš figūrų ir paveiks- 
ja ir pagalvoja. Kiekviena lų. Pirmasis bandymas jau 
socialinė sistema savo lai- įvyko Rusijoje. Būtų buvę 
ku tikėjosi esanti geriau- geri rezultatai, jei velnias i 
šia. Aleksandras Didysis nebūtų pakišęs uodegos. į 
tikėjosi suteikti visam pa- Tas velniukas buvo kaip 
šauliui taiką, pasiekęs In- tik vienas Ukrainos ūki- 
diją. Po jo išaugo Pax Ro- ninkas.
mana, kuri atrodė nemir-

I

I

Seserų Kongregacijos isto-i --
; rijos, ir tarsime žodį apie didelė
; mažai garsinamus jų dar
bus.

Šią tikrai lietuvišką Kon- augančioms 
gregaciją 
gyvenimo arkivysk. J u r- gražioje

Skirtoji Komisija nebe
žino ką daryti, nes Ukrai
nos ūkininkas, netekęs 
žmonos, kurią jam pavilio
jo kitas, kreipėsi į pienynę, 
prašydamas, kad padėtų 
surasti. Jam buvo duota 
suprasti, kad čia nėra mo
terystės agentų. Tada jis 
supyko, sakydamas, kad 
figūrinis alfabetas neatsa
ko tiesai.

Ten buvo nupaišyta kar
vė...
— Tad geriau būti pa

prastais demokratais:
— Bet aš žinau, kad ir 

demokratai nevisada tin
kamai elgiasi, tarė dėdė. 
Štai vakar kilo nesantaika 
tarp svirplio ir žiogo. Svir
plys tvirtino, kad jis turįs 
geresnį balsą už žiogo. 
Žiogas iaškino, kad jo bal
sas nuostabus ir žavintis. 
Negalėdami išspręsti, ku
ris turėtų tiesą, kreipėsi 
pas filosofą.

Filosofas prisiėmė spręs
ti bylą. Po ilgo galvojimo 
išspiovė sprendimą, apkal
tindamas žiogą.

Bet kodėl tiek daug ne
teisybės! šaukė žiogelis.

her. In the Pacific, the Kuriles,' tinga. Ir ši sugriuvo. Gimė 
Sakhalin demokratija, atrodė, kad 

į bent ji atneš ką nors gero 
ainly the Soviet Union is not a j žmonijai, bet dar niekas 

į nesugebėjo jos aptarti ir 
■ nustatyti jos etinį, morali- 

Bullėin.Ocė27.'lM6.‘TO.XVjni,ir socialinį turinį. Rytų
No. 382 page 742 >. i valstybes supranta vie-

naip, vakarų kitaip, atro- 
This paragraph is difficult to do, fcad būtų du skirtingi 

reconcile with the principles and dalykai. Tad kaip galima 
with the specific policy regard- laukti taikos ir žmonių SU- 
ing the Baltic Statės as reaf f ir- gyvenimo? Yra didelė klai- 
med by President Truman on da tame, kad norima pir- 
October 29. 1946. at the White miau pasiekti visuotinės 
House, to a delegation of the taikos, negu individuali- 
Lithuanian American Council. nes. Pirmiau reikia ieškoti 

It may be of special interest taikos savyje, o paskui ki
to you that your newsreal tuose. Tada nebereikės 
speech of October 18th, as konferencijų, o diplomatai 
broadeast at the Embassy galės atostogauti. Sakoma, 
Newsreel Theatre in New York kad pasaulis turės taiką 
City during the weew of Octo- tik tada, kada bus tarp- 
ber 24-31, was modified by some tautinis: pasaulis visos
interested party as follows: žmonijos tėvynė! Gerai!

”As a result of the war the Ką dažnai daugelis pagal- 
Baltic Statės of Latvia, Lithua- voja, o pirm jų pats Dievas 
nia and Estonia have been re- taip manė ir sutvėrė, bet 
incorporated into the Soviet nelabasis pasimaišė ir su- 
Union. į gadino.

(c) The United Statės Delega-------------------------------------------
tion to UN approved the IRO cause of the presence of Baltic. 
draft constitution which con- Polish, Yugoslav and other re- 
tains a number of clauses and fugees in Wėstem Europe; by 
definitions objectionable to any abandoning the pretense that Mano balseliui poetai pa- 
true humanitarian (see: Lithua- these refugees are 
nian Bulletin, vol. IV, 
October 1946).

In view thereof, 
rence unanimously 
make an appeal to 
SECRETARY OF STATĖ:

(1) To re-difine the American humanitarian principles and ex- 
policy with regard to the Baltic cluding obstructionist Russia 
Statės, in order to dissipate all and Russian satellite regimes. 
doubts concerning šame;

Port Arthur, and
have been assigned to her. Cert-Į

dispossessed nation.”
(The Department of Statė

y? •

atsižvelgdama į nam, Conn. erdvios koply- 
reikalus, ypač čios statybą. Kai suvažiuo- 
srityse — švieti- ja arti šimto mergaičių

vietims of šventė milijonus eilučių, o 
No. 3. the Navis exclusively; and by 

j negotiating arrangements with 
the Confe- the British and French Govem- 
voted to ments concerning establishment 
vou MR. of an Inter - Allied Refugee Or- 

ganization guided by Western

■ - • In behalf of the Conference,v >
(2) To initiate in UN and in'we beg to express confidence

the direct negotiations with that you will reassert American 
Russia some active steps direct- leadership in establishing a Just 
ed at the liberation of “neutral”, Peace, rather than consent to a 
Lithuania, Latvia and Estonia precarious armistice violating 
by demanding the fundamentai principles for

(a) immediate withdrawal of the sake of ficional ‘unanimity’
the Soviet oceupation troops. amon8 the great Powers. 
police forces and commumst' Copies of this letter are being 
party apparatus. and ,mailed simu’taneously to Presi-
(b) the retum of the masses dent Truman, the American De- 
of Baltic exiles from Siberia legation to UN, and the Federal 
and other regions of Russia;
(3) To modify the American 

policy with regard to IRO by 
acknowledging the root and

Bureau of Investigation.
Respectfully yours 

Matas J. Vinikas, Chairman 
Jack Stukas, Secretary.

svirplio balsas tik nervus 
erzina. Kas esi per vienas,

tojamas. Šiame pasaulyje žiaurus

, noriai prisidės ir 
Vargdienių Seserų 

švento darbo.
Šv. kunigas Jonas Bosko 

sakydavo: “Jei norime,
kad gerai sektųsi mūsų 
medžiaginiai ir dvasiniai 
reikalai, pirmiausiai turi
me rūpintis Dievo reika
lais - artimo dvasine gero
ve, vargšų šelpimu.

Vargdienių Seserys dir
ba, ne elgetauja, bet savo 
geraširdžius Dievui ir tė
vynei darbų rėmėjus jos 
moka labai nuoširdžiai pa
gerbti ir prie altoriaus 
karšta malda atsiminti.

Didesniai Dievo garbei, 
artimo džiaugsmui ir savo 
sielos naudai nors viena

> bolševikų viešpa
tavimas ir karas. Jąu 1941 
m. Vargdienių Seserys 
Lietuvoje turėjo savo kan
kinių. Atėjūnai religijos 

------------------------------- priešai vieną Seselę nužu- plytele, nors vienu doleriu 
B $. D k: L Rl“ **• • I kitą ištrėmė į Sibirą, prisidėk prie pastatymo— 
PetrO BdOlCkO EilCrdSCIdi Dievas vienas težino, kaip įrengimo Vargdienių Sese- 

---------- dabar sunku pasilikusioms rų Vienuolyno koplyčias. 
Italijoje išėjo antra laida Pet- pavergtoje tėvynėje. Lais-; Palaiminti gailestingieji, 

vai veikdamos ir stiprėda- nes jie laimės gailestingu- 
mos Amerikoje, Seselės mo. 
skaudžiai jaučia kitų vie
nuolijos narių vargus ir 
kančias.

Atrodo, tikrai Apvaizdos 
plano būta, kad Vargdie-

[turi tiesą tik tie, kurie 
smarkiai šaukia, rėkia.”

(Bus daugiau)
Paulius Ramutis.

ro Babicko eilėraščių: Toli Nuo 
Tėvynės”. 101 pusi, gražiai at
spausdinta knyga. Jos kaina 
$1.00. Norintieji užsisakyti šią 
knygą, kreipkitės šiuo adresu: 
V. Tūbelis, 5015*^ Kenmore 
Avė., Chicago, III.

Aukas siųskite:
Immaculate Conception 

Convent, 
R. D. 2, 

Putnam, Conn.



Antradienis, Gruodžio 17, 1946 DARBININKAS

Kalėdos Ir Tremtiniai
Ačiū Dievui, esame laimingi Amerikoje, galėdami 

Kalėdų proga dovanomis pasikeist, reikalingus daik
tus nusipirkti ir ištekliuje šventes praleisti.

Bet... Ten, Europoje, mūsų broliai ir sesers lietu
viai tremtiniai nieko neturi. Jie dideliame skurde Sibi
ro dykumose. Vokietijos ir Austrijos griuvėsiuose ir 
kitose šalyse. Kalėdų Diedukas jų vaikučių neaplanko. 
Kūčiose ir Kalėdose atsiminkime nelaiminguosius 
tremtinius savo gailestingumu.

Bendrasai Amerikos Lietuvių Šalpos Foidas tik 
ką gavo lietuvių tremtinių iš Vokietijos ir Austrijos 
naują prašymą ir atsišaukimą. Lietuvos Raudonasis 
Kryžius ir BALF įgaliotiniai nurodo, kad ypatingai; 
sunkioje medžiaginėje būklėje yra atsidūrę 14,000 lie
tuvių, kurie gyvena už stovyklų ribų.

BALF nusiųsti daiktai Vokietijon jau beveik visi 
išdalinti. L. R. Kryžiaus vadovybė sako: “Visi sandė
liai jau ištuštėjo. Prieš akis žiema ir visi ją lydintis 
sunkumai. Tad vėl visas viltis dedame į BALF ir bro
lius amerikiečius’’.

Lietuviams tremtiniams labai reikalingi įvairūs 
maisto gaminiai, kaip mėsos konservai, riebalai, ry
žiai, kondensuotas pienas, vaikučiams vitaminizuoti 
vaisiai ir daržovės, dešrelės ir it.

Iš BALF gauti rūbai baigiami dėvėti. Pavasarį jie 
vėl bus nepaprastai reikalingi. Be jų tremtiniai taps 
driskiais.

Maisto daviniai labai sumažinti. Tūkstančiams į 
akis žiūri bado ir pavojaus šmėkla. Ji ypač baisi vai
kučiams ir jaunamečiams.

BALF Direktorių Tarybos vardu pakartotinai 
kreipiuosi Į visus lietuvių šaipos prietelius. Sutelkime 
savo jėgas BALF vajui. Visi, kiekvienas, kuris skaitys 
šį pranešimą, skubėkime su savo pinigine auka lietu
viams tremtiniams sušelpti. Visos aukos siųstinos į 
BALF. Turint daugiau lėšų Centre yra lengviau ir tau
piau užpirkti didelius kiekius maisto.

Tegu nelieka nė vieno lietuvių tremtinių priete- 
liaus. kurs nebūtų paskyręs per Kalėdų šventes savo 
aukos taip šventam tikslui! Savo aukas Įteikti kaip 
kam patogiau — per BALF skyrius, BALF vajaus ko
mitetus arba siųskite tiesiog Į Centrą — United Lith-Į 
uanian Relief Fund of America. Ine., 19 West 44th St.,! 
New York 18. N. Y.

Švenčių proga reiškiu nuoširdžiausius sveikini-' 
mus BALF Direktoriams. Valdybos nariams. Įstaigos’ 
tarnautojams, skyriams, visiems bendradarbiams, o 
tremtiniams — širdingiausią užuojautą ir pažadą, kad 
mes jų neužmiršime ir nepaliksime skurde.

Kun. Juozas B. Končius, 
Bendrojo Amerikos Lietuvių šalpos 

Fordo Pirmininkas.

Dešimties metų McGinty, snūduriuoja su savo Snowball, kuri sve
ria 825 svarus, kad įžengus j Chicagoj rengiamą parodą.

Lietuvos Generalinio Konsulato New 
Yorke Paieškomi Asmenvs:

iš

Į MARCIUKAS, Petras, iš Pa-’ MIČIENĖ - Duobaitė, Barbo- 
pilio. Biržų aps. ra, iš Paežerėlių vai., Šakių aps.

MARTINKIENĖ - Genutaitė, ir vyras Tomas Mičas, gyv. Do- 
' Amelija, iš Kilionių km., Tverų ver - Foxcroft, Maine.
vai., Telšių aps.. Martinkus, MIKELAITIENĖ - Sarapi- 

! Pranciškus, iš Lietuvos ir Mar- naitė, Ona, iš Gervėčių km., Ba- 
. tinkus, Petras ir Pranciškus, ir takių vai., Tauragės aps.
Martinkaitės. Emilija ir Pran-' MIKNYS, Juozas, iš GriniūnųI '

j ciška, gimę Čikagoje. km., Ramygalos vai., Panevėžio
Į MARTIŠIENĖ, Marijona, gyv. aps.. gyv. New Yorke.
Čikagoje. Į MIKULIS, Kazimii Kazimieras, iš

MASAITYTĖ, Adelė, iš Ant- Smalinyčios km., Paežerių vai., 
upių km., Vilkaviškio aps., gyv. Vilkaviškio aps., gyv. Detroite. 
Brooklyne.

MATUKONIENĖ - Mieldažy-:
tė. Onutė, gyv. Cleveland, Ohio. Kalnėnų km., Jurbarko vai.

MATUSEVIČIUS
Antanas, sūnus Jono, 
kagoje.

MEDELYTES, Ona
iš Devinduonių km.. Gudžinų v., 
Kėdainių aps.

MEŠKAUSKAITĖ, Viktorija, 
duktė Julijos Meškauskienės - 
Rapalavičaitės, gyv.

MEŠKAUSKIENE
kaitė. Kazimiera.

LUKŠAITIS, Antanas ir Jo-Į MICKEVIČIENĖ.
į Brooklyne,

LUKŠYS, Aleksandras, kilęs šuo Dičpetrienės.
Baltimore,; MICUTIENĖ - Paplauskaitė,

i Uršulė, iš Liubavo vai., Mari-
MACAITIS, Jonas, ir Jurgis, jampolės aps. ir vyras Pijus

Micuta, iš Pajevonio vai., gyv. 
Detroit, Mich., Russel St.

i MIČIULIS, Juozas, kilęs iš
i Keturvalakių, * Vilkaviškio a., 
j gyvenęs New Yor k, N. Y. 
Į MIKALAUSKAS,

MIKUTAITIS, Kleopas.
MIKUTAITYTĖ, Marcelė, iš

(Matus),! 
gyv. či-'

Į

i >’ o

MILAKNIS, ir jo duktė Ele
na, gyv. Čikagoje.

MILŽINSKAS, Pranas, sūnus 
Jurgio, gimęs Amerikoje, lan
kėsi Lietuvoje, iš kur grįžo A- 
merikon.

MISEVIČIUS (Misius), Pra
nas. iš Šiaulių. Mokėsi Petrapi
lyje, šv. Kotrynos gimnazijoje.

MITUZAS. Juozas, iš Žaga
rės.

NAKILEVIČIENĖ. Viktė, 
gyv. Philadelphijoje.

NARUČIO. Adomo, giminės 
prašomi atsiliepti.

NAUJOKIENĖ - Juozapaity- 
tė. Elzė, iš Trakininkų km., 
Tauragės vai.

Ieškomieji ar apie juos žinan
tieji maloniai prašomi atsiliepti: 

CONSLLATE GENERAL
OF LITHLTANIA

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

(Bus daugiau)

Brighton.
- Vainaus-brolis Ra- LINKEVIČIENĖ - Malčiaus-j LIUTKUS, Vincas, iš Bakšių

ir jo duktė Neliie, kaitė, Paulina, duktė Simano, iš km.. Akmenės vai.
Jonavos vai. 1 J

t
LIOKPETRIS, teta Jančaus- nas. broliai Vinco.

ko. r
i

LIORANCAS, Jurgis, iš Juod- iš Šakių aps.. gyv. 
petriųų km., Batakių vai., Tau- Md., ar gal kitur, 
ragės aps. •

LITERSKIS, Kazys, iš Gude- broliai Marijos Spreinaitienės. 
lių km.. Vilkaviškio aps. gyv. spėjamai Grand Rapids.

LITOVKINAS, Dovydas ir; MALČIAUSKAS. Kazimieras. 
Jonas, iš Monteikių km.. Siesi- sūnus Simono, iš Jonavos vai., 
kų vai., Ukmergės aps. ’ gyv. Calumet City. 111.

LIUTKUS, Karolis. Jo motina ‘ MANIOKIENĖ (Baltramo-! MIKALAUSKAS. Antanas, 
gyveno Amerikoje, vėliau grižo naitytė). Agota, sesuo Jokūbo, I iš Linmarkių km.. Marijampo- 
Lietuvon ir ten mirė. gyv. Čikagoje. | lės aps., gyv. Elizabeth.

KLIMAS. Juozas, 
palevičienės. 
gvv. rodos VVorcester. i

KONČIUS. Jonas, Petras ir 
Pranas, gyv. Čikagoje.

KONTRIMAS. Juozas ir Al- 
ifonsas. Kontrimienė ir Kontri- 
maitė. Emilija.

KOVAITIS, Vincas įBraun, 
ar Brovvn. VVilliam), brolis Bro
niaus, gyveno Iilinois valst.

KOVAS - Kovaitis, Antanas.
KREIVYS. Jonas ir Kreivytė, 

Barbora, iš Deltuvos, Ukmergės 
: aps.

KRISTOLAITIENĖ - Andriu- 
llaitytė, Marija, iš Balbieriškio 
i
■vai., Marijampolės aps. ir vyras 
; Krištolaitis. Augustas.

KROKUNIS, Antanas ir Kro-'
i 

kunienė. Veronika, iš Tirkšlių 
va!.. Mažeikių aps.. gyv. Čika-, 
goję.

KRUGER - Olemberkaitė. 01- 
ga. gyv. Lester. Pa.

KRUPAVIČIUS. Juozas, bro
lis Anelės Tamulynienės.

KUČINSKAS, Jokūbas ir’
Petras, iš Kelmynės km.. Papi
lės vai.. Biržų aps.

KUČINSKAS. Juozas, sūnus 
Jono, iš Suvalkijos.

KULIKAUSKAS. Oskaras, iš 
Kauno.

KULPANIENĖ - Virbickaitė. 
Anelė, gyv. Pivmouth.

KULVINSKAS. Jurgis, iš Pa-' 
r 

javonio vai.. Vilkaviškio aps. | 
KUNDREVIČIUS. Vincentas.1 

iš Semeliškių parap., Trakų 
aps.. gyvena rodos

i N. Y., Hudson Avė.
; KUNEVIČIENĖ.
į Pittsburghe.

KUNIGAUSKAS,

Julė, gyv.
Maspeth Avė., se-

KABAŠINSKAITĖ, Anelė,
Sekionių km.. Kruonio vai.

KAČERGIS. Antanas ir Jo
nas. vienas jų turi restoraną' 
New Yorke. kilę iš Tursučiųj 
km.. Šumsku vai.. Marijampo-Į 
lės aps.

RACIONAS, Jonas, iš Sala-j
A- mos - Būdos. Marijampolės aps. i

KAMINSKIENĖ, Ona, gyv J Garmiškės km., Kruonio vai.
Baltimore. ! T__.ll_

KARKLIS. Juozas ir Jurgis. rijona. iš Paparčių km..
gimę Amerikoje. lankėsi Lietu-.vai.. Mažeikių aps., gyv. Brook-! 
voje. vėliau grižo Amerikon pas’ jvn ję. Y.
brolį Miką. . KVEDERAVIČIUS. Andrius

KAROBLIENĖ - \ inciūnaite. • jr Juozas, iš Linmarkių km..;
! Marijampolės aps.

LADAVIČIŪTĖ, Anelė, iš 
Naujamiesčio vai.. Panevėžio a. Į 

LAIMUTĖ. Oliesius, iš Go
jaus km.. Trakų aps.

LAKSH - Dambrauskaitė, ir 
vyras Jokūbas Laksh. ir vaikai,' 
gyv. Philadelphijoje.

LAPINSKAS. Juozapas, iš 
Žarėnų m.. Telšių aps.

LAUCIUS-Frenklerytė, Augus-
■ tė. iš Grinaičių km., Tauragės 
į aps.. gyv. Čikagoje.
Į LAURINAVIČIUS, Juozas.' 
spėjamai kilęs iš Tauragnų, U- 
tenos aps., gyv. Čikagoje. 

LECHAVIČIUS. Jonas, Juo
zas. Vincentas ir Tekliūnė. vai-

I kai Leono ir Marijos Kukštaitės 
. iš Tauragės aps. 

LECHAVIČIUS. Julijonas. 
Jonlas ir Juozas, iš Tauragės 
aps., gyv. Čikagoje.

LEVICKIENĖ - Kulvinskaitė,
! iš Pajavonio vai., Vilkaviškio a. 

LEVIENĖ - Šulgaitė, Viktori-. 
ja, sesuo Marvelės, gyv. Brook
lyne. į

LIEPSKIENĖ - Bernotaitytė.' 
Konstancija, duktė Juozo, iš 
Aivito vai., Vilkaviškio aps., ir, 
vyras Liepskis, Aleksandras, 
gyv. Detroite.

JONIŠKAITĖ. Anna. gyvenu
si pas dėdę George Dawson, 
Roslyn Heights. Long Island. 
vėliau išvykusi i Bostoną mo
kintis kaip “nurse".

JONKAITIS. Pijus., iš Šackų
km.. Paežerių vai.. Vilkaviškio 
aps.

JUODVIRŠIS. Antanas, iš 
nykščių m.. Utenos aps.

JUOZAPAITIS, Mikas.
Trakininkų km..

JUREVIČIENĖ 
tytė. Petronėlė. 
Vilkaviškio aps. i 
vičius. Antanas, iš Prienų.

JURKEVIČIŪTĖ. Ona. duktė Antosė, iš Vabalninke vai., Bir- 
Adomo, iš Subačiaus vai.. Pa- žų aps. 
nevėžio aps.. gyv. Čikagoje.

JUŠKEVIČIUS, Vincas, sūnus iš Veiverių vai..
Vinco, iš Marijampolės 
gyv. Čikagoje.

vai.. Julė, gyv.

Prana>

iš 
Tauragės vai.

- Dievckai- 
Alvito vai., 
vyras Jure-

iš 
ir

VNHAPPy MOOD-

s;,ov... "Gkr.r, L 
ber Sunshinc oi i
; ■ .. not -
jnood as she tries. 
prize ; t annual c ;

iįiuv ui Pliiliide

iš

Rochester.
I 

i

iš' 
i 
!

KUOCIENĖ - Petrikaitė, Ma- I 
, Sėdos i

KASELIENĖ - Žydaitė, Ona,
Marijampolės 

aps., aps.. ir vyras Kaselis, Petras.
KATAUSKIS, Ignacas, iš Pa

gramančio parap.. Tauragės 
aps., gyv. Čikagoje.

KAZIMIERAITIS, Juozas ir 
Viktoras, sūnūs Kazio, iš Joniš
kio vai., Šiaulių aps.

KAZLAUSKAS. Antanas, sū
nus Silvestro, gyv. Brooklyne.

KAZLAUSKAS Modestas, iš 
Joniškio.

KELPŠIENE
Klimavičienė).Į
Liuda, iš Kelmės m... Raseinių, 
aps. gyv. Philadelphijoje.

KEMEKLIS. Konstantinas ir 
Kemklytė. Veronika, iš Jūžintų 
vai., Rokiškio aps.

KERPAUSKIS, Jonas ir Ka
zimieras. sūnūs Vincento, iš 
Varnių vai.. Telšių aps.

Šiaulių aps.
l vėliau rodos
Matusevičiūtė,

KISCi C'NAS. agronomas,
žmonos vardu- Bronė. iš Lietu
ve’ išvyko 1923 m. į Meksiką, 
vėliau persikėlė 1 Jungtines Val
stybes, gyv. Čikagoje.

K LAŠT A USKA S. I Judvikas, 
a, jo įpėdiniai, gyv. Čikagoje.

ĮOcacc 6oob 3MI
melagė of Cįričtmas, “įkarę on €artį, &oofc 

WtU among iHen,” ^eralbeb tCtoo tEįousfanfc gearS 
Sgo, 3s ttje 6olben Mule for Worlfc įkate fcofcap.

!Hgam jHen of SU Jlations Join in beep rooteb 
longing for įkarę anb ©nitp among #kn. įkarę on 
€artį, 3nsptreb bp £oob WiU, tfje Jloblest &itt 
tįat JWan tan bring to tfje Worlb on‘€įristmas 73ap.

(Brateful for tįe lopaltp of our Jfrienta, to e Wisfj 
gou įkate anb Sappiness tfjis Cfjrtetmastifce.

R. O. Sullivan, Ine. 7*20*4* CifaU- DEXTER Manchester, N. H.
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Pasikalbėjimas Su Rašytojos 
Žemaitės Sūnumi

Pradžia 1-rname puslapy] motiną, namiškius — atsi- 
toliau Antanas, — ir sto
jau dirbti prie laikraščio 
“Lietuva”, kur buvo ieško
ma darbininko, i____
rusų ir lenkų kalbas. .
liau teko dirbti prie kitų 
laikraščių, o paskiau — 
tęsti mokslą. Kai motina 
(rašytoja Žemaitė) atva
žiavo 1918 m. į Ameriką, 
buvau studentu College of 
Dental Surgery. Tuo laiko
tarpiu Amerikoje ėmė sti
priau organizuotis komu
nistai - bolševikai. Vieną 
kartą atėjo pas mane re
daktorius Grigaitis ir ėmė 
kalbėti: laikraštį “Naujie
nos” bando užkariauti bol
ševikai. Reikia daugiau 
patriotinio nusitei kimo 
talkininkų. Kvietė mane 
eit dirbt laikraštyje.

Tuo laiku ir mama buvo 
Amerikoje, ir ji patarė: 
“Eik, vis tiek bus darbas. 
Kad ir nebaigsi dentiste- 
rijos'mokyklos, dirbsi, kad 
ne ten, tai ten”.

Beabejo, ji patarė patri- 
jotiniais sumetimais. Taip 
1919 m. nuėjau prie laik-i , , . , „.
raščio ir dabar tebedirbu. kitų, susipazi-
Šiuo laikotarpiu tenka no_su Sulotais. Šie ją pae- 
dirbti prie skelbimų ir tai- me savo Slobon- tul« la‘ki‘ 
syti korektūrą. Taigi, vi-!-Das Juos »'ven0' 
sos klaidos, ką tame laik- | TROBA, KURIOJE 
raštyje randate, yra mano, i GYVENO RAŠYTOJA 
— juokais pridūrė Anta-? — Mums įdomi kiekviena 
nas- • rašyto jos gyvenimo
— Ąr nebandėte ir Tams-? smulkmena. Kaip atrodė 

j jūsų troba Ušnėnuose?
----• — Sakyčiau, kad tai bu- 

betapy-1 vo gražiausia visame kai- 
j — nerašiau. Kažkaip melyje, kuris buvo išsi- 

jaučiuosi. kad čia kitos ap- driekęs paliai kelią iš Už- 
linkybės, kiti žmonės, kaip ,Venčio į Šaukėnus. Vienoj 
Lietuvoje, kur motina pri- pusėj kelio buvo visų gy- 
siklausydavo, prisižiūrė- menamieji namai, o kitoj 
davo ir tikruosius gyveni- Į pusėj tvartai, kiti ūkio 
mo faktus, vaizdus apra- i trobesiai. Prie kelio, prieš 
šydavo apysakos formoje J mūsų trobą — sodnelis.

Ar gyvenate vienas, čia buvo obelų, kriaušių 
ir mes prisirinkdavome nu
kritusių skanių vaisių. Na

ką mas medinis, šiaudais 
dengtas, su baltomis langi
nėmis, kurias uždarydavo
me nakčia, žiemą kai šal
ta, kad vėjas taip nekoštų, 
būtų šilčiau miegoti. Iš 
priešakio — toks “gonke- 
lis”, uždaras, su langais ir 
suolais viduje, paskiau — 
prieangis. Vienoj namo

minimų iš Lietuvos.
— Kada motina— Žemai

tė — buvo jau pusėtinai 
mokančio Paišiusi, susirgo vėžiu 

y-_ mano tėvas (Žemaites vy- 
'. Darė Šiauliuose dvi 

LVt* operacijas, nežiūrint to — 
mirė. Visa šeima po to iš- 
sklidom: brolis į Ameriką, 
aš tebuvau keliolikos me
tų berniukas, nebebuvo 
kam žemės dirbti. Dvi se
serys jau buvo ištekėju
sios, prie mamos likome 
tik dviese: aš ir viena se
suo. Sukurti gyvenimo (ū- 
kio) jau nebegalėjome, 
nors gelbėjo pasamdytas 
berniukas.

Mama išvažiavo už šei
mininkę pas Putvinskius 

, (atlietuvėjęs dvarininkas, 
didelis patrijotas, Šaulių 

( Sąjungos įkūrėjas). Jai 
prasidėjo geresnis gyveni
mas. Ten bebūdama ji irgi 
rašė. Bet daugiausiai yra 
parašiusi Ušnėnuose. Kaip 
žinote, jos raštų yra išėję 
4 tomai.

1907 m. ji nuvyko į Lie
tuvos moterų su važia vi-

ta rašyti, kaip motina?
— Straipsnių daug viso

kių esu prirašęs, i 
sakų

be šeimos ?
— Vienas.
— Galima sužinoti 

nors apie Jūsų tolimes
nius planus?
— A, apie mane kuo ma

žiausiai rašykite...

ŽEMAITES VYRAS MIRĖ 
NUO VĖŽIO LIGOS

— Gerai, na tai papasa
kokite daugiau apie savo

Salt Lake City, Utah, sniege audros užklupta 
šeima skubinasi i namus. Sniegas pridengė balta 
antklode visą miestą.

Laike “Draugiškumo” iškilmingų pietų, kurie buvo surengti dėl Unit- 
ed Nations Council, New Yorko miesto mokyklų vaikų atstovas Meyer 
Lieberman, dešinėj, įteikia poniai Rocsevelt, taip vadinamą World Friend- 
ship “Pasport”.

tvarkingai surištą pokelį 
su jos laiškais ir kitais su 
ja besirišančiais dalykais. 
Gal dar koks laiškas yra 
kur tarp knygų.

bendro su tuo nenoriu tu
rėt...

Ji buvo laba sutapusi su 
lietuviška liaudimi, stipri 
patrijotė, bet jau bolševiz
mą laikė svetimu Lietuvai 
ir jį niekino, net buvo išė
jusi į polemiką prieš sveti
mas raudonąsias tendenci
jas minėtoje moterų są
jungoje, — pasakojo Že- 
imaitės sūnus Antanas, ir, 
tęsdamas toliau apie jos 

' gyvenimą Amerikoje, pri
dėjo:
— Ragindavau ją rašyti 

atsiminimus. Kada tik pa- 
' matydavau ją turint laiko, 
i taip ir prašydavau: eik ir 
• rašyki. Gyvendama Ame
rikoje ji daugiausia ir pa
rašė tų savo autobiografi
nių atsiminimų.

! VERŽIASI į LIETUVĄ
— Kaip ji atsiliepdavo a- 

ipie Ameriką ir USA lietu- 
! vius ? 
; — Ji čia prisirinko daug 
į šviesių įspūdžių, bet galų 
i gale jai taip nusibodo tie 
mitingai, kad būtinai pra
dėjo veržtis Lietuvon. Jai 
čia pripirko dovanų, pen
kias skrynias.

Sugrįžusi į Lietuvą sie
lojosi neradusi, ko tikėjosi. 
Tie jos anksčiau pažįstami 
žmonės išėję kiti į sunkiai 
beprieinamus pareigūnus. 
Viename laiške, gal kiek 
ir perstipriai pabrėždama, 
ji rašė:
— Parvažiavau į Lietuvą, 

o Lietuvos neradau... Val
dininkai į tokius didelius 
ponus kaikurie išėję...

PERŠALUSI GAVO 
j PLAUČIŲ UŽDEGIMĄ 

1921 metais ji autobusu 
važiavo į Kauną, nepakan
kamai gerai apsirengusi, 
peršalo, gavo plaučių už
degimą ir mirė gruodžio 7 
dieną.
— Ar savo bute neturite 

kokų rankraščių, kitų lie
kanų, susėtų su Žemaite?
— Turėjau gana apsčiai, 

bet vienu metu besi kraus
tant išmušė vagiliai auto
mobilio langą ir pavogė way, So. Boston 27, Mass.

Žemaitę, 
USA lie
čia buvo 
specialus 
ženklas,

Antanas Zymontas, Že
maitės sūnus, turėjo atsi
nešęs fotografiją savo mo
tinos, besėdinčios su kal
bininku Jablonskiu. Taip
gi parodė albumą, kur bu
vo įklijuoti straipsniai, at
siliepimai apie 
daugiausiai tilpę 
tuvių spaudoje, 
įklyjuotas ir 
dviejų litų pašto
Lietuvoje išleistas Žemai
tei pagerbti, su jos atvaiz
du, ąžuolo lapais papuoštu.

Pasakojo, kad skulpto
rius Undaras yra sukūręs 
Žemaitę profilyje vaizduo
jančią skulptūrą.

Žemaitės sūnus Antanas 
Zymontas vidutinio ūgio, 
stambesnio sudėjimo, inte
ligentiškos išvaizdos, gi
liai patrijotinio nusistaty
mo vyras, negeria jokių 
svaigalų ir nerūko. Gyve
na: 4523 S. San Francisco 
avenue, Chieago, III.

Dr. J. Prunskis.bernu, dvi mergaiti. Į lau-Į — Ar atmintyje neužsili- 
ko darbus ji neidavo. Kai ko jos duotų jums kokių 
mirė dėdė, kurio žemę nuo- patarimų?
mavome, pasidalino žemę — Tų tai ji nemėgdavo 
trys brolįai. Žemaitės šei- duoti. Vaikams palikdavo: 
mai teko 8 dešimtinės. Iš apsispręsti, pabrėždama :| 
tos žemės sunku bebuvo “Kaip pasiklosit, taip iš-i 
pragyventi. : miegosit.”
— Kaip Žemaitė praleis-; — Kaip ji jus išleido išva

davo laisvalaikį? žiuojantį į Ameriką?
— Kada turi laiko, žiū-! — Ji labai tikėjo Povilo 

rėk — skaito arba rašo. Višinskio žodžiui. Juk ji- 
Lenkų kalbą mokėjo ge- sai, taip sakant, ją surado, 
rai, greitai skaitė Kraševs- į rašytojos gyvenimą išve- 
kį ir kitus rašytojus. Kny- dė. Taigi, Višinskis paša-į 
gų gaudavo iš Gabrielės kė, kad turiu važiuot, tai 
Petkevičaitės, gyvenusios ir turiu. Kuriam laikui bu-

> suradusi man darbą 
Karpio dvare, Joniškėlyje,

_, ūži 
raštininką - sąskaitybinin-

pusėj du dideli kambariai i 
ir virtuvė, kitoj pusėj irgi i 
tas pats. Namo pusėje, kur : 
mes gyvenome, buvo įdė
tos grindys. Pas kitus kai
mynus to nebuvo, tai kai 
būdavo rengiamos vaka
ruškos, prašydavo mus pa
sišokti. Kada ateidavo raš
tai iš Prūsų, kaip “Var
pas” ir kiti, tai Žemaitė su
sirinkusiems svečiams pa
skaitydavo balsu visiems.

RANKRAŠČIUS 
SLĖPDAVO

Žemaitė turėjo savo at
skirą kambarį, nedidelį.)Joniškėlyj, Panevėžio aps- vo

RINKITE VARTOTUS 
PAŠTO ŽENKLUS

Prašome visų rinkti vartotus 
pašto ženklus ir nukirpus dai
liai nuo vokų siųsti Misijų Klu
bui adresu:

Marianapoiis College 
Thompson, Conn.

Šiuo savo kilniu darbu pagel- 
bėsite misijonieriams.

—......

Jame tebuvo lova, kėdė, 
staliukas, knygų spintelė. 
Rankraščių ant staliuko 
nelaikė — slėpdavo: grei
čiausiai ji užgrūzdavo kur 
svirne, kurs buvo netoli 
trobos. Vis tada reikėjo 
prisibijoti rusų valdžios.

Trobos viduje buvo dide
lis dūmtraukis, kaminas. 
Žiemą valgiai buvo verda
mi virtuvėje, o vasarą ta
me kamine, kad nebūtų 
šilta. Viršuje kabėdavo 
dešros ir lašiniai, jie buvo 
taip išrūkomi.
— Ką jūsų šeima dau

giausiai valgydavo?
— Maitinomės neblogai. 

Žemaitė, o taip pat ir tėve
lis, buvo abu tarnavę dva
ruose, su geresniais val
giais susipažinę, papratę 
prie arbatos. Taigi iš ryto 
dažnai ir turėdavome ar
batą, sūrio, duonos, svies
to, kartais kiaušinių.

Begyvendami dvaruose 
tėvai buvo įsigiję pažinčių. 
Važiuodami į Šiaulius ko
kie benusigyven a t i e j i 
dvarponėliai sustodavo, ir 
jie gaudavo arbatos. Tuo 
pat pavaišindavome ir at
vykusį Pov. Višinskį; o na
mie, kada su šeimyna — 
tai ūkiški valgiai: kopūs
tai, barščiai, namie dary
tos dešros, juka (kraujo 
sriuba), lašiniečiai, varš- 
kiečiai ir panašiai.
— Kas juos daugiausiai 

virdavo?
— Kol seserys buvo ma

žos, virdavo mama. Kai 
paaugo, virdavo jos, ma
mai prižiūrint. Mama mėg
davo tokį daržovių mišinį: 
morkos, žirniai, ropės, pu
pos, truputis bulvių, su 
grietine.
— KAIP ŽEMAITĖ PRA

LEISDAVO LAIKĄ?
— Dieną — prie ūkio 

darbų, namų ruošos. “Ant 
pusės” dirbome 24 dešim
tines žemės, samdydavo du

v •

krityj.
— Kokius drabužius ji Panevėžio apskrity, 

dėvėdavo ?
— Paprastus, kaimietis- ką. Atvažiavusi kada pas

kus, daugiausiai namuose Gabrielę Petkevičaitę, gy- 
austus. venusią netoli Karpio, žiū-

(Čia rašytojos sūnus pa- rėk ir beateinanti pas ma- 
rodė dail. Jono Šileikos ne, pasižiūrėti, kaip sekasi, 
pieštą “Žemaitės” protre- ,
tą. Ji apsirišusi balta ske-; ŽEMAITE AMERIKOJE 
peta, mėlyna palaidinuke — Ką galėtumėte papasa- 
su šviesiais guzikais, tam-jkoti apie Žemaitės atsilan- 
siai rudu, sijonu, sėdi prie-kymą Amerikon?

į stalelio, apdengto balta,' — Atvažiavo ji kartu su 
Bulotais. Jai rūpėjo pa
rinkti aukų sušelpimui 

i Lietuvos žmonių, nuo karo 
nukentėjusių. Atvyko ji į 
Ameriką 1918 metais. Gy
veno pas mane, bet ją vis 
“pavogdavo”: išeinu į mo- 

i kyklą. o čia kas atvažiuoja 
į butą ir mamą išsiveža. 

■Grįžta po dienos, po kitos, 
pasisako, kur buvusi.

* Veikli, beveik kas vaka- 
' rą važiuodavo į įvairių pa- 
j žiūrų susirinkimus, kad 
i tik patri jotų. Kalbėdavo 
vaizdais, pasakodavo fak
tais — kaip atsitiko Vil
niuje. Yra išspausdinta 
jos prakalba, kurios pir
mieji žodžiai:
— Niekuomet nesiren

giau ir nesitikėjau Ameri- 
iką pamatyti, bet likimas

dailiai iškarpyta staltiese, 
ant kurios dvi knygos ir 
atvira rašalinė su įkišta 
plunksna. Šio paveikslo o- 
riginalą turi nupirkęs Dr. 
Montvidas).
— Kaip ji praleisdavo 

šventadienius ?
— Kai blogas oras ir ne

galima nuvažiuoti į bažny
čią, namie sėdėdavo, skai
tydavo.
— Nebuvo žandarų kra

tų?
— Neatsimenu.

SU VAIKAIS IR 
KAIMYNAIS

— Kaip ji buvo su jumis, 
savo vaikais?
— Visą laiką rūpinosi, 

kad mes mokėtume skai-j 
tyti ir rašyti. Brolis lankė į 
Telšių progimnaziją. MŪSŲ; kitaip lėmė. Ne su kokiais 
seimą buvo gal vienintele' pasVeikinimais. 
pilnai raštinga seimą Uš
nėnuose. Kaimynai ateida
vo su gautais laiškais — 
paskaityti. Mama jiems at
sakymus parašydavo.
— Kokie santykiai buvo 

su kaimynais?
— Geri, nekados nesi- 

bardavo. Kai būdavo ves
tuvės, pagrabas, krikšty
nos — ji eidavo. Žiūrėk, 
kur nuošaliau besėdinti ir 
besiklausanti: kaip žmo
nės kalba, apie ką. Jos a- 
pysakos juk nėra išgalvo
tos, o imtos iš paties gyve
nimo; gal literatiškai jas 
apdirbdavo, bet temas im
davo iš liaudies.

ne su 
i linksmomis žiniomis atvy- 
;kau, bet kraujo, vargo, a- 
įšarų, bado ir jūsų brolių 
į likusių Lietuvoje genama 
į į šią šalį atplaukiau...”

NIEKO BENDRO SU 
MASKVOS IDĖJOMIS...
— Amerikoje buvo susi

tveręs Lietuvių Moterų 
Progresyvis Susivienyji- 
mas, kuris ją globojo. Bol
ševikiški vėjai pradėjo į tą 
moterų susivi e n i j i m ą 

■ skverbtis. Žemaitė tą su
pratusi tiesiog ir pareiškė: 
I — Jūs svetimomis idėjo- 
jmis, iš Maskvos atgaben- 
| tomis gyvenate... Nieko

JAU PERSPAUSDINTAS 
SV. RAŠTAS

Kun. Pr. M. Juro lėšomis 
“Darbininkas” perspaus
dino J. E. Arkivyskupo 
Juozapo Skvireckio išvers
tą Naująjį Testamentą. 
Stipriais audeklo viršeliais 
kaina $3.00: popieriniais 
viršeliais — kaina $2.00. 
Užsakymus siųskite: ‘Dar
bininkas’, 366 W. Broad-

"Darbininko'' Knygyne
Galite Gauti Šias Knygas

ŠVENTASIS RAŠTAS — NAUJASIS TESTAMENTAS
J. E. Arkiv. 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 Kiekvieaai Dieni

Knyga turi netoli 1000 puslapių, gausiai paveiksluota, 
puikiais, stipriais apdarais su aukso kryžium ant viršaus. 
Kaina tik S4.00.
ANGLIŠKA1-UETUVIŠKAS ŽODYNAS 
(English-Lithuanian Dictioaary)

Mes siūlome jums Angliškai-Lietuvišką Žodyną, kuris yra 
I laikomas vienas iš geriausių. Jo formatas-dydis: 6 coliai per 
j 4". 400 puslapių; kietais, stipriais audeklo apdarais. Parduo- 
• davo po $4.00 ;dabar mes jums siūlome bargeną — atiduoda

me už $3.00.
“VAI LftKITE DAINOS” — Gražiausių Liaudie 
Dainų Rinkinys

Paruošė KUN. J. DABRILA. Papildytą rinkinį išleido 
kun. Pr. Juras. Knyga 220 puslapių, nedidelio formato. Telpa 
233 gražiausios populiariškiausios liaudies dainos. Kaina 75e. 
KAIP TAPTI AMERIKOS PILIETI l ? ,

Tai yra labai naudinga knygutė, kuri daug padės tiems, 
kurie ruošiasi gauti Amerikos pilietybes antruosius popie
rius. Joje yra trumpai suglausti klausimai ir atsakymai ang
lų ir lietuvių kalbose. Knygutė ma»> formato. Gali moterys 
ją įsidėti į ridikulį (pocketbook). Dideles raidės, spauda aiš
ki. Kaina 25 renta).
KATEKIZMAS — Anglų ir Uctuvių Kalbose

Parašė kun. M. J. Dnffy, vertė kun. J. K. Miliauskas. Ka
dangi mūsų išeivijos vaikų dalis gimtosios kalbos nemoka, 
tad mokytojams bei mokytojoms prisieina tikėjimo dalykus 
aiškinti lietuvių ir anglų kalba. Tokioms jiamokoms ir išleis
tas šis Katekizmas. Vienas puslapis anglų kalba, kitas — 
lietuvių. Klausimai ir atsakvmai trumpi ir lengvučiai. Kaina 
20c.
“VYTIS IR ERELIS”

Parašė Jonas Kmitas. ‘Vytis ir Erelis", apysaka iš lietu
vių kovų su lenkais ir bolševikais. Knyga turi 576 pusi., be 
galo įdomi, šią knygą pradėjęs skaityti nepaleisi iš rankų iki 
visos nefierskaitysi. Kaina $2.50.

'DARBININKAS"
3SS W. Broadwoy, So. Boston 27, Mass.
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| GIRDĖTI LIETUVIU 
i KOLONIJOSE *

4

KELEIVINIAI LAIVAI TARP 
EUROPOS IR AMERIKOS VĖL 

PRADEDA VEIKTI

t

i

Keleiviniai laivai vėl pra- skaičių keleivių. Taip pat 
dėjo veikti tarp Europos ir ir su Prancūzų linijos lai- 
Amerikos. Dabar, kada vais. Queen Mary yra ge- 
daugeliui rūpi giminės ir riausias keleivinis laivas 
draugai, kurie atvyksta iš Cunard \Vhite Star linijoj. 
Europos arba kurių dar Kiti tos linijos laivai yra 
laukiama, svarbu yra suži- tavoriniai ir karo trans- 
noti apie laivų atplaukimo portai.
arba išplaukimo datą, kieki Stvedish American Line 
kelionė kainuoja, ir ben- operuoja du laivu. Kelio- 
drai apie kelionės patvar- nes sąlygos tokios, kokios 
kymus. The Common buvo prieš kara New Yor- 
Council for American Uni- ko ofisas praneša, kad tu- 
ty padarė tyrinėjimą dėl ri tiek daug užsakymų, 
kelionių per okeaną ir su- kad negali daugiau priim- 
teikia sekamas pastabas: :ti prieš 1947 m. vasarą.

šiuo metu, dauguma ke- Lengviau plaukti j yaka- 
rus. Linija siūlo vietas 

kompani- imigrantams iš Kontinen-I 
United Statės Lines tinęs Europos j jung. Vai-.

American Export Lines. st>bes per Švediją.
Norwegian - American 

Administration linija turi tik vieną laivą ir

rus.

* ★

AUKOS LIETUVIAMS
TREMTINIAMS ŠELPTI

LABAI ĮDOMI APYSAKA-ROMANAS 
IŠ LIETUVIŲ KOVŲ SU LENKĄIS 

IR BOLŠEVIKAIS
i

ViįtibL, ik.
Paraše

J. Kmitas • Kun. Dr. K. Urbonavičius

Nuo spalių 1 d . BALF Centre gautos šios aukos 
lietuviams tremtiniams šelpti:
Dariaus - Girėno Legiono postas #271, Chicago, III..........$250.00
Susivienijimo Liet. Amerikoje 7 Apskr. Wilkes Barre, Pa......56.00
Jurgis Andrijauskas, Bronx, N. Y....................................
Barbora Gurinskas, Chicago, III........................................
Helen Bružas, Chicagoą III................................................
BALF #109 skyr., per A. Skiriu, San Francisco, Cal. 
Ed. Lomer, No. Easton, Mass............................................
BALF #23 skyr., Brooklyn, N. Y....................................
BALF #39 skyr., Brooklyn, N. Y.....................................

; BALF #20 skyr., Great Neck, L. I., N. Y........................
M. Jankienė, Philadelphia, Pa............................................
Adelė Svabauskas, Mt. Carmel, Pa...................................
M. Crawley, Independence, Kentucky .......................... .
W. Lankelis, Burlington, N. J........................................... .
“Readers Digest” skaitytojai ..........................................
SLA #198 kuopa, Akron, Ohio, per BALF #34 skyrių
A. L.R.C. Women’s Alliance, #200 chapter, Chicago, III.
L.D.S. Connecticut Apskr., Waterbury, Conn.................
Lietuvos Jėzuitai Amerikoje, per kun. J. Kidyką, Phila., Pa. 100.00
B. J. Sitko, Seattle, Washington .................................................. 4.00
Ursulines of Brown County, St. Martin, Ohio..........................40.00
S. Markevičius, Elizabeth, N. J................................................... 5.00
Joseph Poliukonis, Methuen, Mass................._............................ 5.00

... 5.00 

... 1.00 

... 3.00 

. 15.00 

... 5.00 

... 3.00
50.00
40.00 

... 8.00 

... 7.00 

. 10.00 

... 5.00 
500.00 
. 50.00

22.00 
. 10.00

leivinio judėjimo tvarko 
Amerikos laivų 1 
jos. 1 
ir J 
kurie dar ir dabar yra War 
Shipping 
agentai. U. S. Linijos ope- jis keliauja tik vieną kar- 
ruoja laivus, kurie plaukia tą per mėnesį iš Norvegi- 
į Angliją. Vokietiją, Airi- jos uostų į New Yorką. 
ją, Belgiją. Šiaur. Prancū- Gdynia - America linija 
ziją ir Ispaniją. American turi du laivu su modernine 
Export Linijos operuoja pirma klase. Keliauja tarp 
Amerikos laivus, kurie Copenhaben ir New Yor- 
plaukia į Šiaurės Afrikos ko. Netrukus operuos kitą 
uostus. Marseilles. Italijos laivą.
uostus. į Jugoslaviją, Juo-j Belgian Line operuoja 
dujų Marių ir Rytų uos- tavorinius laivus tarp New 
tus. Sis patvarkymas gali yorko ir Anttverp. Tik ke-l 
būti laikinas. į jį keleiviai gali keliauti

Laivų kompanijos įspė- šiais laivais. Yra daug už- 
ja. kad keleiviams galima sakymų.
pasiūlyti tiktai karo meto: Greek Line turi tik tavo- 
są lygas. Laivai turi tiktai rinius laivus, juose keliau- 
vieną klasę, išskyrus tuos, ti gali tik nuo 2 iki 6 asme- 
kurie atveža išvietintus as
menis iš Vokietijos.

Kelios Europos laivų li
nijos irgi jau veikia, kaip 
Britų Cunard, White Star 
Limited. Holland Ameri-j 
can Line arba French Line, priima pinigus už kelionės

Laivų kompanijų New tikietus, bet didžiuma lau- 
Yorke ofisai praneša, kad kia pakol Amerikos konsu- 
laivuose nėra vietos ke- lai užtikrina išdavimą imi- 
liems mėnesiams, nes lai- gracijos arba pasporto vi- 
vai. kurie keliauja Euro- zų.
pon perpildyti. Kaip ir lai-' Visos linijos įspėja, kad 
vai. kurie vyksta Ameri- kainos gali būti pakeistos, 
kon. Jie irgi įspėja, kad jo-Į Amerikos “t3*1“- 
kių prieš karinių komfortų, 
nesitikėti.

Nuo birželio 7 d. Holland 
Amerikon linija operuoja 
tiktai tavorinius laivus ir 
gali priimti

i

nų. Laivai keliauja tarp 
New Yorko, Lisbon ir Pi- 
raeus.

Iki birželio 7 d. Italian 
Line laivai neoperavo.

Kelios linijos iš anksto

Apysaka taip įdomi, kad jq 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:

Iš viso — $1,194.00
Į šią stirną neįeina aukos gautos BALF Seimo me

tu, kurios buvo paskelbtos BALF Biuletenyje #10, su
moje $1,586.07. Priskaičius Seime gautas aukas, iš vi
so per spalių ir lapkričio mėnesius aukų lietuviams 
tremtiniams šelpti gauta $2,780.07.

Pastaba: BALF Biuletenyje #10 buvo paskelbta, 
kad p. Elzb. Samienė iš Chicagos, Seimo metu įteikė 
$50.00 auką nuo Chicagos BALF Apskrities, gi iš tik
rųjų auka buvo nuo BALF #6 skyriaus, Chicago, III.

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

Mažųjų Kolegijų “All-Lithuanian 
Football”

Rašo Sportininkas L. T., 6:2, 196, Mexico, Maine.
Head Coach: George EkaitisJ Carl Butkus, G. Wash. U., L. 

G., 6:1, 246, Chicago, III.
Charles Rūksta, Middlebury

Washington College; Assis- 
tants: Al Yunevich, Alfred Uni- 
versity; Simond Pauxtis, Penn. j C., 6, 186, Windsor, Vt. 
Military: Al Sadusky, George Į 
Washington University; Eddie 
Massavage, Rutgers.
College - Position - Hgt. - Wgt.- j

Home
i Len Zenkevitch, Idaho, L. E., 
'5:11, 215. Auburn, Maine.

George Marsanskis, Maine,

Flag Ships”, 
\Var Shipping Administra
tion kontrolėje, turi vieną 
kainą nepaisant laivo di- 

Į durno. kur kambarėliai 
randasi, kiek žmonių kam- 

tiktai mažą' barelyje, 1.1.

Tremtinių laivai iš Vo
kietijos turi dviejų rūšių 
parūpinimus, kainos ne 
vienodos.

! Cunard Line turi vieną 
; kainą visiems keleiviams.

Holland - American Lini
ja nustato kainą pagal lai
vą. Kiti laivai turi įvairias 
klases ir ratos keičiasi. 
Vaikams kainos sumažin
tos.

Prie tikietų pirktų New 
Yorke prideda 15% fede- 
ral transport tax. Apart 
to, Prancūzija ir Ispanija 
uždeda uosto taksus ir 
kartais dar transito tak
sus.

Informacijos padengia 
tiks svarbiausias linijas 
New Yorke. Jau dabar tos 
linijos turi daugiau laivų.

FLIS.

Francis Laurinaitis, (Capt.), 
Richmond, R. G., 5:10, 205,
New Phila., Pa.

Al Wistert, Boston U., R. T., 
6:3, 232, Chicago, III.

Al Yukna, Conn. U., R. E., 6:2, 
215, New Britain, Conn.

Vince Ragunas, V.M.I., Q. B., 
5:11, 196, Plymouth, Pa.'

Charles Richkus, N. Carolina, 
L.H.B., 5:10, 170, Hillsdale, N. 
J.

Ray Truck, G. Wash. U., R. H. 
B., 5:8, 178, Pittsburgh, Pa.

Tony Ragunas, V. M. T., F. B. 
5:10. 185, Plymouth, Pa.

Honorable Mention: Tony Da- 
nowski, Washington U., John 
Sanders, Wash., U., Alfred 
Prunski, Coast Guard Acade- 
my, Al Sv’e’ka, New Hampshire 
U., Bob Mikszenas, New Hamp
shire U., Linemen: Peter La
bukas, George Washington 
backfield.

U.

AUŠROS VARTŲ DIEVO 
MOTINOS GARBEI

Morena

Les Angeles Philharmonic orkestros vedė
jas Alfred Wallenstein su savo žmona praleidžia 
vieną popietį savo namuose ir turi įdomybių pro
gramoje savo namų šunelį.

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

“Darbininkas”,
366 W. Broadway, 

So. Boston 27, Mansį

Rašo Stan Balberis 
(Brockton, Mass.)

Gal ne vienas skaitytojas ste
bėjosi skaitydami “Darbininke”, 
kad tiek daug randasi gabių lie
tuvių sportininkų. Bet tai buvo 
vien tik iš didesnių kolegijų. ¥- 
ra daug daugiau mažesnių ko
legijų ir tenais randasi gana ge
rų lietuvių sportininkų. Kur tų 
lietuvių ir nėra! Ir jie visi džiau
giasi kai juos užkalbini lietuviš
kai. Nesykį pasitaikė man nuei
ti po žaidimų į jų ‘locker rooms’ 
— ir juos užkalbinti: “Sveikas 
brolau!” Su didele šypsena atsi
gręžia į mane — tikras lietu
viškas veidas — duoda man 
ranką ir sako: “Tikrai malonu 
tuos žodžius išgirsti, kad ir iš 
toli Alabama — jaučiasi 
gus kaip namie“.

(Idaho). Išbuvęs tris ir pusę 
metų Navy. Sporto rašytojai 
labai giria “Len” nežiūrint, kad 
jo kolegija nelabai sėkmingai 
žaidė. Išrodė, kad nebuvo kitų 
žaidikų — kaip tiktai Zenke
vitch — jam visas darbas teko.

Left Tackle — George Mar- 
sanskis, (Maine U.). Kiekvieną 
šeštadienį visi ekspertai sporto 
žinovai giria šį lietuvį. Sako, 
jis galėtų žaisti su gabiausiais 
footballninkais, kad jis tikrai 
“All-American candidate”.

šią poziciją gerai žaidžia. Buvęs 'mą prieš Dūke — pirmą sykį į 
su Georgetown 1940-41. 114 metų. Tarnavęs U. S. Army

Quaterback — Vince Ragu- 28 mėnesius.
nas, (V. M. I.). Buvęs tris me
tus Army Air Force. Gana ga-------- , ------ ------- ----
biai sykiu su broliu žaidžia foot- Jtas kaip žaibas — gali bėgti 100 
bąli.

Left Half Back — Charles
Richkus, (N. Carolina Statė).
Jo kolegija per jį laimėjo žaidi- biausis žaidikas.

| Right Half Baik — Ray
Truck, (Geo. Wash. U.). Grei-

yardų 9:9 sekundų.
Fui! Bark — Tony Ragunas, 

(V. M. T.). Savo kolegijos ga-

įsigyk Angliškai-Lietuviškg Žodyną
English-Lithuanian Dictionary

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

Mes siūlome Jums Angliškai-Lietuvišką Žodyną, kuris yra 
kiekvienam reikalingas. Jo formatas-dydis: 6 coliai per 4".
400 puslapių; kietais, stipriais audeklo apdarais. Parduodavo po 
$4.00; 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 
konvertą kuponą su $3.00, ir tuo jaus gausite puikų Angliškai-Lie
tuvišką Žodyną.

Left Guard — Carl Butkus, 
(Geo. Wash. U.). Su virš šešių 
pėdų — 246 svarų milžinas — 
.jo oponentai drebėjo kai ant jų 
puldavo.

Centre — Charles Pokštą, 
(Middlebury College). Tarna
vęs Army Air Force. Kuklus — 
bet labai gabus žaidikas.

Right Guard — Capt. Fritz 
Laurinaitis, (Richmond). Tar
navęs Amphibians Engineers su 
virš tris metus. Vienas iš ga
biausių žaidikų “South’uose”.

Right Tackle — Al Wistert, 
, (Boston U.). Ištarnavęs 40 mė

nesių su Marines, turi dvi “Pur-j 
, ple Hearts”. Naujos Anglijos 

sporto ekspertai sako, kad jis 
bus geriausis savo pozicijoje — 
iš visų žaidikų.

Right End — Al Yukna, 
(Conn. U.). Normališkai jis 
Tackle poziciją užima — bet ir

366 W. Broadway,

Užsakymus siųskite:

DARBININKAS
So. Boston 27, Mass.

Šiuomi siunčiame $. 
kai - Lietuvišką Žodyną.

Vardas..................
Adresas................

ir prašome atsiųsti mums Angliš-

DIDYSIS RAMYBES ŠALTINIS

žmo-

Left End — Len Zenkevitch,

Z

I

Surinko ir išleido

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

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

Lietuvišku menu dabintų raidžių 22.
Evangelijos Sekmadieniams ir Bažnyti

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

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

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

Raminančioji jo
Šiluma palengvina kankynę

STRĖNŲ GROS
• Prisidėk prie milionų tų. kurie 
prisiekatija Johnson's NUGAROS 
PL.ASTERIU—pagamintu taip, kad 
greit palengvintų nugaros skaus
mus. Daktarų išbandymai Šimtams 
fanonių įrodo, kad jis patarnauja!

• Vartojant >j plastėti, tai lyg 
naudoti kaitinamaM paduikaite pa
čiame jūsų darbe, avelnūa .vaistai 
sugadina kraujo aplinktaka. tTL- 
DO jums nugara, atliuosuoja skau
smą ir sustingimą Jis švarus. Jo 
j^ga tęsiasi kelias dienas.

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

“Darbininko” Administracija,
Siunčiu $----------- ir prašau prisiųsti ----------  Knyga (s'

DIDYSIS RAMYBES ŠALTINIS šiuo adresu:
Vardas ir Pavardė------------------------------------------------------
Gatvė _________
Miestą* ir Valstija



Antradienis, Gruodžio 17, 1946
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Aukot*. Mokyklų fondan auka

vo Juozafina Pivoriūnienė $10.
BBŽayėkMi taisymui aukavo:— 

po $100.00: Agota - Juozas Kas- 
Įjeras; Domicėlė - Jonas Baraus
kas; Steponas Mickevičius. N.N. 
25.00; po $20.Q0: Antanas Ša
pelis, Juozas Beleskis, Valeria 
Barisienė. Natalė Valentienė — 
17.00. Po 10.00: Jonas Yagmi- 
nas, Matas Moekapetris, Juozas 
Yankunevičius, Magdalena Pet
rą v įčienė, Petronė Plekavičienė, 
ir N.N. Po 5.00: Juozas Šereika, 
Ieva Baliukonienė, Petronė Čia- 
pienė, Vincas Jarušaitis. Pranas 
Lingis 2.00 ir N.N. 1.00. į

__________ I 
Tėvas Venckus. Šiomis dieno

mis sužinojau, kad Tėvas J. 
Venckus, S. J., iš University of 
Scranton, atvažiuoja į Naująją 
Angliją. Šv. Kalėdas Tėvas mo
kytojas leis Brocktone su gimi
nėmis.

Nuo gruod. 26 d., iki 
Tėvas Venckus atstovaus 
mą Universitetą. Bostone, 
tos mokslų suvažiavime,
tarpu jis apsigyvens South Bos-

tono lietuvių klebonijoje.
Jei tik bus galima Tėvas 

Venckus dalyvaus Naujos Ang
lijos Federacijos Apskrities ren
giamose konferencijose. Šiose 
konferencijose dalyvaus ir po
nas K .Čibiras.

Gruodžio 15 d., tapo pakriks-: 
tytos šios dukrelės:

Dijana Evelina Juozo - Pran-i 
ciškos (Salovenaitės) Janulių, į 
gyv. 2 Pages Court.

Dona Maria Edvardo - Jonės 
(Jasiulytės) Normandinų, gyv. 
140 Athens St.

Dalyvaus Jubiliejaus 
Iškilmėse

31 d. 
mini- 
gam-
Tuo

DAKTARAI

Tel. TRLhvbridge 6330

J. Repshis, M. D.
(REPŠYS)

Lietuvis Gydytojas
278 Harvard Street

Kampas Inman arti Centrai Sq.
CAMBRIDGE. MASS.

Ofiso Valandos 2—4 ir 6—8.

ĮVAJTOS SKELBIMAI
e MNMMMMMMMHtl )!•••«I
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A, J. NAMAKSY
REAL ESTATE & 

INSURANCE

414 W. Broaduay
SO. BOSTON, MASS.

Office Tel. So. Boston 0948

S

Į Res. 37 Oriole Street I
Ė West Roxbury. Mass.
Į Tel. Parkway 1233-W

Sekmadienį įvyko Posto Kalė
dų Fondo bankietas Lietuviu 
salėje. Salė buvo otri ■ <yta 
įsų biznierių, profesior-ai 
gijonierių. Eankiet; - 
sais atžvilgiais sėkmingas, 
blikai 
jonieriai apsėjo 
Visas pelnas šio parengimo bus 
sunaudotas surengimui vaiku
čiams Kalėdų eglaitės Pešto bu
veinėje, 265 C St., So. Bostone, 

•kitą sekmadienį, 2:30 vai. po 
i pietų, ir suteikimui dovanėlių 
sergantiems veteranams.

JJK., Jr.

Pu- 
ypač patiko tas. kad legi- 

be ilgų kalbų.

Lankėsi

DARBININKAS
~T

Į|
Popcorn M,laS'Sweeū

7

Kalėdų Aivlruižs
“Darbini-ko” adm 

traeijoje galima gaut: 
žiu, spah 
viručių. 
a* vii-ueiu

imis-
o----- -- ------ ------ CL

'o i j Kalodi.dų at- 
Dėžatėję teipa 20 
. Iš jų 9 yra lietu

viškos ir 11 angliškų. Visa 
dėžutė kainuoja tik $1.00. 
Su persiuntimu — SI. 10. 
Užsakymus siųskite: —

Darbininkas,
386 W. Broadvvay,

So. Boston, 27, Mass.

Pereitame Amerikos Legijono 
Stepono Dariaus Posto susirin
kime nutarė dalyvauti “in cor- 
pore’’ Pontifikalėse šv. mišiose, j 
kurias atnašaus J. E. Arkivys
kupas Richard J. Cushing, sek
madienį, vasario 9 d., 10 vai.
rylą, Šv. Petro lietuvių parapi
jos bažnyčioje, pagerbimui mū
sų visuomenės veterano kun. 
Dr. K. Urbonavičiaus, mininti 
Auksinį Kunigavimo Jubiliejų.

Lapkričio 3, 1940 metais di
dingoje Fanuel svetainėje. Bos
tone. Stepono Dariaus Postas, 
įvertindamas kun. Dr. Urbona
vičiaus nuopelnus, Įteikė jam 
Amerikos Legijono garbes me
dalį.

Postas taipgi nutarė savo var
dą įrašyti patronu iškilmių pro
gramoje.

Šiame susirinkime įstojo į 
Stepono Dariaus Posto legijo- 
nierių eiles daug naujų narių. 
Jų tarpe Dr. W. Duserick, Dr. 
M. Casper ir inžinierius Mata- 

. činskas.
i Stepono Dariaus Posto legijo- 
nierių tarpe yra viena mergai
tė. kuri ištarnavusi 
įstojo legijonierių Postan. tai 
p-lė Ona Chirus. Ji norėtų ma
tyli daugiau mergaičių, 
tarnavo Wac, Waves, 
ir slaugių eilėse.

Nors Postas dabar 
giau kaip 300 narių, 
šiais metais sudaryti 
narių.

Pirmadienį, gruodžio 16 d. 
lankėsi “Darbininko” redakci
joj prof. Pianas Padalskis ir 
Dr. Antanas Gervydas. Abu y- 

i ra atvykę į šį kraštą kaipo Lie
tuvos tremtiniai, pergyvenę Vo
kietijos nacių ir Rusijos bolše
vikų okupacijas.

Prof. Pranas Padalskis ir Dr. 
Antanas Gervydas, sekmadienį. 

I gruodžio 15 d., kalbėjo Šv. Ro- 
i ko lietuvių par.. Brockton, 
Mass.. ir Nekalto Prasidėjimo 
lietuvių par., Cambridge, Mass., 
kur surinkta nemažai aukų A- 
merikos Lietuvių Tarybai, Lie
tuvos išlaisvinimo reikalams.

I

Taip gi lankėsi stambus ‘Dar
bininko’ ir kitų lietuvių katali- 

,kų įstaigų rėmėjas p. Mateušas 
‘Norbutas iš Cambridge.

Fun with the family 
every day— 

popping corn the 
e-a-s-y way!

• You don't need any special gadgef 
to make delicious fiuffy popped 
corn! You don’t need to ūse up pre- 
cicus butter, either. Spry-popped 
corn is so tasty, tender and nut- 
sv.’eet—so inexpensive—and so easy 
to make, using just a heavy skillet 
or kettle. Why not gather the fam- 
iiy 'rcund tonight and have a pop- 
com treat?

For a special dessert. for parties 
or holiday celebrations, make Pop
corn M’las-Svveets and just watch 
the big smiles. These popular con- 
fections. Molasses Popcoru Balis 
are crisp and chewy, delightful 
v- ith bot or cold drinks. (Popcorn, 
you kr.o-.v, is also a who'esome 
įood, high in protein and energy 
values.)

Everybodv loves popped corn and 
popcoru balls. Tiiey’re an o’.d Amer
ican custom. Clip the recipe and en- 
joy some yourself.

Spry-Popped Corn
U cup Spry 22 cup popoorr,1 teaspoon salt

Mėlt Spry in heavy skillet or kettle 
and add popcorn. Šprinkle salt over 
corn ar.d stir until first kernel pops. 
Cover and shake until all kemels 
are popped.

Molasses Popcorn Balis
1 teaspoon vizieca* 
4 ciuarts Spry- 

popped cura

i

Balius Lietuvių Radio 
Naudai

į Musketeer Lodge- of South 
Boston (Jaunų Lietuvių rate
lis) ruošia šaunų balių - šokius 

' šeštadieni, gruodžio-December
28 d. (tai bus paskutinis šešta
dienis šių metų), Ritz Piaza

. Crystal Balirooms. 
tington Avė., arti 
seits Avė., Bostone, 
sidės 8 vai. vakare.

; Baliaus rengimo komisija 
i užsakė valgomųjų produktų 
. kandžiams ir įvairių gėrimų 
tuvių įstaigose.

Gros labai jKipuliari orkestrą 
moderniškus šokius ir polkutes.

218 Hun- 
Massachu- 

Šokiai nra-

!Visi. jauiiir.ias ir senimas, turės 
geriausią progą linksmai pra
leisti laiką tuojau ;>o šv. Kalė
dų ir prieš pat Naujus Metus. 
Kviečia visus iš anksto ruoštis 
ir tame parengime dalyvauti.

Musketeer Lodge of So. Bos
ton (Jaunų Lietuvių ratelio) 
vaidyba: pirm. Alfonsas Čet- 
kauskas; vice pirm. Vincas 
Schvvabe; ižd. Jonas Tumas: 
sekr. Antanas Pastelis, Jr.

Šis lietuvių ratelis baliaus pel
ną skiria Darbininkų radio pro
gramai. transliuojamai šešta
dieniais nuo 1:15 vai. po pietų 
iki 2:15 vai. iš WESX stoties. 
Salėm, Mass. Mūsų jaunimas 
taip pat nori prisidėti prie lie
tuvių radio programos, kad už
tikrinti jos gyvavimą ilgiems 
metams.

Pereitą šeštadienį Lietuvių 
Darbininkų Radio programai 
suėjo lygiai 12 metų.

JUOKELIAI

GERAI SUGALVO JO

— Pasakyk man. Aiguti, kodėi 
garnys ant vienos kojos stovi? 
— klausia mažas Jurgutis.
— Nežinau. Pasakyk tu man.
— Nes jeigu abidvi pakeltų, 

tai
Jurgutis.

pargriūtų... — nusijuokė

ANTROJI AKIS

— Na, Jurguti, pasakyk man 
kokią nors svarbią žmogaus kū
no dalį — klausia mokytojas.
— Akis — atsako Jurgutis.
— Gerai.
— O tu, Vladuti. pasakyk kitą 

dalį.
— Akis.
— Jurgutis jau sakė.
— Bet gi žmogus turi dvi akis.

— pasiaiškino Vladutis.

Surado

1 cup molasses
1 cup sugar 

cup TOiter

Combine molasses, sugar, water 
and vinegar, and place over iow 
fire. Cook, with. oontmuous stirring, 
until a small amount of sirup forms 
a hard bąli in cold water (270°F.>. 
Remove from fire. Pour slowly and. 
evenly over Spry-popped corn, mix- 
ing welL

Fashion into large baUs immedi- 
ately. When cool, wrap in waxed 
oaper, Makos siz 3&ūich telis.

r e-

J

WAC eilėse

kurios
Marines

turi dau- 
jie nori 

nors 500

1 Pristatome Alų ir Toniką
j) Mes turime 11-kos rūšių alaus ir įvairių tonikų. Mes alų ir 

toniką pristatome vestuvėms. į namus, krikštynoms, parems
X ir piknikams. Patarnavimas skubus ir mandagus. Šaukite:

| BORIS BEVERAGE CO.
J. ARLAUSKAS — J. SKENDELIS, Savininkai.

| 220 E St., Tel. ŠOU 3141, So. Boston, Mass.

Užsisakykite Toniko Pas Mus 
Pristotam geriausį toniką 
Piknikams, Vestuvėms, 

Krikštynoms ir visokiems 
Parengimams. 

Kainos prieinamos.

jau 
už- 
lie-

Taigi ruošiamas balius - šo
kiai. šeštadienį, gruodžio 28 d.. 
Ritz Plaza Crystai Balirooms. 
Bostone, bus kartu ir radio 
programos dvylikto gimtadie
nio paminėjimas.

Remkite tuo? profesijonalus ir biz 
nierius. kurie savo skelbimais remi. 
‘Darbininką”.

ĮVAIRŪS SUEISIMAI

muzikos

MUZIKA
Dainavimas ir Pianas

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

THEEE AETS STI BIO,
480 Boyteton St., Boston, Mass.

Tel. KENmore 3571 
Namų. ELIot 8222

SV. JONO EV. BL. PAŠALPINĖS 
DRAUGIJOS VALDYBA

LIETUVOS DUKTERŲ OR-JOS 
PO GLO3A MOTINOS ŠVc.

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

Tel. So. Boston 2298.
Vice-Piirnininkė G. Gailiūnienė.

8 Winfield St.. So. Boston. Mass. 
Prot. Rašt. Ona Ivažkienė.

440 E. 6th St So. Boston. Mass. 
Finansų Rašt. B. Cūnienė.
29 Gauki St.. W. Roxbury Mass.

Tel. Parkuay -• 1864AV 
iždininkė — Ona Staniuliūtė.

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

21 Springer St.. So. Boston. Mass. 
Kasos GI. — Elzbieta Aukštikalnyte.

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

ar.ti’ę antradienį menesio, 7:30 vai. 
vakare. Parapijos salėje. 492 E. 
Seventh St.. So. Boston. Mass.

Visais draugijos įeiKalais kreipkitės' 
pas protokolų raštininkę. i

Per kiek iaiko, J. V’. Laivyne 
išbuvęs apie du metu Pacifiko 
salose ir dalyvavęs antrojo pa
saulinio karo mūšiuose, vetera-1 chy. Anthony, L. Dr.; Kalinaus- 
nas Petras Širica ieškojo pirkti kas. C. J. adv.; Amsie, Wm. A.; 
biznio — bučernės. Ir štai prieš Lekys. Joseph: Zaleskas,
porą savaičių kampas 7th ir N !ix A.: Casper. Joseph W.; Ba

lukonis. Vincas; Chase-Čižius. 
[Steve; Glineckls. Jonas; Jaks
ėtas. Walter J.; Chunis. Jonas; 
Petrauskas, John L.; Kontrim, 

'Bronis: Naujokas, Joseph; Pa
stolis. Anthony Jr.; Griganavi- 

•čius. Stasys; Fratic. Joseph P., 
Markelionis, Josej'h P.; Kiinga, 
Stanley.

So. Bostono Piiie.čių draugija 
yra įsidirbus gerą vardą, gau-

kad Petras šiai remia mūsų tautinius rei- 
turi 20 metų patyrimo mėsinin- kalus. Tai labai daug priklauso 

nuo valdybos ir direktorių.

BIZNIERIAMS

So. Bostone, atsirado 
b’učei nės ‘ Savininkas.

gatvių, 
naujas 
būtent, P. Širka.

Įėjus į krautuvę, tuojaus me
tasi į akis pavyzdinga naujojo 
šeimininko tvarka. Krautuvė iš 
vidaus ir oro skoningai nudažy
ta: lentynos apkrautos visokios 
rūšies prekėmis, ir pilnas pasi
rinkimas puikiausios rūšies mė
sų.

Reikia pažymėti.

ko darbe. Be to. būdamas Navy, 
išėjo specialų trijų mėnesių mė
sų rūšiavimo ir tvarkymo kui
są. Gero pasisekimo Petrai. St.

Myopia Club Beverage Co.
Grofton Avė., , Islingion, Mass.

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

f
I
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Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims yra

SOUTH BOSTON CAFE
Vincas Balukonis, Savininkas.

| 258 West Broadway,

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

giai patarnauja.

South Boston, Mass.

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

Vice-Pii mininkas Pranas Tuleikis, 
702 E. 5th St.. So. Boston. Mass.

Prot. Rast. Jonas Glineekis.
3 Thomas Pk.. So. Boston. Mass.

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

Iždininkas Stasys K. Griganavičius.
i

i

699 E. Seventh St.. S. Boston. Mass. 
Maršalka Jonas Zaikis.

787 E. Broa<iway. So. Boston. Mass.

Draugija laiko susirinkimus kas tre
čią sekmadienį kiekvieno mėnesio 
2 va:, po pietų. Parapijos salėj. 
492 E. 7th St.. So. Boston, Mass.

Namų Vidaus Dekoratoriai
Mes atliekame pirmos k1 ąsos darbą: išpentija- 

me namų kambarius, išpopieriuojame, išpleste- 
riuojame ir aptaisome taip gražiai visus kamba
rius, kad atrodo kaip veidrodys.

P ARSIU LODĄ 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. Genc- 
va 3719. (IK)

iš

Rpun»Hčki SIumkuunmina I
Deksnio Galinga Mostis. sudaryt* 
daug skirtingų elementų, turi sa 

vyje galingą šilimą. Aildydama 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. S5.00. 

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

So. Boston Fumiture C#

Jonas J. Romanas ir jo 
sūnus irgi Jonas, žinoda
mi, kad mūsų biznieriams! 
daug laiko sugaišina vai-' 
džios reikalavimas vesti i 
knygas, duoti bertaininias ■ 
ir metines apyskaitas, vai-! 
džiai. įsteigė Roman & Son' 
Business Service, kuri biz-' 
nieriams veda knygas ir į 
paruošia valdžiai apyskai
tas už vieną doleri į savai- 
te

Biznieriams, kurie pasi- 
nauodoja Romanu patar-i 
navimu nereikia vesti jo-: 
kių 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

■

Darbas pilnai garantuotas. Už darbą skaitome 
prieinamiausią kainą.

Susirinkimas — Valdy- į 
bos Rinkimės--------------- i

So. Bostono Lietuvių Piliečių 
draugijos susirinkimas Įvyks 
ketvirtadienio vakare, gruodžio 
19 d., savo svetainėje, 309 E 
St. Šiame susirinkime bus ir 
valdybos rinkimas 1947 me
tams.

Šių metų vaidybą sudaro šie: 
pirm. adv. Jonas J. Grigalus 
(jis išbuvo pirmininku 5 me
tus ir dabar yra kandidatu, į 
direktorius): vice pirm. adv. 
Juozas Cunys; protokoių rašt. 
Albinas P. Neviera; fin. rašt. 
Adomas W. Druzdis; ižd. Adoi- 

K ;phas J. Namaksy; maršalka — 
K Į Vincas Paplauskas. Direktoriai: 
k į Juozas Arlauskas, Dr. Antanas 
J> L. Kapochy. 
Jė nauskas. C‘_....   ....
Jį f A. Amsie. Fenk-sAs A. Zaleskas,; vienam klientui, 

į Juozas Lekys. , Kas mėnesi kiekvienas
M Kandidatais į 1947 metų vai- klientas gauna balansą ir 

dybą yra šie asmenys: pelno ir nuostolio apyskai-
Į pirmininkus — adv. Juozas tą, kuri parodo biznieriui 

Cunys ir Titus P. Grevis; į vicejkiek jis uždirbo ar pradir- 
pirm. — Stasys Mockus ir PJbo tą mėnesi. Kas bertai- 
Zasimen - Zasimavičius; į pro-nis ir pabaigoje metų jie 
tokolų rašt. — Albinas P. Ne-.paruošia klientui valdžios 
viera; į finansų raštininkus — reikalaujamas apyskaitas. 
Adomas W. Druzdis: i iždiniu- Biznieriai, kurie norite 
kus — Peter Durnas ir Adolph' daugiau sužinoti apie šį 
J. Namaksy : į maršalką — Vin-j patarnavimą, parašykite 
cas Paplauskas ir Pranas M. i Roman & Son Business 
Zardeckas. J Direktorių Tarybą; Service, 127 Ę. Foster St., 

septyni. Kandidatais Meluose 76. Mass. arba te- 
Arlauskas. Juozas; lefonuokite MELrose — 
John J. adv’.; Kapo- 0846-M.

Norintieji kambarius ištaisyti, prašome šaukti 
telefonu vakare tarp 6 ir 7 valandos — ŠOU 9733.

Paul P.Gailiunas ir
Frank A. Gaidamavičius

(Karo veteranai)

Gėlių Krautuvės

(17-20)

adv. Kazys Kali-
Stasys Mockus, vvm.Jda atskiras knvgas kiek

renkama 
yra šie: 
Grigalus.

502 E. Broadvvay, So. Bostone ir
211 Adams St., Dorchestery,

Svekina — savo kostumerius su Kalėdų ir 
Naujų Metų Šventėm ir

Kviečia užeiti į jų krautuvei 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, chry’santhemų gėlių, puikių Ka
lėdinių corsages ir Orchids. Parduoda Kalėdinių eglaičių. 
Kalėdinius vainikus papuošti langus ir duris, taipgi Kalėdi
nius basketus papuošti kapus. Turi didel] ir įvairų pasirinki
mą gražių Kalėdinių pasveikinimų 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 1:30 vai. po pietų Kalėdų Dienoje.
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M atrašai naujai perdirbami.

Kainos pranešama iš anksto.

Jūsų kreditas geras.

Pristatymas skubus.

3801 j Wėst Broadroay,
Tel. ŠOU 2758

GRASOMAI

S.lmse*ičiBirSanus
MOTERIS PAGELBININKt

Lietuvių Graborius-Bzlszmuotojas 
Turi Notaro Teises

254 W. Broaduay
SO. BOSTON. MASS.

Tel. SOUtb Boston 2590
Sūnaus gyvenamoji vieta —

838 Dorchester Avė.
Tel. COLumbia 2537

■
i

C A S P E R
FUNERAL HOME

187 Dorchettier Street 
South Boston. Mase.

Jeseph W.C«9er
(KA8REMAS) 

Laidotuvių Direktorius ir 
Balsamuotojas 

NOTARY PUBUC 
Patarnavimas Dieną ir Naktį 

Koplyčia Šermenims Dykai 
Tel. ŠOU Boston 1437 

ŠOU Boston 3960

ZALETSKAS
FUNERAL HOME
• 564 East Broadway

SOUTH BOSTON MASS.
O. A. Zaletskas. F. E. Zaletskaa 

Graboriai ir Balsamuotojai.
Patariu.vuuas dieną ir nakų. 
Koplyčia Šermenims Dykai.

NOTARY PUBUC
Tel. ŠOU Boston 0815

ŠOU Boston 2609

■
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^uieAaiuhoA. ShpiiuA,

Mergaitė Rausvu Drabužėliu

■Ž:

— Bet mamą jūs aplan
kysite, profesoriau. Labai 
prašau. Be jūsų pagalbos 
ji numirs.

| mergaitės žvilgsnį buvo j Mažoji prašytoja kalbėjo 
neįmanoma. tvirtai ir įtikinamai,

i — Aš pastaruoju metu — - •
niekur nevažinėju. mergai
te, — profesoriaus balse 
mažas pyktelėjimas. — Aš 
nelankau ligonių.

Ir tai pasakęs, jis nuo jos 
nusisuko, betiksliu judesiu 
perdėjo iš vienos vietos į 
kitą presą ir taip pat betik
sliai pradėjo sklaidyti pri
rašytus savo veikalo la
pus.

I.
Pro vos pravertas duris į 

kabinetą įslinko mergaitė.1 
Rausva dėmele ryškėjo jos 
figūrikė tamsių ąžuolinių 
durų fone. Nugalėjusi ne- 
ryžtumą, ji žengė artyn 
prie profesoriaus.

Kredigas nepatenkintas 
padėjo plunksną: šiuo me
tu jis nelaukė jokių lanky
tojų. Jis niūriai pažiūrėjo į 
pririštų lapų pluoštą — sa
vo naują mokslinį darbą a- 
pie materialinę sielos esmę 
— ir tik tada atsigrįžo į 
mergaitę.

Ji buvo viena, be vyrės- Nebepyk, mylimoji, nepyki, 
niųjų — ir tas truputį nu- krūtinės padėk štai galvelę. 
Stebino profesorių. Jis ati- paseksiu tau pasaką tykiai, 
džiau pažvelgė į išblyšku- APie tolimą tolimą šalį, 
sį, tarsi vaškinį veidelį, ir 
jam pasivaideno jame kaž- Kartą buvo toks senas karalius, 
kas pažįstama. • DauS turėJ° jis turtų, pilių,

Ir jis vedė jaunutę mergelę, •
Profesorius suraukė kak- beištaręs jai žodžio: mvliu. 

tą, stengdamasis prisimin
ti, kada ir kur buvo matęs q mergelė bijojo karaliaus, 
siją mer£>aitę, bet ji neda- jį liūdėjo aukštojoj pily, 
vė jam laiko pagalt oti. Pyko, rūstavo, keikė ji dalią 

Dėl Dievo, profesoriau, TaiD griaudžiai, apsakyt negali, 
aplankykite mano sergan
čią motiną. Be jūsų pagal- jį kamavosi naktį ir dieną, 
bos ji numirs. Pasigailėki- q p^y taip tamsu, neramu,

_ Ir sumanė jauna karalienė
Ji supynė savo plonus pamatvti kraštų tolimų, 

pirštelius, bet balse nebu
vo jausti maldavimo. Tik jr senasai valdovas išleido, 
didelėse tamsiai rudose a- 
kyse i * 
prašymas.

— Pasigailėkit.
Šis suaugusių bejėgišku

mą rodantis žodis mergai
tės lūpose skambėjo keis
tai — įtikinamai, tvirtai.

Profesorius nustebusiu»
žvilgsniu apmetė rausvą 
figūrėlę.
— Iš kur tu. vaike? — pa

klausė jis. jausdamas jam 
iki šiol nežinomą, keistą 
sumišimą.

Pasaka

Šimtas raitelių ją palydėjo, 
slypėjo skausmas, bevirpėjo jo vyriškas veidas 

j Ir širdis jo tvirta nedrebėjo.

Tik niūrus jis stovėjo prie vartų 
Ir žiūrėjo kaip tolo jinai. 
Neatsigręžė ji anei karto. — 
Nedėkinga jaunystė, žinai.

Ir širdis jo tvirta nedrebėjo.

Karalienė skubėjo į Pietus. 
Kur—gėlių, karštos meilės tėvy

nė, —
Iš kožnos jai patikusios vietos 
Ji karaliui vis siųsdavo žinią.

— Mamos adresas: Žalio- ‘ q tų vietų ji matė nemaža 
sios Brolijos gatvė, Nr. 1 7, jr valdovui daug siuntė žinių.

Kredigas susiraukė ir at
sisuko veidu i mergaitę, 
norėdamas jai piktai atsa
kyti. Bet mergaitė jau bu
vo išėjusi. Tik duryse ji 
atsigręžė ir linktelėjo gal
vele.
— Mamai reikalinga ope

racija.
Durys paskui ją tyliai 

užsidarė.
II.

Profesorius staiga 
minė, kur buvo matęs 
keistą prašytoją.

Prieš dvi savaites 
mergaitę buvo atvežę į jo 
kliniką.

Padėti jai jau nebuvo ga
lima : ji buvo paskirta mir
čiai. Taip, profesorius tą 
pasakė tada jos motinai, ir Į 
mergaitę nuvežė namo. Ir1 
štai ji, matyti, sveika at-i 
vyko su savo keistu prašy
mu.

Kredigas susijaudinęs 
perėjo per kabinetą.

—Be abejo, tai nesąmo
nė. Tikriausiai — tik atsi-l 
tiktinis panašumas.

Bet jo sieloj vis dėlto bu
vo neramu. Kredigas pa- i 
skambino.
— Jei galite, sugrąžinki

te mergaitę atgal, — pasa
kė jis tarnui.

Tarno veide pasirodė 
nuoširdus nusistebėjimas.
— Kokią mergaitę, pone 

profesoriau?
— Aišku, tą, kuri tik ką 

buvo čia, kabinete, — ne
kantriai paaiškino Kredi
gas.

Tarnas dar labiau sumi
šo. Jis beveik išsigandęs 
pažiūrėjo į profesorių.
— Bet, drįstu jus tikinti

atsi- 
savo

šitą

I

I

i i

butas 4.
Šį netiesioginį atsakymą Našlaitėlis, bet vyras šaunus, 

ji pasakė aiškiai tardama 
kiekvieną žodį, lyg būtų 
išmokusi. Jos maldaujan
tis žvilgsnis visą laiką bu
vo įbestas į profesorių. 
Kredigas negalėjo supras
ti. kodėl

Kol beliko jai vienas tik pažas,

bet išlaikyti

Nebegrįžo ji tūkstančio mylių: 
“Be sargybos keliaut negaliu...” 
Kam jai grįžt, kad tas pažas ją 

myli.
Kaip tave aš. brangioji, myliu.

Petras Babickas.
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Jauniausia Lietuvaičių Į 
Seserų Kongregacija | 
Prašo Jūsų Pagalbos |
Skelbiamas Nekalto 
Prasidėjimo Seserų 

Vienuolyno Naujosios 
Koplyčios Statybos 

Fondo Vajus.
Kiek Jūsų išgales leidžia, malonėkite paaukoti! Į 
Kas paaukos Naujajai Koplyčiai ar kitiems \ 
Vienuolijos reikalams:

S1.00 — taps Kongregacijos Rėmėju 
$50.00 — taps Garbės Nariu

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

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

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

Aukas prašome siųsti:
Immaeulate Conception Convent 

R. F. D. 2, Putnam, Conn.
...43

Lietuva, būdama laisva ir nepriklausoma atkūrė nevien ūkį ligi aukščiausiojo kultūros laipsnio, bet ir 
miestų darbininkų gyvenimą pakėlė, štai pavyzdžiui matome Klaipėdos darbininkų distriktą, kuris turi 
gražiausias sodybas. Kiti kvartalai statomi. 0 kas šiandien darbo žmogų sutiko, kai raudonieji užvaldė 
Lietuvą?! žmogus pavergtas kūnu ir dvasia. Baimė tai yra didysis viešpats, nes niekas nėra tikras ryto
jaus sulaukti bei pasiruošti ateičiai. Todėl ir nenuostabu, kad Lietuva pasmeikta mirčiai, kaip kad skel- 
iba žinios, atėjusios iš Švedijos — Lietuva miršta.

Pavergtai Lietuvai
Niūri naktis nūn dengia tavo veidą, 
Tu taip toli, nors, kaip kančia — arti. 
Nutilo kanklės, laisvės saulė leidos, 
Paliko tik grandinės ir mirtis.

O, Lietuva! Mes kieti, kaip granitas, 
Negynėme tavęs, kaip protėviai, oi ne. 
Niūri naktis. Neaušta lauktas rytas. 
Tu — pasmerkta, našlaitė, kalinė.

Bet bus diena! Sugrius vergijos uolos, 
Aidės padangė džiugesio garsais, — 
Pakilsi tu, šiandien skaudžiai parpuolus, 
Kai tavo sūnūs laisvės žygin eis.

Žygiuosime į švintantį rytojų, 
Skambės laukai nuo pergalės dainos... 
Šventoj šaly lietuviškų artojų 
Greit laisvės saulė amžinai dienos! 
__________________________ Petras Babickas Svetimu Krantu

> — Mergaitė neapsiriko,— nuovargį. Ligonę vėl pa- 
garsiai pagalvojo profeso- guldė į lovą.
rius, atidarydamas dėžutę — Jūsų žmona išgelbėta, 
su įrankias. '— tarė Kredigas išblyšku-

i Nuo to momento, kai šiam vyrui, tvarkydamas 
kambary suspindėjo lance- savo įrankius, — ir dėl to 
tai, iki pat tos sudėtingos jūs turit būt 
operacijos pabaigos Kredi- savo dukrelei.
gas, kaip ir visuomet, buvo ji?
tarsi hipnozėj. Jis davinė- Paskutiniai 
jo griežtus, trumpus įsa- liai 
kymus žmogui ilgu švar
ku, atstojančiam slaugyto
ją, ir tvarkė viską tuo lie
piamu balsu, kaip ir savo 
klinikoj.

I Pusantros valandos dar
bo prabėgo, kaip akimirk
snis, palikdamas fizinį

Atsisveikinimas Su

III. I1
Kredigui duris atidarė

ją pacientę, kurią jis buvo 
pasmerkęs mirti. Tai, žino
ma, tik paprastas panašu- aukštas, išblyškęs vyris-
mas, bet... Kažkoks nėra- kis, ilgu juodu švarku. Vi- 
mumas ir nesmagumas į- sa §įo žmogaus išvaizda

II i

dėkingi tik 
Tiesa, kur

lindo į jo vidų.
Ir kai automobilis susto

jo prie Nr. 17, profesorius 
_ J beveik nudžiugo, kad greit 

pone^profesoriau? "jokios ’ išaiškins įvykį su mergai- 
mergaitės nebuvo. te ir išblaškys slegiantį

t — Vadinas, jūs pramigot jausmą._______________
:ją, — šaltai pratarė Kredi
gas. — Eikit.

Jis buvo įsiutęs. Keletą! 
kartų perėjo per kabinetą,’ 
pykdamas ir ant tarno, ir 
ant savęs, ir ant mergaitės 
rausva suknute, atitrau
kusios jį nuo darbo.

Jis nenorėjo galvoti apie 
sergančią moterį, bet min
tys prieš jo valią sukosi a- 
įpie ją. Adresas, lyg raidės 
i granite, įsirėžė jo smege- 
inyse, kliudydamas apie ką 
kita galvoti.

“Žaliosios Brolijos gatvė,;
17, butas 4”.
— Kvartalas ne iš puikių-: 

jų, — galvojo profesorius,! 
šlepsėdamas šli u r ė m i s: 
minkštu kilimu...

Jis buvo bejėgis prieš šį 
jo mintis užvaldžiusį adre
są ir staiga suprato, kad 
jam jau nepavyks juo atsi
kratyti. Mažutė figūra 
rausvu drabužėliu stovėjo 
jo akyse: rankutės sudė
tos prašyti, bet balsas ne 
prašantis — reikalau jan- 
tis.

Kaip tai atsitiko — pats 
profesorius nemokėjo iš
aiškinti: jis surinko savo 
įrankius, liepė paduoti rū
bus ir paruošti automobilį..

Žaliosios Brolijos gatvė! 
į buvo pačiam miesto pa-į 
krašty. Kol automobilis, Ir širdį sužeist, lyg paukštį 
nešė jį ten, profesorius gal-[Pašautą kruviną nešu, 
vojo apie mergaitę rausvu j O nuo vylingų Alpių aukščio 
drabužėliu. Mintys atsisa- Kalnėnas krinta su maišu, 
kė pripažinti joje tą mažą-| G. Tulauskaitė.

Keistutis Pas Gediminą
i KEISTAS VAIKAS
Keistas vaikas, tas Keistutis! 
Mažas dar pipiras, 
O protingas nori būti. 
Kaip koks tikras vyras. 
Daug jau žino, daug girdėjo, 
Daug yra ir matęs, 
Bet jis vis dar klausinėja. 
Akutes pastatęs:
Ko dažnai taip keičias oras? 
Kur pranyksta rūkas?

: Ir kuo šeriamas motoras, 
i Kad patsai jis sukas?
: Kur taip skuba autobusai 
Į Per girias tamsiausias?
I Kodėl dėdei auga ūsai, 
;O tetulei kasos?
Atsakyk jam ir išaiškink

PRIE ALPIŲI
I
■ Čia nematau, kaip saulė teka
I Už apsnigtų uolos kalnų,
Pėda kur nesuranda tako

! Ir paukštis — sau namų.
Ir mėlynos dangaus skiautelės 

, Rytais čia niekur nematai:
Prie Nemuno kai saulė kelias, 
Dar miega Alpėse rūkai.
Šypsniu ir edelveiso žiedu 
Neuždega liūdnų akių,
Kai negirdžiu jau vyturių mus 

giedant,
[ Tik ūžesį krioklių.

kalbėjo apie didžią nelai
mę, prislėgusią jį.

Žmogus ilgu švarku ne
paprastai nustebo, kada 
Kredigas pasisakė, kas e- 
sąs, ir pareikalavo nuvesti 
pas ligonę. Tačiau tuojau 
atsipeikėjo ir susigėdęs su
skato padėti profesoriui 
nusiimti apsiaustą.

Paniuręs įėjo Kredigas į 
ligonės kambarį. Čia jo au
sį nemaloniai užgavo kaž-j 
kieno verksmas, girdimas 
iš gretimo kambario. Tai 
buvo gailus beviltiško nu
siminimo vaitojimas.
— Jei galite, nutildykite 

šią verksmą, — susiraukė 
profesorius: — jis kliudo.

Išblyškęs žmogus šoko iš’ 
kambario. ;

Rauda nutilo. Kredigas 
patraukė pečiais ir prisi
artino prie ligonės. —

Tik metęs žvilgsnį, pro
fesorius viską suprato. Bu
vo reikalinga skubi opera
cija — viena tų operacijų, 

j kurias, išskyrus Kredigą, 
Į niekas nesiryžo daryti.

i

t

I

Eisiu keliu kruvinuoju 
gal ryt, gal poryt — 
šiandie Bagdadą matuoju 
šaligatviais Rashid Street.
Kalifų rūmų griuvėsių 
šešėly, mėnulio šviesoj, 
mečečių pavėsy liūdesiu, 
kol būsiu šaly svetimoj.
Jau svetimą dangų apkarto 
eilių arabeskais rimuot 
ir prie Asirijos vartų 
ašaras liet ir rymot.
Tigro bangos žilos ir senos. 
Kaip legendos giliam vandeny 
Kranto palmių žalių karava

nas
šiandien audrą kelia many:
Tigre, šaltas ir aukštapalmis, 
Ar gyvensim laiku mes nau

ju?
Kaip ilgai dar klajoti galim 

mes
po pasaulį, užlietą krauju?
Kantrūs amžiai tau pasaką 

pynė,
tu po kojomis ją man patiesk, 
taip norėčiau lėkti tėvynėn 
ant kilimo Bagdado vagies!
Palaimink palmėm klajūną, 
šakom ties galva jo palink, 
palaimink Lietuvos sūnų, 
einantį Nemuno link...

Juozas Kėkštas.

Tremtiniui Artojui
(B. J-ui)

Sėjai grūdą į žemę derlingą, 
Tu artojas, nešti negali.
Nūn dirvonams ten taip reikalingas, 
O esi nuo tėvynės toli.

Žvilgsniai tavo vis krypsta į mišką, 
Lauki saulės niūrus, bet ramus. 
Aš žinau, tavo kraujas ten tiška 
Danguje už verguvės namų.

kraujo laše- 
dingo išblyškusiame 

vyro veide. Jo lūpos suvir
pėjo ir išsikreipė, kaip ver
kiančio.
— Dukrelei, profesoriau? 

Mano dukrelei ?
— Na, jūsų tai duktė, ar 

ne — nežinau, 
supyko Kredigas. — 
taip spėjau... žodžiu, 
kalbu apie tą mergaitę, ku
rią pasiuntėt pas mane... 
Aš noriu matyti ją, tą mer
gaitę rausvu drabužėliu.
— Rausvu?
Išblyškusio žmogaus a- 

kys išsiplėtė. Jis atsitrau
kė ir žiūrėjo i profesorių 
beveik beprotišku žvilgs
niu... Lūpos jo buvo bal
tos...
— Rausvu? — beveik ne

sąmoningai pakartojo jis.
Kredigas nieko negalėjo 

suprasti, ir tai jį suerzino.
— Na, taip, mergaitė 

rausvu drabužėliu!— trep
telėjęs iš pykčio koja, su
riko jis.

Išblyškęs žmogus truputį 
susivaldė, bet jo lūpos vis 
dar buvo iškreiptos, rodos, 
jis kęstų didelį skausmą.
— Čia kažkoks nesusipra

timas, profesoriau, — su
šnabždėjo jis, — didis ne
susipratimas... Aš galiu 
parodyti jums savo vargšę 
mergaitę... Įeikite į šitą 
kambarį...

Tai sakydamas, išblyš
kęs žmogus atidarė duris į 
gretima kambari.

Neaiškūs šešėliai — žva
kių liepsnų raibuliavimas 
— suviroėjo pro atviras 
duris. Kažkas šaltas su
gniaužė profesoriui širdį 
ir sustingdė smegenis.
Kažkokios kietos, nežino

mos jėgos verčiamas, jis 
iėjo į kambari.

“Ž.” —L. K-čij. 
(Bus daugiau)

v • — truputį
Aš 
aš

Vargsta kojos daug vieškelių mynę,
Juk svetur tu eini, o kartu 
Dieną naktį esi vis tėvynėj,
Nes tėvynė, jos žemė — pats tu!

Petras Babickas.




