
•Y

Gudrus lenkas...
Neik su velniu riešutauti 
Tiltas ir trąša 
•

Patys lenkai turi posakį: 
“Gudrus, kaip lenkas po pietų”, 
ši pašiepianti patarlė šiandien 
primena poną Mikolaičyką. Pa
garsėjo jis lindimu į Stalino 
bučių, o dabar pabėgimu, kaip 
jis sakos, iš mirties nasrų. 
Varšuvos raudonoji valdžia jau 
buvo besitarianti su karo teis
mo atstovais apie mirties baus
mės jam paskyrimą. “Nutariau 
bėgti iš Lenkijos, kai patyriau, 
kad dabartinė lenkų valdžia 
planuoja mane suimti ir atiduo
ti karo teismui” — laikrašti
ninkams Londone Mikolaičykas 
prisipažino. Jo žmona ir sūnus, 
matyt, dėl atsargumo į Lenki
ją nei nevyko — visą laiką gy
veno Anglijoje. Dabar pabėgęs 
Lenkijos ūkininkų partijos va
das papasakos naujienų ir pa
tvirtins tai, kas jau žinoma — 
ką Maskva daro “didelėje, de
mokratinėje, išlaisvintoje Len
kijoje”. Kiek jis pats pasitar
navo raudoniesiems, vargiai 
prisipažins. Jis stengsis atvykti 
į Washingtoną, kur, žinoma, 
vaidins ne tik didelį kankinį, 
bet ir išmintingą politiką. Tiek 
apie jį ir užtektų pasakyti. 
Dalykas tačiau reikšmingesnis 
todėl, kad Mykolaičykas nėra 
vienintelė churchillinės ir roo- 
sevdtinės politikos žlibumo au
ka. Panašios tragikomedijos 
vyksta Rumunijoje .Vengrijoje, 
Bulgarijoje ir kitose šalyse.

-Niekas ,tur būt, taip puikiai komercijos 
nepavaizduos klystkelių, į ku- patarė Senato 
riuos nuveda klaidingai supran-
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VVashington, D. C. . — ir šių i tetų pradžioj sovie- 
Pirmadienį. lapkričio 17 d. tinės ambasados paska- 
prasidės J. V. Kongreso tinti Ii ‘tuviai komunistai 

j speciali sesija. Preziden- paruoši peticiją Urugva- 
jtas Trumanas kalbės Kon- jaus valdžiai. Joje buvo 
igreso bendroje sesijoje, reiškiamas pritarimas so- 
I Jis atsišauks į Kongresą, vietine:' Lietuvos valdžiai, 
kad skirtų stambią sumą prašoma panaikinti r.epri- 
Europos ekonominiam at- klauso: tas Lietuvos pa
sistatymui ir pastotu kelią siuntim^e ir konsulatus 
infliacijai namuose. ir pripažinti sovietinę Lic-

Iš Baltųjų Rūmų prane- tuvą. 
ša, kad Prezidentas kalbės 
1:30 vai. po pietų (East- 
em Standard Time).

Europa Turi Gauti Pagalbg
Prieš Gruodžio 1
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New Jersey Balsuotojai Užgyrė 
Naujų Valstybės Konstitucijų

Visų Mokyklų Vaikai Galės Naudotis 
Viešąja Transportacija

Nevv Į Taigi Amerikos DarboNevvark, N. J.
Jersey valstybės balsuo-'Federacija nejuokais užsi- 
tojai didele dauguma bal-mojo vesti kovą prieš ko- 
sų užgyrė naują valstybės munizmą, kaipo pavojin- 
konstituciją. įgiausį demokratinio pa-

Naujoji konstitucija su- šaulio priešą — darbinin- 
pa vergė ją. Niekur 
darbininkai nėra 

išnaudojami, kaip

i

i

i

teikia daugiau teisių gy- kijos 
’ ventojams, modernizuoja kitur 
j valdžios struktūrą, ir įpa- taip 
reigoja naudoti viešus Rusijoje ir kituose komu- 

i fondus dėl vaikų trans- nistų 
portavimo į ir iš visų mo- kraštuose.
kyklų, viešųjų ir privačių.

____________________________________

I
I

dominuojam u ose

Rusija Pavojingesnė 
Už Nfflerj

Keturi Didieji Nesutaria
i Londonas — Nesutari
mai tarp trijų vakarinių 
tautų ir Rusijos padidėjo, 
kada užsienio ministerių 
pagelbininkai negali susi
tarti dėl darbotvarkės Ke
turių Didžiųjų susirinki
mui.

Washington, D. C. — J. 
V. valstybės sekretorius 
George Č. Marshall, kal- 
būdamas Atstovų Buto 
Užsienio Reikalų Komite
to susirinkime, pareiškė, 
kad prieš gruodžio 1 d. 
mes turime duoti Europai 
pagalbą atsistatymui-, jei
gu norime, kad toji pa
galba būtų efektinga.

W. Averell Harriman, 
sekretorius, 
i Užsienio 

Santykių Komitetui, kad ------------------ fondą d_j 
, kuro ir kitokių 

! reikmenų Prancūzijai, I- 
talijai ir Austrijai galima 
skirti ir tas visai neapsun- 

įkintų Amerikos ekonomi
jos.

I

tama realizmo politika, kaip $597,000,000 
paties Mikolaičyko likimas. Kai,maJst°. k” 
jis Londone buvo egzilinės vy
riausybės premjeras, visus sa
vo priešus vadino svajotojais 
ir romantikais. Jis kvietė būt 
realistais, atseit, sutikti su Jal
tos nutarimais, pagal kuriuos 
Maskva, kaip žinoma, pasižadė
jo atstatyti nepriklausomą 
Lenkiją. Anglų ir amerikiečių 
diplomatijai stumte 
Mykolaičykas rizikavo 
velniu riešutauti” — 
darbiauti su Maskvos sudary
tu Liublino komitetu. Kai len
kai tremtyje įtikinėjo ,kad tai 
ne realizmas, bet politinis o- 
portunizmas ir iliuzijos, Miko- 
laičykas juos tada išdidžiai pa
vadino net tėvynės išdavikais. 
Jis grįžo. Jis nuramino anglo
saksus, kad štai Lenkijos prob
lema salomoniškai 
kad Varšuvoje bus 
koalicinė vyriausybė, 
vesti laisvi rinkimai, 
kimas opozicijos vadas... Su
laužydamas nepriklausomybi- 
ninkų frontą tremtyje ir savo 
oportunizmu apkrėtęs daug ge
ros valios, bet menkos orienta
cijos tautiečių tėvynėje, Miko- 
laičykas atliko tikro mauro 
darbą, kol pagaliau įsitikino, 
kad su velniu riešutauti vis 
dėlto neapsimoka. Jis savo kai
liu patyrė esąs niekas daugiau, 
kaip paprastas žaislas komu
nistų rankose. Niekas raudonų-

stumiant, 
“eiti su 

- bendra-

išspręsta, 
sudaryta 
bus pra
bus pati-

X
/o yo<//

I
I

Gražiai išriesti balkonai gražaus apskrito 
kampinio namo Rio de Janeiro, kaip šis paveik
sle matomas daug prisideda karšto klimato su
švelninimui viešbučio gyventojams. Iš to seka, 
kad gamtoje visi gyvūnai patys prisitaiko prie 
klimato, o negyvąją gamtą pritaiko klimatui 
ne tik oras, bet ir žmogaus darbas.

13 — 
prezi- 

Gaulle

Lauk Komunistus
Atlantic City, N. J. — 

Čia vyksta United Auto- 
mobile Workers (CIO) 
seimas. Pažymėtina, kad 

vietas

Paryžius, lapkr. 
Buvęs Prancūzijos 
dentas Charles de 

.pareiškė, kad jis sieks są
jungos su Jung. Valstybė
mis, Britanija ir kitomis
Vakarų tautomis, kad at-] 
remti Rusijos grasinimą 
pasauliui. I

| De Gaulle sakė, kad tas’ 
Rusijos grasinimas yra • 
pavojingesnis ir už Hitle
rinę Vokietiją. Jis reika
lauja, kad darbininkų uni
jos būtų išlaisvintos iš 
“amaugiančios” 
įtakos. • Neseniai įvyku s i u o s e

Kaip žinoma, komunis- jmuose buvęs mayo-

Komunistai Sumušė 
Marseille Mayor;

Paryžius, Prancūzija — 
Lapkričio 12 d. 
rotužę įsibriovė komunis
tai ir sumušė

.... _ miesto mayorą 
P°hUnes Variini, de Gaūllistą.

j miesto

Marseille 
Michael

Uruf vaiuie tai peticijai 
parašu - snecialūs agentai 
rinko 1 ?lis mėnesius. Su
medžiojo netoli 1,500 pa
rašų ii ta r-ef/ciją įteikė 
buv. t ’>ugvajaus prezi
dentui Dr. Amera^a. Kar
tu pradėjo smarkią propa
gandą per spaudą ir radi
ją-

Pasirodė, kad peticiją 
pasirašė tokie “lietuviai”: 
Meier Szapiro, Zelde Sza- 
piro, Ema Unterbergen,' 
Eugenio ir Anatole Doros- 
kovick, Blanca Etchevez- 
zy, L. Raff, Gregorio Ma- 
tischeff, Siana ir David 
Aserovitch, Maria Ester 
Dorggio, P. Yoffe, Otto 
Stali, M. Kupresenko, Gre
gorio Icikas, S. Stozobo- 
gutov ir tt. Be to paaiškė
jo, kad visa eile parašų 
suklastoti, kiti parašai 
vaikų, taigi nepilnamečių.

Peticijos organizatoriai 
manė, kad tas jų ‘triksas’ 
nepaaiškės viešumai ir pa
sieks tikslo. Kada jis iški- visas svarbesnes 
lo aikštėn, kada paaiškėjo laimėjo dešinieji darbinin- 
pasirašiusių pavardės, ka-Įkų vadai. Walter P. Reu- 
da žmonės pradėjo savo ther vėl išrinktas didele 
pavardes atšaukinėti —ki- dauguma balsų unijos pir- 
lo viešas skandalas. Urug- mininku. Sekretoriaus -
vajaus visuomenė pa- iždininko vietą laimėjo
smerkė tą klastingą bol- taip pat dešinysis Emilį 
ševikų darbelį, o valdžia Mazey ir Richard Gosser! 
peticijos organizatorius ’ 
paėmė “atskaiton”. Lietu
vai norėjo pakenkti, o pa
tys pirštus nudegė. Išda- 

jų Lenkijos kvisiingų sluoks- vikams visada taip būna, 
niuose nesiskaitė su “opozicijos 
vado” norais ir protestais. Jo 
partijos žymesnieji veikėjai bu
vo suiminėjami ir įkalinami, 
seimo rinkimai begėdiškai su
klastoti, tariamai laisva ir di
delė Lenkija praktiškai pavers
ta į vieną iš raudonosios So
vietų imperijos provincijų. Pa
čiam Mikolaičykui beliko 
skubėti išnešti kudašių, 
neatsitiktų taip, kaip su 
kovu, Michailovičium, Maniu ar Komunistų vadas Palmi- 
kitais.

Su Mikolaičyko aviantūra 
turėtų visoms Londono ir Wa- 
shingtono politinėms pelėdoms 
galutinai paaiškėti kuo baigėsi 
jų jaltinė diplomatija, kas išė
jo iš tų visų “koalinių ir demo
kratinių” vyriausybių raudono
sios armijos ir MVD pavergto-1 klausančiais 
se šalyse. Kartu | 
valerijono lašelis ir kairiaspar-į §es. Jie sunaikino Nacio- nistams. 
niams socialistams, kurie meta
si su Kremliaus despotais ben
dradarbiauti, kaip musės į me
dų. Tokie “socialistai" pokari
nėje Europoje madingai vadi
nasi tikraisiais demokratais, 
tačiau, pasak Lombardo, jie 
virto tiktai komunistų pagelbi- 
ninkais. Šiandien jie tiltas į 
komunizmą, rytoj bus tiktai 
trąša to komunizmo... č.

Triukšmas Dėl Lietuvos 
Pasiuntinybės

New York (LAIC) —
Pietų Amerikoj komunis
tų agentai buvo sujudę 
prieš Lietuvos pasiunti
nybę, nesenai iš Argenti
nos persikėlusią į Urugva
jų. Pereitų metų pabaigoj

ir Jack Livingston, taip 
pat dešinieji, išrinkti vice 
pirmininkais.

Kairiųjų vadas George 
F. Addes, kuris išbuvo se-

Komunistai Kelia Riaušes

kretorium - iždininku 111
metų, gavo tik pusę tiek t*i kontroliuoja Generalę ras Jean Cristofol, komu- 
balsų, kiek naujas kandi- Darbo Konfederaciją. Pa- 
datas.
balsus, 
balsą.

Šios 
pasisakė 
pasirašymą, kad jie nėra Prancūzijoje 
komunistai ir nieko ben- labai smarkauja, 
dra neturi su komunistais, 

į kaip to reikalauja Taft -
Hartley įstatymas.

Automobilių Darbinin
kų unijos seime komunis
tai arbc jų pakeleiviai 
turi jokio “show”.

Roma, lapkr. 13 — Itali- jo, bet jis buvo baisiai su 
jos komunistai kelia riau- muštas įkaitusių ir sužvė- 
šes Genoa, Milane ir ki- rėjusiu komunistų, 
tuose svarbesniuose cen-j Komunistai užpuolė ka

pa-
kad
Pet- truose šiaurinėje Itįijoje:taffk”ų"rajkr"’šči"0“''^įak“

Addes gavo 2,573 staroji davė valdžiai iki 
o Mazey — 4,821 gruodžio 19 d. priimti al- 

jgų pakėlimo reikalavimus, 
o jei ne, tai grasina strei
kais visame krašte.

Kaip Italijoj, taip ir 
: komunistai

v •unijos viršininkai 
už pareiškimo

AFL Remia "Deninfonn''
Sudarymu

ne-

nistas, pralaimėjo. Tai ko
munistai vadovaujami bu
vusio mayoro,

» miesto rotužę, 
naują mayorą ir 
trumpam laikui užėmė jo 
vietą.

Riaušėse vienas žmogus 
užmuštas. Komunistai ne 
tik kelia riaušes, bet ir 
streikus. Pralaimėję rinki
mus mayoro ir miesto ta
rybos, dabar jėga ir riau
šėmis drumsčia ramybę.

įsibriovė į 
sumušė 

nors

Indija įsitraukė

Audra Padarė Daug 
Nuostolių

Washington, D. C.
Šiomis dienomis Amerikos 
Darbo Federacijos (AFL) 
tarptautinio darbo santy
kių komiteto susirinkime t

^svarstė didelės svarbos Trečiadienį, lapkričio 12 
tarptautines problemas. siautė smarki audra su 
Paruošė detalius planus ketumi. Po pietų pasirodė 

, o vakare pra
dėjo šalti. Toji audra 
Naujoje Anglijoje padarė 
daug nuostolių.

Lake Success, N. Y. —
Indijai ištraukus kandida- ... . . ,_____  - -
turą, Ukrainos išrinkimas k°vai prieš komunizmą vi"tir sniegas,

« .. . ją ir grąsindami reikalą-ro Togliatti ragina savuo- vo kad laikrištis ..aiž. 
sius “padidinti agitaciją kiau rašytų apie 1^^ 
pnes valdžią parlamente padėtj.” Vadinasi, rašytų 
ir už parlamento . Tuoj tajp kaįp komunistai no- 
po šio susirinkimo kilo

7*11 virinei fiaiiapr iĮ Genoa miestą šimtai' Taipgi komunistai už- 
komunistų ‘aktyvistų’ at- puolė ir kitus centrus, pa, 
vežta sunkvežimiais, pri- degė namus, sumušė žmo- 

Darbo Rū- nes, kurie tik nepasirodė

Saugumo suose darbo frontuose, 
užtikrin- kur nebūtų — Europo

je, Viduriniuose Rytuose, 
Politinis Lotynų Amerikoje ar kur 

kitur.
Komitetas, kurio pirmi- 

ją, smerkiančią Ispanijos ninku yra Matthew Woll, 
režimą.

---------------- i

Tautų 
atrodo,

į Jung. 
Tarybą, 
tas.

Jung.
Komitetas, Amerikai prie
šinantis, priėmė rezoliuci-

Tautų
Demokratų Seimas 

Liepos 12

Be Jung. Valstybių Pagal
bas Europa Pateks | 

Rusijos Orbiti

nutarė įsteigti Deminform 
(demokratinį informaci- 

jjų) biurą, kaipo konku-]mokratų partijos tautinis 
rentą neseniai įsteigtam į seimas prasidės liepos 12 
komunistų informacijos i d., 1948 m., Philadelphia, 

lbiurui (Cominform). *Pa.

Washington, D. C. —De-

gal tai bus'rnams, ir jie pradėjo riau- simpatizuojančiais komu-
įšes. Jie sunaikino Nacio- nistams. Įgrįžęs iš Europos, kalbe-
nalistų partijos centrą,] Bolognos mieste komu- damas Norwoodo Rotary

lietuvių Radio Programa
1230 KILOCYCLES —WESX .SALĖM, MASS.

Norwood, Mass. — Kon
gresmanas Richard B. 

|Wigglesworth, nesenai 
grįžęs iš Europos, kalbė- ŠEŠTADIENĮ, 1:15—2:15 P. M.

apvogė ir pavojingai su- nistai padėjo bombą prie klūbo pietuose, pareiškė, 
žeidė 74 metų amžiaus na- Monarkistų Fronto namo/kad “jeigu būtų pranešta 
mo prižiūrėtoją.^ Po to ko- kuri sprogo, bet nieko tie- ryt, kad neduosime Euro- 
munistai padegė Italų So- sužeidė. pai pagalbos, neduosime
cialio_ Judėjimo Dešiniųjų' Komunistai, matyt, žūt- pinigų, Rusija tuojau įsi- 
grupės ofisus. Jie suėmė būt stengiasi sugriauti veržtų ir ją užgrobtų”, 
tos grupės vadą, prof. E-tvarką Italijoje ir ant tų Kongresmanas Wiggles- 
manuele Gherzi, su tikslu griuvėsių pastatyti Stali- worth nuoširdžiai pasisa- 
jį atiduoti “liaudies tribu- no vergišką ir kruviną re- kė už teikimą pagalbos 
nolui”. Policija jį išgelbė- žimą. lEuropai.

šeštadienį, lapkričio 15 d., 1:15 vai. po pietų į- 
vyks Lietuvių Radio programa. Iš WESX stoties 
plauks oro bangomis lietuviškos liaudies dainos, 
muzika, pranešimai, sveikinimai ir žinios. Programa 
tęsis visą valandą.

Pasukite savo radio rodyklę ant 1230 kilocycles 
ir klausykitės gražios lietuviškos radio programos.

DARBININKAS RADIO
366 West Broadvay, So. Boston 27, Mass.

Tel. SOUth Boston 2680 arba NORwood 1449
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DARBININKAS

ĮVAIRIOS žinios
v

KUN. PAULINAS VAIČIŪNAS 
NAUJOJE VIETOJE

Lapkričio 4 dieną kun. Pau
linas Vaičiūnas iš Švč. Marijos 
parapijos, Claremont. N. H., 
perkeltas į Šv. Petriko parapi
ją. Nashua. N. H., kur yra ir 
Šv. Kazimiero lietuvių parapija.

Kun. Vaičiūnas yra gimęs ir 
augęs Manchester. N. H., kur 
ir dabar gyvena jo tėveliai. Ku
nigu įšvęstas to paties miesto 
Katedroje vasario 24 d., 1945 
m. Tuoj po šventimų Vyskupas 
jį paskyrė vikaru į St. Rose of 
Lima parapiją. Littleton, N. H., 
kur darbavosi suvirs du metus, 
o birželio 11 d. š. m. laikinai 
buvo paskirtas į mišrią — ai
rių ir prancūzų — Švč. Marijos 
par., Claremont. N. H.

Kun. Paulinas Vaičiūnas, kaip ‘'Darbininko” 
ir jo tėveliai ir sesutė, yra pat- bendradarbis. .
riotingas lietuvis. Priklauso Sveikiname kur. P. Vaičiūną sugebėjimo
prie LDS 74 kuopos Manches- ir linkime jam Dievo palaimos Nežiūrint kai kurių jų ne- 
ter. N. H., ir yra ilgametis naujoje vietoje. (lietuviškai !

Kun. Paulinas Vaičiūnas

skaitytojas

Gražiai Išpildė Koncerto 
Programą

New York, N. Y. —
BALF seimo proga (lap
kričio 5) New Yorker; 
/iešbučio salėje surengtas! 
dainų ir muzikos koncer-! 
tas buvo malonus atsigai-i 
inimas atstovams ir sve-' 

ėlams. Apreiškimo para-j 
oi jos choras, muz. Pauliui 
Sakui vadovaujant, pasi- 
rodė su turtingu ir gerai 
paruoštu repertuaru.

Pirmojoj koncerto daly-1 
je pasireiškė to paties 
choro solistės: A. Sama-i 
’ionis, A. Plaktoms, R? 
Arterio, L. Galaskas, G.1 
Zenka, A. Skarulis. Due- 
jtose — A. Wonson ir L.

ir Mathevvs. Žinoma, tai mė
gėjų pajėgos, betgi parodė 

-----ir pajėgumo.

Atvyks į Bostoną Lapkričio 30 d.

* •

9 dieną. A.E.S.

NEIMK. N. J.

Vytautas F. Beliajus,

Į

parapijos 
dovanų ir 
atsilanku-

NEW YORK CITY, N. Y.
Tarptautinėje Moterų sureng- 

kuri įvyko 34 
Avė. Armory 

moterys

KAS _ "" =
girdėti LIETUVIU

KOLONIJOSE *

toje parodoje, 
gatvės ir Park 
patalpose ir lietuvės 
turėjo savo skyrių, kuris buvo
gražiai įrengtas. Pereitą sek
madienį, lapkr. 9 d. 8:30 vai. 
vakare buvo lietuvių programa, 
kurią išpildė New Jersey apsk. 
“Vyčių” choras, kuriam vado
vavo p. M. šlikaitytė. Gražiai 
išpildė dainų programą. Jaunų
lietuvaičių tautinių šokių šoke- Kearny. 
jų grupė. 
Brundzienės, 
žiūrovus, 
tūkstančių,
niais šokiais, 
kostiumai, kiekviena 
gintaro karolius, jų linksmi vei-

Inos ir Adomo Kasperų, jų 40 
metų vedybinio gyvenimo pro
ga.

Dalyvavo kun. Dr. J. Star
kus, kun. D. Pocius ir sūnus 
kun. A. Kasperas; taipgi —gi
minės ir pažįstami iš Elizabeth, 
Newark, Bayonne, Harrison ir 
Kearny. Buvo įteikta gražių gė
lių nuo Elizabetho 
P. T. A. Moterų, ir 
sveikinimų nuo visų 
šių.

Nicholas Ruotolo, Jr. iš 
6 savaičių amžiaus,

vadovybėje Bronės sūnus Nicholo ir Helen (Kas- 
tikrai sužavėjo lauskaitės) Ruotolo, mirė lap- 

kurių buvo keletas kričio 
lietuviškais tauti- 

Šokėjų gražūs 
dėvėjo

ATVYKO 32 LIETUVIAI 
TREMTINIAI

Lapkričio 10 d. laivu Avė., Fanvvood, N. J. 
MARINE FLASHER iš ] 
Vokietijos atvyko 32 lie- sistojo: 
tuviai tremtiniai pas gimi- Street, Chicago, III. 
nes bei pažįstamus: j T

Jurgis Augustaitis lai- apsistojo 107 - 36 -

Spalių 20 d.. Šv. Jurgio drau- 
dai, atkreipė visų dėmesį. Ba- gijos svetainėje įvyko L. Vyčių 
lėto dalį gražiai atliko jaunutė apskrities choro susirinkimas, 

---- --  ------ ------------- " ’ ’ ’ " i A.
tautų ge. Birutė tik keletas mėnesių, Skubąs. Dalyvavo iš 6 kuopų 

“Merily kaip atvažiavo iš Vokietijos, dainininkai-kės. viso buvo 30.
Garbė priklauso broliams Kle- Nutarta pasirūpinti gauti 
mensui ir Edvardui Tijūnai- dainų su gaidomis. Pavesta nu- 
čiams, kurie grojo šokėjoms, tarimų raštininkei, p. Maia- 
vienas smuiką, kitas akordio- kauskaitei ir choro mokytojai, 
nu; pianu pritarė J. Brundza. p. M. šlikaitytei. Mūsų choras 

Pastebėtina, kad šį kartą la- dalyvavo tarptautinės parodos 
bai daug buvo lietuvių. Rengi- programoje, lapkričio 9 d. ir 

komitetas, kurį sudarė gražiai pasirodė.
Nutarta ruošti

Subatienė, certą sausio 25 d., 
draugijos 

York Avė.
, komisija iš visų kuopų po vieną 
atstovą.

Į valdybą išrinkti šie: pirm. 
S. Bundonis; vice pirm. V. 
Laukžemytė; ižd. V. Kemežytė; 
nutarimų rašt. G. Malakaus
kai te; fin. rašt. p. Matulytė. 
Dainų ir muzikos tvarkytojas— 
Algirdas Bundonis.

Choro pamokos įvyksta ant
radieniais. 8 vai. vakare, Šv. 
Jurgio draugijos svetainėje. 
Choro vedėja yra p. Šlikaitytė. 
Ji yra gabi ir pasižymėjusi mu
zikoje. • Narys.

i skamban Čių įvairių tautų šokių žinovas ir jų instruktorius viename Chicagos Birutė Lukošiūtė su savo drau- kurį atidarė pirmininkas 
(pavardžių, visos jaunosios Universitete ir Kolegijoje. Jo paruošti ir išleisti įvairių .. .........................
dainininkės myli ir jaučia šoki'J albumai "Dance and be Merry” vol. I ir II ir

i lietuvišką dainą. Kaip p. Dance” yra vartojami šokių instruktorių po plačiąją Ameriką.
’ ““ * ’ “ '* Yra paruošęs ir padavęs spaudon vien lietuviškų šokių albumą

“The Dance of Lietuva”. Leidžia ir redaguoja folklorui skirtą
Galeckaitė pasisakė, jai 
lietuviškai dainuoti esą ir 
lengviau ir maloniau.

4—' v 4 .

Į mėnesinį laikraštį anglų kalba ir daugiausiai kitataučių skaito- ( 
'mą, bet lietuvišku vardu “Viltis”. Dar 1932 m. pirmutinis suor-ve., ranwooa, A. J. Po pertraukos žinoma ą’ mctuvjsku varau viius . uar įy^z m. pirmutinis suor-

Marė šneideraitienė, ap- pianistė Julija Rajauskai- Sanizavo Lietuvos tautinių šokių grupę ir pirmutinis supažindi- 
Stojo: 7048 S. Bishop\ė paskambino Chopino no kitataučil* šviesuomenę su lietuvių tautiniais šokiais dalyvau-

Bra’hmso, Paganini kuri- damas su J*™ grupe 
Bronislaya^Jagel i e n ė: njų Savo srityje ji puiki

, . . . --'•-j- •* . 115'menininkė. Apreiškimo
Kinai apsistojo New Yor- St., Richmond Hill, N. Y. Iparapijos choras pasirodė 
ko apylinkėje. ~ Ona Jageiienė su sūnum mišriai ir su vyrų grupe

Dr. Jonas Bakšys apsi- Adolfu apsistojo: 107-36- j atskirai. Mūsų kompozito-' 
stoio nas anksčiau atw-115 St Rirhmnnd Hill N j_:____ ju-h. ±_
kusią žmoną: 4240 S. Ma- Y. 
plewood Avė., Chicago,
DI.

Pranas Birgilas,
pilietis, išvyko į Chicagą, Vladas Kasinskas apsi- 
kame jis yra gimęs ir ka- stojo: 1 Carliele St., Cam- 
me tikisi susirasti 
nių.

Paulina ir Stepas
vėliai apsistojo:

stojo pas anksčiau atvy- 115 St.. Richmond Hill, N. r;u dainos busiu ūmnno • A9AA <5 V’ ! . . t šio didelio ir 
drausmingo choro balsais

! National Folk Festivaluose Washington, mo 
D. C. ir vėliau kituose miestuose. Jo paskaitos apie Lietuvos tau- vien moterys, kaip tai: M. Ki- 
tosaką, jos liaudies meną su įdomumu klausomos iš visur šuva- žytė, B. Darlienė, 
žiavusių, iš įvairių universitetų, kolegijų ir kitų įstaigų folklo- Tisliavienė ir kitos tikrai gražų Jurgio 
ristų Tautinių Festivalių proga. Per kelis metus buvo instruk-' darbą atliko. Buvęs. 182 New
torium senovės anglo-saksų šokių — The School of Organic' 
Education, Mobile. Alabama. kur savo mokinius buvo išmokinęs 
ir lietuviškų šokių ir jiems įtaisęs lietuviškus kostiumus, taip,' 
kad jie atvažiavę į Festivalą.Philadelphia, Pa. galėjo susijungti I

KEARNY, UI

metinį kon- 
1948 m., Šv.

svetainėje, 
Išrinkta

---- j-------------- - z c---------- - ----------- - ----- — a-----vSpalių 29. įvyko “Halloween 
su Chicagos Ateitininkų šokėjais, tuosyk vadovaujamais A. Ski-!party” ^ėl parapijos “teen 
riaus ir L. Zaikienės. ir sudarę už visas skaitlingiausią grupę?agers”. šv. Vardo salėje Kear- 

ny. Komitete buvo kun. D. Po
cius, H. Jankauskienė ir M. 
Birknienė.—

Veteranas Jonas Kaletnas iš 
Arlington, N. J. buvo pagerb
tas, lapkričio 7, vakariene, L.A. 
P.C. salėje, Kearny. jo sugrįži
mo iš Vokietijos po 3 metų ka
ro proga.

Jisai buvo garbingai atleistas 
iš tarnybos kaipo Sergeant Pa- 
ratrooper 82 Airboume Divi- 
sion. Rengimo komitete buvo 
H.' Jankauskienė, M. Birknie
nė ir A. Služienė.

Ona ir Adomas Kasperai iš ir artimųjų draugų. 
Harrison šventė savo 40 metų 
vedybinio gyv. sukaktį spalių kleb. kun. I. Boreišiui už dva- 
26, 11:30 valandą įvyko šv. mi- sinį patarnavimą. Taipgi dėko- 
šios jų intencija, kurias atlaikė ju visiems už šv. mišias, gėles, 
sūnus kun. A. Kasperas. Taipgi pareikštas užuojautas, dalyva- 
buvo laikomos jų intencija, 8 vimą šermenyse ir laidotuvėse; 
valandą, mišios trečiadienį, dėkoju 
spalių 29, kurių metu giedojo Brasiui 
Moterų Sodalicijos Glee Club.

Lapkričio 9 dieną, 6 valandą 
: vakare, LAPC salėj, Kearny, į- 
ivyko vakarienė pagerbimui O-timtaučiai ilgai nepamirš( 

jos debiuto. Mums malo-i 
nu, kad p-lė artistė nesi-!

Kazys Keblis, su sūnum skambėjo darniai ir jau
dinančiai. Publika jautriai 
klausėsi iki vėlybos' nak
ties.

Tenka pažymėti, kad a- 
tidarymo žodį tarė BALF 
pirm. dr. Končius, o po 
koncerto toje pačioje salė
je dar buvo rodomos fil
mos iš Lietuvos gyvenimo, 
tremtinių buities ir BALF 
veiklos. Č.

Romu apsistojo: 45-40 S.
JĄV.Honore St., Chicago, III.

•• ■

gimi- bridge, Mass.
; Jonas Ralis, JAV pilie- 

Kar- tis, išvyko į Pittsburgh, 
1915 Pa., kame jis yra gimęs ir 

Broadway, E. Chicago, III. kame tikisi susirasti gimi- 
Pranas Masiulionis ap

sistojo: 2393 Niagara St., 
Buffalo, N. Y.

Dr. Antanas Milaknis su 
žmona Halina ir dukra Vi
talija apsistojo: 3513 N. 
Cicero Avė., Chicago, III. ko apylinkėje.

Vytautas ir Aldona Mo- Be giminių ir draugų at- 
šinskiai apsistojo: 3016 S. vykusius pasitiko Ona Va- 
79 St., Philadelphia, Pa. Jaitienė, kuri pagelbėjo su 

Kazys ir Ona Pareigiai formalumais, 
sun dukra Danute apsis
tojo: 46 Arthur Street, 
Brooklyn, N. Y.

Joana Paulikaitienė ap
sistojo: 208-30 Hollis
Avė., Queens Village, N. džia suprato, kad buvusie-' 
Y. iji nepriklausomais laikais

Antanina švarcienė, ap- paruošti teisininkai nėra 
sistojo: 851 E. 72 St., Cle- pakankamai gerai savo! 
veland, Ohio. darbui pasiruošę. Dabar

Antanina Švarcaitė su partija ir vyriausybė įsa- 
broliu Jonu apsistojo: 851 kė Vilniaus universitete 
E. 72 St., Cleveland, Ohio. padidinti studentų teisi-!

Stasys ir Julita Troja- ninku skaičių pirmuose 
nai su dukra Aukse laiki- kursuose iki 2500. Be to 
nai apsistojo New Yorko Vilniaus juridinė mokyk* 
apylinkėje. ia per 2 metu kursą pa-

Steponas Samatauskas ruošia liaudies teisėjus,' 
apsistojo pas anksčiau at- apskričių ir miestų proku- 
vykusią žmoną: 314 South rorus, liaudies tardytojus.

nes.
Benjaminas Germanas 

apsistojo laikinai 
Yorko apylinkėje.

Marija 11 Jacevičiūtė lai
kinai apsistojo Nevv Yor-'-

I

New
Amerikiečių Domejimasi
TrantUaK^tiprino

L.G.K.
TARYBINĖ LIETUVA 
SUSIRŪPINO TEISI
NIAIS REIKALAIS

amerikiečiai 
kuris į čią 

Amerikos
Dabartinė tarybinė vai-

Šios vasaros pabaiga į 
tremtinių gyvenimą įnešė 
gerų nuotaikų. Tai pada
rė pirmieji 
Baltramaitis, 
atvyko kaip
Katalikų Centro atstovas 
ir Devenienė. Ypač Bal- 
tramaičio parodytas dide
lis pasiryžimas pagelbėti 
tremtiniams šiandie yra 
didelė moralė parama, 

j Baltramaitis pasilieka čia 
| ilgesnį laiką ir todėl rei
škia tikėtis, kad ypač mūsų 
teisinė padėtis gal kiek 
pagerės. Baltramaitis lan-

4

1
1

1
2
2

sv. 14 Oz. H-Ckory 
Hame
sv. Bee* A Gravy 
sv. Sviesto

$7.50
sv. Tauky 
sv. MrltŲ 
SV. Cukraus

Klauskite apu* 
MILzI'disKA

44 sv.
Reikalinga Maisto 

Pakeli

$25,00

Klauskite Apie
AUKsCIAUSJ
22 sva-ų
Reikalingu 
Pake''

$15J0

SIŲSKITE DABAR
REIKALINGIAUSI MAISTĄ

Savo giminėm* ir draugam* LIETUVON 
GERIAUSIOS KOKYBES PRODUKTAI

Siuntiniai Yra Apdrausti ir Pristatomi 
Siųsk čekį ar money orderį 
NEW ENGLAND AGENT 

ESSENTIAL FOODS, Ine.
18 C'heJsea St., Everett, Mass.

TeL EVErett 1478

ko lietuvių stovyklas, su
sipažįsta su tremtinių lie
tuvių gyvenimu, renka a- 
pie juos medžiagą ir vi
sur, kur jis nenuvyksta y- 
ra lietuvių tremtinių gra
žiai priimamas.

Aukokite | Groator 
Boston Community 

Fondą
Philip H. Theopold, Greater 

Boston Community Fondo 1948 
vajaus pirmininkas, atsišaukia 

iį visus, prašydamas aukoti į 
į tą fondą, kad iki vajaus užbai
gos, trečiadienio, lapkričio 19 
d.. $6,600,000 suma būtų su
kelta su kaupu.

Jo šūkis: Don't give until it 
hurts — give until it feels 
good”.

šokti lietuvių šokius. Taip šokama “Blezdingėlė”, kaipo Lietu
vių Victory Dance sukėlė didžiausias ovacijas.

Šis įžymus asmuo atvyks į Bostoną ir lapkričio 30 d., Pat- 
rick. Gavin auditorijoj F ir 7th St., So. Bostone dalyvaus Tauti-Į 
nių Šokių Grupės parengime. Jis pašoks čia niekad nematytų' 
šių tautų šokius vilkėdamas jų kostiumus: 1) Piemenėlių Šokis— 
Lietuvių; 2) Jaunuoliai — Žydų; 3) Linksmos Vestuvės — Has- 
sidiškas — Žydų; 4) Heeia — Hawajų; 5) Ant Kupranugario —: 
Arabų iš Palestinos; 6) Komari — Punjabo Indusų (500 metų 
senumo) ir 7) Žinyčioje — Indusų Rituališką šokį. Kap.

POLYNA STOSKA PUIKIAI 
ATLIKO DEBIUTĄ METRO 

POLITAN OPEROJE
(Rašo specialus koresponden- .tišką soprano balsą SU vai- i 

tas — Pranas Bekampis) dyti yra retenybė. Ji buvo, 
, geriausia Elvira, kokią šis' Penktadienio vakare, * - . • „

lapkr. 7 d- New Yorko nuo Ma-!
Metroęlitan Operoje Po- £ MueUer di „ I
lyną Stoska (Stoskiute),
pirmą kartą dainavo Don-1 Mums, išeivijos lietu- 
na Elviros rolėje (Mozar- viams garbė, kad sušilau-! 
to) Don Giovanni operoje, kerne savo naujos operos 

i- 04 -1-4- • žvaigždelės. Polyna šutei-P-les Stoskiutes scenoje kg |fetuviams Sve.
pasirodymas aiškiausiai u_ ® ___;_x
liudijo, kad muzikos my
lėtojų tarpe ji turi begalo 
daug prietelių ir gerada- “^“Vešai skelbti, “kad 
nų. Nuolatinis rankų plo- 
jimas ir sveikinimas pa
rodė, kad ji gražiausiai 
atliko savo užduotį. Sce
noje ji pasirodė kaip tik
ra žvaigždė. Balso švelnu
mas ir mokėjimas išpildy
ti aukštąsias ir žemesnią- 
sias gaidas parodė, kad ji 
moka savo balsą gražiau
siai suvaldyti. Muzikos 
kritikai per kelias savai
tes prieš operos statymą 
spėliojo, kad ji, kaipo į 
nauja operos dainininkė, 
negalės pasiekti aukštųjų

ji yra lietuvaitė, gimusi iš 
lietuvių tėvų.

Panelei artistei linkime 
pasiekti viršūnės.

Netrukus Polyna vai
dins sekančiose operose: 
Tannhaauser, Siegfried, 
De Walkure, Louise.

Operos svetainėje matė
si daug lietuvių iš New 
Yorko, Nevv Jersey ir Ma
ssachusetts valstijų.

I

•i!į

* ! Knights of Columbus Statei' !

Atsišaukimas
“. • r iyingius oi voiuniDus oiatei’ •ga^ų. Tačiau ji visus nu- Jose!)h , Francjs aW.(i!

Stebino. įšaukė i visus narius, raginda- ' ’
Virgil Thompson, New mas juos remti Prezidento Tru-! [V II £11 JL iivVV įlieto JUUo Iclllll riCAlUtlllU HU’|i į

York Herald Tribūne mu- mano visame krašte Nationalj * 
zikos kritikas, rašė: “Jos Guard vajų, kad gauti 88,888•< 
balsas yra begalo gražus, vyrus į National Guard iki lap-j 
ir jos mokėjimas drama-kričio 16 d.

DEHNNT, KU
Spalių 1 d. mirė Povilas Ža

gas. Palaidotas iškilmingai iš 
Šv. Antano lietuvių par. bažny
čios Mt. Olivet kapuose. Laido
tuvėse dalyvavo daug giminių

Reiškiu nuoširdžią padėką

i mą.

laidotuvių direktoriui 
už malonų patarnavi-

Nuliūdusi 
žmona Ona Žagas ir 

duktė Donas.

Pristatome Alų ir Toniką
Mes turime 11-kos rūšių alaus ir įvairių tonikų. Mes alų ir i 
toniką pristatome vestuvėms, į namus, krikštynoms, parims ; 
ir piknikams. Patarnavimas skubus ir mandagus. Saukite:

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

220 E St., Tel ŠOU 8141, So. Boston, Mass.

Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims yra
SOUTH BOSTON CAFE

C
Į 258 W<

ž>

Vincas Balukonis, Savininkas.

lest Broadway,

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

giai patarnauja.

South Boston, Mks.
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Lietuvių Tremtiniu Gyvenimas
(Iia.?.o "Darbininko” korer.pon- dentar. Vokieti Joje St. Devcn?.)

■ Dalyvavo visoje eilėje pa
rodų. Tremtinių baleto te
atrui jis pagamino "Co- 

Į pelijąs” pastatymui deko
racijas.

parodoje išstatė 1 
darbus: akvarelę “Miške”/ 
aliejinį darbą “Procesija”! 

i ir aliejinį darbą “Pabėgė-
Žemutinių frankų vokie- •

čių dailininkų sąjunga! Lietuviai dailininkai tu- 
Wurzburge surengė didelę rėjo didelį pasisekimą. Pa- 
apžvalginę dailės parodą, rodos atidaryme dalyva- 

"" | meno 
ti per 150 vokiečių daili- profesorius dailininko L. 
ninku. Jury komisija leido Vilimo darbus aukštai į- 
dalyvauti tik 50 dailinin-! vertino 
kų, kurių 1

LIETUVIS DAILININ
KAS DALYVAVO VO

KIEČIŲ DAILĖS 
PARODOJE

kf tunus praNCCZŲ LAIKRAš- 
“ ‘ ” TIS GIRIA LIETUVI

DAILININM
Žinomas Lietuvos daili

ninkas V. K. Jonynas yra 
nupiešęs pašto ženklus 
prancūzų okupacinei Vo
kietijos zonai. Pašto ženk
lai yra keturių serijų ir 
labai meniški. Prancūzų 
laikraštis “Nouvelles de 
France” 620 n r. rašo, jog 
Hamburge įvykęs Vokie
tijos filatelistų suvažiavi
mas pripažino, kad lietu
vio dailininko V. K. Jony- 

Mokvvla, o no pašto ženklai yra na- 
Liudas Vili-; 1938 - 1939 m. studijavo tys gražiausi visose Vo

nias. Lietuvis dailininkas Vienos Meno Akademijoj, kietijos zonose ir vieni iš 
- pačių vertingiausių viso-

k;s pykusi’ fūktą je Europoje.

PRENUMERATOS KAINA:
Amerikoje metams __________  85.00
Vien* kart savaitėje metams.... 83.00
užsieny metams .... ......   85.50 Dvidešimt Penktasis sekmadienis po Sekminių (Lapkričio 16)
Užsieny 1 kart sav-Uj metama 83.50 EVANGELIJA: Mato 13, 31-35

DARBININKAS ! Anuo metu Jėzus pasakė minioms šitą prilyginimą: Dan- «.> _____ ______ _____
866 Brt*d*ę^phone 2^Uth Bo8ton* Ma“ &aus karalystė panaši į garstyčios grūdą, kurį žmogus ėmė ir parodoje norėjo""dalyvau- vęs vienas vokiečių

pasėjo savo dirvoje. Jis, tiesa, mažiausis tarp visų sėklų, bet už
augęs, didesnis už visas daržoves, ir iš jo darosi medis, taip kad 
dangaus paukščiai atskrenda ir gyvena jo šakose.

Jis pasakė jiems kitą prilyginimą: Dangaus karalystė pa
naši į raugą, kurį moteriškė ėmė ir įmaišė trijuose saikeliuose pripažinti tinkami 
miltų, kolei visa įrugo. doje buvo pakviestas da-'gimė

i Visa tai Jėzus kalbėjo minioms prilyginimais, ir be prilygi- Jyvauti ir Wurzburgo a-i apskrity je 
nimų jis jiems nekalbėjo, kad įvyktų, kas pranašo pasakyta pyiinkėse gyvenąs lietuvis Kauno Meno 

Buvo manyta, kad Maskva oficijaliai nepaskelbs šiais žodžiais: Aš praversiu savo burną prilyginimais, išpasa- dailininkas 
kovos prieš Marshallo planą, tik iškoliojus Amerikos kosiu nuo pat pasaulio įkūrimo paslėptus dalykus, 
“imperializmą”, apsimes neveiklia opozicija ir kovos 
tik paslaptingu būdu. Tačiau tikrenybėje Kremliaus 
Politbiuro viešai pasisakė, kad Sovietų vyriausybės 
darys viską ką tik gali, kad Marshallo planas nepa
vyktų. Tą uždavinį Politbiuro pavedė generolui A. A. 
Ždanovui, kurs tuojau pasisakė, kad Rusija visomis 
pajėgomis kovos prieš Amerikos užsimojimus. Tuo 
tikslu ragino ir visus Sovietų okupuotus kraštus taip 
pat prieš Marshallo planą griežtai nusistatyti.

Nauja Sovietu Žvaigždė ,........ ............ —..... * *................  įr pareiškė norą 
kūriniai buvo su dailininku susipažinti.

, Paro-! Dailininkas L. Vilimas 
* 1912 m. Mažeikių

1935 m. baigė

LEKCIJA: šv. Povilo Apaštalo laiško Tesalonikiečiams 
(1 Tęs. 1, 2-10)

Broliai: Mes visuomet dėkojame Dievui už jus visus, atsi
mindami jus savo maldose. Mes nuolat atsimename Dievo ir 
mūsų Tėvo akivaizdoje jūsų tikėjimo darbą, vargą, meilę ir iš
tvermę viltyje mūsų Viešpačiu Jėzumi Kristumi, Mnodami, Die
vo mylimieji broliai, jūsų išrinkimą, nes mūsų Evangelija atė-

štai vien? gražų rytą išvykta žmogaus 
pumpuras tapo žiedu, kurin byra pirmieji saulės spinduliai ir nu
tupia pirmoji bitė. Taip įvyko faktas, kurio vyksmo - augimo 
neįregistravo joks aparatas ir neįžiūrėjo jokia akis.

Mūsų pasakos seka apie paparčio žiedą, kuris pražysta tik 
vieną naktį per metus, ir kas jį randa, laimę randa. Deja, iki šiol 

jo pas jus ne tik žodžiais, bet ir su jėga, su šventąja Dvasia ir žied° neatrado joks laumius, ir jis tebelieka savo paslapty,
pilnu įsitikinimu. Jūs juk žinote, kokie mes buvome jūsų tarpe auK™as ir pražydimas neįžiūrimi žmogaus akiai.

Ždanovas bent tiek supranta, kad Europos tau- dėl jūsų. Jūs pasidarėte mūsų ir Viešpaties sekėjai, priimdami 
tos tai ne Rusija, kur žmonės dar caro laikais buvo žodį dideliame sielvarte šventosios Dvasios džiaugsmu. Taip jūs 
liepiami “klausyti ir negalvot”. Tą carų palikimą bol- pasidarėte pavyzdys visiems tikintiems Makedonijoje ir Akajo- 
ševikai uoliai palaiko ir paremia tokiu smarkiu tero- je. Nes, pradedant nuo jūsų, Viešpaties žodis pagarsėjo ne tik 
ru, kad Sovietijos piliečiai virto negalvojančiais auto- Makedonijoje ir Akajoje, bet jūsų tikėjimas į Dievą pasidarė 
matais. O jei kuris galvoja, tai patys savo minčių nu- žinomas ir visur, taip kad mums nėra reikalo ką nors apie tai 
sigąsta, nes Sovietų valdininkai mėgina įsibrauti į kalbėti. Nes jie patys pasakoja apie mus, koks buvo mūsų pas _
Žmonių galvoseną ir kartais mintis iŠ akių išskaito, jus atėjimas ir kaip jūs gręžėtės nuo stabų į Dievą, kad tamau- vi®11® žuvis, stūksos didžiausi buildingai, bet nebus ten nė vieno 
Bet Ždanovas nujunta, kad pavergtųjų kraštų gy- tumėte gyvajam ir tikrajam Dievui ir lauktumėte iš dangaus jo žmogaus, 
ventojai dar nėra tiek suterorizuoti. Jie dar gali sa- Sūnaus Jėzaus (kurį jis prikėlė iš numirusiųjų), kurs mus išgel-' J - - _
vistoviai galvoti ir labai nustebti, kam reikia boiko- bėjo nuo ateinančios rūstybės. j'
tuoti tokį Marshallo sumanymą, kurs jiems žada at
nešti ekonominį gerbūvį.

Tad Ždanovas jaučiasi priverstas paremti savo 
keistą reikalavimą pagąsdinimu, kad Amerika savo Kiekvienas gyvis auga. Tegu tas gyvis bus garstyčių grū- 
pinigais siekia pavergti Europą ir visą pasaulį. Toks das ar mažytis vabalėlis — jis auga. Jo augimas toks lėtas, 
gramozdiškas nonsensas bei nesąmonė gali išeiti tik toks nepastebimas, rodos, jo nė nėra. Ir kaip nustebusiai žiūri 
iš atbulai veikiančių bolševikiškų smegenų. O bet gi motina į savo sūnus ir dukras, kurie, tarytum, nematomai išty- 
yra žmonių, manančių, kad Ždanovas yra gabus, nes so- Girdėjau nuostabą vienos gausios šeimos motinos, kuri, ma- 
sugebėjo iškilti į viršūnes, nežiūrint dviejų stambių tydama savo dukras mokytojomis, sūnus — studentais, kun i-; 
politinių klaidų.^ ?ais- — džiugiai išsitarė; "Nejaugi tai mano vaidai’.?”

Pirmą klaidą jis padarė, pakurstęs Sovietų vy-

Augimui reikia gyvybės. Jei ji yra, išauga iš mažiausio grū
do didžiausias medis. Jei jos nėra, lieka amžiam tūnoti didžiau
si akmenys bei uolos. Ta gyvybė ir yra ta nuostabi jėga, kurios 
dėka atsiskleidžia įvairiausios viešpatijos. Tai, tarytum, nema
tomas variklis (motoras) judinąs visą gyvenimą. Atimk jį, ir 
visas margas gyvenimas liks vienas lavonas. Tada švies saulė, 
bet neprašys nė vienas žiedas, tekės vandenys, bet neplauks nė

PROF. M. BIRŽIŠKOS 
ATSIMINIMAI

Prof. Mykolas Biržiška, 
vokiečių okupacijos metu 
buvęs Vilniaus universite
to rektorius, lietuvių 
tremtinių spaudoje spaus
dina atsiminimus apie Vil
niaus universiteto veiki
mą nacių okupacijos me
tu. kaip vokiečių civilinė 
valdžia stengėsi universi
tetą padaryti savo įrankiu 
arba jį sužlugdyti, o stu
dentus išvežti į Vokietiją 
darbam.Kiekviena viešpatija, pradedanti augti, yra pilna gyvybės 

I ir jėgos. Ji yra kaip medis, kuris tvirtai įleidęs šaknis žemėn, 
! stiebiasi, šakojasi ir krauna žiedus.

Ji, kaip mažytė 
sėkla, nubyra žemėn ir iš čia pradeda savo ateitį. Pradėdama sa
vo augimą, ji yra menkutė. Savo ateitį pradeda jinai su dviem. Poniai V. 
trim... dvylika šakelių, kurios šakojasi toliau, kol užauga di- tą siuntinį. Esu tikras, kad esu 
džiulis medis. Tai Kristaus Viešpatija. Ji atėjo žemėn nepastebi- jau 57 iš tų laimingųjų trem- 
mai, augo nematomai ir tik pasirodžius didžiom šakom daugelis tinių, kuriuos Ponia aprūpina 
paukščių atskrido. savo sunkiais ir turtingais

Medis sensta ir lūžta, bet Kristaus Viešpatija nesensta. Ji siuntiniais. Jie moraliai ir me- 
gais, — džiugiai išsitarė; "Nejaugi tai mano vaidai'.?” nuolatos pilna gyvybės, ji yra pati gyvenimo pilnybė. Ji yra džiaginiai palengvina taip sun-

Augimas yra kažkas paslaptingo. Jokia akis neįžiūri jo pajėgi augti dieną ir naktį, šakodamasi visuose žmonėse. Tie kų ir vargingą tremtinių gyve-
riausybę įsivelti į karą SU Suomija. Tas karas galų vyksmo. Štai pumpuras. Jame glūdi sukrautas žiedas, kuris kro- žmonės ateina ir praeina, kaip ir visa kita gyvenime, tačiau nimą.
galę buvo laimėta^ bet jis padarė rusams labai daug vėsi dienas ir naktis, kol pagaliau pasiruošė išvysti saulę. Bū- Kristaus Viešpatija nepraeina — ji lieka augti, nes jos augi- Dar kartą dėkoju ir linkiu
nuostolių ir labai žemai nustūmė raudonosios armijos damas dar uždarytas, kantriai laukia momento atsiskleisti. Ir mas eina iš amžinybės, per amžinybę. į amžinybę. Dievo palaimos visuose darbuo-
garbę. Mažytė Suomija taip negailestingai bolševikus ------------------------------------------------------------------ I Niekas negali pakirsti Kristaus Viešpatijos augimo. Gali se. Izid. Valančius,
pliekė, kad pradėta abejoti, ar Rusija kada nors tą jis galų gale apgynė, bet ten žuvo virš milijono neko- nelabasis nubaidyti paukščius nuo tos viešpatijos medžio, gali Memmingen - Fliegerhorst. 
karą laimės. Vos-vos laimėjo. Ždanovas, kaipo di- vojančių žmonių. Viešoji Sovietų opinija gerokai ant užgauti jo šakas, bet niekas negali pakirsti jos augimo. Kiekyje-, --------------------
džiausiąs į tą karą kurstytojas, turėjo nukentėti, bet jo šnairavo, bet po kurio laiko jis vėl aukštyn iškilo, nas, kuris užsimoja tokiam kirčiui, pataiko tik save, nes dūžis ■ Dabar yra vedamas Ben- 
išsisuko. Tik nežinia, ar savo gabumais. Manoma, kad Dabar jis ryžosi viešai išeiti prieš Marshallo pla- atšoksta atgal, o neįžvelgiamas Viešpatijos augimas lieka. Jis dro Amerikos Lietuvių 
jam kaip tiktai padėjo ta aplinkybė, jog rusai, taip ną. Jei padarys trečią klaidą, t. y. jei plano nesuar- tvirtesnis už visus kirčius ir amžinesnis už visus žemės žmones, šalpos Fondo vajus. Dirb- 
prastai prieš suomius pasirodę, įtikino Hitlerį be ato- dys, tai spėjama, kad jam sunku bus beiškilti. O jei G- kime
dairos manyti, jog juos taip greitai ir lengvai sumuš, suardys, kas tada? Kai kurie mano, kad jis bus Sta-
kaip kad lenkus sumušė. lino įpėdinis. Bet gali būt ir kitaip. Kai tik Stalinas sekmadienių evangelijas ir jas paaiškinančius straipsnius, šian- niams.

Antrą klaidą Ždanovas padarė tada, kai vokie- pamatys kad Ždanovas per aukštai kyla, tai jis, nors dien tuos straipsnius baigiame. Religinis skyrius “Kristaus švie-
čiams puolant Leningradą, jisai atsisakė iškraustyti už Staliną kelioliką metų jaunesnis, gali gyvas nesu- so>” tačiau lieka ir toliau. Jame skaitytojai kiekvieną penkta
is to miesto nekovojančius gyventojus. Leningradą silaukti tiek pageidaujamos įpėdinystės. K. dienį ras gražių dorinių ir religinių minčių.

I MPPARATGTAMAę AT TCTMA^ ? Tokia viešPati> yra Kristaus karalystė. L^II_jX / b1J/>±vJA/>LVAZ>O ziU VJAIVaz&O sėkla, nubvra žemėn ir iš čia Dradeda savo ate

Red. prierašas. Pernai lapkričio vidury pradėję spausdinti

K. dienj ras gražių dorinių ir religinių minčių.

AČIŪ!
širdingiausiai dėkoju Gerb.

Šimkienei už prisiųs-

ir aukokime per 
BALF’ą Lietuvos tremti-

Meilė pridengia nuodė
mių daugybę, šv. Paulius.

J. švaistas.

Fragmentas iš romano
Staiga, netikėtai Butkūnų apylinkę suk

rėtė didžiausia sensacija. Aprimusiam be
veik monotoniškam užkampy, kartkartėmis 
padilginamam savotiško gyvenimo gandais 
arba fronto staigmenomis, tai buvo tikras 
savo vietos stebuklas.

— Šinkūnas Jonas grįžo...
— Negali būti...
— Jau matę...
— Kas?
Ir pranešėjas ir klausinėto jas apie tai kal

bėjo taip tyliai, taip baimingai, lyg bijodami, 
kad toji džiugi viltis nebūtų tuščia, kad ji 
bematant nesprogtų, kaip muilo burbulas.

Kiekvienas, apie tai išgirdęs, būtinai pats 
stengėsi pamatyti ir prašnekinti sugrįžusį. 
To momento laukė su ypatingu smalsumu ir 
savotišku šiurpuliu.

Tai buvo taip keista ir nepaprasta, lyg po 
kiek laiko tikrai miręs ir gerai užkastas la
vonas staiga atsikeltų iš kapo, vaikščiotų ir 
kalbėtų, kaip gyvas.

Toks didelis visų nusistebėjimas savaime 
suprantamas buvo, nes tai dar pirmas atsiti
kimas, kad iš ten (visų įsitikinimu — vis 
tiek lyg po mirties) sugrįžtų žmogus. Ligi 
šiol dar niekas niekur apie tai nebuvo girdė
jęs. O tokios žinios, nors ir iš lūpų į lūpas, 
bet plinta ne prasčiau, kaip radijo bangomis.

Pats Šinkūnas pirmomis dienomis iš tik
rųjų atrodė kaip ir nebe šito pasaulio žmo

gus. Jo kalba buvo lėta, tingi, lyg priversti
na; judesiai — nerangūs, bevališki; žvilgs
niai — uždari, kažkur nugrimzdę.

Iš pradžių apspito jį tik artimieji. Čia jis 
bendrais bruožais informavo, vos spėdamas 
atsakyti į beriamus ir besikryžiuojančius 
klausimus. Vėliau rinkosi pažįstami ir nepa
žįstami, norį patirti apie savuosius ir, ap
skritai, nors iš nuotrupų sudaryti sau nuo
monę, kas atsitiko su suimtaisiais, išplėšus 
juos iš namų, ir koks likimas laukia jų to
liau.

Šitie paskesnieji, jau daug ką iš Šinkūno 
išgyvenimų nugirdę, buvo daug ramesni ir 
santūresni. Su jais ir pats Šinkūnas daug ra
miau šnekėjos. Kartodamas tuos pačius da
lykus, jis visada įterpdavo naujų išgyveni
mų, būdingų smulkmenų, kitų, bendrojo liki
mo dalyvių įspūdžių. Greta patikimų, siau
bingų pasakojimų atsirasdavo ir visai anek
dotiškų įterpimų.

Įdomu būdavo ir tam pačiam žmogui ke
lis kartus Šinkūno pasakojimų pasiklausyti. 
Beveik kiekvieną kartą jis pasirodydavo 
naujas ir kitoks. Dažnas nusistebėdavo: “Jei 
šis žmogus per tokį trumpą laiką tiek daug 
patyrė, tai ką gi išgyvens ir papasakos tie, 
kurie sugrįš už metų, už kitų?..

Šinkūnas į namus pargrįžo apie vidudie
nį. Tuojau pastebėjo jį Adomonio šeiminin
kė — Saliute. — Ji galvatrūkčiais, uždususi 
įsirito į valsčiaus raštinę ir, niekam nieko 
nesakiusi, įšniopštino pas Adomonį.

Buvo tik du žodžiai:
— Šinkūnas grįžo...
— Senis?!
— Taip...
Kaip bombai sprogus išlėkė Adomonis ir,

vos susilaikęs prie sekretoriaus stalo, vienu 
atsidusimu iškvėpė:

— Jei bus skubus reikalas, aš būsiu pas 
Šinkūną arba namie...

Daugiau nieko nebesuskubo vikrusis se
kretorius paklausti. Kai jis atsigodėjo, Ada- 
monis jau tolokai pašuokom movė. Visa raš
tinė keistai sužiuro ir nustebo. Sekretorius 
vis dėlto suspėjo gatvėj prisivyti atsilikusią 
pailsusią Saliutę.

Jis irgi uždusęs paklausė:
— Kas čia yra? Kas čia dabar atsitiko?
— Šinkūnas Jonas pargrįžo.
— Kurį bolševikai buvo išvežę?
— Nugi.

To jau užteko, kad ši žinia žaibiškai ap
lėktų visą bažnytkaimį.

Bematant nuskubėjo pas Šinkūną Nakie
nė, netrukus atsirado ir Paežerių Rimonis — 
malūninkas. Beveik tuo pat metu atšlamėjo 
vienplaukis klebonas, palaida drybsinčiais 
skvernais sutana. Susirinko ir daugiau kai
mynų — vyrų ir moterų.

Prasidėjo viskas ilgais nusistebėjimais ir, 
rodos, tokiais naiviais netgi, tarytum, kvai
lais klausimais.

— Tai gyvas?
— Sakyk, dar gyvas?
— Ir sveikas, kaip matau?
— Ištrūkai?
— Paleido?
— Pabėgau...
— Negali būti?!
— Iš tokios sargybos?
— Vadinasi, galima buvo dar pabėgti.
— Na, o kaip kiti?
— Kaip kiti?!
— Ar daug pabėgo? j

Vienas per kitą šokinėjo, vienas su kitu 
lenktyniavo klausdamas ir beveik tą patį 
kartojo, nes kiekvienas, matyt, tą patį siel
vartą turėjo.

Šinkūnas, neramus, išvargęs, karštligiš
kai degančiom akim abiem alkūnėm atsirė
męs stalo ir delnų rieškučiose parėmęs pa
smakrę, sėdėjo krikštasuolėj. Iš dešinės pri
sišliejo klebonas, iš kairės — Adomonis. Ša
lia Adomonio klausėsi Algirdas, Šinkūno sū
nus. Jis nieko neklausinėjo, tik tiriamais 
žvilgsniais sustodavo čia prie tėvo, čia prie 
kitų.

Priešingoj galustalėj sėdėjo Nakienė. Ji 
irgi nieko neklausinėjo, tik svajingom išplės
tom akim visu atsidėjimu žiūrėjo į Šinkūną. 
Ką ji galvojo ir ką pergyveno, vargu ar jai 
pačiai buvo aiškiai apčiuopiama. Ji atrodė 
pasyvi ir pasidavusi savo pasąmonės banga
vimui. Retkarčiais, tiesa, ji krusteldavo, lyg 
nubusdavo — čia pažvelgdavo į smarkiau į- 
sikarščiavusįjį, čia toli toli nusekdavo pas
kum savo žvilgsnį, nuklydus) už lango.

Kiti susirinkusieji buvo išsidėstę apie 
stalą šonuose.

Po paskutinių klausimų Šinkūnas, kiek 
palūkėjęs, lyg apsigalvodamas, atsakė:

— Ne, nedaug. Norėjo daugelis, bet tik 
keturi tepabėgo.

— Visiems pasisekė?
— Ne. Tik du išliko gyvi.
— O kas tokie?
— Nagi aš ir dar toks Vanagas iš Ragu

čių. Bet jūs jo nepažįstat ir vargu ar teks 
kada nors pažinti. Tai buvo aukso žmogus. 
Ir mirsiu neužmiršiu. Kad ne jis, vargiai ir 
aš bebūčiau išlikęs gyvas...

(Bus daugiau)
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Bendras Amerikos lietu-’tetuose lietuviai studentai 
vių darbas, 
srityje, yra 
svarbus. ‘bo Kni
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me radau verkiančią irto- siela atsidavęs Stalino i* 
rijos mokytoją. Ji ėmė pa- dejoms. Šis parsidavęs 
šakoti, kas buvo šią naktį lietuvis apžvelgė klasę ir 

mi-ion miootoiv tarė: “Julija Bišmanaitė, 
Genė Švėgždaitė, Teodo-

BBBS-

atstovybių
paskelbti spaudoje Euro
pos tremtinių studentų 
centrinės atstovybės įga
liotinio Amerikoje Bro
niaus Budgino.

3. Chicagos BALF aps- 
Illinois

ypač šalpos turi išsirinkę savo valdy- 
nepaprastai bas iš visų pažiūrų stu- 

Bet koks tokio dentų, kurios gautas au- 
bendro darbo trukdymas kas iš Amerikos teisingai 
ir visuomenės klaidinimas padalina. Tokių studentų 
yra neleistinas.

Vienas tokių neleistinų 
reiškinių bendro darbo 
srityje yra Chicagoje. 
Šiais metais Chicagoje į- 
steigtos ir pasivadinusios 
garbingu "Žiburėlio” var
du draugijos valdyba ir krities valdyba, 
jos pirmininkas p-nas M. Valstybės BALF vajaus 
Gudelis varo Chicagoje komitetas, lietuvių stu- 
viešą vajų lietuvių trem- dentų centrinės atstovy- 
tinių studentų varpininkų bes įgaliotinis Amerikoje 
Vokietijoje šelpimui. Šį Bronius Budginas ir eilė 
grupinį darbą p. M. G. pa- kitų bendro darbo veikėjų 
teisina kaltindamas BAL- pareiškė nepasitenkinimą 
F’ą už nepakankamą šel- Chicagos ‘Žiburėlio’ drau- 
pimą varpininkų studentų gijos valdybos ir jos pir- 
Vokietijoje. mininko p. M. G. pradėtu

lietuvių visuomenės ben
dro šaipos darbo skaldy
mu.

Net "Žiburėlio” auklėti-

Tūlą popietį einant viena Chicagos gatve praeiviai pastebėjo mažą, 
16-kos mėnesių vaikutį, kuris taip gudriai mokėjo patraukti dėmesį į 
save būrio balandžių, kad praeiviai sudarė lyg kokį parados stebėjimą.

Verkiantieji Traukiniai
1. P-nas M. G. aiškina

(žiūr. “Naujienos” spalių 
22. 1947), kad varpininkai 
studentai (vadinami e j i 
pažangieji) "savo kraštą niai taip pat pareiškia ne-
ir gyventojus labiau myli pasitenkinimą, kad keli 
negu kiti”. Kaip ten bebū- siauri žmonės panaudoja 
tų, tačiau tai dar nereiš- buvusios garbingos “Žibu- 
kia, kad dėl to jie turi ne- rėlio” organizacijos ir jos 
siskaityti su bendruoju veikėjų vardą bendro <iar- 
šalpos darbu. bo ardymui šiuo nepapra-

2. Toliau, p. M. G. parei- stai mūsų tautai svarbiu 
škia spalių 30 d. 1947, momentu.
"Naujienose”, kad nerei-’ Nemanyčiau ,kad p. M. 
kia erzinti vieną visuome- G. nori paskatinti visas 
nės dalį prieš kitą. Tačiau grupes suorganizuoti ko- 
"Žiburėlio” valdyba, prisi- kį tuziną partinių šalpos 
dengdama visų lietuvių draugijų Chicagoje ir pra- 
tremtinių studentų ir dėti atskirus viešus vajus, 
moksleivių vardu, kreipia- tuo būdu griaunant BAL- 
si į Chicagos lietuvius ir F’o 
jų organizacijas ir gautas BALF padaro klaidų, tai 
iš jų aukas siunčia tik kiekvieno lietuvio pareiga 
varpininkams studentams, prisidėti prie tų klaidų a- 
Tokiu melagingu prisi- titaisvmo, bet visai neleis- 
dengimu aukos jau gautos tina visuomenę klaidinti 
iš keliolikos lietuvių biz-- ir bendrą šalpos darbą 
nierių .iš 9 Wardo Demo-jgriauti, 
kratų Klubo (žiūr. “Nau-‘straipsniai 
jienos” spalių 27 d., 1947). stiprinimo 
dar laukiama iš Dariaus - visiems 
Girėno posto ir kitų lietu- dingi i

. I konstruktyvios
gražiau elgiasi bingos kritikos pagelba 

Stu- galima daug ką pagerinti 
kitos lietu-iir daugiau nuveikti.

Povilas Baltis.

šalpos darbą. Jei

Diskusijos ir 
bendro darbo 

reikalu mums 
> yra be galo nau- 
ir pageidautini. Su 

ir kūry-vių organizacijų.
Daug

Chicagos Lietuvių 
dentų klubas, 
vių organizacijos ir pavie-| 
niai asmenys, siųsdami vi-Į 
siems studentams pagelbąi 
nežiūrėdami pažiūrų skir-llingi gerų pavyzdžių, negu 
tumų. Vokietijos universi-lkritikų. Joubert.

Žmonės daugiau reika-

KALBANT

TELEFONO NUMERAVIMO PLANĄ
IN BIALING”

tik pakeisk .skaitlines vietoje trečios 
raidės centralinio ofiso vardu.

KAIP RISTI RĄSTUS
NAUDOTI SAU)

; operatorką. tik pridėk skaitlinę 
centralinio ofiso vardan.

Sis rūme: laviino pianas įsigalios nuo tos die
nos. kada gausi naują telefono directory. Pa
žiūrėk numerius, nes kiekvienas centralinis 
pavadinima Didžiame Bostone yra paliestas.

NIW ENCUNO TELEPHONE & TELEGRAPH CONPANY

M//,.

atsitikę mūsų miestely. 
Pasirodė, kad, be man jau 
žinomo vokiečių kalbos ra Švėgždaitė ir Jonas Mi- 
mokytojo, suimta dar jos nius areštuojami. Prašau 
kolegė, taip pat istorijos sekti paskui mus!” Ir tris 
mokytoja, ir daug mieste- septyniolikmetes mer- 
lio gyventojų, ypač iš in- gaites ir vieną aštuonioli- 
teligentų tarpo, ir jie visi kametį berniuką jie išsi- 
nuvežti į stotį ir subrukti varė į stotį ir susodino 
į gyvulinius vagonus, ku- jau į prikimštus vagonus, 
rie jau seniai parengti Egzaminas vyko toliau, 
stovėjo stoty ir kurių pa- bet jau per daugelio moki- 
skirtis tik dabar paaiškė- nių skruostus riedėjo aša- 
jo. Netrukus atėjo dar ke- ros, ir kai kurie iš egza- 
li mokytojai. Jų veiduose minatorių šluostėsi akis, 
atsispindėjo baimė ir nu-, 
siminimas, nes niekas ne-' 
buvo tikras, kad ateinan
čią naktį nebus kuris nors 
iš jų suimtas. Kai visi 

■ mokiniai buvo susirinkę, 
prasidėjo egzaminas. Iš- 

; egzaminavus kelis moki
nių, staiga atsivėrė klasės 

; durys, ir triukšmingai įsi
veržė keli ginkluoti rusų 

jų 1

i Vagonai stovėjo stotyje 
kelias dienas, per kurias 
vis buvo renkami iš apy
linkių stambesnieji ūki
ninkai ir sodanami į va
gonus, apie kuriuos dieną 
naktį zujo gausūs sargy
biniai. Per tas kelias die
nas buvo surinkti visi 

_  matyti suimti žmonės;
....................... _ ""jų " tarpe sprukti Pavyko tik 
nazijos rūmų durimis sto- vienas lietuvis, smarkus daugeliui, 
vėjusį ilgą suolą, nusitem- komunistas, su kūnu ir (Bus daugiau)

Juozas Tininis Ii. Aš susiradau ties gim- enkavedistai*

(Enkavedistai pradeda medžioklę)
jpiau jį į alyvų krūmus, 
kurie augo ;

! kiemo kampe, ir ant jo at
siguliau. Palindau, kai 

s saulė jau buvo patekėjusi, 
" ir gimnazijos sargas atra- , 

kinėjo rūmų duris. Išlin
dęs iš alyvų krūmo, smu- i 
kau į rūmus ir, užsidaręs 
bibliotekos kambary, ė- 
miau laukti susirenkant 
mokinių, šiuo metu kaip 
tik buvo mokslo metų pa
baiga, ir aštuntoji klasė 
laikė baigiamuosius egza
minus. Ši diena buvo pas- 

Labai atsargiai, pakluo-! Jutimoji egzaminų diena, 
nėmis, slinkau jo buto^’ems buvo belikęs tik 
link. ------ : ■’ ' *
pastebėjau, kad jo kam- zaminas. Pradėjus rinktis 
bariuose šviesu. Ir kai mokiniams, aš nuėjau į

nu- 
pa- 
ne-

Tai yra paprastas, sumažinta kaina namams 
mortgyčių — panau jinimo planas.

gimnazijos !
* " i MŪSŲ

I

Tai atsitiko birželio mė- Praėjus valandėlei, aš 
nėšio vidury, pirmosios jau buvau už miesto, prie 
rusų okupacijos metu Lie- pat rugių lauko. Mano šir- 
tuvoje. Aš tada buvau dis ir kojos drebėjo iš bai- 
gimnazijos mo k y t o j u mės ir džiaugsmo, kad iš- 
šiaurės Lietuvos miestely sigelbėjau. Atsigavęs nuo 
Joniškyj. Iš daugelio Lie- uždusimo, nutariau eiti 
tuvos vietų ateidavo ži- pas vieną savo kolegą mo- 
nių, kad rusų enkavedis- kytoją, kuris su šeima gy- 
tai pradės didįjį valymą veno čia pat, priemiesty, 
sau nepalankių žmonių, ir pranešti, kad slėptųsi, 
bet nei aš nei mano drau
gai mokytojai nelabai no
rėjome tuo tikėti, nes ką 
rusai buvo laikę sau pavo
jingu žmogumi, tai jau 
anksčiau buvo suimtas
Tačiau toks mūsų many- mokytojų kambarį, kuria
mas skaudžiai mus apvy
lė.

Vieną vidurnaktį buvau ' 
pažadintas iš miego kaž
kokio triukšmo ir riksmo, 
kuris sklido iš mano šei
mininkų buto, ir netrukus 
išgirdau rusiškus žodžius: 
“Skubiai apsirengti! Mie
goti užteks, smetoniški 
šunes!” Tuojau supratau, 
kad šie žodžiai buvo tai
kyti mano šeimininkams, 
kurie buvo labai geri ir 
padorūs žmonės; vienin
telis jų nusikaltimas buvo 
tas, kad jie buvo turtingi: 
už miestelio turėjo 40 ha 
žemės. Jų vaikai — trejų, 
aštuonerių ir penkerių 
metų — balsu raudojo.

buto po elektros lempa 
ant stulpo pastebėjau ne
dengtą sunkvežimį, pilną 
suimtų žmonių: vyrų, mo
terų ir verkiančių vaikų. 
Aplink sunkvežimį vaikš
čiojo keli rusų sargybi
niai, laikydami parengtus 
šauti šautuvus, ant kurių 
blizgėjo durtuvai. Mane 
nupurtė baimė. Aš stovė
jau prisiglaudęs prie vie
nos liepos ir atidžiai ste
bėjau nelaiminguo sius 
sunkvežimy. Staiga iš na-, 
mo išėjo vyras ir moteris,’ 
kurie glėbiuose nešėsi po 
vaiką, susuptą marškose,! 
o paskui juos keli gink-, 
luoti sargybiniai. Supra-! 
tau, kad ir šį mano drau- 
'gą ištiko toks pat likimas, 

Mane išpylė šaltas pra- kaip ir mano šeimininkus.! 
kaitas. Skubiai apsiren- Netrukus sunkvežimis su’ 
giau ir pravėręs patamsy žmonėmis ir enkavedis-Į 
langą, iššokau į šeiminin- tais nuvažiavo tolyn. Aš 
kų sodą ir pasileidau beg- dar ilgai likau stovėti 
ti tolyn. “Stok! Stok!” iš- prie liepos ir parblokštas 
girdau šaukiant rusiškai galvojau, kas reiktų dary-' 
sargybinį; supratau, kad ti. Paskui grįžau vėl prie 
namas apstotas sargybi- rugių lauko ir truputį čia 
nių. Staiga nakties tylą pabuvęs, ėmiau slinkti į 
sode perskrodė keletas šū- kitą miestelio pusę, kur 
vių. Viena kulka prašvil- stovėjo mūsų gimnazijos 
pė man pro pat ausį. rūmai. Rytas dar buvo to*.

TIESIOGINIS MORTGYČIŲ 
SUMAŽINIMO PLANAS

i
Jei jūs planuojate pirkti namą ar atnaujinti da* i

■ i 
i

Į bar turimą mortgyčių, mes su malonumu ir be jo- 
! kių Jums abligacijų išaiškinsime visas smulkme*

Tačiau jau iš tolo vienas gamtos mokslų eg-'!

1

įsigyk AnglUkcri-LtetaTiškcĮ Žodyną
Engksh-Lithnsnian 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.

Užsakymus siųskite:
DARBININKAS

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

šiuojni siunčiame $...........ir prašome atsiųsti mums Angliš
kai - Lietuvišką Žodyną.

Vardas —......................... _........................... —
Adresas_____________ ________ ____ _______________

I

Inas. Pašaukite SOUth Boston 0379

- - —

Look For this seo! .. . 
your avide to the fintit!

range

• ••

Bet reikia turėti mintyje, kad pa
rodytas modelis nevisuomet galima 
gauti pas Gaso dylenus, bet jūs 
galite gauti panašų Gasinj pečių su 
“CP" antspauda su visais pana
šiais patobulinimais - patogumais.

GtRIAlSlAS PASIRINKIMAS tai 
modemiškas automatiškas verdamas 
pečius su antspauda “CP”. štai jis ir 
kiti nauji puikūs Gasiniai Į iečiai pa
daryti su antspauda “CP”, atatinka
mi standardams. Pamatyk juos, paly
gink jų grožį, taupumą, laiko sutrum
pinimą ir kitus įrengimus. Išspręsk 
kuris jums yra tinkamiausias “New 
Freedom Gas Kitchen”.

ihats laski. ctc«ner...
casier lo cook vvilli 
liillvauloinatic?

"" --------- d
i'

w &
--------------- -----------------------------

BOSTON CONSOIIOATIO GAS ««*•**••»
100 AkllNOTONST. HUtbard 7000 • Lotai Vfficc:

or Your Cooperating GAS Dealcr
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Vyras, Kuris Derėjosi Su Stalinu 
Ir Molotovu

Valstybės sekretoriaus Byrnes atsimi 
nimai iš kelionių į Jaltą, Maskvą, 

Potsdamą ir Paryžių

Koncerto Rėmėjai
rai, Molotovo sargybinis 
vistiek pasiliko, užimda
mas vietą iš kurios galėjo 
matyti duris visų penkių 
kambarių, kuriuose buvo 
įsikūręs Byrnes.

Ponia Byrnes išvyko va
karieniauti į viešbutį. Kai 
ji grįžo ir norėjo įeiti į j 
šeimos miegamąjį, rusų ■ 
sargybinis pakėlė rankas, 
ėmė purtinti galva, ženk- 
lan — nevalia. Ponia jam Į 
dėstė, kad čia jos kamba-J 
rys, kad jį paliko tik prieš I 
valandėlę laiko. Tačiau 
rusas laikėsi kietai — jis; 
USA atstovybės patalpo-1 
se neleido eiti į savo kam
barį tai aukšto amerikie
čio žmonai. Dabar ponia 
kreipėsi į MP (Amerikos 
karo policininką). Tik šio 
įsikišimas privertė rusą 
nusileisti. t
RAUDONŲJŲ PAŽADAI

I

Ką reiškia rusų pažadai! 
Byrnes pavaizduoja šito-! 

‘ dar 1943 me-j
tais Rusija, drauge su An-j 
glija ir Amerika, viešai į-j 
sipareigojo atstatyti Aus- 

! tri jos nepriklausomybę.
Jau eina trečias metas, 

_ : “išlaisvin- 
i nė nemano 

pasirašyti austrų taikos 
, kuri atstatytų 

pilną tos šalies nepriklau
somybę.

Štai dėl ko Byrnes ci
tuoja indėno posakį:
— Apgauk mane vieną 

kartą — gėda tau! Ap
gauk mane du kartus — 

i gėda man.
Prievartos metodus var-j J 

todami santykiuose su už-'v*mo svyravimo Ameri-

aiškiai pabrėžia, kad tiekATVIRAI KALBANT
Vienas iš daugiausiai Pini«°’ vert?'i Ra^- 

tarptautinių paslapčių ži-‘^“ nepriklauso. Vien Ste
nančiųjų vyrų yra buvusia i plotai atskirti nuo 
USA Valstybės sekreto-[Vokietijos ir pnskirti 
rius James Byrnes. Netlį?**"’ įvertinami 11 
aštuonis kartus paskuti- dolerių. Tos že
mųjų poros metų taikotar- J?™ Pertos prie 
Dvie iis vvko i Europa Lenkijos ,kad ji atsizade- kad 'Jaltoj K dėl Rusijos 180,000 kv. 
Potsdame, Londone ir Pa- Plot*’ e,s.a”^ 1
ryžiuje grumtųsi, derėtus, g?“ nu» 
su Stalinu ir Molotovu dėl’ 
naujos santvarkos pokari 
niame pasaulyje.

Savo atsiminimus jisai 
išspausdino knygoje — 
“Speaking Frankly” ( 
virai kalbant), ir šis vei
kalas dabar yra vienas iš 
labiausiai skaitomų Ame- derybose su Molotovu ir 
rikoje. Istalinu, gaudamas taipgi

aštuonis kartus paskuti-

-jBe to, Rusija dar gavo 
į i Karaliaučiaus sritis, o 

kiek fabrikų išplėšė, išsi- 
• vežė. Taigi Rusija jau ga-

_ vo reparacijų daugiau, kiu faktu: 
kaip už 10 bilijonų dole-

' i’rių.
Daug sykių dalyvavęs

P3,portu.s iš
KAI STALINAS PAŠA- pasiuntinių, 

tai įsitikino 
siekius:
— Sovietų 

stačiusi dominuoti 
poje.I

KE: “DIEVE DUOK”
Byrnes pasakoja, kaip 

ypatingai atkaklus dery
bose Molotovas. Dažniau
siai jo vartojamas žodis 
— “niet” (ne!).

Supratęs jo liniją 
Byrnes užėmė griežtą 
ziciją, ir — kartais 
davė nelauktai gerų rezul
tatų. Pasibaigus Potsda
mo konferencijai ] 
Stalinas iškėlė tostą už 
Byrnes, tardamas:

ir
po- 
tas

USA užsienio^.,; 
Byrnes tvir- , - - -
apie Rusijos ^tartle3.

Rusija nusi- 
Euro-

KAIP BOLŠEVIKAS 
PASTOJO KELIĄ 
PONIAI BYRNES

I

Laimėtojas. — Ronald Paasch iš VValnut, 
Ia., parodo savo riebiausią veršį už kurį gavo 
aukščiausj pripažinimą American Royal gyvos 
mėsos kompeticijos parodoje, Kansas City, Mo. 
Darbas visur prašosi, kad gautum norimą nau
dą.

Pro eilės metų pataika- liucijos 
___•____________ • a_____• RrJttOvil 

---- iiuuami oant^Aiuubu ©u. ___ — ~________ f ~~____ ’ 
pats sieniu, o taipgi vidaus gy- Pagaliau pasiryžo ne- 

venime, sovietų vadai su- besiduoti Rusijos apgau- 
pranta, kad yra daug as- dinėjama.

-- Mr. Byrnes dirbo kie->menų^ kurie norėtų jais
mūšy8 Jis mu^suved^prie nUSiR-^tytf tOR labaiį iviea geros vanos ame-

yra rod?r urpt“-„U1.A__ _7a n i tunuose santykiuose, ma-būdamas Paryžiuje iš Sio B s ejj.
Byrnes nutarė pasikviesti kimn.

APIE “VETO”
Kiek geros valios Ame-

siekėme svarbių nutari
mų. _ ___ ______

Prez. Trumanas išreiš- vakarienės Molotovą, Vi-i*™^- Drjpmėme ta dės- 
«‘.a s*™ Sinskį ir Pavlovą. Prieš t,H kadS \utų

Taryboje nutarimai turi 
būti priimami vienbalsiu 
sutarimu. Mes niekada ne
manėme, kad šis vertin
gas dėsnys bus vieno Ta
rybos nario panaudoja
mas savo pažiūras pri- 

, - , . ’lmesti visiems kitiems.
P1®. v*skuo buvo Pa'iMes to nesitikėjome, nes 

tenkinti. Tą vakarą su so-imes buvome tikri, kad vi- 
vietų svečiais atvyko ir jų si mes esame to

trys didieji susitiks Va-, paūgimą j
šingtone. 'viešbutį, kur buvo įsikū-

— Dieve duok, — atsilie- j^gį USA delegacija, atėjo 
pė Stalinas. Byrnes tą 
Stalino posakį užrekorda- 
vo savo atsiminimuose, 
tačiau bedievio diktato
riaus žodis nieko nereiš
kia.

sovietų saugumo karinin
kai ir paprašė parodyti 
patalpas, kur bus vaka
riene. Byrnes sekretorė 
aprodė patalpas. Atrodė

DEŠIMTIES BILIJONŲ 
ISTORIJA

Rusija vis nori išsiderė
ti 10 bilijonų dolerių iš 
Vokietijos kaip karo nuo
stolių atlyginimą. Byrnes

saugumo karininkas. Jis 
Molotovą lydi visur, kur 
tik šis eina. Nors kiekvie
name salės gale stovėjo 
USA karinės policijos vy-

— Faktas pasilieka fak
tu, — rašo Byrnes, — kad 
Sovietams tikslas pateisi
na bet kokias priemones.

CARŲ PRAMINTAIS 
TAKAIS

Gi jų tikslai:
— Nežiūrint rusų revo-

vienašališkai (—užgrobi
mais ir t. p.).

Byrnes 
buoniškos 
čios būtų 
Saugumo 
čią prie Jungtinių Tautų): 
— Tos Tarybos įtaka I- 

rano nepriklausomybės 
prievartingumo,) atstatyme—žinoma. Grai- 

diplomat i j o s ki jos neliečiamumą saugo 
_ ‘__ i "i esančioji Saugumo

siūlo, kad gro- 
Rusijos užma- 
apvaldytos per 
Tarybą (esan-

bolševikų 
siekimai labai mažai tesi- ten 
skiria nuo carų siekimų... Tarybos Tyrinėjimo komi-1

Byrnes atkreipia dėme- sija. Britų ir prancūzų ka- 
sį, kad nuo 1939 m. bolše- riuomenės buvo atitrauk- 
vikai padidino savo terito- tos iš Sirijos ir Libano 
riją 300,000 kvadr. mylių, paklausant Saugumo Ta- 
taip, kad dabar Sovietų rybos nuosprendžiui. Teri- 
Sąjunga užima 8,455,939‘torinių ginčų išsprendi-

“Darbininko” metinis koncertas įvykęs spalių 19 
d. praėjo su dideliu pasisekimu. Tai buvo tikra dainų 
šventė. Koncerto pasisekimui labai daug prisidėjo 
LDS nariai, “Darbininko” skaitytojai ir šiaip kiti 
“Darbininko” prieteliai ir ręmėjai, paremdami jį fi
nansiniai.

Prieš koncerto visų rėmėjų vardų nesuspėjome 
“Darbininke” paskelbti, tai - gi tą atliksime, kad ir po 
koncerto.
Jurgis Petukauskas, Scranton, Pa. . 
M. Karčiauskienė, Dorchester, Mass. 
A. Norkus, Brockton, Mass................
O. Siaurienė, Mattapan, Mass............
Antanas Zaveckas, Cambridge, Mass. 
S. Klepiackas, So. Boston, Mass. ... 
Mrs. A. Šikšnius, Hillside, N. J. ...
J. Jasinskas, Cambridge, Mass. ...
K. Naudžiūnas, So. Boston, Mass.
M. McKay, Stoughton, Mass.........
J. Biknius, Chicago, III....................
Mrs. S. Nevera, Dorchester, Mass.
K. Miglinas, Thompsonville, Conn.
Mrs. A. Ramonofsky, W. Hanover, Mass. 
Mrs. Valantukas, So. Boston, Mass.............
Mrs. John Sharka, Dorchester, Mass..........
P. Vičiulis, Hamtramck, Mich......................
J. Dobilas, Cambridge, Mass.......................
Mrs. M. Valatka, Hyde Park, Mass..............
Stephen Contons, So. Boston, Mass............ .
Mr. Joseph Voega, Dorchester, Mass..........
Magdalena Plenskienė, So. Boston, Mass. 
Stanislaus Dilidinas, Cambridge, Mass. 
A. Andrunas, So. Boston, Mass..............
Edward Shatas, So. Boston, Mass.........
V. Jonušas, Brighton, Mass................... ......
Pranas Kokauskas, Brockton, Mass. .......
Mrs. Kuras, Nonvood, Mass.........................
V. Naujokaičiūtė, Norvvood, Mass. ..._......
Mrs. Ona Kurpalis, Gary Indiana ...........
Mrs. Antanėlis, So. Boston, Mass...............
VI. Brazauskas, So. Boston, Mass..............
E. Galvidienė, So. Boston, Mass.................
Joseph Kunsezka, So. Boston, Mass..........
Morta Latvinskas, So. Boston, Mass..........
A. Gurskienė, So. Boston, Mass.................
A. Paulauskas, So. Boston, Mass.................
J. Pakarklis, Norwoow, Mass.....................

Ligmalis, So. Boston, Mass.....................
Svagzdis, So. Boston, Mass.....................
Jackmauh, So. Boston, Mass. ..............

R.
U.
V.kvadr. myliy plotą (čia mas tarp Prancūzijos irjR[ pieškus goston fįass
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JmniaHsia LSctuviiSį 
Sesėm Kongregacija 
hale Jisg Pagalbos
Skelbiamas Nekalto 
Prasidėjimo Seserų 

Vienuolyno Naujosios 
Koplyčios Statybos 

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

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

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

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

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

Aukas prašome siųsti:
Immaculate Conception Convent 

R F. D, 2, Putnam, Conn.
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paties noro — kaip grei
čiau atstatyti taiką.

Tačiau:
— Pasaulis neleis, kad 

viena tauta vetuotų taiką 
pasaulyje.

Ir už tat Byrnes skatina, 
kad jeigu SSSR geruoju 
nesutiks atitraukti 
kariuomenės i 
kietijos, Jungtinių Tautų 
Saugumo Taryba turi pa
vartoti visas priemones 
Rusiją priversti tą pada
ryti, nors tai pareikalautų 
ir pačių paskutiniausių 
priemonių (—karo).
SSSR DĖSNIS: TIKSLAS 

PATEISINA PRIEMO
NES

I

. , ... o- < - -a T 'i icanuo, ou. Dustuii, mass. ............neįskaitomos nebaigtos 1- Siamo, bei greitas Jugo-[A Pivar Mattapan, Mass...........
jungti valstybes, kaip Ru- slavijos prisitaikymas !A Galinausk^ N. Cambridge, Mass. 
muilija, Bulgarija ir kt.). prie USA reikalavimų dėl,g ch Šo. Boston, Mass...........
Sovretų Sąjunga dabar musų lėktuvų užpuolimo, yj Zicka, Dorcheste Mass........
beveik pasiekė ribas, ku- yra vis i-------J----  -----
rias buvo turėjusi caristi- Saugumo Tarybos veiki-' 
nė Rusija savo didžiausio mas padėjo taikiu keliu iš-i 
išsiplėtimo metu.
STALINO JUDOŠIŠKAS
GRAŠIS UŽ SUVALKŲ

TRIKAMPĮ
Byrnes pašvenčia porąl 

puslapių nupasakoti, kaip

spręsti susidariusią pade-1 
tį.

i TARPTAUTINIO BEN
DRADARBIAVIMO

SABOTAŽAS
Sovietų Sąjunga jaučia, 

1939 m. Sovietai derėjosi tarptautinės (ne jos 
su Hitleriu dėl Lietuvos ir kontrolėje esančios) or- 
kitų Baltijos valstybių. Ir ganizacijos gali būti khu-i 
po galutinų derybų Suval- J08 imperialistiniams 
kų trikampis buvo palik- 
tas Vokietijai. Tačiau jį 
okupavo raudonoji armi
ja. Hitleris i 

savo ir Sovietų Sąjunga paga-

i

Sąjunga tepriklauso tik 
tarptautinei sveikatos or- 

užprotestavo ganizacijai,

iš rytų Vo- liau sutiko Hitleriui sumo- tarptautinių

Byrnes primena savo
kaip Molotovas

", bet ji sabo
tuoja, neprisideda prie šių

‘ i sambūrių: 
keti 31,500,000 markių už “aist° .ir žemdirbystės; 
tą plotą Tarptautine Darbo orga-

Judošiškas grašis sumo-Jungt- Tautų 
ketas prekiaujant išplėš- Auklėjimo, Mokslo ir Kul
tomis, vogtomis žemėmis! ‘uros organizacija; Tarp- 
Dviejų broliukų, diktato-taut,ne Civilines Aviaci- 
rių darbeliai! iĮ?8. organizacija; Tarpiau-

itmis Bankas Atstatymui 
KITI — SUSITARIMAIS, įr Pažangai: Tarptautinis 
SOVIETAI — UŽGROBI- Monetų Fondas; Tarptau- 

MAIS tinė Pabėgėlių organizaci-
Kalbėdamas apie terito- ja ir Tarptautinė Preky- 

rinius pakeitimus Byrnes bos organizacija, 
pabrėžia: ! Prie šių visų tarptauti-

— Ir kitos vyriausybės nės gerovės

MAIS

knygoje,
Potsdame pripažino, kad 
Chiang-Kai-Sheko vyriau

sybe yra vienintelė gali- ieško naujų žemių: Pran- Rusija savo 
ma vyriausybė Kinijoje ir cūzija nori Saaro. Graiki- deda, 
kad Kinijos korilunistaijja norėtų prisijungti Epi-į 
visai nesą komunistais. Tą rą. Olandija trokšta gauti perializmo 
Byrnes priminė ir Stali
nui.

Tačiau raudonųjų vadų 
pareiškimai tos pat ver
tės kaip ir nacių: sovietai 
remia savuosius, komu
nistus, Kinijoje ir deda vi
sas pastangas sužlugdyti 
Chiang - Kai -Sheko vy
riausybę,

Nežiūrint
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™ilTlWalter Balutis, Dorchester, Mass...................
Ona Jansonis, So. Boston, Mass......................
Mary Žukauskas, So. Boston, Mass.................

j M. Svirskas, Brockton, Mass..........................
Antanas šapalys, So. Boston, Mass.................
Mary Deriskavich, Du Bois, Pa.....................
Mrs. Mary Pishkin, Cambridge, Mass.............
F. Wolange, Lawrence, Mass..........................
Mrs. J. Atkočiūnienė, Phila., Pa.....................
G. Meslis, Boston, Mass.....................................
F. Baranauskas, Cleveland, Ohio ...................
B. Verketis, Brooklyn, N. Y.............................
Mrs. J. Norkienė, Chicago, III.........................
K. Aleksiūnas, Nonvood, Mass.........................
A. Vanagas, Dayton, Ohio ...............................
B. Rapsius, Harrison, N. J. .........................
Mrs. O. Shalkus, Kearney, N. J......................
A. Sedliavičius, Huuson, Mass.........................
Mrs. M. Rekašią, Chicago, UI...........................
M. Kurtinaitienė, Cle Elum, Wash.................
Z. Jonaitis, Westfield, Mass.............................
Rev. J. Miliauskas, Scranton, Pa.....................
K. Karčiauskas, Dorchester, Mass.................
J. Stasavickas ..................................................
Jonas Overka, Dorchester, Mass.....................
A. Butkus, So. Boston, Mass..........................
O. Vaičiūnas, Dorchester, Mass......................
Rev. Vaitekūnas, Providence, R. I.................
K. Vassell, Dorchester, Mass..........................
Mrs. M. Remutis, Dorchester, Mass...............
J. Kazlauskienė, Lowell, Mass.........................
Mrs. Lucienė, So. Boston, Mass. ..................
J. Slaviški, Worcester, Mass.............................
V. Kaupienė, Lawrence, Mass.
P. Radaitis, Cambridge, Mass.........................
M. Civilikas, Nonvood, Mass..........................
M. Yuris, So. Boston, Mass.............................
Allen Lalis, Montello, Mass.............................
P. Liuolienė, Brockton, Mass..........................
S. Gailius, Arlington, Mass..............................
Paulina Burolieuė, Cambridge, Mass. ..........
H. Stoškus, Lynn, Mass.....................................
F. Kraunelis, So. Boston. Mass. ......................
K. Luinis, Dorchester, Mass. ..........................
Elizabeth Augulis, Elmhurst, L. I., N. Y.

Nuoširdžiai dėkojame visiems prieteliams ir rė
mėjams, kurie prisidėjote prie šio koncerto parėmimo. 

“Darbininko” Adm.

orgąpizacijų 
peties nepri-

bolševikų im- 
ir sabotažo, 

iš Vokietijos žemės ruožą Byrnes tikisi, kad bus tei- 
jos pasienyje ,taip pat ir singumo pergalė: 
Belgija. Skirtumas, ta-' — Turiu viltį, kad ben- 
čiau, tas, kad kitos vy- dromis jėgomis mes galė- 
riausybčs pakeitimų ieško sime pasiekti teisingą tai- 
per tarptautines įstaigas: ką, jeigu mes tvirtai lai- 
ar tai per taikos konferen-Ryšimės teisingumo, taip, 
ei ją, ar per Užsienio Mi-(kaip Dievas mums leidžia 
nisterių tarybą, tuogi tar- jį pažinti.
pu Sovietai bevelija veikti- Dr. J. Pninskis.



r c l -.T'i .. a- j.S*.

t

i 
♦ i 
« 
t
« į
1

GZRDZZ7 LIETUVIU 
KOLONIJOSE '

IAVRENCE, MASS
40-ties Valandų Atlaidai 

Užsibaigė

’ biuleteny j, per radio ir lape
liais su art. V. Benderių pa
veikslu.

svečią art. Viktorą Benderį, 
pakvietė kleb. kun. F. Norbutą 
tarti žodį. Klebonas džiaugėsi, 
kad mažai kolonijai tenka gar
be turėti įžymų artistą Vikto
rą Benderį.

Art. Viktoras Benderis tikrai 
gražiai sudainavo dvi daineles 
solo: Mamytė ir Kur bakūžė

šv. Pranciškaus parapijos 
metinės 40-ties Valandų pamal
dos įvyko penktadienį, šešta
dienį ir baigėsi iškilmingai sek
madienį. Altorius buvo labai
gražiai papuoštas ix>nios Onos samanota. Jam akomj>anavo p. 
Akstinienės. Žmonės skaitlin
gai lankėsi privačiai ir pamal
dose, aukodami savo maldas 
pagarbinimui Jėzaus Švenčiau- 
siame Sakramente.

Per iškilmes pamokslus sakė 
kleb. kun. Pr. M. Juras ir sve
čiai kunigai: kur.. Petrauskas 
iš Haverhill. kun. švagždys iš 
Brocktono. Prelatas Dr. K. Ur
bonavičius iš So. Bostono, ir 
kun. Strakauskas iš Lowell.

Taipgi dalyvavo ir šie kuni
gai: kun. Pr. Virmauskas, kun. 
Kenstavičius. kun. Janušonis, 
kun. Bacevičius, ir Tėvai Mari
jonai. kun. Jagminas. Mariar.a- 
polio kolegijos viršininkas, kun. 
šmigelskis. kun. Budreckis ir Vietinis varg. Vadas 
kun. Jeskevičius. sudainavo keturias

Procesijoje dalyvavo parapi- dainas. Jam akompanavo p. 
jos vaikučiai ir altoristai. Die- Jonė Vasiliūnaitė. Armonistas 
nos metu, parapijos draugijos, p. Kazys Kamila (Comilia), 
suėję, atkalbėjo rožančių ir pa- pučiamąja armonikėle, sugrojo 
simeidė. Gausiai pasirodė So- kelius linksmus kūrinėlius. Jam 
dalietės. šv. Vardo vyrai. Tre- pritarė pianu p. Petras Rakau- 
tininkai.
mo nariai.

DIRBI H i ii k A 5
i Sodaliečių Gentinis Kermošius

l^apkr. 9 d. parapijos Soda- 
lietės turėjo rentinį kermošių 
ipenny sale), ivlno liko 
$50. Sodalietės rem.-i 
ką r.paudą.

i
BKILMINGA BALF VAJAUS 

PRADŽIA *

Siivll

KatahkE
iI

Kastantas
. ....... įvyko šv.

Po sv. mi- Juozapo liet. par. bažnyčioje ir
Norbutas, tapo palaidotas švč. Trejybės 

pašventino |enj.kapaOse.

Antradienį, lapkričio 11 d. 
(Paliaubų dienoje) šv. Jurgio, 
lietuvių parapijos bažnyčioje į-! 
vyko gedulo šv, mišios su eg-j Lapkr. 7 j 
zekvijomis už a. a. kun. Stepo- Apei
no P. Kneižio vėlę. '*■ ’ 
šių kleb. kun. F. 
Highland kapuose,

a. kun. Kneižio, a. a. Balta-
a. a. Petraičio !

dalyvaujant būre- 
kurių tarpe buvo 
atvykę pp. Vincas

a.
duonienė ir 
paminklus, 
liui žmonių, 
ir iš Nashua
ir Teklė (Kneižytė) Mitchell.

a.

Jonė Vasiliūnaitė ir Mrs. Al- 
brecht. Taipgi art. Viktoras 
Benderis ir vietinė dain. p. A- 
lena Novikienė sudainavo due- grįžo į 
tą — Supinsiu dainužę. Akom
panavo p. Vasiliūnaitė. 1 Antradienį, lapkr. 11 d. p. A.

Art. p. Albrecht sudainavo Kurienė savo automobiliu nuve-

Mirtis 
mirė 
leigos

Svečiai Kunigai
Šiomis dienomis mūsų klebo

nui į pagalbą atvyko kun. Biek
ša iš Cambridge. Mass., ir kun. 
Mykolas šmigelskis, Marijonas, 
iš Thompson, Conn.

pp. Vincas ir Teklė Mitchell Marijos Vaikeliu Susirinkimas 
lankėsi pas pp. Kneižius ir pp.! Trečiadienį, lapkr. 12 d. įvy- 
Kurus,

.Marijos Vaikeliu Susirinkimas

Si i r i n ko $1,106.00
VVorcestf-f, Muss.

čio 9 d., apie 3 vul. p.p.. VVor
cesterio lietuviai trauke- šv. 
Kazimiero |>arapijc.j link vedi
ni Tėvynės ii- Lietuvos t.'C.i.ti- 
nių likimo rūpesčiu, kur buvo 
pradėtas BALF vajus.

Apie 4 vai. jau 
sausakimšai
niausios Worcesterio 
nės.

Tar|>e vietinių buvo 
konsulas Dr. P.

su žmona

tvirtovė, į kurią tremtiniai žiū- 
ir ragino, kad H su viltimi.
svarbiame liet. Po to pravestas aukų rinki

mas, kuriam vadovavo ko-pir- 
Donahue sela-e- mininkė p. T. Pauliukonienė. 

ė linkėjimus kon- Ji nepaprastai puikiai pravedė 
Donahue vardu.

ir tos dienos vakare 
Nashua. N. H.

Lapkri-kai ir angliškai. Jis kreipė dė
mesį į Jaunimą 
prisidėt i šiame 
šaljios darbe.

Kongresai ano 
torius Į^rdav.
gresmano iJonahue vardu. aukų rinkimą — Kauno, Vil- 

Tuo pat laiku p-nia J. Mack niaus ir Suvalkų, lenktyniavi- 
pripildyta rinkti-gavo du laišku: 1) nuo kongr. mo būdu. Viso aukų surinkta— 

vii.uome-

dlc buvo

ir Lietu-
Daužvar-

Donahue su gražiausiais lietu- $1106.00, tai graži pradžia 
viams linkėjimais ir $15.00 če- $10,000 kvotos.
kiu; 2) nuo prof. Ekblow Po aukų rinkimo, p. J. Dauž- 
(Clark University) su $10.00 vardienė pasakė labai reikšmin

is Chicagos. ir čekiu ii- sveikinimais. Prof. Ek- gą ir jautrią kalbą. Taipgi kal-ko Marijos Vaikelių Sodalici- 
jos mėnesinis susirinkimas. Kas 
mėnesį po susirinkimo klebonas 
vaikelius mokina lietuvių .kal
bos. Reikia stebėtis kiek vaike-

keletą operetiškų kurinių. Jam žė pp. A. Kudirkienę, p. J. Bar- jjų lankosi į susirinkimą ir aty- 
akompanavo jo žmona, p. Al- tulienę ir p. Oną Červokienę į <įžiai mokosi lietuvių kalbos, 
brecht. pp. Petras ir Valerija ligoninę ir aplankė ligonį, p. B.. 
Rakauskai sudainavo dvi liau- Červoką. Linkime p. B. Červo-I 
dies daineles. Jiem akompana
vo p. Jonė Vasiliūnaitė. Piano 
solo paskambino du klasiškus 
kurinius p. Barbora Chubet. p. 
Alena Novikienė sudainavo dvi 
liaudies daineles. Jai akompa
navo jos dukrelė, p. Eleonora.

kun. Budreckis ir Vietinis varg. Vadas Sereika
—----- ■— liaudies

kui pasveikti.

lovai, MASS.

vos
dis
Dr. A. Trimakas iš New Yorko. blow yra vienas geriausių lietu- bėjo ir adv. A. Milleris. Pasku- 
nesenai atvykęs iš tremties.

Apie 4:10 vakare, salėj pasi-tas nuo karto,
girdo aplodismentai, pasirodė
Aušros Vartų parapijos klebo
nas kun. K. Vasys ir kun. Jutt.

j Kun. Vasys nelaukė nė pro
gramos pradžios, atėjęs į pric-Apaštalavimo Maldos Brolija

' Sekmadienį, lapkr. 9 d. įvyko kį, pasveikino svečius, visus su- 
' Apaštalavimo Maldos Brolijos 
naujų narių priėmimas. Klebo-

surinkusius ir Vajaus Komite-
----j, ---- , ...... — ------- tą, ypatingai atkreipdamas dė- J. Dirvelio, 
nas iškilmingai priėmė į Broli- mesį į komiteto pirmininkę, po- Meškienės.

‘ją — Ievą Saulinienę ir Petro- nią J. Mack. kuri 
nę Narinkevičienę. Valdybą iš- daug dirba, 
kilmėse atstovavo pirm. Jed-

Moterų Sąjungos Veikla
Lapkr. 5 d. įvyko Moterų Są

jungos kuopos mėnesinis susi- vYSa Sabaliauskienė ir finansų 
rinkimas. Pasirodė, kad korta- raštininkė Ieva Dzedulionienė.
vimo vakaras (whist party) 
buvo sėkmingas. Pelno liko 
$30.76. Auka buvo perduota, 
klebonui į naują parapijos baž-( 
nyčios statymo fondą. Taipgi: 
Sąjungietės nutarė turėti pri-: 

ir Maldos Apaštalavi- skas. vatini savo “Theatre Party“. |
Pirm. A. F. Kneižys nuošir

džiai dėkojo art. Viktorui Ben- 
deriui ir bendrai 
soms programos dalyviams už P. V. Strakauskas lapkr. 
programos išpildymą. Progra- dalyvavo ] 
ma užbaigta Lietuvos himnu. 1

NORWOOD, MASS.

Bru skaitė.

C. BROOKLYN, N. Y

tuvių bičiulių VVorcestery. Kar- tinis kalbėtojas buvo komiteto 
jo dėka anglų garbės pirmininkas, kun. A. 

kalba laikraščiuose užtinkame Petraitis, kuris savo kalba at
keliamą Lietuvos klausimą ir į- kreipė dėmesį į artimo meilės 
rodymus, neteisėtą jos užgrebi- reikšmę. Taipgi patiekė mintį, 
mą. kad kur kas būtų lengviau su-

Muzikalę programos dalį iš- kelti didesnę sumą šalpos rei
kalams. jei žmonės išmoktų su
mažinti savo bereikalingas iš
laidas.

Baigdamas dėkojo visiems už 
suteiktas aukas ir už gausų 
atsilankymą

BALF Vajaus Komiteto
Sekr. J. P. Kiškis.

pildė keturi VVorcesterio cho
rai, vadovaujami J. Žemaičio,

V. Burdulio ir M.

J. Kuodis, teisin. 
kurie reiškė no- 
prisidėti prie to 
ir tuo pačiu ra-

I

f

nepaprastai Chorai dainavo pakaitomis ir 
visi labai gražiai pasirodė.

Kun. Vasys pabrėžė, kad tas Kalbėjo Dr. 
darbas yra kilnus ir naudingas, K. Janavičius, 
todėl ir jis prižadąs jį remt ir ro kuo galint 
dirbt, kiek galimybės leis. kilnaus darbo.

Jis apgailestavo, kad negalįs gino kitus neatsilikti, 
tą vakarą pasilikt parengime, Turiningą kalbą pasakė Lie- 
nes turįs išvykti į VVestfield. tuvos konsulas. Dr. Pš Dauž-

Tuojau po jų išvykimo, po- vardis ir linkėjo, kad Worceste-j 
nia J. Mack atidarė masinio su- ris lengvai sukeltų užsibrėžtą 
sirinkimo programą, kviesdama kvotą $10.000. 
visus chorus ir publiką sugie- Po p. Daužvardžio buvo pa
dėti Amerikos ir Lietuvos him- kviestas principalis kalbėtojas, 
nūs. Dr. A. Trimakas, nesenai atvy->

Po himnų, pakviestas p. J. kęs iš Europos. Dr. Trimakas

A. Gumauskas
Generalis Kontraktorius

694 Chalkstone Avė.,Bazaras
Šv. Jurgio parapijos bazaias 

tęsiasi antra savaitė. Šios sa- 
ivaitės dienomis įvyks: penkta
dienį, šeštadienį ir sekmadienį, 
lapkričio 14, 15 ir 16 dienomis.

- Penk. ir šešt. pradžia nuo 7 v.,
— — — ■ ■ ■ ■ ■ ■ M ■ » v V •

’ * ► p-lės Polvnos Stos- — nuo vaL Baza- Grigaitis pasakyti kalbą. Rei- pasakė labai vaizdžią kalbą a-
kiūtės pasirodyme, New Yorke. ro iren&imas daro gerą įspūdį, kia pastebėti, kad p. Grigaitis pie sunkią tremtinių būklę. Da-

Dalyvavo Operoje
visiems ir vi- Mūsų parapijos klebonas kun.

Ji i a.
Koncertas Pavyko. — Dainavo 

art. Viktoras Benderis
Sekmadienį, lapkričio 9 d..j 

Šv. Jurgio lietuvių par. salėje 
įvyko koncertas, kurį suruošė 
ALRK Federacijos 10 skyrius. 
Progi-amą išpildė vietiniai ir 
svečia; dainininkai-kės ir muzi
kai.

Pirm. A. F. Kneižys. pasvei
kinęs programos dalyvius, ypačp’ 

į Pažymėtina, kad šį koncertą'
• suruošti labai daug pagelbėjo; jaunimui yra rengiami šokiai 
'pirm. A. F. Kneižiui varg. Vac- antradienio vakare, lapkr. 25 d. 
!las Sereika ir p. Ieva Tvaskie- Klebonas rengia šį socialinį su- 
!nė. p. P. Rakauskas taip pat ėjimą, kad parapijos jaunimas 
(prisidėjo, o kleb. kun. F. Nor-. geriau susipažintų vieni su ki
autas skelbė bažnyčioje ir biu- tais.
I leteny j.
(daugiausia
i nors šis koncertas 
j biamas bažnyčioje,

PROVIDENCE, R. L
Tel. Plantations 0753

kvie- 
kleb. 
p. B.

Art. Viktoras Benderis, 
čiamas, padarė vizitus 
kun. F. Norbutui. adv. ir 
Sykes ir pp. A. F. Kneižiam,
kuris tikrai buvo malonus sve- 

fčias ne tik minėtiems asme- 
Jnims. bet ir visiems, kurie da- 
- i Ivvavo koncerte.

Metropolijos Operoje. Polyna 
Stoškiūtė dainavo “Don Elvi- 
ros" rolėje, operoje 
vanni”. Klebonas džiaugėsi.' 
kad p-lė Stoškiūtė gražiai pasi-j 
rodė ir lietuviams atnešė daug 
garbės ir išsigarsinimo.

.Bazare randasi vertingų dova- atstovavo Worc. miesto mayo- vė įrodymų, kaip veikia BAL- 
nų laimėjimui. Kviečiami visi į rą. F'as tame aukų paskirstyme. Į-

p. Grigaitis kalbėjo lietuvis- rodė, kad BALF yra vienintelė"Don Gio- Ji atsilankyti.

Parūpinu planus ir statome 
naujo stiliaus namus su mo- 

į derniškais įrengimais. Atlie
kame visokius darbus namų 

Į taisymo.

Albert R. Barter
Pirmiau — Pooe Optical Co.

Kada Jums reikalingi akiniai leis 
kitę mums išegzaminuoti akis ir 
pritaikinti akinius. Mes padarom- 

dirbtinas akis.
Room 206

Tel. 6-1944

207 PARK BUILDING
VVorcester, Mass.

275 Main St., VVebster, Mass.

i

Jaunimo šokiai
Mūsų parapijos klebono geru

mu ir pasišventimu, parapijos

Tik gaila, kad neper
buvo klausytojų, 

buvo skel- 
parapijos

Esame savo parapijos 
klebonui už tai dėkingi, nes jis 
savo gerumu apmoka visas iš
laidas ir parapijos jaunimui 
rengia šį suėjimą dykai.

Kur Galite Rasti Didesnį Kailinių Pasirinki

I. J. FOX
Dabar I. J. FOX kailinių Firma turi vieną iš 

didžiausių pasirinkimų. Ten randasi 1948 m. 
mados kailinių ne šimtais, bet tūkstančiais. Čia 
rasi nuo mažiausio saizo iki didžiausio ir įvai
rių įvairiausių kainų.

Patariame Naujosios Anglijos Ponioms ir 
Panelėms įeigyti kailinius dabar — nelaukti 
žiemos, kada nėra tokio didelio pasirinkimo ir 
kada kainos pakyla aukštyn. Dabar yra ge
riausias laikas pirkti elegantiškus kailinius I. 
J. Fox kailinių krautuvėje, kur gausite tikrą ir 

J* malonų patarnavimą. Atėjusios į krautuvę visuomet reikalaukite, kad 
Jums patarnautų šios krautuvės lietuvis atstovas, kuris yra kailinių eks- 

X pertas ir žinovas. Per jį pirkdamos k ulinius dar sutaupysite 10 nuošim- 
X čiy nuolaidos.

Taipgi, senus kailinius mes išmainome į naujus, duodami didelę 
£ nuolaidą. Kam dėvėti senus ir nunešiotus 
X kailinius, kada galite pigiai ir lengvomis 

sąlygomis nupirkti naujus? Ateikite į 
♦j* mūsų krautuvę šiandien ir įsitikinkite, 
V kaip pigiai ir lengvu būdu galite įsigyti BOSTON, MASS.
T 1948 metų madnus kailinius. wa»hington strckt
v

Bernardas Koraitis
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šv. Vardo draugija. Sekma
dienį išklausė šv. mišių 9 v. r. 
pora šimtų vyrų ir priėmė Šv. 
Komuniją. Po to, susirinkime 
nutarė ruošti rungtynes—bow- 
ling. Senieji nariai imsis skai
tymų — per Adventą.

Tremtinių kampelis. Sekma
dienį, iš Europos atvykę lietu
viai, turėjo savo susirinkimą 
'šv. Petro parapijos Paminkli
nėje mokykloje. Apart kitko, 
jie nutarė pradėti veikti. Pra
dės su atidarymu savo veikimui 
kambario. Formalus kambario 
atidarymas įvyks lapkr. 16 d., 
4 v. p.p.

DAKTARAI

ŠOU 2712 Res. BIG 9013

Br.lC.Seymov
LANDŽIUS 

Lietuvis gydytojas ir 
chirurgas. Naudoja vėliausią 

X-Ray aparatą 
Pritaiko akinius.
534 E. Broadvvay, 
So. Boston, Mass.

Valandos* 2 iki 4 ir 7 iki 8.

Dainuos Lietuviams Pirmą Kartędolfas “Dūke” Casper, ir kiti 
mokyklos prieteliai yra sunešę 
daug žaislų ir rakandų, kuriuos 
seserys mokytojos artistiškai! Yra talentinga lietuvaitė daini- 
panaudoja. Ponia Pašakarnienė ninkė (lyrinis sopranas), kuri 

šiais metais baigs Naujosios 
Mockapetrienė, Anglijos Muzikos Konservatori- 

Marčiulaitytė ją (dainavimo skyrių) ir tęs 
atnešė labai linksmą su visu studijas New Yorke ir vėliau 

atlyginimą'užsieny. Ji yra duktė profeso
riaus ir ponios Jono W. Shork- 
šarkų. (Jos tėvelis per daugelį 
metų profesoriauja Bostono 
Kolegijoje).

Baigdama
School, 1944 
mus laimėjo

I
atsiuntė gražų pianą. Dabar 
ponia jaunoji 
buvusi darbšti

Prašė padėti. Sekmadienį, ku
nigai prašė žmonių bendradar
biauti vaikų auklėjime. Jie 
kvietė padėti vaikučius sukvie
sti į vaikų šv. mišias, sekma
dieniais, bažnyčioje, 9 v. r.; sa
lėje, 8 v. r. Taip gat — į pamo
kas po bažnyčia, sekmadieniais, 
9:30 v. r. — salėn, 
niais 9 v. r.

šeštadie-

t

VUKK SKELBIMAI

P-lė Charistte Ge raidine Shork 
(šarkiūtė)

■n - * . —

Šį sekmadienį, lapkr. 16, 2

n»•• • i > 11• n > i»11»»JJJ i

nameliu kanarką,
seselėms už pagiedojimą per 
jos vestuves.

Žmonės atlankydami šį vai
kučių darželį stebiasi jo grožiu. 
Nevienas pasako: “Čia tik ger
vės pieno bereikia”.

Taip.
Galima dar priimti ir keletą 'J88- Šiais metais laimėjo kitą 

p-lė i
■

draugovės Alpha Chi Omegą ir 
sekretorė savo mokyklos Stu
dentų Tarybos. Laike karo ji 
dainavo ir vadovavo ŪSO 
Show, kuria rūpinosi Citizens’ 
Committee of Boston. Ji ne tik 
yra žinoma solistė savo apylin- pietų, Patrick Gavin Mokyklos 
kės (Chestnut Hill) bažnyčiose, auditorijoje, So. Bostone, 
bet taipgi Rotary, Philomethia 
ir įvairiuose Muzikos klubuose 
ir Amerikos Legiono Postų a- 
pylinkės miesteliuose. Praeitą 
metą ji dainavo ‘Blcssom Time’ 
perstatyme. Šį pavasarį, Bosto
ne, ji duos savo dainų koncer
tą.

Pakviesta p-lė Shork - Šar- 
kiūtė maloniai sutiko dalyvau
ti Bostono Lietuvių Tautinių

v 
po pietų, parapijos salėje įvyks 
Šv. Jono Ev. BĮ. Pašalpinės 
Dr-jos susirinkimas. Šiame su
sirinkime bus nominuojami 
kandidatai į valdybą sekan
tiems metams. Todėl svarbu, 
kad nariai skaitlingai susirink
tų į šį susirinkimą.

Valdybos Narys.

A. J. NAMAKSY 
REAL ESTATE A 

INSURANCE 

409 W. Broadvvay 
SO. BOSTON, MASS.

Office TeL So. Boston 0948

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

I,

Newton High 
m. už savo gabu- 
net dvi stipendi-

Lietuvos Dukterų 
Parengimas

keturių metų ir pusės kūdikė- stipendiją. Šiuo tarpu 
lių. Gal toji nauja kanarkėlė Shork yra prezidentė tautinės 
savo gražiu giedojimu sukvies 
kiek daugiau ir tokių kūdikėlių.

Thanksgiving Food Collection.
Visos katalikų diecezijos, Karo 
pašalpų įstaigos (War Relief 
Services) ir Tautinė Katalikų 
Gerbūvio organizacija (Natio- 
nal Catholic Welfare Conferen-

• ce) daro maisto vajų Europos
• badaujantiems, nuo lapkr. 23 d.

Šį šeštadienį, lapkr. 
parapijos salėje, Seventh St.J 
So. Bostone įvyks Lietuvos 

į Dukterų draugijos ruošiamas 
|Pupų ir Kortų vakaras. Bus;

-i gražių dovanų. Atsilankę galė
site

15 d.,

l

! Šokių Grupės metiniam paren
gime, lapkričio 30 d., 3 vai. po

“laimę” išbandyti.
Valdyba.

MUZIKA '
THREE ARTS STUDIO 
Balso - Itkalbos - Piano

P-lė Amelia Tataronaitė, turinti 
Master of Arta in music laipsnį 
duoda dainavimo ir piano lekci
jas. Josios mokykla yra pripažin
ta veteranų mokinimui. Dėl infor
macijų telefonuokite ar raiykite: 

4B0 BOYLSTON ST., BOSTON 
KENmore 3571

40 CONCORD AVĖ., 
Cambridge 38, Mass. 

Tol. Eliot 8222.

I

Skaitau. Džiaugiuos. Ir Gai
liuos. Laikraščiuose skaitau a- 
pie milžinišką pavergtų tautų iki lapkr. 30 d. Kiekvienoje pa- 
mitingą Paryžiuje, įvykusį spa- rapijoje bus renkama 
lių 28 d. Ten susirinko paverg
iu tautų atstovai ir jiems pri- « 
.tarianti minia. Ten pasakyta tų
I

tautų išlaisvinimui reikšmin
gos kalbos — ypatingai išlais
vinimui trijų Baltijos kraštų, 

į Komunistų liarmai prieš, per ir 
j po dar labiau išgarsino šį mi
etingą. Kalbos ir programa ųji- 
i tinge spausdinamos knygoje, 
prancūziškai ir angliškai, 

į Džiaugiuos iš tokio pasidar
bavimo belaisvių ir kankinių

I

; naudai, komunistų ardomoje 
Prancūzijoje.

Gailiuos ir gėdžiuos, kad mes 
: laisvėje gero Dėdės Šamo tėviš
kėje nepanorime tam panašaus 
mitingo bei pamaldų suruošti, 

į Bent dabar yra metas apie tai 
pagalvoti. Liepos 4 d. yra tin
kamiausi visiems kalbėti apie 
visų laisvę. Reiškia ir tokiam 
visų pavergtų tautų mitingui 
bei pamaldoms Braves ar Fen- 
way aikštėje.

konser
vuotas maistas ir pinigai mais
tui pirkti.

Šv. Petro parapijoje priimdi
nės maistą Šv. Vincento labda
ringa draugija. Maistą reikia 
nešti po Bažnyčia.

Mes lietuviai turime daug vi
sokių rinkliavų. Mums yra gy
vas reikalas gelbėti lietuvius 
baduolius. Tačiau, kas kiek ga
lime, prisidėkime ir prie šio 
visos plačios Amerikos Katali
kų darbo — prie Padėkos die
nos maisto rinkliavos Europai.

Nori tikėk, nori ne. Trečia
dienį, lapkr. 12 d. baisiai lijo ir 
snigo. Bostono mokyklų vado
vybė nuo pat ryto pranešė, kad 
mokyklos nebus atidarytos.

čia 
bus jos pirmas pasirodymas lie
tuvių tarpe. Ligšiol ji puošė 
kitataučių parengimus, dabar 
ir mes galėsime šios jaunos lie
tuvaitės talentu pasigerėti.

Lietuvių Komiteto 
Susirinkimas

Penktadienį, lapkričio 14 d., 
lygiai 8 vai. vakare, Šv. Petro 
lietuvių parapijos bažnytinėje 
salėje, W. Fifth St., So. Bosto
ne, įvyks Lietuvių Komiteto — 
Save The Carney Hospital su- 

.sirinkimas. Į šį svarbų susirin-

Kas norite įsigyti Saulėtoje 
Californijoje Namus ar kitas 

nuosavybes 
kreipkitės pas:

CHAS. LIESIS
Realstatininkas

710 N. Vau Ness Avė., 
Hollywood 38, Calif.

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

Vaikai namuose ir gatvėse kli- 
kavo iš džiaugsmo. Šv. Petro 
paminklinės mokyklos seserys lietuviams balsuotojams, kurie 
mokytojos buvo jau mokyklo- savo balsais parėmė jo kandi
ję pirm miesto pranešimo. Kiek datūrą į Bostono Miesto Moky-

Adv. Timothy J. Mclnerney
iš Bostono, prisiuntė “Darbi- kimą kviečiami visi lietuviai ir 
ninko” Redakcijai padėkos laiš- lietuvaitės.
ką. Jis dėkoja “Darbininko” 
skaitytojams ir bendrai visiems j

Organizuoja Kėglių 
Ratelius

Se. Bestai FumitureCo.
M atrašai naujai perdirbami.

Kainos pranešama IS anksto.

Jūsų kreditas geras.

Pristatymas skubus.

po devynių, sueina mokyklon j kjų Komitetą, nors jis ir nebu-

I

Batelis ritasi. Šv. Petro para- 
1 pi jos Dramos Ratelis savo pra
tybose ir scenos puošimuose 
ritasi ir ritasi vis tai arčiau ir 
arčiau prie lapkr. 23 d., 3:30 v. 
p.p., kuomet parodys ką galįs 
įspūdingame 4-aktų veikale — 
“Akloji Mergelė”. Prašome vi
sų atsilankyti ir pastebėti kaip 
mūsų Ratelis suksis gražiuose 
kostiumuose.

PAIEŠKO Vincas Bučys, ki
lęs iš Mažeikių apskr. Ylakių, 
Kalčių kaimo, savo žmonos Al
mos Bučienės ir dukterų Mildos 
ir Genovaitės, gyvenančių Ame
rikoje ar kur kitur. Taipgi pus
brolių Domininką ir Praną Kla- 
vų, gyvenančių kur nors Ame
rikoje. Prašau atsišaukti: V. 
Bučys, "< Nilsson Kriebsens 
gat. 18, Eskilstuna, Sweden.

(14-17-21).

Gervės pieno bereikia. Šv. 
Petro paminklinėje mokykloje 
labai patraukliai yra įrengtas 
vaikučių darželis. Kun. Abra- 
činskas, daktaras Reynold, A-

Geriausias Pasirinkimas
Įvairių degtinių, likerių alaus ir vyno,

Pristatome alų ir degtinę į namus.
Patarnavimas greitas ir mandagus.

T. SULLIVAN, INC.
Petras Jakubėias, savininkas

323 W. Broadway, So. Boston, Mass.
Tel. ŠOU 6651

Užsisakykite Toniko Pas Mus 
Pristatom geriausį toniką 
Piknikams, Vestuvėms, 

Krikštynoms ir visokiems e 
Parengimams, 

prieinamos.

Myopia Club Beverage Co.
Grafton Avew Islington. Mass.

TeL Dedham 1304-W
PRANAS GERULSKIS, Namų TeL Dedham 1304-R

įsnini hamiI

• šv. Petro lietuvių parapijos 
Šv. Vardo draugijos vyrai or
ganizuoja kėglių ratelius (bow- 
ling teams). Kviečia visus vy- 

irus kurie nori įstoti į tuos ra- 
d.. telius, ateiti į Vyčių klubą ket- 

j:__ : i„..i__ -to J o ™1
I . *' . 1 . ..

būrys bernaičių ir mergaičių ir vo 
prašo Seselių pasilikti mokyk
loje. Seselės pamokė juos dar
belių. Vaikučiai grįžo mokyklon' 
ir po pietų. Ir išbuvo čia iki 
ketvirtai valandai.

Kaip tai gali būti? Bet taipjdio stoties, Boston, bus persta-’vakare, arba paduoti savo var- 
yra. Vaikučiai ant tiek pamylo'tytas Šv. Katrinos iš Sienna dus pirm. J. Leščinskui arba; 
lietuvišką mokyklą ir lietuvai
tes seseles mokytojas. Tikėk, 
ar ne.

išrinktas.
i

Avė Maria
Sekmadienį, lapkričio

7:30 vai. vakare iš WMEX ra-1 virtadienį, lapkr. 13 d„ 8 vai.
16

gyvenimas. Pasiklausykime. į kun. A. Baltrušiūnui.

380Va West Broad way,
Tek ŠOU 2758

Remkite tuos profesijonalus ir biz
nierius, kurie savo skelbimais remia 
•Darbininką”.

GRABORIA1

Lankėsi Tėvas Aukštikalnis. 
Pereitą sekmadienį Tėvas Pra
nas Aukštikalnis, S. J., padėjo 
vietiniams kunigams bažnyti
niame darbe. Ketino atvykti su 
dvasine pagalba ir kitą sekma
dienį.

iv. Vardo Draugijos 
Vajus

nešimas

PAIEŠKO Barbora Lukaus- 
kienė gyvenanti Vokietijoje pa
ieško savo draugės Izabelės 
Paulauskienės, po antru vyru 
pavardės nežino. Ji yra kilusi 
iš Gargždų vai. Gerduvėnų kai
mo. Kas žinote prašome pra
nešti sekančiu adresu: Karoli
na Gabrienė. Box 304, E. 
Millinocket, Me. (14-21)

REIKALINGA mergina ar 
moteriškė prie namų ruošos ir 
padaboti vaikus. Vieta labai 
moderniška ir gražios aplinky
bės. Norinti gyventi prie geros 
šeimos ir gauti gerą algą, tele- 
fonuokite DEC 1516. (14)

Draugijos centras praneša 
kad Bostono i 
prasidėjo naujų narių įrašy
mo vajus lapkričio-Nov. 10 d. 
ir baigsis gruodžio-Dec. 8 d.

Subruskime vyrai — surasta
me naujų narių. Visi parapijos 
vyrai raginami įsirašyti į Šv. 
Vardo draugiją. Savo vardus 
galite priduoti 
arba vice pirmininkui p. Širkai.

1e____- »-*-*europę MunTmidi
Mes siunčiame į Europą ba

tus, drabužius, blankietus, mai
stą ir tt. Viskas garantuota. 
Persiuntime įeina persiuntimo 
ir addraudos išlaidos. Visi siun
tiniai yra apdrausti.

A. L. ALLEN COMPANY
755 Boyteton Street 

Boston 16, Mas*.
Chamber of Commerce Narys.

Ros. Šou. 3729 Šou 4*18

UthuanlM Fumitare Cs.

S. BarasevičiusirSŪMK
MOTERIS PAGELBININKB 

Lietuvių Graborius-Balsamuotojas 
Turi Notaro Teises

254 W. Broadvvay
SO. BOSTON, MASS 

Tel. SOUth Boston 2590

Sūnaus gyvenamoji vieta — 
SM Dorchester Avė. 
TeL COLumbia 2537

Malonu man pranešti, kad nuo gruidžio 1 d., 1947 
m., aš parduodu ir pervedu savo insurance biznį po
nui ADOLFUI J. NAMAKSIUI, kurio ofisas randasi 
po numeriu 409 W. Broaduay, South Boston, Mass. 
Jo telefonas: ŠOU 0948.

Priežastis, dėl kurios aš šitą darau, yra ta, kad aš 
praplečiu savo real estate reikalus, kuriems turėsiu 
pašvęsti visą savo laiką.

Aš patariu visiems buvusiems savo klientams kreip-j
uiaoia i cji i ln to i w NTn»v»n lrcirv A j

užtikrinu, kad p. Namaksy yra puikus biznierius, turi j 
platų patyrimą insurance biznyje ir sutvarkys tamstų 
apdraudos reikalus kuo geriausia. Ir jis padarys vis
ką, kad padėti tamstoms išrišti bet kokios apdraudos 
klausimą. Visus nuostolius, jei kokių turėsite ateityj 
prašau raportuot jam.

Šia proga aš nuoširdžiai tamstoms dėkoju už pasi
tikėjimą manimi praeity, ir turiu vilties, kad ateity 
tamstos kooperuosite su p. Namaksiu.

Su pagarba, f W. A. AMSIE.

77 ,/ ’l tis visais insurance reikalais į p. Namaksio ofisą. Aš
arki- iecezijojej 114tiVrin11 kari n vra rmilriia

CASPER
FUNERAL HOME

187 Dorchester Street 
South Boston. Mass. 

Joseph W. Casper 
(KASPERAS) 

Laidotuvių Direktorius Ir 
Balsamuotojas 

NOTARY PJJBLIC 
Patarnavimas Dieną ir Naktį 

Koplyčia Šermenims Dykai 
Tai. ŠOU Boston 1437

ŠOU Boston 3960

Dvasios vadui

Metropolitan Transit 
Authority Draugijų Valdybų Adresai

Carroll L. Meins, pirmininkas 
Metropolitan Transit Authori
ty, kurie dabar. Valstybei nu
pirkus Boston Elevated, tvarko 
tas susisiekimo priemones Bos
tone ir apylinkėje, pareiškė, 
kad jie susitarė dviem metam 
su Boston Carmen’s Unija.

Sutartis nustato, kad bus į- 
vesta penkių dienų darbo sa
vaitė. pensijų sistema į kurios t 
fondą mokės lygiai nedaugiau 
5 nuošimčius algos darbininkai; 
ir Metro, šios pensijos detalius j 
planus išdirbs ekspertai. ,

Sutartis liečia apie 5,300 dar- Viaato“ draūį^”’rėučiiai» kr^kitto 
bininkus. Iš viso Metro darbi-' prot^o,u 
ninku yra 7,700. Sutartis įeis 
galion sausio 1, 1948 metais. i

Metro vadovybė mano, kad ši 
sutartis, kuri darbininkams už
tikrina pastovų darbą trumpes
nę darbo savaitę ir pensijas 
senatvėje, užtikrins geresnį 
darbingumą ir mandagumą vi
suomenei. kuri yra dabartinė 
savininkė šios susisiekimo įstai
gos. Į

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS »VČ.

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

Tel. So. Boston 1298.
Vice-Pirmininkė — C. Gailiūnienė, 

3 Winfield St, So. Boston, Mass.
Prot. Rašt — Ona Ivaškienė, 

440 E. 6th St, So. Boston, Mass.
»Finansų Rašt — B. Cūnienė,

29 Gould St., W. Roxbury, Maaa.
TeL Parkwsy — 1|64-W

Iždininke — Ona Staniuliūtė, 
177 W«st 7th SL, So. Boston, Mass.

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

Kasos GL — Elzbieta Aukštikalnytė, 
110 H St, So. Boston, Mass.

' Draugija aavo susirinkimus laiko kas 
| antrą antradienį mėnesio, 7:30 vai. 

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

SV. JONO EV. BL. PA9ALPINES 
DRAUGIJOS VALDYBA

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

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

Prot Rašt. — Jonas Gllneckis.
5 Thomas Pk., So. Boston, Mass. 

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

Iždininkas—Stasys K. Griganavičius,
699 E. Seventh St., S. Boston, Maaa. 

Maršalka — Jonas Zalkls,
787 K. Broadway, So. Boston, Maaa.

Draugija laiko susirinkimus kas tre
čią sekmadieni kiekvieno mėnesio 
2 vaL po pietų. Parapijos salbj. 
492 E. 7th St.. So. Boston. Maaa.

r

YAKAVONIS
Funeral Home

741 No. Main St 
Brockton, Mass.

V. YAKAVONIS
Laidotuvių Direktorius ir 

Balsamuotojas 
Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Koplyčia Šermenims Dykai 

Tel. Brockton 8-1580

L V. WARABOW
FuReral Service

24 Field SL, Brockton, Mmsi».
ITel. Brockton 2005

1156 Wai»hington St., 
Nonvood, Mass.

Tel. Nonvood 1503 i

9:30 iki 5:39

DR. SISTO D’AMBROSO

J
“T

l

Praneša, kad atidara efis# save praktikai 
CH1ROPODY - PODIATRY 

SS South Main SL, Wutorbury, Conn.
TcL 4-0794 — Valanda*

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 East Broad way
SOUTH BOSTON. MASS.

D. A. Zaletskas, F. E. Zaletskas 
Gr abortai Ir Balsamuotojal.

Patarnavimas dieną Ir naktį. 
Koplyčia šermenim. Dykai.

NOTARY PUBLIC 
Tol. ŠOU Boston 0615

ŠOU Boston 2609

i
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SVEIKINA “DARBININKĄ”
_ _ _ _ _ _ _ _ jo 32-jų mėly gyvavimo sukakties proga šie Biznieriai ir Profesijonalai: -

A. J. Namaksv

International Cafe
Skanūs Valgiai ir Gėrimai

Malonus ir Mandagus Patarnavimas

Pr. Razvadauskas ir J. Genevičius,

Savininkai

Tel. Brockton 8-1580

V. T akavonis, 
laidotuvių DirektoriusI

Remkite tuos profesionalus ir biznierius, kurie savo skelbi
mais remia “Darbininką”. Visi skelbkitės “Darbininke”.

741 No. Main St., 
Brockton, Mass.

II
1
I

YAKAVONIS FUNERAL
HOME

A. J. Namaksy
Kcal Estate-Insurance

Geras ir Teisingas 
Patarnavimas

409 VV. Broathvay
So. Boston. Mass.

Te!. ŠOU 0948

Namu—Purkuay 1233-W Jo*-eph H. Douney,
Brocktono Miesto
Mayoras Išrinktas
Trečiam Terminui.

Vardo dr-jos nariui, 
kiek tik galėjo. Dir-prie Altoriaus ir visi dirbo

bo lietuvės - mamės, vad. Vero
nikos Čaplinskienės; dirbo mer
gaitės, vairuojant Onai Čaplin- 
skienei, dirbo jaunuoliai, net ir 
mokyklų vaikučiai, kad tą tūk-

dr-jos ir vietinės 
kuojios.

Kavaliauskų tris 
Kavaliausko tėvas 

Pa. ir

JAMES & SOPHIE STRIGUNAS
Ilgamečiai South Bostono Biznieriai nesenai iš 

Chicagos grįžę iš atostogų sveikina 
“Darbininką”.

315 W. Broadvvay, So. Boston, 
Mass.

\
f
t*
Ii
/

»iminems.

So. Boston Liet. Piliečiu
Draugija

Yra vienas iš Didžiausių Lietuviškų Klūbų

Kviečia visus lietuvius prisirašyti.

309 E St., So. Boston, Mass.

I kas
Lai

MCSŲ MIRUSIEJI 
A. A. Agota Bagdonienė 

Žiaurioji mirtis net keturias
J parapijietes išrovė iš mūsų tar-; A.
> no savaitės bėgyje. Pirmoji y
/ vo a. a. Agota Bagdonienė, 
^■venusi W. Cross St. Tik 
£ mėnesiai atgal buvo svočia 
£ sevicių vestuvėse. Niekados 
£ siskundė jokiais skausmais. 
J dama gatve sukniubo ir liko be 
$ žado. Skubiai nuvežta į ligoni- 
i^jnę. kur ir mirė. Palaidota iš 
* Šv. Alfonso bažnyčios šeštadie

nį. Kun. Antanas Dubinskas at
našavo mišias ir suteikė pamo
kinimą. Paliko dideliam nuliu-i 

jdime vyrą, sūnų ir dvi dukteri.
< visi jau vedę. Tai buvo didelis 
J smūgis visai šeimai ir mirusios 

Kazimieras Kučaus-

do vyrų dr-jos, o jo a. a. žmo- niam švč. 
na priklausė 
Rožančiaus 
Tretininkių

Kadangi 
dukteris ir
yra palaidoti Franklin, 
kadangi didžiuma šeimos ir gi- stantinę minią tinkamai aprū- 
minių gyvena tame krašte, tad pinti. Nors visi buvo nuvargę, 
a. a. Daratos Kavaliauskienės tačiau džiaugėsi iš gražių puo- 
kūnas buvo traukiniu išsiųstas tos pasekmių. Tikrai nežinau, 
į Franklin, Pa. Bet pirmadienį, bet spėjama, kad pelnas sieks 
lapkričio 10 d. trejos mišios arti $1,000.00. Kun. Antanas 
buvo atnašaujamos mūsų baž- Dubinskas, dr-jos dvasios va- 
nyčioje už mirusios vėlę. Ka- das. įdėjo daugiausia rupesnio 
dangi p. Kavaliauskas buvo į- dalykų sutvarkyme. Jam padė- 
žymus veikėjas mūsų parapijo- jo mūsų naujas pagelbininkas 
je, tai mūsų kleb. kun. dr. kun. Jonas Mendelis.
Mendelis parodė savo dėkingu- Klebonas kun. dr. Mendelis 
mą Kavaliauskų šeimai, pasirū- dėkoja rengėjams ir atsilanku- 
pindamas. kad būtų iškilmin- siems už gražius vaisius šios 
gos gedulo mišios prie didžiojo pramogos. Švč. Vardo Dr-ja iš 
altoriaus, o dvejos skaitytos anksto visą pelną skyrė į dvi 
prie šoninių altorių. Kavaliaus- lygias dalis, būtent, padengi- 

ikienė mirė išauginusi didelę mui Garbės Sąrašo lėšų ir pri-

į

i_______ ______________________ i
rūninosi laidotuvių tvarka. . J ,. , . . . . . ... ..... . . . . , .,., ! . , ... , Fayette St. Vyras Pranas mirė dievobaimingą seimą ir paliko sidejimui pne dažymo šv. Al-
ns.si .espa ies ramy je. metaj atgal. Paliko ketu-j visiems gražiausių katalikiško fonso bažnyčios iš lauko. Die

nas dukteris, visas ištekėju-.gyvenimo pavyzdžių. Lai gera- vas laimino rengėjų pastangas.
. sias. Kleb. kun. dr. Mendelis, į-J sis Viešpats guodžia likusius Valio, kun. Dubinskui ir jo 
*?. vertindamas dukterų darbą ir gyvus ir teikia amžiną atilsį ištikimam štabui už tokį gražų 

jam suteiktą pagalbą, pirmais mirusia jai! parengimą.

A. A. Ona Račkauskiene j Nuotrupos
Po ilgos varginančios širdies 9> 10 ir U dd x

ligos buvo paliuosuota iš savo M. Vyskupas Sidney M. Metz- 
kančių Ona Račkauskienė, gyv. ger iš EI Paso Texas rinko au- 
Portland St. Mirė sekmadienį, bažnyčioje. Gerašir-
lapkričio 9 d. Palaidota iš šv. 
Alfonso par. bažnyčios ketvir
tadienį, lapkričio 13 d. Kun.
Dubinskas atnašavo laidotuvių GIJAI už $100.00 auką Garbės 
mišias. Kun. dr. Mendelis jam 
pagelbėjo. Juozas Kašinskas, 
kaip Račkauskienės, taip Ra- uojautą jo dideliems 
dzevičienės ir Kavaliauskienės, 
rūpinosi laidotuvių tvarka. Nu
lydėta į Holy Redeemer kapi- 
---- A. a. Ona Račkauskienė

A. Marijona Radzevičienė 
bu- Tą patį šeštadienį, lapkričio 
gy- 8 d. su trejomis šv. mišiomis 
keli palaidota senukė Marijona Ra-, 

dzevičienė. Ji per daugelį metų Į 
kentėjo įvairiomis negalėmis.: 
Nors nebuvo prirakinta prie' 
lovos, tačiau nebuvo geros svei-i 
kates per 20 metų ar daugiau. 
Mirtis jai ir atėjo staigiai.

i Duktė, gyvenanti tame pačia- 
!me name, išgirdo bildesį ant 
į viršaus. Kuomet ji ten užbėgo, 
j rado savo mamytę be žado. 
Kunigas ir gydytojas buvo tuoj 
pašaukti, kuriem atvykus, se
nelė atidavė Dievui savo sielą.

Gyveno per ilgus metus W.

Mi-
ne-
Ei-

Mes Esame Tabokos Vyrai 
Ne Medicinos Vyrai

i jo kunigavimo metais šv. Al
fonso parapijoje. pasirūpino 
net penkis kunigus Radzevičie
nės laidotuvėms, 
altoriaus buvo 
gedulingos mišios 
subdiakonu; prie 
rių kiti du kunigai laikė skai
tytas mišias. Senelė nulydėta į 
šv. Stanislavo kapines ir ten 
greta savo vyro palaidota.

Vienas iš skaudžiausių daly
kų sujungtas su šiomis laido
tuvėmis, tai buvo negalėjimas 

; jauniausios dukters, Marijonos 
iMatelienės dalyvauti, nes ji pa-|nes A a Ona Račkauskienė 
ti buvo sunkiai serganti ligonis bMo moteriikė. PaH.

i Washingtone. Pamokslininkas . ^^„^3 ypatinga
! pabrėžė tą širdies skausmą. užuojautą reiskiame istiki.

Prie didžiojo 
atnašaujamos 
su diakonu ir 
šoninių alto-

džiai maldininkai jam suaukavo 
3,000.00 misijų reikalams.

AČIŪ, stambiomis didelėmis, 
raidėmis, MINDAUGO DRAU-

Sąrašo lentos lesų parengimui. 
Kun. dr. Mendelis dėkoja vi
siems dr-jos nariams už jų už- 
—j—~*- j- —į rūpes
niams. Auka yra tikras įrody
mas lietuviško dosnumo ir gero 
darbo užgyrimas.

Old Gold yra padaryti
a

-/jK-tvirai kalbant, mes esame nustebinti taip, 
kaip ir Tamstos laboratorijų išradimais, ban
dymais ir medicinos reikalavimais. Mes sutinka
me: kad cigaretas turi duoti jums smagumą. 
Taškas.

Pasilinksminimui!
Ir jūsų smagumas tai yra sielos akstinas, 

žengti pirmyn mokslo technikoje, kurią mes 
naudojame gaminant OLD GOLDS... geriausius, 
aukščiausios rūšies, kurie rūkant teikia jums 
geriausį smagumą, kurį galima rasti cigarete!

Ir jeigu jūs to siekiate... jeigu aukščiausias 
tabako rūšis cigareto skoniui yra jūsų idėja... tai 
OLD GOLDS yra jums atsakymas. Išbandyk 
juos malonumo dėlei!

vietoje “TREATMENT”

kurį be abejo kentėjo ponia. mam vynji gailestingasjs
Matelienė, nors jos vyras Va-lDievas 'ramina Už mirusios 
lentas Matelis atstovavo jų šei-|y-|ę tariame mI0Širdų Amžiną. 
mą. Reiškiame giliausią užuo-į^ atilsį 
jautą liūdinčiai Radzevičių šei-j ________
mai. Lai Viešpats ją visą guo- Oisterių Rostas
džia ir ramina. ' Audros smarkumu praūžė di-

------------- jdžioji Švč. Vardo dr-jos pra-
A. A. Darata Kavaliauskienė įmoga — Oisterių Puota. Virš 
šeštadienį, paralyžo ištikta,; 1,000 žmonių dalyvavo šiame 

mirė Darata Kavaliauskienė,!linksmame parengime. Tai bu- 
63 metų amžiaus.. Paliko di-’vo bendras šeimyninis susibū- 

įdžiausiame nuliūdime vyrą Ma-!rimas visų Baltimorės lietuvių. 
Iteušą ir užaugusią šeimą —tris Matėsi ir svetimtaučių. Miesto 
sūnus ir tris dukteris. Viena iš 
jos 
dei 
Ne 
wa, 
Camp Meade, Md.

Kavaliauskai atvyko 
more iš Franklin.
12 metų atgal. Nuo pat atva
žiavimo į Baltimore, jie įsirašė 
lietuviškon parapijos ir per vi
sus tuos metus ištikimai lankė

I

i
I

I

I

I

dukrelių tebetarnauja Dė- 
Samui. kaipo karė-slaugė. 
taip seniai ji buvo 
Jajjonijoje, o dabar

Okina- 
randasi

j Balti-
Penna. apie

mayoras Tomas D’Alesandro, 
didelis lietuvių bičiulis, buvo

*
atsilankęs į šią puotą, kad pa
rodyti savo pagarbą mūsų kle
bonui kun. dr. Mendeliui ir 
Šv. Vardo vyrų dr-jai, kurios 
narys jis yra savo šv. Leono 
parapijoj. l

Nėra galima išvardinti visų 
Oisterių puotos veikėjų. Nuo 
pirmininko Juliaus Konstanti- 
navičiaus, Strasdauskų brolių *•

Juozos Kdsinskos
Ine.

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

002 Wwhington Blvd. 
BALTIMORE 30. Md.
Tel. Lexington 8595 

Llmotinai <MI visokių rslkaty. 
Patarnavimas Dieną ir Naktj

V.lCMsMn

GRABORIUS
"Asmeniškas Patarnavimas"

331 SmithSt.,
PROVIDENCE, R. 1. 

Telephone:
Ofiso: Dexter 1952 

Namų: Pi. S2M
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