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Mūsų skaitytojas Philadel- 
phiioje, žinomas lietuvis Kazys 
Vidikauskas pastebi, kad So
vietų Rusijoje yra ne 10 ir 20 
milijonų vergų ,bet visi milži
niškos sovietinės imperijos gy
ventojai faktiškai yra vergai. 
Žinoma, tai tiesa. Kiekvienoje 
diktatūroje, kur žmogus verti
namas tiktai kaip pigus vals
tybės daiktelis, kur tavo vertės 
vyriausias teisėjas yra daž- - —
niausiai sužiaurėjęs slaptosios 
{Milicijos budelis, kur negali Tautos
būti net kalbos apie spaudos,1 Įodėl 
.. .rro „ i ..n ni i, i t ■ lolovro   .

Jum. Tautų Atstovai 
Nepaiso Dievo
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N. J. buvęs 
kalb ėdamas 
of Columbus

Boston, Mass. — Perei
ta sekmadieni John A. 
Matthews. L. L. D., K. M., 
iš Newark, 
teisėjas, 
Knights
Vyskupo Cheverius, ket
virto laipsnio narių Ko- 
imuniios pusrvčiuose. Co- 
ip’ev Plaza viešbutyj, pa- 

kad Jungtinės 
nedaro progreso 

____, kad jos nepaiso 
organizacijų ir tikėjimo laisvę, Diev0 jung Tautų SUSl- 

atidaromi bekur darbininkai skursta kietai rjn^jpiaį 
pririšti prie darbo vietos ir v*' vairios 
šokiausių baudžiamųjų nuosta-Į į,)ri būti pamiršta
tų. o aukštieji komisarai, ge- ^0^’^ j-g sakė. 
nerolai ir diktatoriaus patai-_____________
kūnai jau nebežino kaip ir be-i 
lėbauti, visa tai yra ne kas ki
ta, kaip tik organizuota ir iš
tobulinta aukščiausio masto 
vergija. Bet ir vergų imperijo- spaudžiamoje 
je yra kategorijos bei laipsniai.igalį pavaizduoti kad ir ši 
Todėl kai Dallin, Lyons ar ku
rie kiti sovietinės tikrovės ži-į 
novai kalba apie 10 ar 20 mi- kausi 
lijonų vergų priverčiamojo kur gaunu* anglišką laik- 
darbo stovyklas (bolševikų va- raštį, skaitau ir jau daug 
dinamas perauklėjimo bei pa- ką suprantu. Lenkų ko- 
taisos stovyklomis), f 
minty pačių nelaimingiausių' irgi 
vergų kategoriją z '
pasibaisėtinomis priemonėmis 
paskirtus sunaikinimui, iš ku
rių stengiamasi ištraukti pas
kutinį kraujo lašą Sibiro ir ki
tų negyvenančiųjų sričių su- 
pramoninimui.

Nuotaikos Lenkijoje
Kokios nuotaikos rusų

Lenkijoje,

maža laiško iškarpa:
“Ir toliau stroniai mo- 

anglų kalbos. Jei

_ ,_____  L-enkų
jie turi:mUnistinę spaudą kartais 
: • ... fenka paskaityti,!

— žmones j bet... joje nieko nesupran-;----
Tai ką bekalbėti tada a- 

pie Lietuvą, iš kur nė uo
das neišlekia, kad net ne
va “laisvoje” 7 
žmonės nė lenkiškai nebe
supranta. M.K.!

I
Amerikos lietuviai mūsų vi

suomeninėse įstaigose vis pa
siteirauja, ar galima ir ar. 
verta siųsti į bolševikų pa-j 
vergtą Lietuvą pinigus ir įvai-i 
rius siuntinius. Kai kurie siun-j 
tiniai grįžta iš Lietuvos su pa-Į 
stabomis, kad už juos neužmo-i 
ketas muitas. Kiti negrįžta, i 
bet taip pat neaišku, ar juos 
adresatai gavo, nes jie nieko 
nerašo. Kai kurie net ir para-J 
šo, kiek galima atsargiau, kad!

. giminės ir pažįstami pinigų ir 
siuntinių nesiųstų, nes jais pa
sinaudoja ne tie, kuriems buvo 
skirta. Tokios naujienos atbai
do ir geriausios širdies ameri
kiečių labdaringumą. Yra aiš
ku. jog bolševikų paštai dolerį -y Valstybės 
iškeičia į rublius, už kuriuos mento oficialis 
sovietiniame ubagyne paprasti I America 
žmoneliai neturi ko pirkti. Jei ■ 
amerikietis siųstų, sakykim, 
šimtą dolerių, tai už juos gau
tais rubliai Lietuvoje žmogus 
geriausiu atveju galėtų nusi
pirkti dvi poras batų... Viena 
persiuntimo įstaiga Darbinin
ką painformavo taip: kadangi 
sovietinė valdžia Lietuvoje ant 
siuntinių deda šimtaprocentinį 
muitą ir kadangi daugelis ga
vėjų tokio muito užsimokėti
neįstengia, todėl vienintelis
būdas tikslui pasiekti yra tą 
muitą sumokėti 
Vadinasi, jei iš 
siunti Lietuvon

Prancūzijos Komunistų Sukurs 
tyti Darbininkai Kovoja

183 priėmė 
įstatymą prieš 

ir sabotaž- 
Tik komunistai

balsavo 
Schumano Dėl komunistų ir jų 

kurstytų darbininku 
botažo daug žmonių 
kentėjo. Štai ant Nord

Parlamentas Pri’mi Griežta Įstaty
mą Prieš Riaušininkus ir Sabotažnin- 
kus. - Kc munistų Sėdėjimo Streikas 

Parlamente.
stengsis trukdyti darbi
ninkams eiti į darbus. 
Dar griežčiau bus bau
džiami tie, kurie gink’ais 
bandys sulaikyti darbi
ninkus nuo darbo arba sa
botažuos. būtent, 
įmonių įrengimus 
baus laikraščius,
kurstys darbininkus strei
kuoti arba skelbs neteisin- 

prieš gas žinias apie streikus.
pa-

naikins 
ir kt.; 

kurie

Kanada siunčia savo dalį.— Kun. Eeneditto Maria Maltempi, Notre 
Dame de Mont Carmel Montrealy, rektorius palaimina siuntini suside
dantį iš 3500 statinių Kanadiško miltelių pieno Italijos vaikams. Tas su
darys 3,500,000 kvortų pieno. Tai yra dalis pašalpos iš S5,000,000, kurią 
Kanada pasižadėjo suteikti per United Nations Internatior.al Children’s 
Emergency Fund.

smarkiai puo- 
Schumaną ir 
kurie ji ir jo 
remia. Komu-

su- 
sa- 
nu- 
ge-5* 

ležinkelio suardė greitąjį 
traukinį, kur spėjama 20 
žmonių užmušta ir apie 40 
sužeista. Kaikuriose vie
tose komunistų vadovau
jamos gaujos užpuolė val
džios namus, puolė polici
ją ir kareivius.

Bet dabar premieras 
Schuman, turėdamas gin
klą — įstatymą, ir kaip 
tik tas įstatymas bus pra
dėtas vykdyti, yra viltis, 
kad visi riaušininkai ir 
sabotažninkai bus suval
dyti.

Paryžius, gruodžio 4 — 
Šį rytą, kai tarp valdžios 
ir komunistų sukurstytų 
streikierių susikirtimai 
staiga prasiplėtė įvairio
se Prancūzijos srityse, 
tautinis parlamentas 413 
balsų prieš 
griežtą
riaušininkus 
ninkus. 
atstovai 
premiero
siūlytą bilių.

Premiero Schumano pa
siūlymus parlame n t a s 
pradėjo svarstyti pereitą 
šeštadienį. Komunistai at
stovai labai 
lė premierą 

i visus tuos.
pasiūlymus
nistas Raoul Calas, kalbė
damas parlamente, atsi
šaukė į kareivius, kad jie 
neklausytų valdžios įsa
kymų ir neitų atstatyti 
tvarkos ten, kur komu- 
nistų sukurstyti darbi
ninkai kelia riaušes ir sa
botuoja darbus. Parla
mento pirmininkas Her
riot pareikalavo komunis
tą Calais pašalinti iš par- 
llamento dviem savaitėm, 
i Parlamentas daug urna 
balsų nutarė Calas praša
linti. Visi komunistai at
stovai tuojau apstojo Ca
las, kad negalėtų sargyba 
prie jo prieiti ir ji išmes
ti. Kilo triukšmas. Pirmi-

Prezidentas Truman Ato- yj^ pasau|jS $UĮqĮ0

Prieš Palestinos Padalinimu
stūgauja Floridoje I

Key West, Fla., gr. 4 —;
Prezidentas Trumanas at- 

įvyko lėktuvu į submarinų 
bazę ir čia apsistojo pra
leisti atostogas, 

i Key West žmonės tą 
1 Patirta, kad Vakarų Vo- dieną šventė, ir susirinkę 
i kieti joje Kitzingene, ame- sveikino Prezidentą ir lin- 
rikiečių zonoje, įkuriama kėjo jam geriausio poil- 

i didžiausia lietuvių trem- šio. Ypač vaikai džiaugia- 1 
i tinių stovykla, kurioje si, nes tą dieną neturėjo yra 
bus daugiau kaip 3000 lie- mokyklos ir turėjo progą prieš Palestinos padalini- armėnas.

mą į žydų ir arabų valsty- pirmas 
bes. Plėšimai, padegimai Į dienų arabų streiko 
ir kruvinos kautynės a- muštųjų 
rabų su žydais plečiasi.

Arabų kvartaluos? sto- tomatinius ginklus.
i

Didžiausia Lietuvių Trem
timi) Stovykla Amerikie

ty Zonoje

ir tuvių. (Sp.) pamatyti Prezidentą.

Panika Dėl Pinigų Rusijoje
Mashington, D. C. — J.I

: Dpnarta-i

Kautynės, pedegimai ir piešimai 
plečiasi

Jeruzalė, Palestina, gr.’Aviv srityje. Kruvinuose
— Viso pasaulio arabai susirėmimuose užmušta1 

vieningai nusiteikę 10 žydų. 5 arabai ir vienas i 
Taip, kad per 

dvi dienas trijų 
už

skaičius siekia
24. Abi pusės vartoja au-

Senatorius Ragina Atimti 
Komunistų Spaudai Laisvę

Kvar- 
spig-

Columbus, Ohio — Se
natorius John W. Bricker 
(R.. Ohio) pareiškė, kad 
komunistu partijai 
būti atimta soaudos 
vė šiame krašte.

“Spaudos laisvės 
įima teisę apsaugoti 
nuo sunaikinimo i 
teisiu.” sakė Bricker. 
“Kadangi komunistų par
tijos tikslas yra sunai
kinti mūsų teises, todėl ji 
turi būti sulaikyta tai da
ryti”.

turi 
lais-

.įninkąs Herriot uždarė po
sėdi. Komunistai atstovai 

į atsisakė
Žydai smarkiai organi- 

zuojasi ir ginkluojasi. Ga-1 Paskclbc

teisė 
mus 

mūsų
išeiti iš parla- 

rūmu. Vadinasi, 
sėdėjimo strei-

vi Britų kareiviai, 
dideli tajaį yra apjuosti 

liuotomis vielomis.
, Vėliausiai v.* ~—, . , _. .
kokius tik gali džiausiąs susikirtimas artinoje bus dar daug krau- ko! ate-]ę parlamen o 

x " rabų gy žydais Jaffa-Tell jo pralieta. |£ai Pavertė juos
• r kraustyti.

Pažymėtina, kad 
ipartijų atstovai yra 
ningi prieš komunistus. 
Taigi nors premiero pa
siūlymai prieš komunistų 
sukurstytus darbininkus 
ir yra griežtus, bet to rei-j 

[ Visiems buvo aišku, kad'kaiauja krašto
Molotovas norėjo LL'zL 
rėti daugiau laiko, nesi-!..................
skubinti su taikos sutar-i Pagal naują 
ties sudarymu Vokietijai, j bus baudžiami 
kada Prancūzijoje ir Ita- siais iki 5 metų 
lijoje padėtis kristalizuo- įr iki §4,200 

ruošti atskirus pasiūly-ijasi. Bet jam nepavyko, .bausmės visi, 
mus Vokietijos taikos su-Į Užsienio ministeriai ! 
tarties paruošimui laike‘stengiasi susitaikinti dėl;

Rusiją dviejų mėnesių. • tautų, kurios turėtų teisę
Pirmininkaujantis už- dalyvauti taikos konfe- 

sienio ministerių tarybos rencijoje. Sekret orius 
susirinkimui, ministeris Marshall’as pareiškė, kad 
Bidault nutraukė Moloto- visos valstybės, kurios pa- 
vui kalbą ir pareiškė, kad skelbė karą ir buvo ali- 
ijeigu taip, tai nėra reika- jantų šalininkėmis, turėtų 
!»_ a teisę dalyvauti.

Anglija, Prancūzija ir 
Jung. Valstybės vieningai 
laikosi to, kad jeigu su 
Rusija nebus galima susi
tarti dėl Vokietijos, tai su 
Vokietija daryti atskirą 
taikos sutartį be Rusijos.

miestuose sukėlė 
Departa-' susidomėjimą.

“Voice of j Žmonės perka
” radio praneši-į daiktus, I 

imas į užjūrį dvidešimtIgauti krautuvėse, kai su- 
trimis kalbomis, kad Mas-‘žinojo, kad kainos pakils 
kvoje siaučia “pirkimo į ir pinigų vertė bus suma- 
banga” ir kituose Rusijos ižinta. Kaikurios krautu- 
------------------------------- ; vės fUrėjo uždaryti duris, 

dol., atseit dar kita tiek muito Taipgi gavo žinių iš Mas- 
sąskaiton. Tai matot, kiek bol-^kvos, kad Žmonės puola 
ševikams rūpi badaujančių ir j bankus, sužinoję, kad val- 
zzuskurusių Lietuvos žmonių džia nuvertins rublius 
gerbūvis...---------------------------- j gruodžio 5 d. Valdžia už- Londonas,

• [draudė bankams išmokė- sijos užsienio
Gruodžio 8 d. artėjant prisi- ti daugiau kaip 200 rublių Molotovas nustebino kitų 

mename, kaip toji Marijos kasdieną.
šventė Lietuvoje būdavo iškil- Į
mingai švenčiama. 1 

|Se kiti papročiai, tačiau’ galime vertė yra
išsiunčiant.

New Yorko 
siuntinuką I prisiminti, kad i

7.50 dol. vertės, turi mokėti 15 yra nuošalus kampelis, kuria

įvairius... .. įvyko di-Įlimas dalykas, kad Pales- ką- bedėjo iki 6 vai. ryto,sar- 
išsi-

Mirė Bostonietis Kunigas 
Kinijoj

gr. 4 — Ku
ru misteris

trijų valstybių ministe-
Oficialiai rublio vertė rius savo kalba’ kada ->isuuavu ibiui-; oficialiai rublio verte ,_;r . \ .— I >

Kitose šaly- esą 20 centų, bet pirkimo Paanlle- *a.d ke,.uri1' vals'l 
> skirtinga. Di- [.valdžios turėtų pa-1 

ir Amerikoje pamatinė kaina yra 12 ir
- ” ■ ’ _ _ ‘ pusę centų Amerikos pini-

išside-'Komunistai ir jų pasekė-: 
nesi‘{jai tik lazda suvaldomi, 

įstatymą 
6 mene-į 
kalėjimo 
piniginės

Pereitą šeštadienį, lap- 
gerovė. i kričio 29 d., Toishan, Ki

nijoj, mirė kun. Lavvrence 
A. Conley, M. M., misijo
nierius per 7 metus, Ma- 
ryknoll Tėvu narys. Jis v- 
ra buvęs Quincy ir So. 
Bostone. Tik 39 metų am- 

kurie tik žiaus.

me visados malonu pasigėrėti gaiš, 
tikrai lietuviška nuotaika. Tai. Kaip matyt, 
netoli žinomojo Thompson, smaugia infliacija. 
Conn. Vargdienių Seselių vie
nuolijos centras, kuriame taip 
gyva arkivysk. Jurgio Matule-' 
vičiaus dvasia ir taip lietuvis-, 
kos tos dvasios vaidilutės. Y-' 
patinga jų šventė yra Nekalto:
Prasidėjimo (12-8.) Dabar jos Valstybių sekretorius 
rūpinasi erdvesnės koplyčios Marshall įpareigojo John 
statyba ,ir kiekviena mūsų F. Dulles, savo patarėją, 
tautiečių auka, ten patekusi, tuojau vykti į Paryžių ir 
tiksliai prisidės prie religinio ir ištirti Prancūzijos nami- 
lietuviško židinio didesnio iš- nę krizę ir kiek ji paliečia 
ugdymo. c.!Jung. Valstybių planus.

Marshall Pasiuntė Dulles 
| Prancūziją

Londonas gr. 4 — Jung. jlo užsienio ministerių ta
rybai toliau posėdžiauti, i 
Molotovas, pamatęs, kad 
už suardymą konferenci
jos būtų atsakominga Ru-i 
sija, greitai keliais žo
džiais ištraukė savo pa
siūlymą.

Lietuviu Radio Programa
ŠEŠTADIENJ, 1:15—2:15 P. M.

1230 KILOCYCLES —WESX.SALĖM. MASS.

Šeštadienį, gruodžio 6 d., 1:15 vai. po pietų Įvyks 
lietuvių radio programa. Lietuviškos liaudies dainos, 
muzikos kuriniai, pranešimai, sveikinimai plauks oro 
bangomis į patriotingųjų lietuvių namus iš WESX 
stoties. Salėm.

Pasukite savo radio rodyklę ant 1230 kilocycles 
ir klausykite programos.

DARBININKAS RADIO
366 West Broadvvay. So. Boston 27. Mass.

Tel. SOUth Boston 2680 arba NORvvood 1119



Penktadienis. Gruodžio 5. 194"

■VAIRIOS ŽINIOS
C

LAWRENCE, MASS
lyti Bolševikinę Spaudą Statybos Fondo Parengimas

Šv. Pranciškaus parapijos 
naujos salės ir rekreacijos cen
tro statybos fondas auga ir di
dėja. Įvairiais būdais ir paren
gimais Statybos Fondo komisi
ja savo darbą varo pirmyn.

Sekmadienį, gruodžio 
1:30 vai. po piet Įvyksta 
rinkimas. Prašome visų
ir jaunimo sueiti, nes jau bai 
giame suruošti 
kuris Įvyks šeštadienio vakare, 
gruodžio 13 d.. 8 vai., parapi
jos svetainėje.

Visur ir Visada Liksime 
Lietuviais!

Visokiausio plauko so
vietiniai rėksniai kur tik 
gali rėkia, kad amerikie
čiai trukdą tremtiniams 
DP apsispręsti grįžti į sa
vo kraštus. Praktikoje gi 
yra visiškai priešingas el- 

zonos 
būdais 
grįžti * 

propa-
Kai . . .. „ . .... įos svetainele. tvvieciame pa-siuose ............ .. , ,rapijiecius ir svečius dalyvauti. 
UO* Gražių dovanų bus ir prie du

rų “Door Prize” 25 doleriai pi
nigais.

šiomis dienomis
tremtinių

2
d-------■
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DARBININKAS

BALF 1947 METŲ SEIMO 
NUTARIMAI - REZOLIUCIJOS 

Dėl Bendros BALF Veiklos
(Bus daugiau) lloy, Rochesterio

■ Kearney, Scrantono 
Haffey, bei National 

Conference 
komisijos pirmininkui 
McNicholas.

New York’o valstybės gu
bernatoriui Thomas E. Dewey. 
Illinois Valstybės Gubernato
riui Dwight H. Green. T^ew 
Yorko Miesto Majorui, gen. 
\Villiam O’Dwyer. Visų tų mie
stų majorams, kurie paskelbė 
BALFo naudai Tag Day pro
klamacijas.

James A. Farley, kuris gyvu 
žodžiu ii- darbu parėmė BALF 
vajų.

War Relief Services — N.C.- 
W.C., Church World Service, 
Internatior.al Rescue and Re- !
lief Committee. Catholic Com-

vyskupui 
vyskupui 
Catholic 
vyskupų 

Arkiv.

■
i
i i 
i
ĮPADĖKA
I

BALF’o metinis seimas, su- VVelfare
sirinkęs New York’o mieste 
1947 m. lapkričio 5 ir 6 d.d., 
New Yorker viešbutyje, aukš
tai ir dėkingai vertina BALF’o 
direktoriato, skyrių narių ir 

! paskirų veikėjų pasiektus iai- 
Imėjimus lietuvių tremtinių šel- 
I pinto, gelbėjimo ir užtarimo 
; srityje.

Ypatingu dėkingumu seimas
i atžyrdi lietuvių dvasiški jos ir 
i spaudos parodytą ir nuolat 
į reiškiamą paramą ir talką, bei 
'BALF veikėjų laimėjimus j- 
i traukiant žymius šio krašto 
i valstybininkus. visuomeninin
kus ir Įstaigas Į lietuvių trem
tinių gelbėjimo veiklą.

Seimas paveda naujam BALF
direktorijatui atskirais laiškais ^or ^e^u8eeSi American
padėkoti šiems asmenims ir į- 
staigoms:

Jo Šventenybei. Popiežiui Pi- 
ijui XII. {ter Apaštališkąjį Dele
gatą VVashington, D. C.

Kardinolams Dc-ugherty.
Spellmanui ir Stritch.

Bostono Arkivyskupui Cush
ing, Brooklyno vyskupui Mol-

viena
i lietuvių tremtinių grupė, 
(susidedanti iš 703 asme- 
>nų. kurių tarpe 24 mote- 
Įrys. laivu “General Stew- 
art” išvyko iš Vokietijos į 
Kanadą. Išvykdami palie
kantiems tremtiniams ir 
viso pasaulio lietuviams 

•\Vhist Party". pareiškė:
"Mes lietuviai, Antrojo 

Pasaulinio karo metu ne 
dėl savo kaltės netekę tė-> 

Nepriklausomos 
buvome pri-; 
šiol gyventi'

Į 
kad grįžimas

7 d..
susi
na riugesvs. Amerikiečiu 

pareigūnai visais 
padeda norintiems 
ir palaiko Sovietų 
gandą dėl grįžimo, 
kurie pareigūnai 
reikaluose yra tiek
lūs”, kad sunku atskirti 
"pareigingumą” nuo “pa- 
sitarnavimo”. Štai mums 
iš Kempteno. amerikiečių 
okupuotoje Vokietijos zo
noje. praneša, kad vieti
nėje lietuviams tremti
niams PC IRO įsteigtoje 
skaitykloje tiek daug bol
ševikinės spaudos, kad ki
tos veik ir nesimato. Vie
no amerikiečio pareigūno 
įsakymu visa bolševikinė 
spauda ir knygos turi bū
ti gražiai išdėstytos ant 
stalų ir lentynų. Tik jis 
nuolat stebisi, kad trem
tiniai bolševikinio šlamš
to nė į rankas neima! Be- mėnesinės bendros komunijos 
lieka priminti Višinskiui. 
kad jis užmiršta savo tar
nus ir bereikalo juos plūs
ta. Matyt ir Bimbai nebe
lieka laiko “sekti” ir vis
ką atraportuoti! K.P.

šv. Vardo Draugijos Vajus

*

politinėje pa-

emi-

Pa

Lt. Philip Mountbatten, prieš vestuves su 
karalaite Elžbieta. Britam karaliaus vyriausia 
dukterim, atvykęs į karo žuvusiųjų kapus, Cor- 
sham, Anglijoje, pagerbia žuvusiųjų amžiną at
minimą.

Red Crocc ir Lietuvos Raudo
najam Kryžiui. — už visų šių 
'organizacijų nuolat ir mielas 
rodomą talkininkavimą ir ben
dradarbiavimą su BALF per
siunčiant reikmenų siuntas, pa
rūpinant paramos afidevitus. 
parūpinant vietas laivuose 
tremtiniams, ir globojant naš
laičius.

Marianapolio Kolegijai.
i Kazimiero Akademijai, 
ciškiečių Akademijai už 
ir stipendijų suteikimą 
viams našlaičiams.

(bus daužiau)

i
I
i

i

ATVYK 20 LIETUVIŲ TREM 
TINIŲ IŠ VOKIETIJOS

vynės — 
Lietuvos — 

, versti iki 
tremtyje.

Žinodami, 
dabartinėje
dėtyje į žiauraus priešo o- 
kupuotą Tėvynę reikštų 
ne tik keturių pagrindinių 
žmogaus laisvių neteki
mą. bet ir fizinį sunaiki
nimą. pasirinkome 
gracijos kelią.

Išvykdami į mus
glaudžiantį kraštą pasiža
dame:

1. Atsiminti visur ir vi
sada. kad mes esame lie
tuviai. Išsaugoti savo i kieti jos atplaukusiu ER- naujas
įgimtąją kalbą ir papro-NIE PYLE —1------

’ čius ir juos perduoti atei- 20 lietuvių, kurių 5 JAV gitacijos būdas. 
„ . nančioms kartoms.vvrai priims sv. Komuniją, i > i-i • ••, , , . ' 2. Darvti visa kas vra• likusiejipo mišių bus bendri pusrv- _ i- - > .* ■ j musų galioje, kad

. ~ .'gracijos durvs būtukalbėtojas. David ® J
įžymus žurnaiistas- 

ir katalikas konver- 

ir Turkai Žada Įsileisti DP t'-tas pri?dSjo atTykti ir kal‘l 
beti svarbiais šių dienų klausi
mais. Ponas Goidstein yra žv-' 
das ir garsus autoritetas žydų

, * . ' klausimu. Tuo reikalu vra oa-okupuotos zo- . , , . , •j - . . . . rasęs knvga "Jewish Panara- .administracinis . , _ .x. x vai dėl

David Goidstein
Naujų narių vajus vykdomas 

visomis priemonėmis. Naujų 
narių priėmimas įvyks laike

sekmadieni, gruodžio 14 d. Vi
si vyrai priims šv. Komuniją, į 
o 
čiai.

Svečias
Goidstein. 
rašytojas

emi- 
at-

Lapkričio 29 d. iš Vo- tuoja produkciją”. Šis yra 
i komunistų ir jų 

laivu atvyko sukaustytų darbininkų a-

piliečiai o
imigracijos

repatrijantai. 
su

vizomis.
Atvykusieji 

vertos kuo didesniam lie- pas gimines 
ne- mus:

! Jonas Arlauskas, JAV

išsiskirstė 
bei pažįsta-

tuvių skaičiui, ypač j 

darbingiems ir šeimoms. Į
3. Šelpti visame pašau-į pilietis, laikinai apsistojo

Komunistai ir jų pase
kėjai veda agitaciją prieš 
valdžią įvairiose Italijos 
dalyse, ypač Sicilijoj, kur 
paskelbti generaliai strei
kai Messinoj ir Catanijoj. 
Komunistai ir kairieji so
cialistai bendrai veikia.

šv.
Pran- 

globos 
lietu-

tinęs Tautas už nu.balsavi- 
imą padalinti Palestiną.

Apie 300 demonstrantų, 
; daugumoje studentai pra- 
’siveržė pro policijos lini
jas prie Amerikos ir Ang
lijos ambasadų. Demons- 
Ifrantai šaukė: ‘‘Šalin su 
Amerika!” ir kaikurie pa-’ 
leido akmenis į Amerikos 
fotografą, kuris buvo ant

nys mirė Nepriklausomos 
išdaužė Lietuvos kariuom e n ė s 
įstaigų pulkininkas Jonas Lauri- 
kitokių 

padegė Britų

MIRĖ PULK. JONAS 
LAURINAITIS

Gauta žinių, kad net 
Turkija žada įsileisti DP. 
Prancūzų okupuotos zo
nos DP j_____________
cetnras paskelbė registra
ciją norintiems į Turkiją 
vykti. Jei jau Turkija su
pranta tikrai sunkią ir 
skaudžią tremtinių prob
lemą. tai jau pats laikas 
ir visiems Amerikos lietu
viams subrusti. kad vai-; 
džia kuo greičiau priimtų rybos prezidentas, 
palankius 1 
sprendimus ir kuo dau- dėl Britanijos

jlyje brolius ir seses lietu-ĮNew Yorko apylinkėje, 
vius, patekusius į sunkią! Antanina Beleišienė su 
materialinę būklę. ‘ dukrele Elena, JAV pilie

tės, apsistojo: 6928 S. U-
I

ma". Vvrams garbė turėti to-j& j
svečią savo iškilmėse.

4. Skirti visas jėgas ko-Į f" ‘ * ----- ~
Lietuvos laisvės nion Avė., Chicago. III.

Bullitt Siūlo Sudaryti Uniją 
Kovai Prieš Rusiją

1 atgavimo ir, reikalui e- 
sant aukoti savo gyvybę.

Mes tikime, kad Lietu- Chicago. III.
vai išauš Laisvės Ryto-j Daktarai Zenonas ir Jo
jus! Pasirašo įgalioti: Jo-i ana Danilevičiai su duk
nas Juškaitis, V. Pilkaus-1 rele Rita apsistojo: 51 

Londonas, gr. 4 — Ha-Į kas ir B. Grabauskaitė. Į Columbia Rd.. Waterbury. 
rold vVilson. Prekybos Ta- Čia pat prie laivo surinkojConn.

nuvy- paskutinius savo ištek-, Vytautas ir Ona Galvy- 
tremtiniams ko į Maskvą tęsti derybasJius ir net 5,086. RM. per džiai su dukra apsistojo: 

x----------- -- I"! - Rusijos Raudoną Kryžių paauko-’42 W. 105 Street. Chicago,
giau galėtų lietuvių Ame- prekybos ir finansinės su- jo paliekančioms varge ir ni.
rikon atvykti. (Sp.)įtarties. jskurde esančioms nedar-! Algirdas ir Galina Leo-

ki

Brity Ministeris Nuvyko 
1 Maskvą Deryboms

Ona Bangienė apsistojo: 
1746 N. Cleveland Avė.,

♦

I
♦

♦

♦

♦

♦

♦

Šv. Antano Vienuolyno ir Koplyčios
FONDO VAJUS

Malonus Lietuvi-e.
Savo duosnia auka prisidėk prie Įkūrimo 

Paminklinio
Lietuvos Pranciškonu šv. Antano 
VIENUOLYNO Ir KOPLYČIOS.

Lietuvių mylimoms šventovėms ir kultūrinėms 
Įstaigoms esant Lietuvoje sunaikintoms.

Lietuvos Pranciškonu Vienuolynas.
Amerikos Lietuvių įkurtas Šv. Antano garbei, taps 

Nauju Lietuviu Religiniu, Tautiniu Ir Kultūriniu 
Centai Amerikoje.

Iš naujos
Lietuviu Tautinės šventovės

sklis religinė ir kultūrinė šviesa visur, kur tik plaks 
lietuviška širdis.

Malonus Lietuvi-e.
Kiek leidžia Tavo išgalės, malonėk paaukoti šiai 

lietuviškai šventovei Įkurti!
Už kiekvieną, kad ir mažiausią auką. Tėvai Pranciš

konai bus amžinai dėkingi.
Jei įstengtum aukoti daugiau:

Tapk X ienos šv. Antano Vienuolyno C ė lės 
Fundatoriumi.

Naujame šv. Antano vienuolyne bus 50 celių — 
kambarėlių, kuriuose gyvens vienuoliai.

Kas paaukos SUHMUMl. To Vardas Bus Užrašytas 
Ant Vienuolyno Celės diirii.

šv. Antano Vienuolyno ir Koplyčios neužmiršk ir 
Savo Testamente.

I’ž Tavo tėlr
Pranciškonai nuolat melsis ir laikys šv. Mišias.

sv. Antanai, gausiai atlygink tiem: 
kurie Tavo vardu daro mums gera

Aukas prašome siųsti:
FKAN’CISCAN FATHERS 

Kennchunk Port, Maine

♦

I

»

♦

I

I

bingoms lietuvių tremti-.nai su sūnum Algirdu lai-

♦

I

nių šeimoms šelpti. Sp«! kinai apsistojo pas p. 
Jurkšaitę: 1918 W. Balti- 

įmore St., Baltimore, Md.
Malakauskienė 
apsistojo: 8
Rd., Worces-

Nubaudė Kompaniją, Du 
Viršininkus $1,440,000 ||V A .ninkus $1,440,000 

Už Apgavystę
gr. 4 — Fe-

|

Julija
i laikinai 
Strathmore 
ter, Mass.

Feliksas Marcišauskas

Vokietijoje kaip tremti-
į ambasados stogo.

Demonstrantai 
ikaikurių užsienio 
flangus ir padarė 
(nuostolių, 
i institutą.

naitis, daug nusipelnęs 
lietuvių tautos kovose 
1919-20 metais dėl Lietu
vos laisvės, ypač vejant iš 

i Lietuvos bolševikius. Sp.

! Mackevičius šiomis dieno
mis jau išvyksta į Kana- 

jdą miško darbams.
nu-

Pales-

New York — William C. 
Bullitt, buvęs Jung. Vals
tybių ambasadorius Rusi
jai. kalbėdamas Angliš
kai - Kalbančios Unijos 
pietuose Waldorf - Asto- 
ria, pareiškė, kad Rusija 
dabar siekia užkariauti 
Prancūziją ir Italiją, pa
naudodama penktąją ko- 
liumną tuose kraštuose ir 
Kiniją komunistų armija, 
taip kad vėliau galėtų pa
naudoti Europą ir Aziją 
prieš Jung. Valstybes.

VVilliam C. Bullitt pa
reiškė, kad Jung. Valsty
bės turėtų vadovauti Va
karinės Europos laisviems 
žmonėms ir pagelbėti 
jiems susiorganizuoti į de
mokratinę uniją kovai 
prieš komunistų domina- 
ciją.

a> -

Britanija Atsisakys Manda 
to Gegužės Mėnesyj

IVashington, D. C. 
Jungtinėms Tautoms 
balsavus padalinti Pales-j Spalių mėn. 25 d. Kemp- 
tiną į žydų ir arabų vals-'teno lietuviai šachmati- 
tybes, Britanijos valdžia ninkai nugalėjo Kempte- 
pareiške Jung. Valsty- no vokiečių šachmatinin- 
bėms, kad ji nori užbaigti kus pasekme 
Tautų Lygos jai duotą Kempteno lietuviai 
mandatą Palestiną valdy
ti gegužės mėn. 1948 m. kartus yra lošę 
Iki to laiko Britanija pri
siima atsakomybę 
tvarkos Palestinoje.

Taigi po gegužės mėn. sisekę išlošti
Į Palestinos administravi- niečiams vokiečiams, 
imą perims Jungtinės Tau- kartą lietuviai laimėjo di- 
tos.

i

8,5:3,5. 
šach

matininkai jau keturis 
su pami

nėtais vokiečiais. Tris 
dėl kartus yra laimėję lietu

viai, o vieną kartą yra pa- 
įr kempte- 

Šį

N'ew York,
deralis teisėjas Sylvesterisu dukra Regina apsisto- 
J. Ryan nubaudė Daisartljo: 85-32-52 Avė.. Elmh- 
Sportswear kompaniją ir ’ urst. N. Y.
du jos viršininkus už ne-į Bronislavas Mykolaitis 
legaliai išgautus audimus,'su sūnum Rimantu. JAV 
būtent. 3.350.000 jardų piliečiai, apsistojo: P. O. 
audimų medžiagos ir jos(Box 21. Hagaman, N. Y. 
pardavimą kitoms kompa-i Eleonora Sčiukienė su 
nijoms aukštesne kaina dukra Margarita apsisto- 
negu buvo valdžios nusta- jo: 812 Hollins St.. Balti- 

| tytos kainų lubos. more, Md.
Minėtoji kompanija nu- 

| bausta $350.000 už nele- draugų pasitiko nuo Ben
galų W’ar Production jdrojo Amcr. Liet. Fondo 

kuri pa- 
lumais. 
L. G. K. atominės bombos.

__ ■ Jung. Valstybių Atomi
nės Energijos Komisija; 
sako, kad toje saloje busi 
daromi atominės energi-! 
jos bandymai, kad ją bū
tų galima sunaudoti 
viliams reikalams.

♦

♦

♦

♦

Tremtinius be giminių ir

Jung. Valstybės Stato Bazę 
Atominiams Ginklams 

Išbandyti

I I

dele persvara.
L. Valiukas.

Philadelphia Gaisre Žuvo
6 Žmonės

a Board duotos pirmenybės Ona Valaitienė,
♦ vartojimą, $350,000 už gelbėjo su formalumais 

pervedimą audimų kitoms
| kompanijoms, ir $10.000 

už sąmokslą laužyti OPA 
taisykles.

Tos 
ninkai, 
Verona. N. 
m. įsteigė 
nubaustas 
trims metams 
Al bert J. Deeb, vedėjas ir 
Lin-Craft, Ine. .savinin
kas. nubaustas $20.000 ir 
metams ir vienai dienai 
ką I'j'm u.

kompanijos virši-
George Smith iš 

.J., kuris 1941 
tą kompaniją. 
$710.000 ’ ir

kalėjimo:

Italijos Valdžia Gavo Rei* 
kalavimą Užimti Tris 

Dirbtuves

VVashington, D. C. —
Jung. Valstybės stato ba
zę atominiams ginklams 
išbandyti Enivvctok salo
je, Pacifikc. Eniwetok sa
la yra 200 mylių nuo Biki
ni salos, kurios įlankoje 
pernai buvo išsprogdintos

Philadelphia, Pa. — Be
namių vyrų dormitorijojo 
kilo gaisras, kuriame žu- 
vo 6 žmonės ir 38 sužeidė.

your

MŪSŲ
TIESIOGINIS MORTGYČIŲ 

SUMAŽINIMO PLANAS

I

į

ir ci-
Roma, gr. 1 — Pereitą 

savaitę Milane įvyko riau
šės, kurios buvo numal
šintos. Dabar darbininkų 
federacija įteikė valdžiai 
reikalavimą, kad ji užim
tų tris dirbtuves, 
vadevvbč "t iksliui

i
Riaušės Egipte

Cairo, Egiptas, gr. 4 —
Jau trečia diena kaip čia 

studentai.

II

IĮ
kurių demonstruoja
subo i•L'jtc'st'.i'j'J.aiiii prieš Jm’g-

x Tai yra paprastas, sumažinta kaina namams
x mortgyčių — panaujinimo planas.
• •d Jei jūs planuojate pirkti namą ar atnaujinti da- 
Ž bar turimą mortgyčių, mes su malonumu ir be jo- 
į! kių Jums abligacijų išaiškinsime visas _smulkmc-

iji&
?■Į .___ ..

nas. Pašaukite SOUth Boston 0379

Mt.¥fASHINGTON
Cooiperative Bank
430 IIOADWAT • IOUTH IOIION

I
t,
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Bolševikai labai norėtų išbraukti iš istorijos tą 
laikotarpį, kada Stalinas susibroliavo su Hitleriu iki 
tokio laipsnio, kad pasidalino tarp savęs Europą ir, 
jei bus galima, visą pasaulį. Pasidalyt prie diplomati
nio stalo neužtenka, reikia dar užkariaut. Jie ir tą 
pasiryžo atlikti, viens kitam padėdami. Ir padėjo. 
Daug slaptų dokumentų galima bandyt užginčyt, bet 
fotografija nieku būdu nesiduoda užginčyjama. Foto
grafinis aparatas nemeluoja. Užtenka tik pažvelgti į 
čia dedamą atvaizdą ir tuojau galima pažinti-du tam
prius draugus: Herr Hitlerį ir tovariščių Molotovą. 
Abiejų veidai papuošti laimės šypsena dėl padaryto 
didingo biznio: pasirašymo “amžinos prietelystės” 
tarp komunizmo ir fašizmo bei nacizmo, nes Hitlerio 
draugas automatiškai virsta ir Mussolinio draugu. 
Tie amžini draugai paskui susipešė, bet peštynės tarp 
artimiausių giminių yra visai natūralios ir — labai 
žiaurios. Kas drūčiai mylisi, tas smarkiai pešasi. Jei 
kuris rusas nemuša savo žmonos, tai vargšė labai su
sirūpina: ar jis manęs nebemyli, ar ką? Taigi ir tam
priai besimylinčioj bolše - fašistinėj šeimoj iš ben
dros krosnies išskrido dūmai su liepsna. Bet pirmiau 
negu tai įvyko, pažiūrėkim, kokius savitarpinės mei
lės darbus vertingi talkininkai pasižadėjo atlikti ir 
dalinai atliko.

Plačiai yra žinoma Maskvos - Berlyno sutartis 
prieš pat lenkų - vokiečių karą, 1939 m. Spaudoj buvo 
rašoma, kad naciai pasirašė su bolševikais bendros 
savišalpos sutartį ir karo metu pasikeisdavo reikalin
gais abiem pusėm dalykais,
sams visokių mašinų, gi rusai vokiečiams 
anglių, žibalo ir visokios žaliavos. Bet tų visų daiktų 
kiekis nebuvo pažymėtas. Dabar surasta slaptų do
kumentų, kurie atskleidžia visas smulkmenas.

Prieš pasirašymą sutarties pasikeitimas reikme
nimis nebuvo stambus. Stalinas davė Hitleriui pro
duktų 27 milijonų markių vertės, o Hitleris Stalinui 
davė vienu milijonu mažiau. Gi sutartį pasirašius, 
rusų dovanos pagausėjo 14 kartų daugiau, o paskui, 
1941 m. pradžioje, kiekis padvigubėjo. Hitleris toli 
atsiliko pakaitų gausumu, taip kad pabaigoj, kuomet 
partneriai susipešė, Hitleris buvo skolingas savo ge
rajam draugui 234 milijonus markių. Stalinas pini
gais prakišo, bet labai atsigriebė okupuotų žemių plo
tu (Lietuva, Latvija, Estija, didesnė Lenkijos dalis).

Du bičiuliai ne tik karo reikmenimis kits kitam 
padėjo, bet ir karo veiksmuose glaudžiai bendradar
biavo. Stalinas iš užnugario puolė parblokštą jau 
Lenkiją; leido Hitleriui naudoti Murmansko uostą, 
kur vokiečių laivai galėjo padarytas jiems žalas pa
taisyti. Rusų ledlaužiai slaptai padėjo vokiečių lai- maršalą Keitelį ir ranka pasirėmusį užs. reikalų ministerį von Ribbentropą. Ši- 
vynui įsibrauti į Norvegijos pakraščius, kam pasidė- tie abu jau pakarti. Kada eilė ateis Molotovui, Stalinui ir jų draugams?...

lietuvius tremtinius. 
-.•oP'ia no sakyti, kain 
■:ė <1 -kingi Pra’-cfizi- 
lu-tip-lai kilniai BAL* 
crga ūzacijai ir vi- 
vuc-širdiems A mAri- 
uviams auktojams.

t Li L»> 
I 
jdidž: 
l.ios ! 
Įp’o Paryžiaus gy- k via ir kaskart j ie Patys :gįerns 

tik nesitaiso, išrinkęs nyksta. Duonos ųos n^nvi.-ims auktojams. 
blogėja. Ne- norma po tiek sumažinta, jL( j.-ųnj jr graži aul a ar 

tai rūbais ,ar tai pinigais 
i mus laiku pasiekia ir su- 
___j ne tik medžiaginę 

ipagelbą, bet ir nuoširdų 
nelengvas moraliai peštiprin imą: 

: i Prancūzijos lietuviai jau
čia ir žino, kad jie savo 
sunkiame kely nėra vieni 
ir kad už jų stovi tūkstan
čiai Amerikos lietuviu, 
bro’iškai ir nuoširdžiai iš
tiesdami savo gerąją ran
ką sunkioje valandoje. 
“Kas laiku duoda, daug 
duodi!” Gilią padėką jau
čia Prancūzijos lietuviai 
visiems geriesiems Ame
rikos lietuviams aukoto
jams L •. i .-l BALF’o or
ganizacijai, gražiai pra
vedančiai tremtinių šal
pos darbą. ('-*,pee.)

PARYŽIEČIAI LIETUVIAI 
DEKOIA BALF’ui

V

Pokarinis 
venimas ne 
bet kaskart 
žiūrint didelių pačių pran- kad pasiekė 1870 metu 
cūzų pastangų, Prancūzija paryžiečių normą, kada 
vis dar neatsigauna iš ka- miestas buvo iš visų pusių’jaro 
ro suniokojimų. Ypač vokiečių apgultas 
Prancūzi»os padėtį pasun
kino didelė pereitos vasa
ros sausra, kuri atsiliepė 
į žemės ūkio produkciją. 
Tarptautiniai finansiniai 
sunkumai neleidžia Pran
cūzijai pirktis maisto pro
duktu užsienyje. Kadangi 
trūksta anglies, neto’’mo
ję ateityje gręsia visiškas 
darbo sustojimas fabri
kuose ir įmonėse.

Jei jau toks
gyvenimas natiems parv- 
žiečiams, tai ką bekalbėti 
apie lietuvių tremtinių, 
kurie čia neturi nei pasto
vios pastogės, nei darbo 
padoresnio negauna. O ką 
bekalbėti apie senelius, li
gonius ir vaikus... Prie
šingai Vokietijos tremti
niams, Prancūzijos lietu
viai neturi jokios tarntau- 

Visi šie tarptautiniai ir tinių organizacijų globos, 
vidaus 
kūmai yra 
kraštą 
kiekvienas jame gyvenau- merikos Fetuvin r>a°elba, 
tis žmogus. Maisto pro- nėr BALF’ą pasiekianti 
dūktų kainos fantastiškai Prancūzij oje vargstan-

ekonominiai sun- Viena kas jais nuoširdžiai 
tiek užgulę rūpinasi ir pagal visas ga- 

kad juos junta limvbes remia — yra A-

kojant, anglai nukentėjo katastrofinę nelaimę ties 
Narviku. Stalinas siūlė Hitleriui pa vandeninių laivų 
(submarinų), bet Hitleris tos dovanos nepriėmė, kad 
kas nepamanytų, jog vokiečių karinė mašina tokia 
jau silpna. Ta bendra draugučių savišalpa tęsėsi iki 
birželio 1941 m., kuomet ji išsivystė j dviejų žulikų 
peštynes. Bet tas susibičiuliavimo laikotarpis įrodo, 
kad nacių ir bolševikų tikslas yra tas pats — pasau
linis imperializmas.

Žmogus, kuris nesimel
džia, virsta arba gyvuliu 
arba piktąja dvasia.

Šv. Teresė.

Aš atitolau nuo Tavęs, 
Dieve, nes pats sau pati
kau. Šv. Augustinas.

Mes patys galime pasi-
Kiekvieną ne komunistą bolševikai vadina fašis- rinkti altorių, ant kurio 

tu. Bet kaip pavadinti komunistą, kurs per du metus aukosimės — ant savimy- 
padėjo naciams - fašistams užgrobti svetimas žemes? los ar ant Dievo ir artimo 
Ar netiktų šis sudėtingas vardas: nacifašistinis na- meilės altoriaus, 
chalmelagis? K. Fr. Ozanam.

į
»

Prie ugniakurio

Vokiečiai duodavo ru- 
grūdų,

Du broliukai... Šiame nepaprastame istorinės svarbos paveiksle matome 
Molotovą viešint pas Hitlerį Berlyne 1940 metų rudenį. Hitleris pakėlė taurę už 
Stalino sveikatą, Molotovas — Stalino vardu — gėrė už Hitlerį. Kampe matome

Gera sėdėti prie ugnia
kuro, prie jo skleidžiamos 
šilimos. Kai aplinkui da
rosi šalta, vaikai mielai 
sėdi prie jo neatsitrauk
dami. Jie čiauškia kartu 
su mama, belaukdami 
grįžtančio tėvo. Šis gi, 
grižęs iš darbo fabrike, 
taip pat sėdasi prie ug
niakuro, nes čia šilta ir 
miela.

Renkasi kai kur prie ug
niakuro rašvtojai, poetai, 

jaučiasi kaip pra- 
eities sename dvare, pil
name pasianties ir vilio
nių. Ugniakuro atokaitoj 
jie skaito savo kūrinius, 
dalinasi savo mintimis, 
res čia jiems gera būti, 
čia — ugniakuro artumoj.

Lygiai gera yra būti 
Kristaus artumoj. Tai ne
gęstantis ugniakuras, ku
rio artuma kiekvieną pri
pildo ramumo, pasitikėji
mo ir gėrio. Jo atokaitoj 
kiekvienas jaučia dvasinę 
šilumą, globą ir džiaugs
mą. Jis tiesiai prisipildo 
sveikatos. Čia niekas ne
drėbs rūstaus žodžio, ku
ris susargina žmogų kar
tais visai dienai. Čia nie
kas neįskaudins šiurkš
čiu elgesiu, kuris užnuodi
ja giedrų nusiteikimą, nes 
Kristaus artuma yra svei
kata.

Ugniakuro artumoj, 
i mielų žmonių pašnekesy, 
i ir ligonis jaučiasi svei- 
■kesnis. Jo skauduliai pa- 
jsidaro kažkaip nebe tokie 
, aštrūs. Kristaus artumoj 
gi jis pasijunta ramesnis, 
.įgauna daugiau pasitikė
jimo, nes Jo artuma gy- 
ido. Tiesa, žaizdos ir skau- 
Į dūliai nepranyksta, bet ta 
ramybė, kuri sklinda iš 

IJo artumos, veikia ligonio 
dvasią gydančiai. Ji vei
kia kaip maloni ugniaku- 

iro šilima, tartum kieno 
švelni ranka paliestų žaiz
dą glostančia paukštės 
plunksna.

1 Ir ko gi labiausiai rei

kia ligoniui, jei ne ramy
bės? Ramybėje rimsta 
skauduliai ir ramybėje 
grįžta sveikata. Jei ligo
nis blaškosi nevilty ir ne
rimasty, nesulaukdamas 
sveikatos ,ši dar ilgiau už
trunka.

Šiandien kie k v i e n a s 
žmogus yra daugiau ar 
mažiau ligonis, pilnas su
sigraužimo. Jam reikalin
ga daugiau nei bet kada 
gydanti Kristaus artuma, z

Nyki tuštuma
Nyku darosi ties užge

susiu ugniakuru: nebėr 
nei tos šilimos, nei guo- 
džiančios ramybės. Likusi 
tuštuma tokia slogi, net 
baisi: nuo užgesusio ug
niakuro pasitraukia vai
kai, tėvai, pasakoriai, po
etai ir rašytojai.

Kristus yrr negęstantis 
ugniakuras, kurio šiluma 
sklinda visiems, tačiau 
reikia būti Jo artumoj. Jei 
kas pasitraukia nuo Jo, 
randa tik nykią tuštumą, 
kur šalta ir baisu.

Tokią nykią tuštumą y- 
ra išgyvenęs švedų rašy
tojas Strindbergas. Savo 
išgyvenimus aprašo jis 
knygoj “Prie atviros jū
ros”. Čia pavadino jisai 
save Axelio Borgo vardu, 
kuris būdamas netikintis 
jaučia savyje baisią tuš
tumą. Gulėdamas mirties 
patale susilaukia pasto
riaus vizito, kurio metu 
pastarasis ginčijosi su juo 
apie Kristų. Pastorius 
rengiasi Axelį palikti ir 
eina iš kambario. Anas 
betgi prašneka: “Neik, 
neik! Imk mane už rankos 
ir leisk išgirsti savo bal
są. Kalbėk man apie ką 
tik nori! Skaityk iš kalen
doriaus ar iš Biblijos, 
man vistiek. Mano baimė 
dėl tos baisios tuštumos 
turi pranykti!”

Ir kur gali ta baimė 
pranykti, jei ne Kristaus 
artumoj? G.

A. J. Stanius.

Lietuvos Požemių Milžinai
Netikėtai, tolimais ir nuostabiais keliais 

gavau pluoštelį žinių apie buvusį Lietuvos 
Partizanų veikimą. Daug kas nutylėta dėl 
visiems suprantamų priežasčių.

Vado atsisveikinimas
Jau visiškai sutemo. Darbo ir baimės iš

varginti žmonės sumigo nesveiku miegu. 
Naktiniai paukščiai ir žvėreliai pradėjo ne
drąsiai rodytis iš savo slėptuvių.

Partizanų 19 būrio vadas, giliam eglių 
tankumyne, paspaudė 12 vyrų rankas, tylė
damas, lūpą prikandęs. Jis nebuvo jausmų 
žmogus. Užgrūdintas 1918-1920 metų kau
tynėse su lenkais ir rusais, visuomet pirmas 
linijoj, visuomet pirmas prie sužeistųjų, pats 
tris kartus sužeistas, matęs šalta ir karšta, 
krikštytas krauju, ugnimi ir vandeniu — tas 
vyras dabar turėjo sukaupti visas savo jė
gas, kaip dar niekad savo gyvenime, kad 
suvaldytų liūdesio jausmus, kad sustabdytų 
ašaras. Jausmus jis suvaldė, bet prieš aša
ras buvo bejėgis. Jos byrėjo, kaip lietaus la
šai, stambios ir karštos, grynos ir skaisčios, 
ritosi per jo įdubusius veidus, krito ant p’a- 
čios krūtinės, lyg puošdamos ją didvyriškai 
užtarnautais medaliais.

Niekas netarė nė žodžio. Nebuvo kada, 
nes visi kovojo su panašiais jausmais. Visi 
jau žinojo, ką ši valanda reiškia. Po trijų 
metų atkaklios, didvyriškos, bet nevaisingos 
kovos su vokiečiais ir rusais, Lietuvos oku

pantais, šis partizanų būrys paleidžiamas. 
Toks yra vyriausio partizanų štabo įsaky
mas. Niekas neklausia kodėl, nes vienybė ir 
paklusnumas šiuo metu yra reikalingiausi 
Lietuvos ginklai.

— Sudiev, broliai. Išmintingai ir ramiai! 
Būkite pasiruošę, kada tik vėl būsite reika
lingi, — buvo paskutiniai vado žodžiai.

Ir jis dingo už krūmų sienos.
Nuleidę galvas vyrai išsiskirstė įvairio

mis kryptimis. Gyvenimas prieš jų akis sto
jo visu baisumu: jie turės dabar susidurti su 
neapkenčiamu priešu akis akin, turės žiūrėti 
į jų plėšimus ir sauvaliavimus, bet nebegalės 
atvirai ginti skriaudžiamųjų. Ar jie išlai
kys? Ar jie susivaldys? Ar duosis partiza
niška dvasia sutramdoma? Vaargiai!

Du nepaklusnieji
Siauru miško taku ėjo du “atleistieji”. 

Tėvas ir sūnus.
Tėvas taip pat 1918 - 1920 metų kovų da

lyvis, senas partizanas, tikras miškų gyven
tojas ir nakties paukščių draugas, rodos, gi
męs gyventi ir mirti partizanu. Plati dviša
kė barzda, nemačius skustuvo trejus metus, 
išbujojo kaip šimtametis ąžuolas. Tamsūs ir 
tankūs antakiai, lyg neperžengiami eglynai, 
slėpė akis, kurių būtų pavydėję ir nakties 
paukščiai.

Šalia jo žengė jo sūnus — jau laisvos Lie
tuvos augintas ąžuolas, savos kariuomenės 
auklėtinis ir 9 pėstininkų pulko kapitonas, 
išblyškęs, sudžiūvęs, bet vikrus, kaip vove
ris.

Dabar juodu buvo “maištininkai”, nepa
klausė savo vado balso.

— Kaip galima skirstytis, — kalbėjo tė
vas sūnui: — kai mūsų darbo vaisius — Lie
tuvos laisvė — dar nepasiekta?

Sūnus pritarė. Juodu nutarė persikelti į 
Dzūkijos miškus, kur partizanų veikia buvo 
itin gyva, ir tęsti savo darbą toliau.

Dabar juodu ten ir traukė.
Bolševikų pagalba

Juodu puikiai žinojo, kiek daug kliūčių 
teks nugalėti, kol pasieks savo paskyrimo 
vietą. Pasirodyti namuose jiedviem neįma
noma. Šiaip ar taip, blogiau mirties nebus.

Pirmoji kliūtis pasitaikė labai greitai. 
Reikėjo pereiti geležinkelio liniją. O geležin
keliai Lietuvoje saugojami su nemažesniu 
uolumu, kaip ir pats Stalinas Kremliuje. 
Mat, keliems traukiniams atsidūrus giliuose 
grioviuose ir užblokavus linijas dienomis, 
bolševikai rimtai susirūpino ir bent kas 20 
žingsnių pastatė sargybinį.

Tėvas ir sūnus geležinkelio sargų nebijo
jo, nes buvo pasirengę juos sutikti ir visus 
jų reikalavimus patenkinti. Jiedviem tai bu
vo ne naujiena. Žinoma, sargybinis pirmiau
sia klausia dokumentų. Partizanams jų ne
trūkdavo. O kadangi rusai ligi šiol labai 
tamsūs ir apie dokumentus beveik nieko ne
nusimano, tai užtenka jiems pakišti bet ko
kį popiergalį; svarbu tik, kad ant jo būtų 
plaktukas ir piautuvas. Kiekvienas Rusijos 
komunistėlis žino, kad toks antspaudas te
vartojamas tik bolševikų “Rojuje” ir jų už
imtuose kraštuose. Tad kas ant savo doku
mentų tokį antspaudą turi — tik turi būti 
Stalino draugas ir “rojaus” laimės vertas 
gyventojas.

Tėvas su sūnumi iš siauro miško tako 
pasuko į platesnį keliuką, kuris tiesiai vedė 
prie geležinkelio, kad nebūtų įtarimo.

Nespėjo jų galvos išlysti iš po eglių šakų, 
kai iš abiejų pusių pasigirdo balsai “Stok!”

— Čia nejuokai, — sumurmėjo tėvas, kai 
trys kareiviai, atkišę šautuvus, ėmė artintis 
iš dviejų pusių.

— Rankas aukštyn! — pasigirdo dar bal
sas iš užpakalio.

— Pakliuvome, — šnibždėjo kapitonas.
— Kas esate? Kur einate? — ėmė klausi

nėti vienas raudonarmietis.
— Esame medkirčiai, — atsakė tėvas.
— Kur einate? —
— Einame į N. mišką valdžiai kirsti me

džių.
— Kas jus siunčia?
— Mudu savanoriai.

Kareiviai kažką tarpusavy sumurmėjo, 
lyg sutartinai į kirtėjus pažvelgė. Ką gi, 
nieko įtartino. Senis, kaip senis, apžėlęs. Bet 
jaunuolis, gražiai nusiskutęs. Neatrodo par
tizaniškai.

— Mes turime kratą padaryti.
— Jūs neturite teisės mūsų trukdyti, — 

pasipriešino tėvas.
— Kodėl? — piktai suriko kareivis.
— Todėl, kad iki saulei leidžiantis turime 

nuvykti į darbo vietą, o jūs trukdote. Tai 
yra kenkimas valdžios darbams, sabotažas.

Kareiviai nesitikėjo tokio priekaišto. Nu
sigando ir sumišo, nežinodami ką daryti.

— Tai parodykite dokumentus. — nusilei
do kareivis.

(Bus daugiau)
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i MUSU SODALIETES t
į I 1

Marija - Soda liečiu Globėja

^moteris. Užtat per kasdie
ninius nusižeminimus ir 
nuolankumus tegul žen
gia pamaldžioji sodalietė 
vis arčiau prie Marijos, o 
per Ją ir prie Jos Sūnaus 
— prie Jėzaus Kristaus.

Kun. St. Būdavas.

I
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Vienas pamokslininkas siskundžia, tik nuolankiai 
apie Mariją pasakė tokį dangui aukoja šias sun- 
palyginimą: 
žiausias Viešpaties sodas, 
kuriame žydi bei kvepia 
nuolankiausio paklusnu
mo gėlės”. Panašiai ir 
mes galime tarti: "Taip. 
Marija yra Viešpačiui 
nuolankiausia tam visu mimas, 
šio pasaulio sutvėrimų”.

Ji be priekaištų ir atsi- kai 
kalinėjimų išklauso an- plakimai ir dar kitokie iš- 
gelo Gabrielio naujieną a- 
pie dangaus 
kuris paskvrė 
Kristaus Motina.
landą 
kia ir 
anuos 
ištarė 
paklusnumu:

“Ji yra gra- kias skausmo valandas.
Tačiau didžiausia nuo

lankumo dorybę Marija 
pasiekė savo Sūnaus ke
lionėje j Kryžiaus kalną. 
Judo išdavimas, apaštalų 
bailumas. Kristaus suė- 

pikti klausinėji
mai ir melagingi liudinin- 

teisme. skausmingi

u -

sprendimą.
Ja būti 

Tą va- 
nusilen- 
žinome 

kuriuos Ji

taip geras, kaip gali būti 
geras žmogus. Tam Jo ge
rumui parodyti viskas y- 
ra sutverta, pradedant Jo 

daug pripratęs prie me- Nekalčiausia Motina ir 
chanizmo, kuris ir patį visais kitais sutvėrimais, 
žmogų pavertė mašina ir Pasaulio prasmė — Kris

tus, Jo genimas. Viskas 
Jam turi tarnauti. Net 
blogis, paeinąs iš tos 
žmogaus laisvės, skirtos 
gėriui, tarnauja dides
niam Kristaus gerumo 
pasireiškimui. “O tikrai 
reikalinga Adomo nuodė
mė”, gieda Bažnyčia ir su

Didelė Istorinė Asmenybė

Sodalietė — šviesos nešėja

(Jonas Duns Skotas)
i Nedaug istoria paažįsta 
tokių asmenybių, kaip 
Skotas, kuris būtų turė
jęs tiek daug savo priešų 
r kartu nemažiau savo 
garbintojų. Jis buvo lai
domas Liuterio pirmtakū- 

nu, tuo tarpu kad pats 
Liuteris su pašaipa viešai 
degino Skoto raštus, ir 
Tridentino susirinkimas, i 
imdamasis Skoto moks-'

jo protą apribojo neper
žengiamais varžtais. O 
vistiek žmogus yra su
tvertas tai laisvei, kuri 
skirta meilei ir per ją — 
dieviškam kūrybiškumui. 
Skotas kaip tik duoda tą 
gyvybišką pasaulėžvalgą, 
kurios centre yra gėris.

_ Kiekviena būtis pagal ja kartu Skotas, nes per 
’u pasmerkė patį protes- Skot^ turi tiek tikrovės, ją, išėjusią iš laisvės iš- 
’antizmą. Jį laikė nevertu kiek savyje talPina £ėrio’ naudojimo, ------
Pranciškaus Asyžiečio sū- Aukščiausį Kristaus gėru-
numi, 
pirmas 
moksliškai atkūręs ir su- 
formaavęs tą gyvenimo 
sintezę, kurią pats Pran- 

■ i skus gyveno. Jo priešai 
jį laiko mirtina šv. Tomo 
priešu, tuo tarpu pats 
Skotas savo rankraščiuo
se Tomą vadina palaimin
tuoju, nors dar jis tokiu 
nebuvo Bažnyčios pripa
žintas, o vėlesnių amžių 
ikonografija jį sodina ša
lia šv. Tomo, apjuosdama 
abu šventumo aureole. Jį 
’aiko net eretiku, Bažny
čia gi rengiasi jį pripa
žinti šventuoju ir jau nuo 
nepamenamų laikų kelio
se dijocezijose viešai 
švenčia jo šventę lapkri
čio 8 dieną.

Kodėl šių dienų moksli
ninkai pradeda domėtis 
Skoto mokslu ir jame ieš
koti išeities iš tos baisios 
suirutės? Todėl, kad Sko
tas į visas gyvenimo pro
blemas moka duoti atsa
kymą, kuris patenkina ne 
tik proto griežtus reikala
vimus, bet ir širdies inty
miausius virpėjimus. Mo
dernus žmogus yra per-

ŠV. PETERO SODALI
CIJA 

So. Boston. Mass.
Vėl pradėjome naują darbo 

metą, kad nors mažą dalelę į- 
gytume švč. Motinos Marijos 
nusižeminimo ir tobulumo. Di
džiosios Nekalto Prasidėjimo, 
šventės proga, gruodžio 8 d., 
planuojame švęsti naujų narių 
priėmimą ir gražiai sutikti so
dalicijos naujos šakos gimimą 
mūsų parapijoje — Moterų So
dalicijos. Bažnytines ceremoni
jas seks vaišės apatinėje salė
je. Mergaičių sodalicija bus 
šeimininkės (hostess) naujai 
sodalicljai. Šios? įspūdingos ce
remonijos ir vaišių - progra
mos paruošimui sušauktas spe- 
cijalus posėdis gruodžio 3 d.

šiais metais sodalicija irgi 
rūpinasi Kalėdų pramogėle Šv. 
Petro parapijos vaikučiams. 

[Atidarius naują mokyklą mūsų 
, vaikučių skaičius gerokai pa
didėjo. Jau planai vyksta vai
kučiam suteikti malonumo šia 
džiaugsmo valandėle.

Lapkričio mėn. 13 d. parapi
jos salėje turėjome progos mū- 
sų Kun. Albertą pagerbti. Jo 
vardinės išpuola lapkričio 15 d. 
Parapijos jaunimo būrys: so
dalicijos mergaitės. choras, 
jaunųjų choras ir mūsų ger
biamas klebonas, kun. P. Vir- 

Į mauskas. dalyvavo. Kun. Kle
bonas savo 
iškėlė kun. 
ir didelius 

gįo (darbuotėj.

pažį štame

nors Skotas yra Yra tiek žmogus, mą ir pasimokome, kaip
pranciškonas lkiek j*® yra 8eras- įsigytu ir mes turime mylėti auk- 

............. ’ gčriu, santykyje su Aukš- ščiausiu būdu, dievišku 
čiausiu Gėriu. Kiekvienas būdu net tą, kuris never- 
žmogus yra savęs kūrė- tas tos meilės.
jas, kiekviename žmoguje Tai toki Skoto gyvenimo 
yra dieviškoji liepsnelė, sintezė, kuri taip artima 
siekianti amžinosios ug- žmogui, kaip jam artima 
nies. Žmogui duota ir lais
vė, kad joje meilė galėtų artima ir pačiai Evangeli- 

Į geriau tarpti. Kur prie- jos gyvenimo sintezei, ku- 
varta, ten negali būti kal
bos apie meilę. Tam Die- Tad nenuostabu, kad Baž- 
vas davė žmogui ir kan- nyčia ruošiasi jį paskelb
sią, kad ji visados paly- ti šventuoju, 
įdėtų tą kūrybinę meilę ir 
[joje sukurstytų vis aukš
čiau į dangų kylančias 
liepsnas. Žmogus pagal 
Skotą yra skirtas Dievui, 
kad Jame atrastų savo 

[laimę, o jo gyvenimas — 
■meilei, gėriui ir kūrybai.

Nekitaip Skotas supran- žiavę į Lietuvą.
ta ir Dievą. Savo dieviš- Juknevičių duktė Rozalija at- 
ko gėrio mąstymuose jis sidūrė tremtyje. Ji gimusi A- 
išsiveržia malda: “Tu esi merikoje, ir kaipo Amerikos 
geras, Viešpatie, ir neap- pilietė gali atvažiuoti į čia, tik 
sakomai dosniai skleidi 
savo gėrio spindulius, į 
kurį taip meilų kiekvienas 
savaip bėga”. O Dievo ne
apsakomo gerumo pirma
sis vaisius yra Kristus, 
kurio žmogystėje Jis išsi
liejo aukščiausiu žmogui 
suprantamu būdu. Kris-

niekinimai — ar visa tai 
nesusmigo kaip aštriausi 
kalavijai į nuolankią Ma-, 
rijos širdį? Ir net skaus
mingiausią savo gyveni
mo valandą — Jėzaus 
Kristaus dieviškąją mirtį 
ant kryžiaus už mūsų 
nuodėmes — Marija prii
ma sugriaudinta motiniš
ka širdimi, tačiau tyliai, 
be pykčio ir triukšmingo 
vaitojimo, ne taip, kaip 
daro daugelis kitų nera
mių šio pasaulio motinų.

Taigi visas Jos gyveni
mas nužemintai palinkęs 

tartum ana iš- 
kuri visuo- 

tik į tą 
kur žiba

meilė ir kančia. Ji labai

ri visa kvėpuoja meile.

Tėv. B. Grauslys, O.F.M,

ATISILIEPKITE!

Jos galva 
mes gerai 
žodžius.
su nuolankumu ir

“Štai, aš
Viešpaties tarnaitė; tee
sie man pagal Tavo žodi”.

Be skundų ir dejavimų 
Ji paklusniai bėga į toli
mąjį Egiptą, kad nuo pik
tojo Erodo išgelbėtų savo 
dieviškąjį sūnų Jėzų Kris
tų.

Vėliau matome Ją su į Kristų 
šventu nuolankumu žen- tikimoji rožė, 
giančią šalia savo Sūnaus met 
per visą Jo gyvenimą, dangaus šoną, 
kur buvo tiek maža skaisčioji dangaus saulė 
džiaugsmo ir paguodos. Nuolankioji 
o daugiausia tik rūpės- tai ištikimoji sodaliečių 
čiai ir susigraužimai. Štai globėja. Ji yra 
fariziejai ir

nedorieji

kreipiasi
& J

Marija —

jų sielų 
kitokie anų uostas, jų ramybės bokš- 

laikų nedorieji drabsto tas. iš kur sunkiose i__
ant Jos Sūnaus juodžiau- pasauiio valandose sau 
sius prasimanymus ir ramybės semiasi kiekvie- 
šmeižtus, o ji niekam ne- na tikinčioji mergaitė ir

Ar galima Jums priminti, 
mielos sodalietės, kad mūsų 
tikslas šiemet yra padidinti na- 

• rių skaičių? Tat, ateikite, da
lyvaukite posėdžiuose, atsives
kite draugę ir jos paprašykite, 
kad atsivestų kitą draugę. Šiuo 

.... . ,, . būdu mes Marijos Sodaiicijojsveikinimo kalboje: ,... , ... galėsime Jėzaus Širdį pasiektiAlberto darbštumą i ® . .., ... per Mariją,nuopelnus gražioj tr J
Leonora Glineckytė.

SODALICIJOS METINIO SEIMO ATGARSIAI
t Tęsinys)

j (17) Lai valdybos planuoja 
itaip vadinamus “Vocation
—........ Priminkite narėms
maldos reikalingumą, apšvietos

Dar kiek seniau prieš karą 
Roseville ar apylinkėje, Penn- 
sylvania, gyveno Jonas ir Va
lerija Juknevičiai, vėliau išva-

neturi gimimo metrikų ir neži
no kur krikštyta ir kur gimusi.

Todėl prašau atsiliepti Juk
nevičių pažįstamus, kurie gali
te nurodyti, kur Juknevičiai 
gyveno ir kur pakrikštyta jų 
duktė Rozalija.

Susidariusias išlaidas galiu 
atlyginti. Prašau rašyti šiuo

Sodaliciją. Tada tau duota gar
bė išsirinkti Mariją, kaipo tavo 
Karalienę, Užtarytoją, Motiną. 
Atsižvelk į tai, kad per tą pa
siaukojimo aktą" tapai viena iš 
Marijos išrinktųjų vaikelių, ku
rių. maldas ji veikiai, motiniš
kai išklauso. Tai didelė asme
ninė garbė ir privilegija tau 
vadintis Sodaliete’

Veikdama Sodaiicijoj, iš tie
sų tarnauji Marijai. Atsimink 
savo įstojime dieną. Tada kal
bėjai Marijai šiuos žodžius: 
“Tadgi Švenčiausia Motina pri
imk, mane, kaipo tavo tarnaitę 
ant visados’’. Tarnaite — tar
nauti KAM? Marijai. Ar gali- 
;mas daiktas, kad rastųsi mer- 

sau, kad 
yra pažeminantis da

lykas? Štai pavyzdžiui:
Šventas Tėvas vardina save 

— Tarnų Tarnas. Tėvai pasi-' 
aukoja vaikų gerovei 
tarnauja ligoniams, 
pareigūnai vadinasi 

per Mariją tarnai. Kunigai tarnai Dievo irt 
žmonių. Kareiviai tarnauja val
stybei. Slaugės gyvenimas, tai 
pasiaukojimas ligonių gerovei.

Brangios Sodalietės, Dievo 
Motina jus irgi šaukia tarnau
ti jai — atsidavusiai, nužemin
tai. ištikimai.

Įsigyk Angliškai-Lietuviškg Žodyną
English-Lithuanian Dictionary

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

Mes siūlome Jums Angliškai-Lietuvišką Žodyną, kuris yra 1 
kiekvienam reikalingas. Jo formatas-dydis: 6 coliai per 4". [ir patarimo, renkantis gyveni-
400 puslapių: kietais, stipriais audeklo apdarais. Parduodavo po mo luomą. Ruoškite paskaitas 
S4.00: dabar mes Jums siūlome bargeną — atiduodame už $3.00 [apie vienuolišką ir moterystės 

i luomą. Vienos Sodalietės ra
portuoja apie pasekmes, turint 
taip vadinamus “Career days’’; ■ 
kitos beruošdamos veikalus ar
ba vaizdus, nupiešiant įvairius

So. Boston 27, Mass į luomus arba profesijas: kitos 
; kviečia kalbėtojus, žinomus į- 
- vairiose mokslo šakose.

(18) Raginkite Sodalietes į 
; metines rekolekcijas. į

(19> Paruoškite dvasinio po-'gaitė. kuri manytų 
budžio programą savo narėms, tarnauti 
Pasiūlykite narėms kokį nors 
apaštališką užsimojimą 
jos ribose. Pagal narių 
jimą. įveskite ką nors 
ir moksliško, kaip tai 
tas.
dalicijos idealą — 
prie Jėzaus.

Mes jų nedideli skaičių turime. Prašome skubiai užsisakyti.
Užsisakant žodyną, mums laišką rašyti nereikia, tik įdėk ) 

konvertą kuponą su $3.00, ir tuo jaus gausite puikų Angliškai-Lie- 
tuvišlrą Žodyną.

Užsakymus siųskite:
DARBININKAS

366 W. Broaduay,

Šiuomi siunčiame S..........  ir prašome atsiųsti mums Angliš
kai - Lietuvišką Žodyną.

Vardas .... ___________________________________
Adresas

Pamaldoms pasibaigus, visos

. MR

į ..

1 W

* fi
J4
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Milžiniškas gaisras Thames upės uoste prie 
Londono grasina sunai i iti ten esančius vatos 
sandėlius. Ugnis kilusi iš aliejaus bakų, kurie 
ten buvo rezervai.

!

parapi- 
sugebė- 
rimtaus 
paskai-

Visados akcentuokite So-

i

2

susirinko į salę vakarieniautų tUS, tas pilnai atbaigtas adresu: J. Bildušas, 230 Clark 
ir pasilinnksmint. Programą is- Žmogus, yra geras, yra Place Elizabeth 1, N. J. 
pildė pačios Sodalietės. Vedėju 
buvo kun. A. Baltrušiūnas. Pa- i 
silinksminusios ir pilnos gražių 
įspūdžių, skirstėsi į namus.

Sodaliečių vardu noriu šir
dingai padėkoti Šv. Jurgio pa
rapijos klebonui kun. F. Nor- 
butui už rūpestingą prirengi- 
mą mūsų metinio seimo. Tėve
lio nuoširdus pritarimas ir dar
bas yra giliai 
įvertintas, ir bus 
mintinas.

Didelė garbė ir 
klauso Nonvoodo 
kurios taip pasišventusios dar-( 
bavosi seimo prirengimui. Kiek 
darbo ir rūpesčio jus įdėjote į 
(tą mūsų Marijos garbei sąjūdį 

. Daktarai ;tėra žinoma gerajam Dievui i
Valdžios' 

žmonių T*
' vaisiai, skelbia

Place Elizabeth 1, N. J.

F

visų Sodaliečių 
visados at-

padėka pri- 
Sodalietėms,

♦

Visų Lietuvių Mylimas ir Skaudžiai Nukentėjęs 
Misijonierius

Tėvas Jonas Bružikas 
Visiems Lietuviams Amerikoje Įdomiai Rašo 

Iš Tremtinystės!
Jo jaudinantieji laiškai yra spausdinami

99“ŽVAIGŽDĖJE
Skubėkite “ŽVAIGŽDĘ” užsisakyti!

Kaina — $2.00 metams.

“ŽVAIGŽDES” ADMINISTRACIJA 
488 E. Seventh St., So. Boston 27, Mass.

•o

SODALICIJOS NARftMS
Sodalietės seka Marijos pa-

Į vyzdį ir josios meilę dėl Kris
taus:

1 (a) Kada ištikimai lanko mi-
i tingus, nors ir reikėtų pašiau- i 
keti ir atsižadėt ką nors kitą. |

i (b) Kada jos ko-operuoja ir| Baigiant Sodalicijos reikalų 
remia daugumos nutartus su- svarstymus, atvyko svečias 
manymus, nors su jaisiais pil- kalbėtojas — .J. E. Vyskupas 
nai nesutiktų. j J. J. VVright. D. D., Auxiliary

(c) Kada jos užtaria ir kelia Bishop of Boston. kuris kalbė- 
Sodalicijos vardą tarpe tų. ku-;...................... . . inos jai priešinasi. ypač viena

i
Į

i

I
I

už kitą užstoja.
l d) Kada jos pašvenčia savo 

laiką, gabumus ir darbą Soda
licijos tikslą ir idealą skleisti.

Kaip Sodalietės. jūs sudarote 
vieną komandą po Kristaus ir 
Marijos valdyba. Neleiskite 
)>eštynėms, pavydui. puikybei 
ir kitiems blogiems vdams ma
žinti Jūsų uolumą ir pasiryži
mą. Prisimink Konsekracijos 
Aktą, kurį perskaitei įstojau1 j

jo apie “Neapykantą Pasauly
je’’. Vyskupas įspūdingai kal- 

jbėjo ir visas Sodalietes sužavė
jo. Penktą valandą įvyko palai- 

i mirimas ir Naujos Anglijos 
jSodaliečių valdybos priėmimas. 
(Naują valdyba sudaro — Vir- 
Sginia Petraitytė — Prefectė — I
[South Boston; Vera Jurgelio- 
nytė — Vice Prefectė — Wor- 
cester: Genevieve Zekevich — 
Sekretorė — Cambridge; Vale
rija Jankauskaitė — Iždininkė 
— Cun»h» j»1 ■.»<_■

i mūsų dangiškai Motinai Mari- 
Jūsų darbo regiami 

visiems, kaip 
brangi jums yra Marija; kaip 

• iš širdies gilumos Ją mylite; 
kad Jos garbei nieko nesigai- 

' Įėjote nei trūso, nei darbo.
Sodalicijos narės negali jums 

tinkamiau padėkoti, kaip tik 
pakeiti savo mintis ir širdis į 
Mariją ir prašyti Jums Jos mo
tiniško palaiminimo. Mes irgi 
nuoširdžiai tariame ačiū vi
siems kunigams, būtent, kun. 
A. Abračinskui, kun. J. Dam
brauskui, kun. A. Baltrušiūnui, 
kun. S. Saulenui, kun. A. Janu- 
šoniui ir kitiems, be kurių pa
galbos Sodaliečių seimas nebū
tų taip sėkmingai praėjęs.

Taip pat norime širdingai pa
dėkoti šv. Jurgio parapijos mo
terims ir vaikinams, kurie taip 
sunkiai darbavosi, ruošdami 
pietūs ir vakarienę dalyviams. ; 

Žodžiu, mes tariame ačiū vi
siems ir visoms, kurie kokiu 
nors būdu prisidėjo prie Soda
liečių seimo surengimo.

Genovaitė Zekevičiūtė,
Sodaliečių Sekretore.

Jauniausia Lietuvaičiu 
Seserų Kongregacija 
Prašo Jūsų Pagalios
Skelbiamas Nekalto 
Prasidėjimo Seserų 

Vienuolyno Naujosios 
Koplyčios Statybos 

Fondo Vajus.

r i

2
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Kiek Jūsų išgalės 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 
Įamžintas lentoje pakabintoje ant Koplyčios 
sienos.

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

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

Aukas prašome siųsti:
Immaculate Conception Convent 

R. F. D. 2, Putnam, Conn.2 - ____ r _ _____ _____r___ ,,___

4



Italija-Civilinio Karo Ir
Revoliucijos Pavojuje

KOMINTEKNAS
GODŽIAI ŽIŪRI 

I ITALIJĄ

reikalinga “padaryti įspū
dį , ji gali išsinuomoti 
naujagimį ar kūdikius ir

DARBININKAS

- b tų pačių ,ėuų bitė
gauna medų, o širšės — 
nuodų, — sako italų prie-j 
žodis. Perkėlus jo pras
mę j žmonių gyvenimą, 
galėtume pasakyti: i~% ® :

— Toie Dačioie Italiioie su amerikiečiu karei- 
išaugo pattiottaės bitutės,
kurios tykiu darbu nori 
atstatyti savo šalį, ir šir- .-a z-, - - • - •šės, kurios pilnos raudo- sumokės tam tikros p.m- 
nųjų nuodų bando užnuo- 8>J sumos foto bus paro- 
dyti viešąjj gyvenimą. I- 
talijoje siaučia gatvių 
kautynės, į 
polįtinių partijų būstines

kad labiau sujaudintų 
praeivius ir jie gausiau 
•aukotų. Kiti kitaip “už
darbiauja”, pavyzdžiui, 
nufotografuoja slaptai i-

gaujaančią ir vėliau paro
do jai foto — jeigu ji ne-

dyta jos tėvams, jos vy
rui...

isilaužimai į! laukė taikos, bet
- - - - - * taikos sutartis

i/plačiai kaitoma, kad ta ’“8?le ant
šalis gali likti civilinio Ita,hJa }u,n . sumokėti 360 
karo lauku, ir Italijos že-l^į: ' ~~~~~
mė gali parausti nuo ° 
kraujo galinčioje kilti re
voliucijoje. Neseniai italų ... 
raudonųjų vadas Togliat- 
ti komunistų kongrese pa- 
reiškė:

— Jei mes laimėsime rin
kimus (kovo mėn.), mūsų

taikos sutartis sunkia

dolerių reparacijų, 
atsižadėti Afrikos koloni
jų, netekti uostų: Trieste, 
Pola, Fiume ir Žara; Ita- 
" ‘ i turi sumokėti 2/3 
nuostolių, karo metu pa- 

> darytų nuosavyb ė m i s, 
'priklausiusiomis sąjungi
ninkų piliečiams Italijoje, 

veikimas bus taikus; ki-i. Po audringų karo dienų 
taip-mes turėsime pe- ,krastas toh nu0 "orma‘ 
reiti prie revoliucinių me- aua gyvenimo. Net nau- 
todu ja konstitucija dar nėra

Kominternas godžiomis P™“1®’ tebesvarstoma. 
akimis žiūri į Italiją, kaip 
į baigiantį prinokti vai
sių.

VARGŲ ŠALIS
Visų pirma, nelaimingo

ji ta šalis, taip nualinta: 
karo metu buvo Italijoje 
sunaikinta 2x/2 milijonų 
atskirų gyvenamųjų vie
netų, tai yra — pusė mi
lijono daugiau, negu Itali
ja iš viso buvo pasistačiu
si nuo 1931 metų. Italija 
neteko 90% savo preky
bos laivyno, žuvo 30% jos 
gyvulių, geležinkelių’ pajė- 
gumas sumažėjo 38%,! .vaoarumu metu Kruv- 
kviečių produkcija po ka- “ s»sidunmai, politinių11 *Frxiir\IiTr»n i iria ro krito 38%, pupų —net 
68%. Žaliavų atsargos iš
sisėmė. Po karo bedarbių 
skaičius buvo paaugęs iki 
dviejų milijonų. Maisto 
kainos, palyginus su 1938 
m., pakilusios apie 30 
kartų. Italija mažai besu
laukia turistų, kurie buvo 
geru pajamų šaltiniu, iš 
kitos pusės — užsidarė ir 
emigracija, kuri nuimda
vo gyventojų perteklių.

Karo metu Italijai nu
leista daug kraujo. Ap
skaičiuojama, kad vien 
partizanų žuvo 128,506. 
Net kai Italija persimetė 
į sąjungininkų pusę ir sa
vo karines jėgas pavedė 
anglų - amerikiečių žiniai, 
kautynėse žuvo 40,000 i- 
talų.
ROMOS KEISTENYBES

Romoje, o ir kituose 
miestuose, juodoji rinka 
žydi. Vagystės taip papli
tusios, kad kartą buvo 
pavogtas sąjungininkų 
karo vado, admirolo Stone 
limuzinas, ir jo nesurado. 
Neapolio uostas turėjo 
būti aptvertas spygliuo
tomis vielomis, kad apsi
saugojus nuo vagilių. 
Mieste yra organizuoti el
getų kadrai. Jei elgetai

Lėlių paroda. — Mažoji Ulla Kuuo, matoma priešais, atvyko iš Nor- 
folk, Va., j New Yorką, kur 57 tautų kostiumuose buvo parėdytos lė
lės. Tai tikra tautų lėlių sąjunga.

derazicue Generale Italia- vadas Pietro Nenni sim- sąjūdžio kūrėju yra rašy- 
Ina dėl Lavoro, turinčią patizuoja komunistams ir to jas Guglielmo Giannini, 
pustrečio milijono narių, linkęs su jais bendradar- gimęs Neapoly, 55 metų 
taip, kad faktinai jie dau- biauti. 
giau ar mažiau, kontro-i Tačiau, italai teisingai 
liuoja apie 7V2 milijono sako: 
darbininkų.

Italai sako: 
i — Bloga vilna, jeigu jos cialistuose 
negali nudažyti.

Taip ir Italijos komu
nistai, taktikos sumeti
mais — bando kartais nu
sidažyti. Pavyzdžiui, bal
suojant religijos klausi
mus konstitucijoje jie pa
laikė. kad katalikų religi
ja būtų palikta valstybės 
{religija, kad būtų pripa
žįstama konkordatas (su
tartis) su Vatikanu. Jie 
supranto, kad katalikai 
seime turi tiek balsų, jog 
ir be jų malonės gali tuos 

i pravesti, taip, 
kad jiems buvo išrokavi- 
mo pasigerinti Italijos gy
ventojams, kurie net prie 
komunistų dėdamiesi, vis 
dar sakosi esą L_______
Ypač tokiems sumedžioti, 
komunistai Italijoje netgi 
įsteigė Krikščionių Socia
listų partiją, tai lyg “bal
tieji komunistai”, kurių 
vėliava — raudona su bal
tu kryžiumi joje. Tačiau 
{Pijus XII paskelbė, kad

ITALIJOS KOMUNISTAI
Drumstame vandenyje 

visų pirma nori savo tink
lus užmesti komunistai. 
Jau 1946 m. italų policija 
susekė slaptą komunistų 
teroristinę organizaciją. 
“Troika”, kuriai vadova
vo rusų pulkininkas Le- 
bediev ir kuri apėmė arti 
280,000 ginkluotų sabo- 
tažninkų. Jiems vadovavo 
rusų ir jugoslavų kari- 
ninkai, kurių kiekvienam i ilikti kata]j.
buvo paskirtas specialus^ savo vardą

. jungią su komunistų bar
bariškais siekiais.

Komunistai Italijoje, 
kaip ir Rusijoje ,savo vė
liavą pasirinko tą pačią: 
kruvinai raudoną su piau- 
tuvu ir kūju. Jų vadas — 

i komin- 
terno mokyklas Palmira 
Togliatti. Jų siekimai — 
Italijos susovietinimas ir 
tą jie pasiryžę pasiekti, 

i net jei reikėtų eiti per ci
vilinį karą ar revoliuciją.

SOCIALISTAI
Iš kitų kairiųjų partijų 
stipriausia Italijos par-

uždavinys.
1 Dabartiniu metu kruvi-

būstinių užpuolimai, vis 
organizuoti komunistų — 
auga. Žlungant fašistų re
žimui komunistai pasi
stengė pagrobti fašistųi , K p , .. . ų [Maskvoje išėjęslobyną, susidedant) is tre-!f(>rn„ m„UvklaJI 
jetos miliardų lirų, dau
gybės brangakmenių ir 
aukso, su keletą lagaminų 
svarbių politinių doku
mentų. Tai, taip vadina
mieji — Dongo turtai.

Komunistai, paleido po 
kraštą tūkstančius gerai 
apmokamų propagandis-— 
tų, įsteigė net aštuonius tija — socialistų, per pas- 
dicnraščiu8, padengdami kutinius rinkimus gavusi 
jų išleidimo nuostolius, kiek daugiau balsų už ko- 
Pradėjo priiminėti net bu- ' * 
vusius fašistų partijos 
narius ir taip savo parti
ją išaugino iki dviejų mi
lijonų narių. Taip, kad 
dabar savo narių skaičiu
mi Italijos komunistų 
partija yra antroji po Ru
sijos. gi atsižvelgiant į 
proporciją gyventojų — 
užimtų pirmą vietą. Pir
muose visuotinuose rinki
muose (1946 m. birž. 2 d.) 
komunistai surinko 4,- 
747,831 balsus, laimėdami 
104 vietas konstitucinia
me seime. Tačiau jų įtaka 
dar platesnė: jiems pavy
ko savo kontrolėn paimti 
italų darbo, uniją: Confe-

Darbininkas” išleido gražų, meniš
ką Aušros Vartų Dievo Motinos paveiks
lą ir pasiuntė savo skaitytojams. Pa
veikslas visiems patiko, nes jis yra tik
rai lietuviškas meno kūrinys. Daugelis 
už šį paveikslą prisiuntė padėkos laiškų 
su finasine dovana. Sekantieji asmenys 
aukojo paveikslo fondan:

Mrs. R. Kuodis, Chicago, III......................
Mrs. L. Gudenas, Chicago, III...................
Stanley Sugzdinis, Waterbury, Conn. ....
Mrs. S. Waitkus, Brockton, Mass.............
Mary Kuodis, Chicago, III.........................
Anna Sidabras, Chicago, III......................
Dominika Balynienė, Lawrence, Mass. .. 
A. Ruckys, Waterbury, Conn...................
J. Voega, Dorchester, Mass..................
A. Jarmalaavičius, W, Lynn, Mass..........
F. Gatulis, So. Boston, Mass.....................
A. Jankunienė, So. Boston, Mass............
A. Petraška, Brooklyn, N. Y...................
Peter Kerulis, Worcester, Mass...............
Agnės Gėlės, Chicago, III..........................
N. N., Nevvton Upper Falls, Mass...........

i M. Žilinskas, VVaterbury, Conn...............
J. Saickus, Waterbury, Conn...................

j J. Kazakauskas, VVaterbury, Conn...........

Charles Bush, Lawrence, Mass..................
O. Rusteikienė, So. Boston, Mass............
Joseph Danda, Dochester, N. Y...............
S. Pivariūnaitė, Chicago, III......................
B. Dambrauskienė, VVaterbury, Conn......
J. Jankauskas, VVaterbury, Conn............
O. Sirvinskaitė, VVorcester, Mass............

'Jonlas Zakarauskas, New Haven, Conn. 
Antanas Orantas, VVaterbury, Conn.

amžiaus. Jis pagarsėjo sa
vo parašytais vaidini
mais, komedijomis.

Jo redaguojamas sa- S. Padvaiskas, Lawrence, Mass. 
vaitraštis pasiekė 4 mil/rn—1~. t

tiražą. Tas sąjūdis stip
riai grumiasi su komunis-

) — Linai ir ugnis nesu
tinka. Ir taip pačiuose so- 

“nenniškosios” 
jungtuvės su komunistais 
negalėjo sutikti su sočia- tais, tačiau jo įtaka su
line ugnimi ir įvyko skili- stojo augusi: įvyko vi
ntas socialistų partijoje: daus skilimas, per pasku- 
atskilo Saragato vadovau- tinius savivaldybių rinki- 
jamoji demokratiš koji mus tegavo žymiai ma- 
grupė, kuri nenori turėti žiau balsų. Vis dėlto — 
nieko bendro su išdavikis- parlamente turi 32 savo Ona Kazlauskienė, Chicago, III. .. 
komis, kriminalinėmis ko- atstovus ir giriasi, kad jo' A. Chebatorius, Phila.L Pa. .........
munistų užmačiomis. I 
grupė pasivadino Italijos 1,250,000 italų. 
Darbininkų Sočia I i s t ų 
partija (vardas, kuris bu
vo socialistų naudojamas 
prieš 55 metus, Italijoje).
Jie linkę bendrauti su pa- vis dėlto deda į krikščio- Ona Kalisauskas, Brockton, Mass......
triotinėmis grupėmis.’ nis demokratus. Tą jie pa- T. Sismkienlė, Chicago, III.................

Italų priežodis skelbia: rodė per pirmuosius lais- Alena Norkienė, VVaterbury, Conn.
— Girk moterį, bet pasi- vus rinkimus į parlamen-JV. Kibart, VVaterbury, Conn..............

lik nevedęs. Taip ir nau- tą, atiduodami už krikš- Cecilia M. Žitkus, Cleveland, Ohio 
katalikai J°ji socialistų grupė giria čionis demokratus 7,876,- Petras Kauklys, East Hartford, Conn. 

socialines reformas, bet 874 balsus ir pravesdami S. Astrauskas, Detroit, Mich..............
nenori jokių jungtuvių su 196 atstovus. Krikščionys K. Lene, Brooklyn, N. Y. -..................
komunistais ar jiems pa- demokratai išaugo Leono Mrs. Katrė Dvylienė, Hartford, Conn. 
taikaujančiu sociali s t ų XIII enciklikų paruoštoje Mrs. T. Bernotienė, Phila., Pa.............
sparnu, kurie net savo vė- dirvoje. Vienas iš stam- A. Kaliūnas, Worcester, Mass............
liava 
nuo komunistų, kad šalia gi Sturzo, tebegyvenąs ir 
plaktuko ir piautuvo dar dabar Italijoje, 
turi knygą.

KITI POLITINIAI 
JUNGINIAI

Italijoje yra iš viso 
toli 60 politinių partijų ir 
grupių. Be aukščiau su
minėtųjų žymesnės dar 
yra:

Nacionalistų Demokratų 
unija, dešiniųjų blokas, 
vadovaujamas Orlando, 
Bonomi, Nitti; parlamen
te turi 41 atstovą.

Republikonų, 
jama Picciardi, turi 
lamente 22 atstovus.

Monarkistų, kokiu 
virtadaliu mažesnė 
respublikonų.

Akcijos partija, vado
vaujama grafo Sforzos, 
kurs Amerikoje karo me
tu bandė suorganizuoti 
Italijos vyriausybę ištrė
mime. Ši partija tesurin
ko 326,066 balsus ir tetu
ri 7 atstovus parlamente. 
Jos vėliava 
su kalaviju viduryje.

Unionistų ar “amerikie- 
” partija, kuriai vado- 

i ir kurios
• siekimas — Italiją pada
ryti 49-ta U. S. valstija.

“KIEKVIENO ŽMO
GAUS” SĄJŪDIS

Iš tų mažesniųjų parti- 
jjų, kaikurį laiką, atrodė 

kad senasis antiklerikaliz- turės pasisekimo 
mas socialistuose yra ge-{vieno Žmogaus” 
rokai išblėsęs. Visa nelai-i itališkai pasivadinęs — gabus žmogus, gerai mo-Įkybėse pareikalauja taip gus. 
mė, kad italų socialistų|“L’uomo Qualunque”. To ka vokiečių, prancūzų, didelio įtempimo, kad vie-1

V ** AM.K'A, -a.VA.X-* ------- -- — — —---------------------y-------------------- --------y .......................-....................................................

Ši susibūrę šalininkai siekia{Mrs. K. Versiackas, VVaterbury, Conn. 
i Mrs. A. Ribokienė, Bridgeport, Conn. 
{Mrs. A. Kinderienė, Cicero, III. ............
Juozas K. Encheris, Chicago, III...........

'K. Mickevich, So. Boston, Mass...........
KRIKŠČIONYS
DEMOKRATAI

Daugiausia vilčių italai Alena Norkienė, VVaterbury, Conn.

nis demokratus. Tą jie pa- T. Sismkienlė, Chicago, III. 
rodė per pirmuosius lais- Alena Norkienė, Waterbury, Conn.

— — — .....................
___ . _ ____Vienas iš stam- A. Kaljūnas, Worcester, Mass. ........................  

tik tiek skiriasi biausių jų vadų buvo Lui-P- Alekna, Toronto, Ont., Canada ...........
Ona Nagelytė, Baltimore, Md..................

I Ona Zdanis, Chicago, III............................
j M. Seraninaitė, Chicago, III. ...................
iA. Aleksandravičienė, Cicero, III............
K. Veckienė, Brooklyn, N. Y..................
P. Jencauskaitė, Chicago, III..................

veikimą, palaikė ryšį sulStanislaus Dilidenas, Cambridge, Mass. 
kitų grupių partizanais ir C. Stoškus, Lynn, Mass.............................
tas žymiai padėjo nugalė-jM. Černiauskienė, W. Lynn, Mass...........
ti, vadinamąsias, antikle-;S. Alubauskas, VVaterbury, Conn. 
rikališkas nuotaikas Itali-įJ. Januška, VVaterbury, Conn. 
joje. Krikščionys demo-; P- Ulcinskas, Warehouse Pt., Conn.......
kratai pasisako už žemės M. Palaimienė, Cambridge, Mass. 
reformą ir kitus sociali- E. Gudaitienė, Hyde Park, Mass. 
nius pagerinimus, turi Rozalija Shinbrinsky, Waterbury, Conn. 
savo šalininkų ir į mitin- į Vincas Burdulis, Worcester, Mass...........
gus sutraukia po 20—40,- A. Bereikis, Mattapan, Mass...................
000 žmonių. Turėdami 7 ~~

ne-

I Musolinio viešpatavimo 
metu ir šio karo laikotar
pyje krikščionys demo
kratai buvo išvystę slaptą

vadovau-
par-

3.50
2.50
2.00
2.00
2.00 
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1.00 
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. 1.00 
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1.00 
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. 1.00
1.00 
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. 1.00 
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1.00
1.00
1.00
1.00 

. 1.00 
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.... 50 
.... 50 
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.... 50 
.... 50 
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50
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ket- 
už

daugumą parlamente jie anglų kalbas. Jis — nenu- no posėdžio metu de Ga- 
” ' :1"*—darbin i n k a s. spėri nualpo.

munistus:
4,606,509 ir pravedusi 115 
atstovų. Savo socialine 
pasaulėžiūra jie marksis
tai, savo politiniu nusi- 
statym u — demokratai. 
Savo santykius su religi
ja jie formulavo partijos ,.. 
Imn * i
- Nėra nesutaikomu da- v?“> Darniam 

lyku priklausyti prie ita
lų socialistų partijos ir 
prie tikybos, kurią narys 
išpažįsta”.

Už tą rezoliuciją balsa
vo 338,346 nariai.

i
Taip,

raudona,

jau dabar pravedė nuosta- ilstantis 
tus, kad nenaudojamą, Dažnai mėgsta kur nueiti 
neapdirbamą žemę gali pėsčias, * 
perimti kaimiečių koope
ratyvai. Daug autoriteto 
priduoda ir Šv. Tėvo įta
ka bei labdarybė. Pavyz
džiui, šią vasarą Pijus XII į 
per savo labdaros organi
zaciją parūpino nemoka- { 
mas atostogas 856,000 ita-

Krikščionių demokratų
, vieton važiuoti sąjūdis — stipriausis Ita- 

automobiliu. Gyvena lijoje, tai krašto viltis. Jei 
penktame aukšte ir kas-i komunistai rengiasi revo- 

jdien turi įkopti 108 laip-' liucijų kūju daužti į Itali- 
tus. Jo šeima — žmona ir! ją, tai krikščionys demo- 
keturios dukterys. į kratai pasiryžę būti ats-

Dabar jisai yra Italijos parūs,* kaip priekalas. Pa- 
ministeris pirmininkas, gal italų priežodį: 
bet tas nekliudo jam ry

lų vaikų, tam skirdamas tais šv. Mišias išklausyti, nebijo. 
5% miliardo lirų.

. KAS TASAI
DE GASPERI

— Geras priekalas kūjo

Nors Italija pergyvena 
i krizės ir vidaus 

• tik pasislėpimas Vatikane kovų dienas, mes norime i 
; 1931 m. išgelbėjo jį nuo ją prabilti jos didžiojo ko- 

Krikščionių demokratų fašistų persekiojimo. Jis votojo Mazzinio žodžiais: 
{vadovu yra Alcklc dc Ga- buvo redaktoriumi, seimo — Ateis laikas, kada iš 
spėri, 66 m. amžiaus. Dėl atstovu, keliais atvejais naujo gyvenimo aukšty- 
jo kovų už krašto laisvę ministerių; fašistų rėži- bių, supratusi visą praei- 
ir demokratiją austrai jįmo metu — slaptojo pasi- tį ir pagavusi jos paslap- 
buvo paėmę į kalėjimą du I priešinimo organizatorių- tį, tu (Italija) šypsosies 
kartus ir Musolinis taipgi imi. Politinis darbas da- prisiminusi pakeltus rū- 

' rwaZ i 11 o it* ru icro l^t V 3, T*

{Gal tuo jis nori dėkingu
mą Dangui pareikšti, nes sunkios

i

“Kiek-
sąjūdis, du kartus. De Gasperi —partinėse sunkiose aplin-! pėsčius ir nugalėtus

i? Dr. J. Prunskis.
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DARBININKAS

GIRDĖTI LIETUVIU i 
KOLONIJOSE *

BAYONNE. N J
3"

Lapkričio 30 d. mūsų 
pi joje prasidėjo Novena 
P. Mariją. Ji tęsis per 9 dienas. 
Kiekvieną dieną yra 
dos: lietuviškai —
vakare, angliškai — 
tą. 2 vai. p.p., 
kare. Noveną 
misljonierius 
vas Geraldas. 
goji novenos
m. gruodžio 8 d. Į»er šv. P. Ma
rijos Nekalto Prasidėjimo 
šventę.

para- 
i šv.

! Paliko 
žmoną Agotą 
vylaitienę. 
ną sūnų.

Reiškiame

dideliame nuliūdime 
(Dedinaitę I Po- 
dukteris ir vie-tris

5 pamal- 
7:45 vai.

9 vai. rv- 
7 ir 8:30 vai. va-

veda garsusis 
pasijomstas Tė- 
C. P. Iškilmin- 

užbaiga įvyks š.

Lapkr.' 30 d. šios parapijos 
katalikai veteranai (C\VVi iš
kilmingai atšventė savo šven
tę. organizuotai per savo 9 vai. 
šv. mišias priimdami
muniią. Žodį jiems šia 
tarė novenos vedėjas 
Ceraldas. C. P. kuris ir 
pradėjo noveno' pamoksle

šv. Ko-
proga
Tėvas
kartu

Už surinktas aukas Thanks- 
yiving Dienos proga iš trečia
dieniais noveną lankančių as
menų. pasiųsta už $200 maisto 
pakietų vargstantiems ir alka
niems Vokietijoje mūsų tautie
čiams. Sušelpta ypač moteris 
su mažais vaikais, kurių vyrai 
išvežti į Sibirą ir šiaip gauses
nės šeimos.

Gruodžio 6 d. 
lapijos salėje įvyko šv. 
ir Povilo draugijos Card

šeštadieny pa-
Petro 
party.

Kl.

GREEHFIELD, MASS.
La; •kričio 17 d. mirė Jonas 

Povyl iltis 73 m. amžiaus, gyv. 
Fairv.‘ew St. Velionis gimęs 
Lietuvoje. Garliavos parapijoj. 
Šiame mieste pragyveno 
metų. Priklausė prie Švč. 
lybės parai Įjos ir S. š. X’ 
draugijos.

Pai ildotas iškilmingai su 
mišiomis

sv. 
iš švč. Trejybės para

pijos bažnyčios Kalvarijos ka
liuose. Karstnešiais buvo S. Š. 
V. J. draugijos nariai — Juo
zas Mičivta. Andrius Dėdinas. 
Mikas Oguonis. Jonas 
vich. Jonas Lukow. 
dras Steponkevičius.

Alhrt R. Birker
P rrriau — Pone Optical Co.

luinu n ks in n inia> 
rnn’Y's ;4e2zarriin>x>’i akis ir 

.‘a ini’.is. Mes pnciarorr.*
■:: r ST i n a s akis

Rocm 206
Te:, 6 1944

3 17 PARK BITLDING
Horcester. Mass.

?75 Main M.. Heb^ter. Mass.

c

e e 

C *

V.r 
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G

gilią užuojautą 
velionio šeimai šioje liūdesio 
valandoje. A. Dėdinas.

NORWOOD, MASS.
Geros Pasekmės Tremtiniu 

Naudai

ir

dd., parapijos 
“Pennv Sale"

f Daug darbavosi šie komisijos 
nariai: koml.-.ijos pirm. Iz. Va
siliauskienė, ižd. B. Balutk nė, 
L’. Navickienė, I. Tvaskienė. 
Kuodienė, A. Pakarklienė, 

i Aidukonienė. O. Navickienė, 
Dirsienė, varg. V. Sereika, 
Červokienė. I). Razulevičius, 
Minkevičius, V. J. Kudirka 
kiti.

Komisija nuoširdžiai dėkoja 
visiems aukotojams ir atsilan
kiusiems į “Penny Sale” ir šio
kiu ar tokiu būdu prisidėju- 
siems prie surengimo.

Taipgi širdingai dėkoja kleb. 
kun. F. Norbutui už suteiktą 
dykai parapijos svetainę; taip 
pat širdingai dėkoja Darbinin
kų Radio velėjai. BALF 22 
skyriaus pirm. A. F. Kneižiui 
už paskelbimą per radio ir 
laikraščiui “Darbininkui". Pel
no liko $188.00 ir pasiųsta į 
BAI ” Centrą dėl tremtinių 
Kalėdų dovanoms. Žvalgas.

BALF 22 skyriaus rūbų 
maisto rinkimo komisija lap
kričio 5 ir 20 
salėje suruošė
Lietuvos tremtinių naudai. Da
lyvavo nemažai žmonių. Žmo
nės. kuriems rūpi lietuvių 
tremtinių vargai ir jų sunki 
padėtis, nesigaili paaukoti savo 
laiko ir prisidėti aukomis.

Pinigais aukojo šie:
D. Chubatienė $3.00.
Po $2.00 — A. Kavaliauskas. 

J. Sesta viekas, V. Grinkevičius.
J. Dalelis. E. Keršienė. B. Vo- 
longevičius. A. Sinkevičienė. 
Tabaras. Mrs. Guobienė.

A. Jeskunienė $1.50.
Po $1.00 — M. šmulkštienė. 

M. Kavolynienė. Mrs. Aukštuo- 
lienė, U. Versiackiene. M. Sa
dauskienė. L. Uždavinienė. M. 
Damulevičius. Mrs. Cerenkienė. 
Mrs. Stanienė. G. Petraitis. O. 
Kulbokienė. S. Razulevičius. D. 
Razulevičius. V. Vasiliunienė, 
M. Chubatienė. R. Vitartas. 
Mrs. Stašienė. D. Jasionienė.
K. Paliliūnienė. M. Misevičie
nė. J. Ratkevičienė. M. Užda- 
vinienė. A. Smilgienė. D. Ned- 
veckas. P. Antanaitienė. M. 
Flaherty.

Kiti po mažiau.
Įvairi 

asmenys: L. Kilkus, 
nienė. O. Kaminskienė, 
vierienė. A. Kašėtienė. 
tulevičienė iš Brockton. 
rienė. ?.I 
čiai. V. 
torienė.

PADĖKA
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Į Sąjungietės tikrai parodė, |
kad vienybėje dirbant, daug ką' karėlį gruodžio 23 d. 
galima nuveikti, kaip buvo ma-j 
tyt šioje vakarienėje. Mūsų ne
didelis būrelis, bet pasirodė vi
sos gabios. Vienas būrelis šei
mininkavo, kitas dainavo, tre
čias patarnavo prie stalų.

Muzikalę programos dalį iš
pildė Moterų Sąjungos choras,; 
vad. komp. Aleksandrui J. A- i 
leksiuk Taipgi buvo ir “Com- 

j nunity Singing”. 
i Pelnas šios vakarienės pa- 
; skirtas parapijai, kuris yra 
j $710.00. Nuoširdžiai dėkojame 
visoms ir visiems, kurie prisi
dėjo aukomis, darbu ir tt. prie 
vakarienės.

Nutarta ruošti Kalėdinį va-

Norintieji susirašyti su cho
ru, galite rašyti 
šiuo adresu: M r.
101 West Price St.,
J., arba raštininkei ■ 
Malakauskaitė, 26 
St., Neivark, N. J.

pirmininkui 
S. Bundonis, 

Linden, N. 
— Miss G. 

Cortland

J.

ais daiktais aukojo šie
J. Aviži-

J.
R.
A.

M.

rtARTFORD. CONN.

lapkričio 23 d. įvyko Švč. 
Trejybės lietuvių par. metinė 
vakarienė. Toastmasteriu buvo 
kleb. kun. I. Kelmelis. Parapi
jos choras sudainavo keletą 
dainelių, vad. varg. Pr. Odeliui. 
Trumpas kalbas pasakė kun. 
P. Bastakis, p. Gudas, p. Di
lius. p. J. Stukas, p. Žemaitis 
ir kiti.

Pasibaigus vakarienės prog
ramai, įvyko šokiai.

Vakarienė buvo tikrai gera. 
Prie stalų patarnavo Vytės. 
Tą dieną čia įvyko N. Y. ir N. 
J. L. Vyčių apskrities susirin
kimas.

kleb. 
dvasinį Kinijos Ambasadorius Dr. V. K. \Vellington 

Koo, apdovanoja savo krašto valdžios aukštąja 
pagarbos žvaigždę Jung. Valstybių buvusi Oro 
Laivyno Komandierių Generolą Henry H. Ar- 
nold.

Nuoširdžiai dėkojame
kun. F. Norbutui už 
patarnavimą a. a. J. Jenkevi- 
čiui; dėkojame p. Onai Wara- 
bow, laidotuvių direktorei, ir 
jos sūnui už malonų patarnavi-
m4- ! Gruodžio 6 d. prasidės Reko- pines. Pasirodė, kad apie $16,-

Taipgi dėkojame visiems gi- lekcijos Šv. Jurgio lietuvių par. 000.00 reikėtų išleisti. Parapi
jiečiams patarė pinigus taupy
ti ir dėti į Naujos Bažnyčios 
Statymo Fondą. Rruskaitė.—minėms ir bendrai visiems už bažnyčioje ir baigsis gruodžio 

gėles, pareikštas g 
užuojautas ir dalyvavimą šer-

• laidotuvėse.
Nuliūdę —

Velionio sesuo R. Kamilienė,
sūnus 4. Jenkevičius.

šv. mišias,

menyse ir

pro- 
pas

Stu- 
sū-

d.

LOWH1, MASS.
VATHBURY. CONN.

Gruodžio 7 d., 1 vai. p.p. į-
vyks metinis susirinkimas Šv. 
Jono Evg. draugijos. Visi na
riai būtinai turi dalyvauti. Bus 
renkama valdyba ateinantiems 
metams. Ee to, bus išduoti į- 
vairus metų veikimo raportai 
ir padaryti planai ateities dar
buotei. Visiems nariams turi 
būti žinomi. i

A. a. Petras Jankauskas po kalėdinių atvirukų, 
ilgos ligos atsiskyrė 
pasauliu lapkr. 28 d. Laidotu- mams jr linkėjimams, 
vės įvyko 1 d. gruodžio iš Švč. į 
Trejybės par. bažnyčios. Velio
nis buvo pirmojo pasaulinio ka
ro veteranas. Jis buvo ramus 
ir darbštus žmogus. Priklausė 
prie L.R.K.S. Amerikoje 89 
kp. ir Lietuvių Legionierių Sa
bonio Posto. Paliko nuliūdusią 
žmoną, 4 dukteris ir 1 sūnų, 
kuris lanko parapijos mokyklą. 
Viena duktė yra slaugė ir dar
buojasi ligoninėje, 

j Jankauskų šeimai reiškiame 
! giliausią užuojautą liūdesio va- 
| landoje. Raporteris.

Dėmesiui!

Vytis.

BALF turi gražių lietuviškų 
Jie labai 

su šiuo tinka Kalėdų švenčių sveikim

Atvirukų yra 4 rūšių. Vie
nas setas susideda iš aštuonių 
atvirukų (po 2 kiekvienos rū
šies) ir kaštuoja tik $1.00, o 
šeši setai (48 atvirukai) kaš
tuoja tik $5.00.

Kiekvienas gautas už šiuos 
atvirukus doleris yra tikra au
ka lietuvių tremtinių vaiku
čiams sušelpti. Tad sveikinki- 
mės Kalėdų švenčių proga kiek 
galėdami daugiausia BALF at
virukais .’

Kiekvienas įgytas BALF Ka- 
yra gyvas 

širdies savo

Maisto Rinkimo Vajus
Sekmadienį, lapkr. 23 prasi

dėjo Amerikos Katalikų Vys
kupų vajus rinkimui maisto 
Europos ir Azijos nukentėju- 
siems nuo karo žmonėms. Kle
bonas išrinko sekančius į va
jaus komisiją: Antaniną Bu- 
jaitę, Ireną Jusevičiūtę. Pau
liną Jenkevičiūtę. Joną šauki
mą. Marijoną Bujienę (Fayette 
St.) ir Oną Lamutlenę, kurie 
gražiai pasidarbavo.

Šv.
Vy-

Lapkričio 23 d. įvyko 
Juozapo trijų chorų — L. 
čių. Moterų Sąjungos ir Stu
dentų koncertas ir vaidinimas, 
vadovaujant komp. A. J. Alek- i 
siui. Kleb. kun. J. J. Valantie-į 
jus pasakė įžanginę kalbą. 
Taipgi trumpai kalbėjo svečias i 
kun. Cekavičius. Žmonių buvo j 
daug. Koncertas ir vaidinimas j 
visiems patiko. Po koncerto į-. 
vyko šokiai. Grojo Klimo or- į 
kęst ras.

Padėkos Dienos šventės 
ga studentai buvo sugrįžę 
tėvelius praleisti šventes, 
dentas Bernardas Sykes.
nūs adv. Eenjamino ir Estelos 
Sykes grįžo į kolegiją. N. H. 
valstybėje, sekmadienį. Taipgi 
buvo sugrįžę pp. Kneižių sūnus 
klierikas Antanas iš Šv. Jono 
Seminarijos ir grįžo atgal šeš
tadienio vakare ir duktė Ange
lą. kuri grįžo atgal į Šv. Juo
zapo kolegiją. Emmitsburg, 
Md.. pirmadienį, gruodžio 1 d.

NEWARK.N.J.

i

ledinis atvirukas 
liudininkas geros 
artimo vaikučiui.

Skubinkime savo užsakymus:Lapkričio 25 d. įvyko L. 
Vyčių Apskrities choro susi
rinkimas ir pamoka. Susirinki
mą atidarė pirm. S. Bundonis. 
Svarstyta apie antrą metinį 
koncertą, kuris įvyks sausio 25 
d., 1948, Šv. Jurgio draugijos 
svetainėje. Šio koncerto ruoši
mo komisijoje yra A. Skubąs, 
V. Laukžemytė, A. Pačiurytė,;

Tą pačią dieną į-'P. Vaškas, J. Navickas, M. Ma-! 
Tarybos susirinki- -tulytė, A. Juknelytė ir choro1 

Galima pirmiau nueiti į vedėja p. M. Šlekaitytė, kurie 
nes yra (išdavė raportus. Tikietai jau j 

■ ” į Į atspausdinti ir nariams buvo 
»išdalinti platinti. I

Nutarta visiems Dvasiš-1 
kun. kiams pasiųsti laiškus, prašant

United Lithuanian Relief Fund 
of America, Ine.

105 Grand Ctreet, 
Brooklyn 11, N. Y.Gyvojo Rožančiaus Brolija

Lapkr. 16-tą tapo priimtos į 
Gyvojo Rožančiaus broliją: Le
onora Kazlauskienė ir Ona Gri
gienė. Broliją atstovavo vice- 
pirm. Ona Lamutienė ir fin. 
rašt. A.ntanina Vllkišienė.

I ________
Marijos Vaikelių Veikla

U., Susirinkimas išreiškė nuošir- į Lapkr. 19-tą Marijos Vaike- 
(džią padėką programos daly- lių Sodalicija turėjo extra susi- 
l viams. būtent, art. r"“
į Bendoriui, art. p. Albrecht'ui reikalus, turėjo klausimų prog- 
ir jo žmonai, varg. V. Sereikai, ramą. Vaikelis gerai atsakęs 
p. Alenai Novikienei ir
dukrelei Eleonorai, pp. Petrui nių. Vėliau įvyko Lietuvių kal- 
ir Valerijai Rakauskam, p. Jo- bos pamoka.
nei Vasiliūnaitei, p. Barborai i ---------------
Chubet. p. Kaziui Kamilai 
(Cornilia) už programos išpil
dymą.

Pirm. A. F. Kneižys išdavė 
raportą iš įvykusio ALRK Fe- madienį. lapkr. 23, klebonas iš- 
deracijos Tarybos suvažiavimo davė parapijiečiams s 
New Yorke. kiek būtų išlaidų, prirengus ka-

Ne- 
Ma- 
Ku-

Jablonskas. P. Jakš- 
Kudirkienė. L. Smels- 
Mrs.

A. Kudirkienė.
M. Bartulienė.
M. Šergalis. <
Pazniokienė,
O. Glebauskienė. M. Kuodienė. • viams. 

Kuodienė. A. Dirsienė. G. Bendoriui.
Akunevičius. S. A- 
Roman, C. Ciesula.

Kadaras. K. Ka- 
Medveckas. Iz.

J. Viesulienė, 
Mrs. Venc- 

V. Ruš-
Mačienė. Mrs. Pered- 

Mrs. Eenkevičienė. A.
O. Vasiliauskienė.

B. Adomaitienė. Mrs. Paulaus
kienė. Mrs. Mazgelienė.

Pereitą sekmadienį įvyko 
ALRK Federacijos 10 sky
riaus susirinkimas, p. Ieva 
Tvaskienė. vice pirmininkė, iš-

Lapkričio 30 d. įvyko korta
vimo vakaras, kurio pelnas pa
skirtas našlaičiams.

t

S.
J.

Davidauskienė.
. K. Palevičienė, įdavė finansinį raportą iš įvy-

U. Navickienė. Į kusio koncerto lapkričio 9 dJ 
O. Mačienė, 
M. Aidukonienė. i

Gruodžio 14 d. įvyks Apašta- j 
lavimo draugijos kortavimo; 
parengimas. ‘
vyks AL. 
mas.
Tarybos susirinkimą, 
labai svarbus, o po to ateiti į 

Viktorui rinkimą. Apsvarsčius Brolijos kortavimo parengimą.

Mūsų mylimas kleb.

A. Gumauskas
Generalis Kontraktorhi*

694 Chalkstone Avė..

PROVIDENCE, R. I
TeL Plantations 0753

Bune-
Aleksan-. A.
________ Cofskys. J.

lukonis. J.
J. Cofskys. 
sauskienė.
Vasiliauskienė.
Mrs. Janavičienė, 
kienė. J. Kazlauskas, 
kis. Mrs.
nienė.
Pakarklienė,

-K

jos paduotą klausimą, gavo saldai- juozas j Valantiejus yra Švč. jU skelbti koncertą. Taipgi bus 
: t . bok Marijog ijgoninėje, kur jam pe-jpasiųsti kvietimo Lick_i .i

ją. Parapijiečiai meldžiasi ir 
prašo Dievo stiprinti kleboną

* sveikatoje. Taipgi toje pačio
je ligoninėje randasi kun. Jur
gis Vilčiauskas, kuris Water- 
buriečiams yra labai artimas 

sąskaitą. myiimas Korespondentas.

Parapijos Kapinės
Per daugelį metų vietos 

tuviai katalikai planavo turėti 
< savo parapijos kapines. Sek-

lie-

Marijos ligoninėje, kur jam pe- j pasiųsti kvietimo laiškai vi- 
reitą savaitę padarė operaci- soms L. Vyčių kuopoms ir ti- 

ir : kietai platinimui.

Parūpinu planus ir statome 
naujo stiliaus namus su mo 
demiškais įrengimais. Atlie
kame visokius darbus namų 
taisymo.

Draugijų Valdybų Adresai
p. Edvardas Stulginskas,

gyv. Bank St., šiomis dienomis

Elegantiški Kailiniai-Puiki
KALĖDŲ DOVANA

e

W v
• -F 
f 'i 
t <.

r-

c.

• >•
c
w v

s *

- *4

■įį | buvo nuvykęs į Chicagą ir da- 
; Iyvavo savo giminaičio laidotu-

& jvžse-

B Moterį) ^jungos Vakarie 
nes Atgaliai

Bernardas Koraitis

Neužilgo ateina Kalėdos. Artinantis Kalėdų šventėms vyrai galvoja 
ką čia geriausia nupirkus Kalėdų dovaną savo mylimai žmonai, ar savo 
sužadėtinei. Mes žinome iš patyrimo, kad tai geriausia dovana, tai ele
gantiški kailiniai. Moterys ir panelės visuomet mėgsta gražiai pasipuošti, 
o ypač Kalėdų šventėms. Taigi, kad joms suteikus tikrą malonumą, duo
kite joms dovanų naujausios 1948 mados kailinius, pirktus iš garsios I. J. 
FOX firmos, kurioje yra platus ir specialiai Kalėdų sezonui pritaikintas 
pasirinkimas. Atėjusios į krautuvę visuomet reikalaukite, kad Jums pa
tarnautų šios krautuvės lietuvis atstovas BERNARDAS KORAITIS, ku
ris yra kailinių ekspertas ir žinovas. Jis 
primieruos Jums ir pritaikins puikiausius 
kailinius pagal figūrą. Vilkėsite jais ir ne
gausite atsidžiaugti.

Jei turite senus kailinius, išmainysime! naujus ir duosime už 
juos gerą nuolaidą. Nelaukite ilgai, ateikite į krautuvę šiandien!
v-f?: r-

W c-o Uv <m> co CO Gu Go G-

411 VVASHINGTON STREET 
BOSTON, MASS.

Vakarienė pradėta malda ir 
Moterų Sąjungos himnu, kurį 
parašė įžymus literatas. Jonas 

• Kmitas, o muziką parašė kom
pozitorius Aleksandras J. A- 
Ieksis, 6 vai. vakare, lapkr. 2, 
š. m. šv. Juozapo parapijos 
svetainėje. Waterbury, Conn.

Programos vedėjas ir Moterų 
Sąjungos Dvasios vadas, 
V. Ražaitis pakvietė kleb. 
J. J. Valantiejų sukalbėti 
dą. Taipgi dalyvavo kun. 
nas Pranokus, kun. Juozas De- 
lionis, dabartinis miesto mayo- 
ras John S. Monagan ir išrink
tas mayoras Raymond E. Sny- 
der, kuris yra vedęs lietuvaitę, 
ir kiti miesto valdininkai.

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS SVC.

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

Tel. So. Boston 1298 
Vice-Plrmininkė — v. GailiOnienė.

8 VVinfield SL, So. Boston, Masą 
Prot. Raėt. — Ona Ivaikienė,

440 E. 6th SL, So. Boston. Msm 
Finansų Ra .41. — B. Cūnienė.
29 Gould St.. W Roxbury. Mass 

TeL Parkway — 1864-W 
Iždininkė — Ona Staniuliūtė, 

177 Weat 7th St.. So. Boston, Mass 
rvarkdarė — Ona Krasauskas.

11 Sprfnger St.. So Boston Mara. 
Kasos Ot — Elzbieta Aukitikalnytė 

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

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

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
nas mtttntnlre

•V. JONO EV. BL. PA4ALPINĖ8 
DRAUGIJOS VALDYBA

Pirmininkas — Juozas ftvag-Mys. 
601 6th St., So. Boston. Mass.

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

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

Fin RaSt. — Aleksandras TvaSka. 
440 E. Sixth SL. So. Boston. Mass

Iždininkas—Stasys K Grieanavirtus. 
699 E. Seventh SL, S. Boston, Mass.

Maršalka — Jonas Zaikis.
787 E. Broadvvay. So. Boston. Mass.

antrų antradienį mėnesio. 7:30 vai. Draugija laiko susirinkimus kas tre-

i

rtą sekmadienj kiekvieno mėnesio
2 vai po pietų. Parapijos salėj,
109 v On Rnsrnn Mas*

m.

kun. 
kun. 
mal- 
Pra- I
 NAUJOJI AUŠRA

Mėnesinis iliustruotas lietuvių kultūros žurna- į 
las. Kviečiame visus užsirašyti. Metinės kaina J 
— J.A.V. ir Kanadoje: $2, kitur $2.50. Pasinau- į 
dokite šia atkarpa.

Įdedu $2 ir prašau nurodytu adresu siuntinėti man ž 
žurnalą per visus metus.
Vardas ir Pavardė ................................................................ 4

5 Gatvė ir nr ...................................................................... S
i Miestas ir valstybė ...................................................

“N. Aušros” adresas: 10729So. Statė St. Chicago 28, IIL į 
tXXXXXSXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX*X3^^
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VIETINES ŽINIOS
ŽINUTFS

DAKTARAI visiems

I

Carney ligoninė praneša, 
kad pirmas slaugių kursas vy
rams ir merginoms prasidės 
vasario 1, 1948. Reikia būti 17 
metų amžiaus ir turėti High 
Schoolės mokslą. Reikia tuojau 
kreiptis dėl informacijų.

Atvyksta So. Bostonan. Šeš
tadienį, atvyksta iš Putnam, 
Conn., So. Bostonan rašytojas 
kun. St. Budavas. Jis atgiedos 
sumą, Šv. Petro parapijos baž-! 
nyčioje, ir pasakys pamokslą, j 
sekmadienį. Po mišparų jis j 
pasakys prakalbą Vargdienių 
Seselių parengime.

i i

Lietuvoje nebuvę, nepatyrę ba “Viltis” kelia dažnai balsą 
jos kai kurių vargų vargelių, prieš tokias diktatorių žiaury- 
tačiau savo mokytojos dėka, bes ir veda kovą už nepriklau- 
sugebėjo perduoti labai nuo- somą Lietuvą, kur žmogus ga- 
širdžiai ir gražiai. lietų

Staigmena buvo taip pat I- rimi 
vaškų “surastas” talentas; 
Charlotte G. Shork - Šarkiūtė. Į

I

Jos švelnus ir skaidrus balsas 
žavėjo klausytojus. Ją ir Ne- į

būti žmogumi, o ne žvė- 
savo broliui.

Drąsus Garnys

t

Rap.

(VARIOS SKELBIMAI
T

I

II

ŠOU 4476

Or. Joseph F. Antanėlis
OPTOMETRISTAS
515 E. Broadway 

So. Boston, Mass.

Ofiso Valandos išskyrus 
Trečiadieniais ir Penktadieniais

Vakarais Nuo 7 iki 9-tai 
Seitadieniais nuo 2 iki 8-tai.

o
Pirmadienį, Marijos Nekalto 

Prasidėjimo dienoje 
katalikams pridera išklausyti
šv, mišių. Šv. Petro parapijos 
bažnyčioje šv. mišios bus lai
komos sekamomis valandomis: 
5, 6, 7, 8 ir 9; salėje — 6 ir 
7:30. Parapinėse mokyklose 
vaikai nebus mokomi tą. dieną.

TeL ŠOU 2805

Dr. L L Pasalomis
DR. AMELIA E. RODD

OPTOMETRISTAI
447 Broadvvay 
So. Boston, Mass.

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

Seredomis: —
Nuo 9 ryto iki 7 vai. vakare.

“žvaigždžių” rungtynėm. šeš
tadienį, gruodžio 6 d., 2 v. p.p. 
Braves Field, Bostono Arkidie- 
cezijos aukštųjų mokyklą “All 
Stars” rungsis su viešųjų, auk
štųjų mokyklų “Ali Stare". 
Studentai savo mokyklose bei 
pas savo parapijos kunigus ga
li gauti įžangos tikietą už 50c.

Lietuvis Redaktorius 
Japonijoj

Mar«arst Alton, agad two, helps buy hereelf a Thankspiving drumstick 
by tarninf uasd coekinų fat over to meat dtaler Vincent DiMareo, N«w 
York City. Her mether, Mrs. Gili Alton, editor of "Modeffi Knitting," 
knows that fat should ba aalvagcd from holiday dueke, chickant and 
turkaya aa wall aa lasaar weekday maats, to eut down futurt meat bill».

Padėkonės dienoje, kuomet' 
maksiūtę būtų dar kartą malo- visi valgė paukštieną, atsirado, 
nu išgirsti jau studijas baigų- drąsuolis garnys, kurs tą die
giąs. ną išdrįso atskristi į Bostoną

Vaizdelis “Lietuva vergijos ir palikti pp. Broniui ir Alenai 
pančiuose” dalyviams padarė (Mockiūtei) Juškevičiam gra-j 
didelio įspūdžio. Joana Nevie- žų sūnelį. Tąja garnio dovana 
raitė ir jos draugės nuoširdžiai 
įsijautė į savo vaidmenį ir visi 
buvo sujaudinti, 
metu neseniai iš 
vykęs p. Svilas, 
gražiu grupės 
nuoširdžiai programos daly- i 
viams padėkojo tremtinių var
du. Antroje dalyje šokiai ir 
dainavimas kėlė dar didesnį 
entuziazmą. Juo daugiau tokių: 
parengimų — daugiau meilės 
pavergtai tėvynei Lietuvai.

Vyt.t

kienės jaunimo grupė pašoks 
tautinių šokių ir suvaidins gy
vąjį paveikslą “Lietuva vergi
jos pančiuose”. Bus ir kitų į- 
vairumų. Viešnios ir svečiai 
bus pavaišinti skaniais užkan
džiais. Taip pat numatyta ke
letas laimėjimų (prizų).

, atvykite su
j ra labai svarbių reikalų apta- pažįstamais, nesigailėsite. Kor. 
rimui. Reikia išrinkti delegatai ---------------------

LDS 1-moto Kuopos 
Susirinkimas

I
X1

I
I

įvyks Sekmadieni, gruodžio 
d., 1947, 1:30 vaL po pietų, 

Darbininko” salėje, E St., So.
7
“1
Boston, Mass.

Į Kviečiami visi nariai daly
vauti šiame susirinkime, nes y- kas 8al’te,

Pertraukos 
Europos at- 
su jaudintas 
pasirodymu,

Išvyko Antradienį

A. J. NAMAKSY 
REAL ĖSTATE A 

IN8URANCE 

409 W. Broadvvay 
SO. BOSTON, MASS.

Office Tel. So. Boston 0948

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

džiaugiasi ne tik jaunieji Juš- 
kevičiai, bet ir žinomi visuo
menininkai pp. Antanina ir 
Stasys Mockai, susilaukę antro 
anūko. Garnio dovanos priėmi
mas įvyko Carney ligoninėje, i 

Rap.

Kun. Suginta Su Paskaito
mis Pas Tremti

MUZIKA
THREE ARTS STUDIO 
Balso - Iškalbos - Piano

P-lč Amelia Tataronaitė, turinti 
Master of Arts in music laipsni 

į duoda dainavimo ir piano lekci- 
’ jas. Joaios mokykla yra pripažin
ta veteranų mokinimui. Dėl infor-■ 
macijų telefonuokite ar rašykite:

480 BOYLSTON ST., BOSTON 
KENmore 3571

40 CONCORD AVĖ., 
Cambridge 38, Mass. 

Tel. Eliot 8222.

i

t.

MEi 1 k’

Šią vasarą kun. Sugin
tas su paskaitomis lankė- 

’.si lietuvių tremtinių kolo
nijose. Jo paskaitos apė
mė tremtiniams aktualias 
temas kaip tai — “apie, 

“Stigmatizuo-!
>” Į 

į Chicagą i “Palaimintasis Kun. Bos- 
Washing- ko” įr šventojo Rašto aiš- 
lankė lie-.

paviešėjęs Braziliją”,
antradie- toji Teresė Neumanaitė’ 

e Pkinnrrn _ •_ A__ T.Z-___________  T)-

ŠOU 2712 Res. BIG 9013

Dr.J.C.Seymour
LANDŽIUS

Lietuvis gydytojas ir 
chirurgas. Naudoja vėliausią 

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

Valandos* 2 iki 4 ir 7 iki 8.

Tel. TROwbrtdge 6330

J.Rep$H$,M.D.
(REPŠYS)

Lietuvis Gydytojas
278 Harvard Street

Kampas Inman arti Centrai Sq.
CAMBRIDGE, MASS.

Ofiso Valandos 2—4 ir 6—8.

Tel. KENmore 4433

Dr. Albert P. Kiburis
Podiatrist - Chiropodist 

107 Massachusetts Avenue 
Boston, Mass.

Prieš Mass. Avė. Station

Valandos šiokiomis Dienomis: 
12:30 P. M. — 7:00 P. M. 
Valandos šeštadieniais: 
12:30 P. M. —3:30 P. M.

I šiomis dienomis J. V' Karo 
Departamentas pranešė “Dar
bininko” redakcijai, kad Penk
to Skyriaus technikas, Alge P.: j i.ns Apskričio suvažiavimą, 
Mitkus iš So. Boston, Mass., i kuris įvyks mūsų kolonijoj gr. 
dabar randasi Fourth Replace-! 14. proga primename, kad 
ment Depot. pietvakarinėje To- patikrintume savo narystės at- 
kio. Japonijoj, srityj.

Jis yra baigęs So. Boston 
High School. 1946 m. Įstojo į 
armiją, ir užbaigęs pagrindinį 
lavinimąsį, šių metų kovo mėn. 
nuvyko į Japoniją. Tuojau bu
vo paskirtas į Fourth Repla- 
cement Depot, kur jis užima 
atsakomingas laikraščio “De- 
I>ot Digest” redaktoriaus pa
reigas. Šis laikraštis yra lei
džiamas kasdien ir daugiau 
kaip po 1,000 kopijų.

i Karininkas Alge P. Mitkus 
tikisi ir sugrįžęs į So. Bostoną 
tęsti žurnalistinę karjerą. Lin
kime karininkui Mitkui geriau
sių sėkmių.

!
■1 

■i

lyginimo datas ir jeigu kuris 
atsilikęs su mokesčiais atsily
ginti. Valdyba.

Į
Pamatykite Gražų 

Parengimą

Šį sekmadienj. 3 vai. po pie
tų bažnytinėj svetainėj įvyks
ta Varg. Seselių Gildos paren
gimas. Kalbės atvykęs tremti
nis kun. St. Būdavas. p. Ivaš-

ĮVAIRUS SKELBIMAI

Dėmesiui
Lietuvos Vyčių 17 kuopos 

kortavimo vakarėliai (Whist 
Partč) įvyks Advento metu 
šeštadieniais, gruodžio 6, 13 ir 
20 dd., 7:30 vai. vakare. Šv. 

į Petro lietuvių par. svetainėje. 
Į 492 E. 7th Street, So., Boston.

Jaunimas kviečia visus daly- 
• vauti. A. V.

Įvairių degtinių, likerių.alaus ir vyno

Pristatome alų ir degtinę j namus
Patarnavimas greitas ir mandagus.I

l

!

Išsirendavoja Dorchestery

MOVER8 — 
Inaured and 

Bonded
Local A Long

Oiatance 
Movlng

326-328 W. Broadiray 
SO. BOSTON, MASS.

T. SULLIVAN, INC
Petras Jakubėnas, savininkas

323 W. Broadwoy, Se
Tel. ŠOU 8651

Visi, 
savo

Vytautas Beliajus, 
porą dienų Bostone, 
nio rytą grįžo atgal 
pakely sustodamas 
tone. Pirmadienį jis 
tuvių įstaigas, apžiūrėjo Bos- įose ragino tremtinius SU- 
toną, svečiavosi pas Harvardo; vesti su Dievu sąskaitas,

M

kinimai. Jis savo paskai-

"Mylėk, Lietuvi, Tą 
Brangią Žemę'”...

Tautinių 
vakarą

Apie p. Ivaškienės
Šokių Grupės meno
verta ir plačiau parašyti. Buvo 
tai tikrai meno vakaras. Kiek 
įdėta darbo, kiek kantrybės! 
Mes lietuviai, iš prigimties 
kuklūs, patys savęs nė įvertin
ti nemokam. Mus įvertina sve
timtaučiai — tai didelė garbė. 
Darbas, kurį dirba p. Ivaškie- 
nė, yra didelis ir reikalingas 
visų mūsų paramos. Turime tik 
džiaugtis,
karta turi kur glaustis ir, ge- 

- ;rai rankai

Universiteto šokių instruktorių ‘ kad šiais pavojingais lai- 
E. Eddy Nadel ir jį pamokino kais kiekvienas būtų drą- 
keletą šokių, atsilankė į Inter- sus gutikti naują gyveni- 
national Institutą, o vakare, mą. Jįs pats kolonijose 
Dariaus Posto patalpose pamo- klausė išpažinčių 
kino B. L. Tautinių šokių 
pės dalyvius, mergaites, 
šokti Mergaičių Mikitą, o 
niūkūs Oželį.

J ir ta 
8™- proga daugelis kas pasi- 
kaiP naudojo, 
ber-

kad priaugančioji

vadovaujant, pasi- 
Nandingos Knygos i reikšti. Vietiniam lietuvių jau- 
“Sveikata Sergančių” gydy- nimui pritraukti prie to kil

imas šaknimis ir žolėms. Vardai naus darbo reikalinga daug e- 
! pavadinti lietuviškai, angliškai nergijos, daug širdies parodyti 
ir lotiniškai. Yra paaiškinimai i — vakaro rengėjai tą visą pa- 
lietuviškai kaip tuos vaistus , -
reikia vartoti. Kaina $1.00. Au-.

!dėklo apd. $1.25. Naujas De-! Dabar trumPai aPie Parengi- 
klamatorius ir DAINOS, apda- mo programą. Su ja supažin- 
ryta 40c., Anglų Kalbos Vado- dindama grupės vedėja paaiš- 
vėlis 40c.; Surinktos Dainos iš 
Visos Lietuvos 35c. Paslaptis 
kazyrių lošimo 25c. Perkant vi
sas ant syk. duosiu 25% nuo- 
lciidos

PAUL MIKALAUSKAS,
184 Gold SL, So. Boston 27,

Massachusetts.

Kun. Sugintas reta as-l' 
menybė. Aukštos inteli
gencijos ir plačiai susipa- 

Yra Pergyvenęs Skaudžią žinęs su įvairiais ne tiktai 
Tragediją ‘dvasiškais, bet ir svietiš-
------------ i kais mokslais. Moka per 

Vytautas Beliajus yra per- 15 svetimų kalbų. Ypač 
gyvenęs skaudžią šeimyninę daug keliavęs po kitus 
tragediją, šiame kare vokie- kraštus ir todėl jo kelio-J 
čiai - naciai Lietuvoje nužudė nių pasakojimai yra tarsi j 
jo tėvus, o pirmosios rusų o-'filmas. Apie 7 metus gy- 
kupacijos metu rusai bolševi- veno Brazilijoje ir misijos 
kai išvežė Sibiran jo du bro- reikalais yra lankęsis pas 
liu, kurių vienas buvo vedęs, Brazilijos Indėnus ir šiek 
tai išvežė ir jo žmoną, tik į ki- tiek moka jų kalbos. Daug 
tą sritį ir ten Sibire juos nu- studijavęs apie Teresę
kankino. Todėl dabar savo lei-! Naumanaitę ir ją pačią 
džiamame laikrašty anglų kai-i matė ir kalbėjosi.

i
I I

REIKALINGA Patyrę Dra- 
periai dirbti prie dresių. Dar
bas pastovus, geras atlygini
mas. FORMAN & GUMNER I

75 Kneeland St., Room 1002, 
Boston. (5-9-12)

t kino ir parengimo tikslą. Tik- 
įrai, per savo tautinį meną, šo
kius mes pasiekiame prideramą 
vietą. Buvo šokti tautiniai šo
kiai: Jonkelis ir Žąselė. Nuo
taikingai ir gražiai padeklama
vo Rūtelė Prakapaitė. Naujie
na buvo Joana Petrauskaitė iš 
Athoi, Mass. Nors labai jauna, 
bet muzikali, ir jos laukia at
eitis. Smuiku šauniai pagrojo 
ir jai akompanavo Elena 
čiūtė ir L. Romanskytė.

Pirmą kartą Bostone 
matyti Vyt. Beliajų. Tai

s
Čen-

teko 
dide-

į puikus didelis apšildytas kam-jlio masto menininkas šokėjas, 
ž; barys. Gali naudotis virtuve, j Jo išraiškos šokiai nauji, bet, 
* Į Kambarį gali užimti vienas ar-; matyt, prigiję ir Amerikos vi- 

jiora. Telefonuokite: —
AV 2-4970 (5)

REIKALINGA Patyrę CUR- 
TA1N OPERATORIAI, pasto
vus darbas, darbo sąlygos pui
kios.

MODERN CIRTA1N CO.
77 North Mashington St.,

Boston. (21-t-9)

I
Res. Šou. 3729 Šou 4611

Lithuanian Funriture Co.

suomenėje. Tos srities meni
ninkų tarpe yra ir D. Nasvity- 
tė, pagarsėjusi Europoje. La
bai būtų įdomu matyti juos 
bendradarbiaujant. Vyt. Belia- 
jų tenka sveikinti ir palinkėti 
dar ilgai populiarinti lietuvių 
vardą Amerikoje. To jam lin
kėjo ir ji įvertino Bostono lie
tuvių tautinių šokių grupe į- 
teikdama kuklią dovaną. Jo 
darbas nenueis veltui, nes jo 
pasirinktoji meno šaka, tiek 
Europoje, atrodo, kiek ir A- 
rikoje susiranda šalininkų.

| Toliau pasirodo Vanda Gri- 
ganavičiūtė ir Mamertas Sima
navičius. Nors nematę kaip 
brolis aria ir akėja, bet ašarą 
išspaudė. Visų mažųjų pasiro- 
dymai; praėjo jaudinančiai. Jis

I 
!

Kas norite įsigyti Saulėtoje 
Californijoje Namus ar kitas 

nuosavybes 
kreipkitės pas: 

aus. LUKSIS 
Realsf alininkas 

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

So. Boston Furnitūra Co.
Matrasal naujai perdirbami

Kainos pranešama iš anksto

Jūsų kreditas geras
Pristatymas skubus

380% West Broadway,
Tel. ŠOU 2758

Remkite tuos profesi jonalus ir biz
nierius, kurio savo skelbimais remia 
'Oarbininką”.

GRABORIAI

Į

S. Barasevičius ir Sūnus
MOTERIS PAGELBININK* 

Lietuvių Graboriu»-Balsamuotoja» 
Turi Notaro Teises

254 W. Broadiray
SO BOSTON MASS 

Tel. SOUth BostCn 2590

Sūnaus gyvenamoji vieta
838 Dorchester Avė 
Tel COLumbia 253"

SUTVARKYMUI MIRUSIU PALIKIMU
Reikalingos informacijos nuo giminių, draugų ir pažįs

tamų sekančių nesenei mirusių lietuvių:
ANTHONY LUSKAUSKAS

Gyveno 174 Bolton St., Se. Boston, Mass.
JOSEPH SCHERVINSKAS - ŠIRV1NSKAS.
Gyveno 30 W. Broadway, So. Boston, Mass.

JEAN V. YAKKOH1CZ
Gyveno 24 Davis St., Boston. Sakoma, kad jis buvo 

aptiekorius.
šios žinios reikalingos Public Administratoriui ir Teis

mui, ir prašau susižinoti su manim. Visų teisės bus pilnai 
apsaugotos*

ADV. F. J. BAGOCIUS,
302 W. Broadvvay, South Boston, Mass.

I

CASPER
FUNERAL HOME

187 Dorchester Street 
South Boston Masa 

laseph W. Casper 
(KASPERAS) 

uaidotuvių Direktorių* 
Balsamuotojas 

NOTARY PJLTBLIC 
Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Koplyčia Šermenims Dyka’ 

Tel. ŠOU Boston 1437
ŠOU Boston 3960

Pristatome Alų ir Tonikę
Mes turime 11-kos rūšių alaus ir įvairių tonikų. Mes alų ir 
toniką pristatome vestuvėms, į namus, krikštynoms, parėmė 
ir piknikams. Patarnavimas skubus ir mandagus Saukite

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

220 E St., Te!. ŠOU 3141, So. Boston, Mass.

i' 
i! 
i' 
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YAKAVONIS
FuneraI Home

741 No. Main St.
Brockton, Mass.

V. YAKAVONIS
Laidotuvių Direktorius ir 

Balsamuotojas 
Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Koplyčia Šermenims Dykai 

Tel. Brockton 8-1580

Geriausia Uieifa Vyrams ir Moterims yra
SOUTH BOSTON CAFE

i! 
i!

5
i t
t

9

9

t

♦

258 lesi Broadiray, South Boston, Mass. 1

t V. WARABOW
FuneraI Service

24 Field St., Brockton, Mass.
Tel. Brockton 2005

1156 Washington St.,
Norwood, Mass.

Tel. Norwood 1503

fe

Vincas Batukams, Savininkas

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

giai patarnauja.

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 East Broadiray
SOUTH BOSTON MASS

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

Patarnavimas dieną ir naktį 
Koplyčia Šermenims Dykai

NOTARY PUBLIC
Tai. ŠOU Boston 0813

ŠOU Boston 2609
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APREIŠKIMO PARAPIJA

Choro Koncertas

PRANEŠIMAS

Šiuo 
svarbus

ANGELŲ KARALIENĖS 
PARAPIJA

Jakutis ir A. 
gražų darbą 

šelpimui

Taigi.
14 d. visi 
atsilankyti 

šia proga.

sekmadienį, 
maloniai 
ir pasi- 

dalyvauti

Stebuklingo Medalikėlio nove
na.

Tretininku Kongresas
Sekmadienį, gruodžio 7

Antrad;enį, gruodžio 2 d. pa
siųsta į Balfo Centrą, New 
Yorkan. daug puikaus konser- 

rūbų. Maistą

vakare į-
kurios

d.
mūsų bažnyčioje įvyksta visos 
apylinkės šv. Pranciškaus Tre- atsilankyti.

pranešame, kad 
Didžiojo New 

Vakare 7:30 vai. vakare bus Lietuvių Katalikų

CAMBRIDGE, MASS

koncerto, įvykusio 
16 d. didžioje Labor 

salėje dainos mėgėjai 
neturėjo progos tame 

dalyvauti prašyte

B BROOKLYN (N. Y.)
LIETUVIŲ GYVENIMO

; penktadienio vakarais. Labai 
; gražus dalykas yra tai giedoji- 
! mas bažnyčioje, tad prašomi 
netik nuolatiniai choro nariai 
aktyviai dalyvauti praktikose, 
bet kviečiami ir nauji nariai 

P. R.
tininkų Kongresas, kuriam va
dovaus kun. Gidžiūnas. O.F.M. 
Bus įvilktuvės. pasiaukojimas 
ir pamokslas. Kongresas pra-' 
sidės 1 vai. i»o piet.

Po pamaldų. 4 vai. f 
parapijos salėje bus specialiai muz pov Sako 
paruoštos paskaitos ir raportas 
iš Nacionalio Tretininkų Kon
greso.

Šia proga. 6 vai. 
vyks vakarienė, prie 
jau prisiruošta.

Pekolekci jos
Pradedant ketvirtadieni, 

gruodžio 4. 7:30 vai. vakarais 
iki sekmadienio bus Tretinin
kams rekolekcijos, kurias veda 
kun. Gidžiūnas, O.F.M.

Nekalto Prasidėjimo šventė
Pirmadienį, gruodžio 8 d. y- 

ra Nekalto Prasidėjimo šven
tė. Mišios mūsų bažnyčioje bus 
6, 7, 8 ir 9 vai. ryte suma. Vi
si parapijiečiai privalo išklau- j 
syti tą dieną šv. mišių.

Mūsų parapijos choras dirba 
po piet išsijuosęs. Vadovybėje gabaus 

.__ ___ ..> vėl smarkiai
ruošiasi prie koncerto, kuris į- 
vyks sekmadienį, gruodžio 14 
d. parapijos auditoriume. Pra
džia 7:30 vai. vakare.

Po tokio puikaus ir gerai pa
sisekusio 
lapkričio 
Lyceum 
ir kurie 
koncerte 
prašo, kad koncertas būtų at
kartotas, 
gruodžio 
kviečiami 
naudoti 
dainos šventėje.

Šie laivai Londono Tilbury uostuose, Thames upėje, yra paruošti vežimui įvairių gaminiu 
į kitus kraštus. Anglijos uostuose darbininkai dirba ilgas valandas, kad užtikrinti ekonominį 
ir pramonės atstatymą importu ir eksportu.

Parapijos Choro Praktikos
Choro vedėjas muz. P. Dul

kė susirūpinęs paruošimu cho
ro kalėdiniam giedojimui. Cho
ro praktikos įvyksta kiekvieno

t 
I 

parapijos salėje, 
ir Havemeyer Sts..

I

Juozas Kaminskas
Ine. 

midottvk 
DIREKTORIUS

labai 
Yorko 

Federacijos 
Apskrities susirinkimas įvyks
penktadienį. gruodžio 12 dieną. 
1947 metų. 8 vai. vakare. Ap- 

i reiškimo
North 5th
Brooklyn 11. N. Y.

Visos Apreiškimo, Karalienės 
Angelų. Atsimainymo V. Jė
zaus. šv. Jurgio ir Aušros Var- RAUPSUOTOJŲ 
tų parapijų katalikiškos drau
gijos malonėkite į šį susirinki
mą savo atstovus bei valdybas 

į atsiųsti, nes turėsime daug 
svarbių reikalų aptarti, ateities 
veiklą apsvarstyti, ir būsimam 

•šios apylinkės Katalikų Seime
liui vieta ir laiką nuskirti.i ii Paaukokite ta vakara šiam i svarbiam susirinkimui!

8
į tuvėse gražiai patarnavo, jau- 
; nas laidotuvių direktorius, p. 

I*. Vaitkus, kuris turi savo ko
plyčią prie lietuvių bažnyčios.

Likusiai didžiame nuliūdime 
velionio šeimai reiškiame gilią 
užuojautą.

Sekmadienio vakare u:’s:ba:- 
' gė 10 valandų atlaidai. Adora
cijos metu žmonės gausiai lan
kė bažnyčią. Užbaigimo n»ct i,

■ bažnyčia buvo pilna žmonių. 
! šia savaitę tęsiamos Reknle'-- 
, ei jos ir Novena. kurios baigsis 
; sekmadienį. Pamokslus sako 
| Tėvas Pranciškonas. L. An
driekus, neseniai atvykęs iš 
Romos.

60? VVashington Blvd.
BALTIMORE 30. Md.
Tel. Lexington 8595 

Limosmai dėl visokių reikalų. 
“oror-n.iviTmu Diena ir Naktį

i

lėliškas iš Lietuvos
Šiomis dienomis gautas 

mus laiškas iš Lietuvos, 
laiškas, matyt, praslydo 
Stalino cenzorių pirštus nenr- 
stebėtas. Rašo: “Dabar ruduo, 
mūsų Tėvynėje kapų tyla, lau- 

užžėlę usnėrnis, kurios bai- 
vlsai nurausti nuo raudo- 
rudens saulės! Aš mokausi 

būti šoferiu, nes t”rime 
komisarą, juos reikia važinėti. 
Tėveliai dabar iškūlė ka: ’ >•- 
riuos javus ir grūdus veža į 
valdžios sandelius, nes ūkinin
kams dabar reikia grūdais at
simokėti už išvadavimą, nes 
pinigų mes nežinome. Mūsų 
Tėvynė dabar visai laisva, net 
mūsų dirbtuvių kaminai lais
vai byloja, nebereikia dūmų 
leisti. Žinoma, pilnoji laisvė dar 
neatsiekta, bet mes ją atsieksi
me, taip lig pavasaris, kada 
laužo upių ledus ir vanduo 
mušasi į priekį, mes prasimu- 
šime pirmyn, atsiekdami savo 
tikslą, tada tik tikrąją laisvę... 
Atėjus pavasariui, eisime į lau
kus rauti raudonąsias dilges, 
prirengsime tą dirvą, iš kurios 
dar brolių kraujas neišdžiūvęs, 
o derlius bus gražus”.

Rašėjas toliau rašo apie sa
vo vargus, nusiskūsdamas, kad 
net druskos neįmanoma Lietu
voje gauti: batelius ir kostiu
mus tik komisarai ir jų katiuš- 
kos nešioja. Ūkininko iškilmin
gi pietai, kelios bulvės, kepta 
silkės galva ir kanapių pienas, 
tai esanti šventė. Baigęs laišką

įdo-
Tas
pro

Šiomis dienomis p. Žylių sū
nus, kuris darbavosi Liggetts 
Drug įstaigoje. Bostone, pas
kirtas į Brocktoną eiti vedėjo 

> Liggetts įstaigoje. 
Sveikiname.

vuoto maisto ir
ir rūbus surinko A. Daukanto: pareigas 
krautuvėje 
Daukantas. 
Lietuvos 
parėmė šie 
sekančiai: p. N. Gaigalienė 10 
dol.; tremtinio žuvusio kario P. 
Serą po motinėlė $5.0-; pp. Ple- 
kavičiai 5 dol.; p. M. Norbu- 
įtas 5 dol.; p. M. Raudeliunie- 
nė 2 dol.; p. Kapčių šeima 5 
dol.; p. J. Puzinas daug kon
servuoto maisto ir keletą dėžių 
puikių rūbų: pp. Pilkoniai kon
servų ir daugybę pusnaujų rū
bų. Taipgi sekanti aukavo kon
servuoto maisto ir rūbų: pp. 

'Ajauskienė, A. Burokienė. Vai
švilienė, M. Baltrušaitienė. F. 
Mankus. Samalių šeima. P. Ra- 
daitis, Vaitiekai. M. Urbonavi
čienė, Povilaitienė, Dvareckie- 
nė, B. Mazutaitytė, G. Lučir.s- 

,kas. A. Metrikevičienė, Rauli- 
naitienė, E. Petrašauskienė, 
Zaveckienė. M. J. Jasinskai, 
Baigienė, A. Vinciunas, M. Bu- 
sevičienė, A. Dargienė. M. Ša- 
kalis, Tamkutonienė, K. Ar
lauskas. Vilkienė. I. Sutkus. P. 

jStrokienė, P. Strazdienė, Bir- 
Visi laukia mokyklos vaiku- zel’ A. McDirmont, Benušienė

čių metinio teatro, sekmadienį. ,ir A- R’mšienė. 
gruodžio 14 d. I ir II skyrius! Viso pasiųsta 
iki šiam laikui turi daugiausiai dešimts dėžių ir 

Reiškiame užuojautą bilietų pardavę šiam vakarui, rūbų. Tiesioginiai
Vaikučiai ką nors nepaprasto. kieti jon ir Austrijon 4 siunti- 
rengia šioms taikos ir ramybės niai.

j Visi, kurie aukavo šiam gra- 
jžiam tikslui, tremtinių vardu 
reiškiu širdingiausią padėką. 
”.urie sunešė maistą ir pinigi
nes aukas klebonijon, bus pa
siųsta Centran. kaip tik bus 
supakuota. Rūbai ir maistas 

Į bus renkamas ir toliau. Turė
dami liekamų rūbų atneškite į 
A. Daukanto krautuvę, o jis 
mielu noru pasiųs tremtiniams, 
nes tremtinių sunkų gyvenimą 
ir jų kančias jis puikiai su
pranta, ir šiame darbe aukoja 
visą savo laisvą laiką. Ypatin
gai A. Daukantas reiškia šir
dingą padėką p. J. Puzinui. pp. 
Pilkoniam, p. Ajauskienei ir p. 
A. Burokienei, nes jie tiek 
daug aukavo gražių rūbų, jų 
tarpe net du moteriškus kaili
nius, kurie pasiųsti Vokietijon 
ir Austrijon. Tikrai, mes Cam- • 
bridžiuje turime lietuvių, kurie 
puikiai supranta tremtinių var
gus ir prie progos parodo sa
vo širdžių gerumą. Ačiū vi-1 

siems. i

garsiąją Baltimorės 
šventovę ir praleisti

Pirmoji advento savaitė mū-‘pamatyti 
sų parapijoj yra žinoma kaipo lietuvių

SAVAITĖ, porą dienų su mūsų parapijos 
nes yra renkamos aukos pa- kunigais. Grįžo į Philadelphia
šaulio raupsuotiems - Lepers. penktadienį, lapkričio 28 
Bažnyčios priemonėj yra pri- --------------
kabinta raupsuotojų nuotrau- Antradienį, gruodžio 
kų iš visų pasaulio kamp. Sek- mūsų kun. dr. Mendelis 
madienį per mišias, 
dienį ir antradienį per visas vė mėnesinius 
novenos pamaldas yra kalba- mius. Prie progos 
ma apie kun. Damijoną ir paaiškino apie advento 
raupsuotuosius. Šįmetą surink- mę.

N. ¥. Fed. Apskr. Valdyba, ta virš S3.000.00 Kalėdų Raup- 
_____________ suotojų Fondui. Pora metų at- 

Gruodžio 14 d.. 5 vai. po pie- gal.
.tų. Woodrow Wilson Founda- jo daugiau pinigų, tai suauka- 
tion, 45 East 65th St., New vo S4.300.00. Mūsų kunigai di- 

; Yorke. įvyks Lietuvių Alumnų džiuojasi. kad šv. Alfonso baž- 
ir Studentų klūbo susirinkimas, nyčia yra vienintelė visoj A- 

Visi, kurie tik yra lietuvių merikoj. o gal ir pasauly, kur 
kilmės ir baigę du metus ar kasmetą yra daromas atsišau- 
daugiau kolegijos mokslus, kimas raupsuotojų reikalams, 
kviečiami dalyvauti.

_■

Stasė U. Caraska, pirm.

'Af.fi
beer

d.

2 
aplan- 

o pirma- kė parapijinę mokyklą ir išda- 
per visas vė mėnesinius mokinių pažy- 

vaikučiams 
reikš-

d.

Jurgis Mastauskas grįžo iš 
kuomet maldininkai ture- Mercy Ligoninės namo. Jaučia

si kiek geriau po sunkies vidu
rių operacijos, tačiau 
sveikatos dar nėra.

pilnos

p. B.
Šį

tremtinių 
asmenis, aukodami

Padėkos dienoje, pp. Pakal
niškiai švente savo 32 metų ve
dybinio gyvenimo sukaktį, pp. 
Pakalniškiai išaugino dvi pa
vyzdingas dukreles — Elenutę 
ir Anetą. Šia proga, 
me pp. Pakalniškius, 
mi jiems laimingai 
auksinio jubiliejaus.

sveikina- 
linkėda- 
sulaukti

Lapkričio 25 d. mirė Juozas 
Brazdžiūnas. Velionis lapkričio 
27 d. iš N. P. par. bažnyčios 
su trejomis šv. Mišiomis palai- rašyti, be savo antrašo, kuris
dotas Šv. Mykolo kapuose. Ve- gavėjui žinomaas, pasirašo V. 
lionis paliko didžiame nuliūdi- Žinoma, Bimbos pakalikai 
me žmoną — Petronėlę ir sū- sakys, kad čia šmeižimas 
nų —Juozuką, taipgi seserį p. saulės, bet Lietuvoje yra 
A. Malinauskienę, švogerį p. J. blogiau negu rašėjas laiške 
Puziną ir kitus gimines. Laido- Įėjo parašyti. .

pa
jų 

dar 
ga-

Nelaimė! Lietuvių Atletų 
Klube, VVashington Blvd.. py
ko gaisras trečiadienį, lapkri
čio 26 d. Išdegė visas trečias 
aukštas. Ugniagesiai visą namą 
permerkė vandenimi. Nuosto
liai gan dideli, bet padengti ap- 
drauda.
klūbiečiams jų nelaimėje.

Padėkos Dienoje aplankė pa
rapijos kunigus klierikus Kazi
mieras Pugevičius iš VVashing
ton. D. C. Edvinas Giedraitis 
ir Juozas D Avella iš Šv. Karo
lio Kolegijos. Catonsville, Md.

maisto apie 
šeši pakietai 
pasiųsta Vo-

Padėkos Dienoje per mišias Kalėdoms. Pamatysim.
10 vai. rytą matėsi svečias ku-_____________
nigas lietuvis.
Jeskevičius.
Pennsylvanijos
Philadelphijoj.

tėvas Jėzuitas
Jis studijuoja najus jr biznierius, kurie iK 

Universitete, saV3 skelbimais remia n< 
ir buvo atvykęs ‘Dprhininka”.

I Remkite tuos profesio- į

LDS. N. A. Apskrities
METINIS SUVAŽIAVIMAS

įvyks Gruodžio 14 d., 1947, 1 vai. po pietų, Šv, Pet
ro par. bažnytinėje svetainėje, W, 5th St., So. Bos
ton, Mass.

Kviečiamos visos LDS kuopos išrinkti savo atsto
vus į šį metinį suvažiavimą. Kviečiami į suvažiavimą 
ir mūsų Gerbiamieji visuomenininkai, veikėjai, dva
siškiai. profesionalai ir biznieriai. Bendroji lietuviš
kai - katalikiška veikla lai suįdomina kiekvieną lietu
vį. šis suvažiavimas galės pasisakyti už žieminio se
zono veiklos planus. Nes piūtis didelė ir darbininkų 
reikia daug.

A.D.

LDS N. A. A. Valdyba:
Dvasios Vadas — Kun. Pr. Juškaitis 

Pirm. — A. Zavatskas 
Rašt. — T. Versiackas

Oro kariūnai — Paratroopers — 82-ros Air- 
bcrne divizijos Georgia’s Lawson Field, iššok- 
dvti iš C-82 orlaivio, laike manevrų, atrodo lyg 
skėčių lietus. Jie leidžiasi su parašiutais pro de
besis žemyn, kad didele jėga nusileidus j nori
mą vietą ir ten atlikti užduotį. Tai vis mokslas, 
kuris ruošiasi ginti laisvę, jeigu jei tik kiltų ne
numatytas pavojus.


