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Katalikas, kurs neremia 2 
katalikiškos spaudos, ne- < 
turi teisės vadintis geru i 
Bažnyčios vaiku. j

Vyskupas Ketteleris.
<ė-----------------------------------------------

DARBININKAS
Pirmuosius rounduN 
laimėjo 
Blogiau Italijoj 
Karas be karo

Prancūzijos ir Italijos demo
kratinės vyriausybės labai kri
tiškoje kovoje su raudonaisiais 
Maskvos tarnais kovos pradžią 
laimėjo. Tų šalių vyriausybių 
vadai — katalikai Schuman ir 
Gasperi — lemiamą valandą 
sugebėjo konstitucinėmis prie
monėmis sulaikyti streikų, 
riaušių, sabotažo, kraujo ir 
vergijos tvaną, kuris grąsina 
užlieti visą Europą. Paryžiaus 
ir Romos vyriausybės su 
Kremliaus agentais pasikalbė
jo tokia kalba, kuri juos bema
tant j protą atvedė. Ne tūp- 
čiojimas, ne derybos ir nuolai
dos, o griežtas ultimatumas, 
kariuomenės mobilizacija ir į- 
sakymas jai, reikalui esant, ati
dengti ugnį, — tai vienintelė 
kalba, kuri komunistus įtikina. 
Prancūzijoj ir Italijoj politi
niais tikslais organizuoti strei
kai ir sabotažai nepavyko. 
Raudonaisiais apsivylę darbi
ninkai ir tarnautojai grįžta į 
darbus. Tos vyriausybės padė
ties valdovės. Visi mato, kad 
Komintemas Europos pietuose 
pirmuosius roundus pralošė.
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Prasidėjo Profesinei Egza-' 
minai D. P. Stovyklose j 

_ _ _ _ _ _ I
Amerikiečių zonos D. P.| 

stovyklose prasidėjo pro-} 
fesiniai egzaminai, kaip i 
stalių, automechani k ų, ■ 
siuvėjų ir kt. Egzaminuo-! 
ja PCIRO profesinė ko-! 
misija. Išlaikiusiems iš-' 
duodami atitinkami pažy-! 
mėjimai, kurie padės emi-, 
gracijos atveju. Laukiama' 
ir kitų profesijų komisijų Į 
atvykimo.

Daugelis tremtinių karo 
metu neteko savo profesi
jai įrodyti pažymėjimų, į 
taigi dokumentų sutvar-Į 
kymo reikalas, kol prasi-; 
dės emigracija, yra labai' 
aktualus.

Be to, daug kas dabar 
tvarko savo gimimo, ve
dybų ir kitus asmens do
kumentus, kurie bus rei
kalingi 
kraštus.

i
»

išvykimui į kitus
J. An. j

Mirė Buvęs Anglijos 
Premjeras
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Amerikos Katalikai Rūpinasi
Tremtinių Įleidimu

Sudarė Tarybą Tremtinių Apgyven 
dinimui ir Šelpimui

Bet jei Prancūzijoje būklė 
yra tikresnė, jei prancūzų 
drausmingumas ir patriotizmas 
visados buvo stipresnis, jei čia 
yra grupių, pasiryžusių be pa
sigailėjimo su raudonaisiais 
budeliais grumtis, tai to nega
lima pasakyti apie Italiją, kur 
komunistų partija turi per po
rą milijonų narių, kur visais i 
atžvilgiais Maskvos pastumdė- . 
liams dūkti sąlygos yra palan
kesnės. Taikos sutartis pagal: 
Molotovo valią Italijai padikta
vo tokias taikos sąlygas, kad 
dabar jai gręsia sovietinės sa- 
telitės likimas. Jos kariuomenė 
nereikšminga, jos laivynas iš
dalintas. reparacijų našta ne
pakeliama, skurdas pasibaisė
tinas. Italijos kariuomenė ir 
žandarmerija, vadinami kara-. 
binieriai, nesiekią nė ketvirta- Į 
dalio milijono vyrų, sutelkti 
daugiausia saugoti savo pasie
nį su Jugoslavija. Tuo tarpu 
komunistiniai partizanai ir ka
riškai parengti komjaunuoliai 
smogikai, kurių esą tarp 350.- 
000 — 400,000, paraduoja po 
visą Italiją. Jie jau bandė 
“užimti” didžiausią Italijos 
pramonės miestą Milaną, mar- 
šavo Romos gatvėmis, kur į- 
vyko vadinamųjų partizanų 
kongresas. Labai reikšminga, 
kad tame raudonųjų kongrese 
vienas Sovietų generolas pasi
sakė už tarptautinių brigadų 
pagausinimo reikalą. Jam pri
tardami jugoslavų, čekoslovakų 
ir lenkų atstovai tuojau priža
dėjo italams “į talką” atsiųsti 
daugiau brigadierių.

• .

Jau anksčiau nekartą rašėme 
apie tai, kaip bolševikų agen
tai Prancūzijoje ir Italijoje bu
ria ir lavina raudonuosius 
smogikus. Dabar tos tarptau-

X
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New York — Gruodžio tas Edvvard E. Swans- 
11 ir 12 dd. įvyko Ameri- trom, National Catholic 
kos Katalikų atstovų su- VVelfare Conference Šal- 
sirinkimas išvietintų žmo- pos skyriaus egzekutyvis 
nių reikalu. Dalyvavo direktorius. Pastovi tary- 
Vyskupas VVilliam T. Mu- bos valdyba bus išrinkta 
lloy iš Covington, Ky., sausio 15 d.
diecezijos, National Ca-, Prelatas Swanstrom sa- 
tholic Rural Life Confe- kė, kad kiekvienoje 118 
rence prezidentas; Prela- Romos Katalikų Bažny

čios diecezijoje šiame kra
šte bus suorganizuoti ko
mitetai, kurie rūpinsis iš- 
vietintais žmonėmis, at
vykusiais į šį kraštą. Jie 

of Catholic pagelbės gauti darbus, 
sekretorius, ir gyvenimui vietas ir tt. Jis 

nebus jokios 
spren- 

žmonių

tas Hovvard J. Carroll, 
National Catholic Wel- 
fare Conference generalis 
sekretorius; Pr e 1 a t a s 

i John O’Grady, National 
; Conference 
;Charities 
kun. Joseph Toomey, Na- sakė, kad 
tional Conference of Ca- diskriminacijos 

įtholic Charities prėziden- džiant išvietintų 
, tas. Taipgi dalyvavo ir problemas ir organizacija 

Roma, gr. 15 — Premie- tautinių grupių atstovai: bendradarbiaus su protes- 
Alcide de Gasperi lietuvių, kroatų, ukrainų, tantų ir žydų organizaci- 

-, kad jis perorga- slovakų ir lenkų. jomis išvietintųjų žmonių
Lietuvius atstovavo ku- aP?Xven^n*mu\

nigas Dr. J. B.
Bendro .______ _____ ,

- . ?V”iviu Šalpos Fondo pirmi- nėmis ir pilietinėmis poziciją - r 1----1_._ mnkas.
i ~ Naujame kabinete da-i Suorganizavo 

krikščionys de- Katalikų Apgyvendinimo dįnimo reikalu; paruoš 
, kuri rūpinsis, nip7.ia švietimo nmprama

v

i Perorgisnizr o Italijos 
Vlldž-į

! r
[ ko ras A leidę de

ly. pranešė, kad jis perorga- slovakų ir lenkų.
“Ašjnizavo Italijos ministerių} 

, į jį įtraukda-1 
ir1 aš turėjau:mas ir dešiniuosius socia- 

jlistus. Tokiu būdu jis su- 
' " > Taigi Epštein ir kiti,'stiprino savo j

dykai į vieną kurie yra patyrę komu-!parlamente 76 balsais.
nizmą ant savo kailio, į Naujame kzhrnete 
kiekvienas sako, 
riausias vaistas 
nuo komunizmo, 
siųsti Įr Rusijąe^yra ir lie- ru -pasilieka Alcide _______ ____  _ _
tuvių, kurie komunistams Gasperi, prieš kurį smar- tų atidarytos duris Euro- j prjncipais ir gyvenimu, 
siūlo kelionę į vieną pusęjkiai kovoja komunistai ir. pos išvietintiems

1_ _ ji socialistai. Bet nėms. Taipgi rūpinsis iš-,
vienas nesutiko tokius pa- dabar jie visai susmulkė-lvietintų žmonių apgyveni

DYKAI KELIONE Į RUSIJĄ 
VISIEMS KOMUNISTAMS

Hartford, Conn. — Šio- Paaiškindamas dėl 
mis dienomis Comiecticut jis tokį planą paruošė 

sakė: ‘
I

gr. 15 — __
mirė miego- valstybes sekretorius už- gai, Epštein

- - - - • - Amerikos anti-Ko- gyvenau Rusijoje revoliu-j kabinetą,
premieru, Earl munistinės Lygos organi- cijos metu t„r3«„!mas ir d<

Londonas, gr. 15 
Penktadienį i 
damas buvęs tris kartus gyrė 
Anglijos į_______,___ _ _ .....
Baldvvin iš Bewdley. ! žavimo popierius ir jos užtektinai_komunizmo .

Baldvvin yra pasižymė- \ tikslą. Šios organizacijos 
jęs laike generalio strei-,šūkis yra: “< 
ko 1926 m. ir taipgi jis pusę tikietas į Maskvą.” 
sėkmingai pravedė kons-Į Albert b. Epštein, val- 
titucinę krizę karaliaus gryčios kasierius ir vienas
Edvardo VIII abdikaciją. organizacijos įsteigė-

I jų, pareiškė, kad toji lyga 
'duos “dykai, pirmos kla- 
Isos, į vieną pusę tikietą į 
Į Maskvą” 1

Lehigh Valley Coal kom- merikos 
panijos kasykloje įvyko ris išsižadės Amerikos pi- 
gaso ekspliozija. šeši dar
bininkai žuvo, o trys su
žeisti.

Žuvo 6 Darbininkai
Wilkes Barre, Pa.

New York — CARE 
(Cooperative for Ameri
can Rimittances to Eu- 
rope, Inc.) praneša, kad

' Z Končius i Ši nauja taryba koope- 
Amerikos Lietu- ruos ir su kitomis religi- - • , -X------- , or_

•ganizacijomis Jung. Vals
tybėse išvietintųjų žmo- 

Tautinę njy priėmimo ir apgyven- 
. 7 —o reikalu; paruoš

----------- --------j.  c, rūpinsis,! pia£ją švietimo programą, 
pa- listai ir liberalai. Premie-!kad Kongresas pravestų ikad atvykusieji būtų su- 

nooilinlro A---------------------- rln'iet O tttma TA O 1 IzTIVl _ y- ___ ’• 1____ * x _

kailio,
kad ge-jbar yra 
išgydyti mokratai. dešinieji sočia-.Tarybą, 
tai i

bet kuriam A- k?’,įas
komunistui, ku-

de! įstatymą, pagal kuri bū-, pažindinti su šio krašto

s išvietintiems žmo- 
socialistai. Bet nėms. Taipgi rūpinsis iš-j Tik 6 IšlHto Gyvi

Westover Field —
Iradore iš 19 žmonių 

Tarybos laikinuoju pir- išsigelbėjo lėktuvui

Lab- 
tik 6 
susi-

'ja. idinimu ir teiks jiems vi-,
nasižadės - u-«- Streikų banga Italijos ‘ sokeriopą pagalbą.

Venezuela Išrinko NdUją panaikinti. Valdžia pa-1 
tenkino darbininkų reika-' mininku išrinktas Prela-'daužius. 

■ lavimus. ir tuo užkirto ke- 
Caracas, Venezuela, grjiią prie revoliucijos ko-į

15 — Vakar Venezuelosirnunistams. 
piliečiai pirmą kartą de-! '
mokratiniais rinkimais iš ; ŽUVO 20 LektllVO Nelaimėje j 
rinko naują prezidentą.! Memphi^rn-. _ j. v.l 
Daužau kaip milijonaa^^j 's c,47 |ėktuvas' 
piliečių dalyvavo balsav.-^^ užsįdegė jr pks.| 
muose. .'nliodavo. Nukritęs į šipu-i

uOr;S ;?arJ,Ta- vsa'llius subirėjo. Toje nelai-suskaityti, bet Mano Var- -uvo as.mįm| 
gas, vidaus reikalų minis- ; J ‘
teris, pareiškė, kad Ro-' — Kempteno sporto klū-: 
mulo Gallegos gaus 75 bo “Margis” krepšininkai i 
nuošimtį balsų, Copei,spalių mėn. . metu
P?rt,Ja-- ':.lr komu-lmis , dalyvavo Sėtuvių!panaikins mai'sto racjona 

ivimo programą kovai 
prieš infliaciją. Tokį de
kretą paskelbė per radio 
ministerių taryba ir ko- 

|munistų partija. Dekretą 
: pasirašė diktatorius —
premieras Stalinas ir 
pulk. gen. Andrei A. Žda- 
nov, komunistų partijos 
icentralinio komiteto se- 

sekre- kretorius ir politinio biū- 
griež- ro narys.

tuos Apie rublio vertės su-

siūlymus priimti.
lietybės ir ]
“vykti į Rusiją ir ten gy
venti“.I. ■ — *■■

I

Rumunijoje areštavo visą 
jos štabą, kuris ten veikė 
ir išdalindavo CARE pa
kelius, gautus iš Ameri
kos. CARE nutraukė savo 
veikimą Rumunijoje, kaip 
tik gavo žinią, kad štabas 
areštuotas, bet apie tai 
nieko neskelbė kol jos at
stovas grįžo į Ameriką.

Atvykus CARE atsto- 
finansuodama, vuį Tucker P. E. Gougel- 

pranešė.

tinių komunistų brigados jau 
žygiuoja per Milaną, Genuą ir 
Romą. Stebėtojai patyrė, kad 
kai kurie vadinamų italų par
tizanų net itališkai nemoka. 
Maskva tokias brigadas orga- • 
nizuodama ir f 
bet viešai už jas atsakomybės mann 
nesiimdama, norėtų ~ 
užkariauti netiesioginiu 
“Partizanai” i 
kolumnistai tikisi nuversti de-i payl Comly French, i 
mokratines vyriausybes, o jei CARE egzekutyvis direk-; 
kiltų civilinis karas, tada jie torius, kaltina Rumuni-} 
pagelbos prašytųsi iš “darbi- jos valdžią UŽ sutarties' 
ninku tėvo”... Stalino, šiandien sulaužimą, bandant iško- 
imperialistai naudoja visai ki- fektuoti muitą už CARE

CARE
Europą kad pakelių su maistu ir 

būdu, rūbais daugiau

Prezidentę

Sumažino Rublio Verte. - Kovoja 
Prieš Infliacija

nistai 2 nuoš. Venezuelos krepšinio L klasės pirme- 
piliečiai tuo pačiu kartu nybių turnyre 
išrinko ir Kongresą. ge.

nepriima' 
ir visokie penkta- jr nepristato į Rumuniją.'

Maskva, gruodžio 15 — šimčiu, būtent, duos vieną 
Rusijos totalitarinė vai- naują rublį už dešimtį sė
džia pranešė, kad antra- nu rublių. Tačiau turtin- 
dienį, gruodžio 16 d. pa- gesnieji, kurie turi rublių 

apyvarton naujus ru- pasidėję bankose, tai iki zo-zr meno- 3 Q00 išmainyS
rublį - už - rublį: turintie
ji bankose iki 10,000 rub
lių, gaus už pirmuosius 
3,000 rublių rublį-už-rublį, 
o už kitus gaus du naujus 
rublius už tris 
Daugiau turintieji 
bankose turės 
nuostolių. Tik 
darbininkai, kurie 
kiek rublių namuose, dau
giausia nukentės, nes jie 
gaus tik vieną naują rublį 
už dešimtį senų.

Turintieji valstybės pa
prastus bonus turės juos 
iškeisti į naujus ir jų ver
tė taip pat bus tris kar
tus mažesnė, 
bondsai dar 
vertės.

Rublius ir bondsus turi 
tarp 

20 dd. Al
gos laikinai paliekamos 
tos pačios. Panaikino kai- 
kurio maisto ir industri
jos prekių racionavimą. 
Maistui ir kitoms pre
kėms bus nustatytos kai

VVuerzbur-

Marshall’as Griežtai Užginčijo 
Molotovo Kaltinimus

senus, 
rublių 

mažiau 
vargšai 

turi

, j už CARE Londonas, gr. 15 — Vi-j Jung. Valstybių
tą užkariavimo techniką. Karo pakelius, siekiant pakelių sų trijų Vakarinių vals- torius Marshall’as 

tybių ministeriai nuspren- tai užginčijo visus 
dė, kad jeigu Rusijos už- kaltinimus ir pareikalavo, mažinimą ir apie Rusijos 
sienio ministeris Moloto- kad Molotovas iki pirma- žmonių krautuvių puoli- 
vas nepadarys kokių nors dienio paruoštų ir paduo- mą, kad už turimus rub- 
labai netikėtų koncesijų, tų apyskaitą kiek ir ką liūs ką 
tai Užsienio Ministerių Rusija išvežė iš Vokieti- jau buvo žinių spaudoje. 
Tarybos konferencija tu- jos ir kad eitų rimtai prie 
rėš užsibaigti ir išsiskirs- taikos sutarties paruoši- 
tyti. mo Vokietijai.

Pereitą penktadienį Ru
sijos užsienio 
Molotovas smarkiai puolė užginčijęs Molotovo kalti- pagandą apie Jung. Vals- gruodžio 16 
ir kaltino Jung. Valsty- nimus, pareiškė, kad jis tybių ekonominę krizę, 
bes, kad jos iš karo ir o- pirmadienį įteiks užginei- matyt, norėdama savo pi- 
kupuotos Vokietijos pasi- jimą raštu dėlto, kad jis liečiu dėmesį nukreipti 
grobė didžiausius pelnus, pats pareikalavo, kad Mo- nuo savo ekonominio su- 

i munijos ministras Jung. taip pat ir Anglija. Tai lotovas įteiktų raštu kiek krėtimo.

iškilmingai jie neskelbia, ne- išdalinimo kontrolės ir 
duoda įsakymo armijai su tri- CARE atstovų įkalinima. 
mitais pereiti svetimos valsty-, CARE viršininkai iš sa- 

kad 
valdžia areš-

I TV ▼ 1»DC| suside-
italų dantį iš aštuonių rumunų,

bės sieną, šiandien jie 
tautas pavergti stengiasi 
tai ir suktai.

Iš slaptų dokumentų
vyriausybė sužinojo apie Mas- 'kurie yra CARE sekreto- 
kvos planus Italiją užgrobti 'rįų jr stenografių vyrai, 
dar Šią žiemą. Bijoma. kad!jr dabar nėra žinių koks 
tai gali atsitikti gana greit, i jų likimas.
gal net tuojau, kai tik paskuti-Į CARE veiklą Rumuni- 
niai amerikiečiai kareiviai iš-.joj nuo pat pradžios sekė 
vyks. Jei Italija būtų raudono-> slaptoji policija ir pake- 
jo tvano užlieta, netenka nė lįų pristatymą trukdė 
kalbėti koks smūgis būtų Eu-’cARE reikalavo, kad Ru- 
ropai, pasaulio krikščioniška-

kitas vo atstovo sužinojo, 
s,aP-, Rumunijos

i tavo visą štabą
nors nusipirkti

Tačiau Rusijos valdžia 
tik dabar prisipažino, 

i kad jos kontroliuojamą 
• ekonomiją smaugia inflia- 

ministeris. Sekretorius Marshall, ei ja. Rusija skleidė pro- atnešti ir išmainyti

1938 jn. 
mažesnės

jai civilizacijai ir tos civilizaci-. Valstybėms išaiškintų pa- buvo aiškiai nepagrįstas ir ką Rusija išvežė iš Vo-I Rusijos valdžia rublio 
jos sargui - Amerikai. c.idetj, bet veltui. kaltinimas. ikietijos. 'vertę sumažino 90 nuo-.nos.



Antradienis, Gruodžio 16, 194"

įvairios žinios
Atvyko Rekordinis Skaičius 

Lietuvių Iš Vokietijos -46

valstybių, apie kurių at-. 
vykimą spaudoje dar ne-i 
buvo pranešta:

Dr. Vytautas Avižonis; 
pasižymėjęs akių specia
listas. atvykęs iš Šveica-i 
rijos spalių mėn. ir apsi
stojo pas p. Ručinską: 11 
Cottage Street, Bristol, 

IConn.
' Lapkričio 6 d. laivu SA- 
TURNIA iš Italijos atvy
ko vienuoliai pranciško
nai: Pranciškus Biveinis

Eduardas ir Tatjana
Juzumai su dukra Danute 
apsistojo: 3225 S. Green 
Street. Chicago. III.

Petras Linkus apsistojo 
7132 S. Rockvvell. Chica
go. UI. _ _____

Boleslovas ir Emilija įr |jUn> Albertas Žiubrvs, 
Paliokai su dukrom Indre kurįe apsistojo lietuvių 

i pranciškonų vienuoly-;
S. Lnion Avė., Chicago,. nuose Maine valstybėje. 

Bartkevičienė, m. Paliokienė su dukra y-: Gruodžio 5 d. atskrido; 
apsistojo: ra JAV pilietės. Europos Auguste Što-i

T Stasys Paškauskas suį|jen- apsįst0j0 pas sūnų

Gruodžio 12 d. laivu’
MARINE FLASHER at-‘
vyko iš Vokietijos 46 lie-: 
tuviai, kurių tarpe 21' 
JAV pilietis repatrijan-1 
tas. o kiti su imigracinėm 
vizom.

Atvykusieji išsiskirstė
pas gimines:

Karolina Baranauskienė ir Auste apsistojo: 
išvyko i Poetone, III.

Štella
JAV pilietė. ;
525 S. VVestern Avė., Chi
cago, III. sūnumis Vytautu ir Al-'Eduardą §tolj,'1514 junC-

Elena Blankienė su sū- girdu ir dukra Danute, vi_ition Avė Racine Wisc.
num Raimundu apsistojo: si JAV piliečiai, laikinai;2233 W. Besvyri --=—- ..........! Pg pasteoetma
Chicago. III. linkėję, nesuteikdami ad-

Barbara Blinstrubienė reso.
su dukra Daiva. JAV pi- Aldona ir Lilija Stanai- 
lietės. apsistojo: 330 Sa- tytės, JAV pilietės, apsi- 
pieha Avė., Chicago, III. ’ — . — -

Romualdas ir Janina
Budreikos su sūnum Ri
mantu laikinai apsistojo:
85 Pleasant Street, Dor- 2545 W. Marąuette 
chester, Mass. Chicago, III.

Jonas Butėnas, pagarsė- Eduardas Steponą vi
jęs ir Amerikos lietu- čius, su sūnum Kęstučiu 
viams pažįstamas daini
ninkas. apsistojo pas duk
terį: 226 E. 70 Street.
New York. N. Y.

Elena čiurlytė laikinai 
apsistojo pas seserį p. Si
mutienę: 138 - 15 - 231

, Street. Rosedale 10. N. Y.
Ji yra pasižymėjusi šoke- cago. III.
ja. kurios pasirodymai Antanas Valantiejus, 
Lietuvoje ir Vakarų Eu- JAV pilietis, apsistojo: 
ropoję buvo aukštai ver- 131 Sunnyside Avė., Wa- 
tinami. terbur.y, Conn.

Jonas Gintautas su vai- Vilius Valantukevičius
kais Birute. Vidute ir Vy- su dukrom Elvira. Nijole 
tautu, visi JAV piliečiai, ir Irena, JAV piliečiai ap- 
apsistojo: 
PI., Maspeth, N. Y.

Jurgis Gudelis su dukra
Mirga ir sūnum Drąsučiu 
laikinai apsistojo Nevv 
Yorke Church World Ser- 
vice globoje.

Meta Kikutienė, JAV 
pilietė, apsistojo: 733 Ma- 
ple Avė.. Collinsville.

••

gia prOga pasteoetma,
Avė., apsistojo New \orxo aPy-;ka(į Lietuvos Gen. Konsu-
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VOKIETIJOJE ĮSISTEIGE MA
ŽOSIOS LIETUVOS TARYBA

I 
t

stojo pas tėvą: 9J4 Baker 
Street, Dolgeville, N. Y.

Elena Stančikienė su 
dukra Birute apsistojo: 

Rd.,

apsistojo: 929 Fairmont 
Avė.. Philadelphia. Pa.

Stasys ir Marijona Stul
pinai su dukra Gražina 
apsistojo: 6410 S. Talman 
Avė.. Chicago. III.

Marija šereikienė apsi
stojo: 5932 S. Iowe. Chi-

latas New Yorke pagei
dauja, kad įvairiais ke
liais atvykusieji lietuviai 
iš Europos tuojau pra
neštų jam apie atvykimą 
ir suteiktų savo adresus, 
nes dažnai atvykusių 
tremtinių vardu ateina 
korespondencija į Gen. 
Konsulatą, kurių adresai 
nežinomi. Taip pat ir gy
venamąsias vietas pakeitę 
anksčiau atvykusieji iš 
Europos tremtiniai pra
šomi pranešti savo adre
sus.

56-10 Remson sistojo: 80 Payne Street, 
Elizabeth. N. J.

Atvykusius be giminių 
ir draugų pasitiko A. Si
mutis. Gen. Konsulato N. 
Y. attache. Ona Valaitie
nė ir Balys Laučka, kurie 
padėjo su formalumais.

Be to, yra atvykę keli 
III. • lietuviai iš kitų Europos

ir esant iš-

L.G.K.

Riaušės Dėl Baritį 
Sutarties

i

Šio-Panama, gr. 15 — 
mis dienomis Jung. Vals
tybių amba s a d o r i u s 
Frank Hines ir Panamos 
respublikos užsienio mi
nistras Francisco 
pasirašė

Filos 
sutartį, pagal 

kurią išnuomuoja Jung. 
Valstybėms kanalo bazes. 

Sutartis perduota sei
mui užtvirtinti. Dėl šios 
sutarties sukurstyti stu
dentai suruošė demons
tracijas. Pačiame miesto 
centre demonstrantai su
sikirto su policija. Polici
ja panaudojo ašarinius 
gasus, kad išsklaidyti de
monstrantus.

Kaip praneša, mažiausia 
8 studentai sužeisti.

Skaičius Tremtyje 
lVfokiniiĮ ir Mokyklų

Amerikos Laivyno kariai paleido eksperi- 
mentalinę torpedą j vokiečių submariną prie 
Cape Cod. Mass. Submarinas matomas eksplio- 
zijos pertrauktas.

MARIANAPOLIS IŠĖJO 
LYGIOMIS

Sekmadienį, gruodžio 14, 
didžiuliame stadi jone, 
Manning Bowl, Lynn, 
Mass. įvyko įdomus foot- 
bolo žaidimas tarp lietu
vių ‘ Marianapolio Kolegi
jos ir Bullis Academy iš 
Silver Springs, Md.

Žaidimas baigėsi lygio
mis 6—6. Dantis kalenan
čių žiūrovų (nes tai buvo 
šalčiausia šios žiemos die
na) buvo net 4500.

Pažymėtina, kad šis žai-i

Piūtis didelt, bet darbininkų mažai

Lietuvių Tauta Mirties Pavo
juje, Neapleiskime Jos!

Lietuvių Tautai šiuo me
tu kenčiant
sklaidytai po platųjį pasau
lį. reikalinga daugiau kuni
gų, vienuolių, kurie visomis 
jėgomis pasišvęstų savo 

kenčiančiai tremties keliu 
einančiai Tautai!

Lietuvos Pranciškonai y- 
ra ypatingu būdu susirūpi
nę padėti savo tautiečiams, 
bet neturėdami pakankamai 
kunigų, negali pilnai išvys
tyti ‘savo veikimo.

TAT KVIEČIAME 
JAUNUOLIUS, 

norinčius pasišvęsti Dievo 
garbei ir Lietuvių Tautos 
gerovei, 3totl į

LIETUVOS PRANCIŠKO
NŲ ŠV. ANTANO 

VIENUOLYNĄ 
Kennebunk Port, Maine.

PRIIMAMI
Lietuvių katalikų šeimų sūnūs baigę bent 

DVI HIGH SCHOOL KLASES.
Jaunuoliai Tremtiniai

priimami baigę astuonias gimnazijos klases su 
lotynų kalba.

Kandidatai. įstoję į Pranciškonų Ordiną ir atlikę 
vienų metų naujokyną.

Tėvų Pranciškonu Kolegijose ir Seminarijose 
Vienuolyno lėšomis 

ruošis kilniam apaštalavimo darbui.I Lietuvos Pranciškonų Vienuolyną taip pat priimami 
kandidatai į brolius.

Dėi priėmimo sąlygų prašome kreiptis sekančiu 
adresu:

Very Rev. Justin Vaikys, O.F.M. 
Franciscan Monastery 

Kennebunk Port, Maine.

■

Šiandieną, kada taip la-Įmas yra mus pastatęs 
bai yra svarbu organi- ^naujos, didesnės ir gražes- 
zuoti ir vienyti visų lietu- Į nės Lietuvos kūrimui. Pri- 
vių jėgas kovai dėl Lietu-; imkime grįžtančius -bro- 
vos laisvės, tremtyje, mes liūs, į savo tarpą su visu 
pastebėsime ir labai džiu- lietuvišku 
ginančių i ” ’ ‘
tytojai, tikiu, jau žino, 
kad yra įsisteigusi Mažo- vaujantieji organai ir vi- 
sios Lietuvos Taryba. Tai si, nuo kurių tai pareina, 
yra kolektyvinis organas, tepasistengia suregistruo- 
sudarytas iš visos eilės ti po visur išblaškytus 
Mažosios Lietuvos visuo- šiuos mūsų brolius. Bal- 
menininkų, kultūrininkų, fas ir Lietuvos Raudona- 
mokytojų, dvasininkų, ū- sis Kryžius tenepamiršta 
kininkų ir kitokio užsiė- ištiesti savo gailestingą 
mimo žmonių. į pagalbos ranką. Reikėtų

Didžiosios Lietuvos lie.!Paieškoti būdų ir teisiškai 
tuviams, o taip pat ir A-puos apgintu Iki šiol jie, 
menkoje gyvenantiems: "'-gaudami Amenkos lie- 
mūsų tautiečiams džiugi į tuv!\’ lr tremtyje
nauiiena. kad Mažosios 'eg^tuojancių organų pa- 

“■ y buvo priversti 
; mestis į vokiečių glėbį. 
Parodykime tad savo rū- 

*ir* kurie ^a^s’ išimkime iš vo- 
i kiečių globos tai, kas

• v •i vaisingumu, 
reiškinių: skai- nors jie dažnai ir nekalbė- 
' ’ , jau žino, į tų lietuviškai. Mūsų vado-

portuoti darbams ir į 
koncentracijos lagerius. 
75 lietuviai vyrai yra da
lyvavę Prancūzijos išlais
vinimo kovose prieš vo
kiečius ; kautynėse yra 
žuvę 9 lietuviai, 15 vyrų 
buvo sužeisti ir yra gavę 
aukščiausius pasižymėji
mo ir garbės ženklus. 150 
lietuvių dar ir dabar yra 
įsijungę į Prancūzijos gin
kluotas pajėgas.
i Nežiūrint to, Prancūzi- 

dimas buv< transliuoja- i jos lietuviai gyvena ypa- 
mas ir per radio iš WESX| tingai sunkų gyvenimą, 
stoties, Salėm. Rap. Į Už tad kiekviena parama

i
I

šiuo metu Vokietijoje 
lietuviškų pradžios mo
kyklų yra 88, kuriose mo
kosi 3655 mokiniai, gi to
se mokyklose dirba 364 
lietuviai mokytojai.

Vaikų darželių yra 76, 
juose dirba 148 auklėto
jos - mokytojos ir tuose 
darželiuose yra 2280 vai
kų.

Gimnazijų ir progimna
zijų šiuo metu Vokietijoje 
yra 40 (25 gimnazijos ir 
15 progimnazijų), jose 
mokosi 3122 mokiniai ir 
jose dirba 713 lietuvių 
mokytojų.

Specialinių mokyklų yra 
6 su 349 mokiniais ir jose 
dirba 69 mokytojai. Šiose 
specialinėse mokyklose y- 
ra šie skyriai: statybos, 
mechanikos, elektrotech
nikos, prekybos.. jūrinin
kų - navigacijos ir mecha
nikos, dailės. Be to, veikia 
mokytojų parengimo kur
sai.

Gera motina vertesne už 
šimtą mokytojų.

Georgės Ucrbcrt.

naujiena,
Lietuvos lietuviai, kuriuos 
žiauri prūsiškoji okupaci-i 
ja buvo 
mūsų 700 
šiandien, 
mes, turi 
kąjį jungą, pergyventi tą 
patį terorą, trėmimus, 
šiandien suka lietuvišku
mo link.

Mes, iš Didžiosios Lietu
vos kilę lietuviai, tremti
niams vadovaują komite-! 
tai, ir Amerikos lietuvius 
atstovaujančios įstaigos 
turi žinoti, kad pats liki-

atskyrusi nuo 
metų, L___
lygiai, kaip ir, 
nešti maskoliš-Įmumsso.

globos tai, kas 
teisingai priklau-

K. Pelėkis.

nenorėčiau nustotiAš
tos laimės tikėti busimąjį 
gyvenimą. Aš pasakyčiau 
net, kad visi, kurie nesitiki 
busimojo gyvenimo, yra 
šiam gyvenimui mirę.

Goethe.

J Linksmų Kalėdų Švenčių!

I NORTH ABINGTON
CO-OPERATIVE BANK

iš BALF’o jiems yra dide-
Amerika Ištraukia Kariu#- Iė. moralinė ir materiali-

menę B Italijos

Leghorn, Italija, gr. 15 
— Vakar paskutinieji 
1,357 kareiviai ir 97 Jung. 
Valstybių karininkai iš
plaukė transportiniu lai
vu Sims iš Leghorn. Tiki
si, kad laivas atplauks i 
Brooklyną prieš pat Ka
lėdas.

Prieš laivo išplaukimą, 
uoste įvyko paprastos ce
remonijos. Jung. Valsty
bių vėliava buvo palengva 
nuleista ir ant to paties 
stulpo iškelta Italijos vė
liava. Tuo ir užbaigė 
Jung. Valstybės okupaci
ją nuo liepos, 1943 m.

Italijos valdžia labai 
nuoširdžiai priėmė Prezi
dento Trumano pasižadė
jimą gelbėti Italiją, jeigu 
jos laisvei gręstų pavojus.

■nė paspirtis kovoje dėl 
! egzistencijos. Prancūzijos 
į lietuviai niekada neužmirš 
kilnios Amerikos lietuvių 
aukos. Rep.

I

Galima Dabar Užsakyti 
"CARE" Paklėty Per 

We$tem Union Ofisus

Prancūzijos Lietimai 
Džiaugiasi BALF’o Aukomis

Šiomis dienomis Pran
cūzijoje gyvenančius lie
tuvius tremtinius pasiekė 
didesnė BALF’o rūbų 
Siunta, kuri Paryžiaus Į- 
galiotinio dr. S. Bačkio 
pavedimu per Prancūzijos 
lietuvių komitetą rūpes
tingai ir gražiai išdalina
ma.

Šiuo metu Prancūzijoje 
yra daugiau kaip pusė 
tūkstančio lietuvių trem
tinių, kurių tarpe 105 mo
terys, 19 vaikų ir 29 kū
dikiai. Jie visi grumiasi 
sunkiose tenykštėse gyve
nimo sąlygose. Tremtinių 
tarpe yra dar 37 vyrai ir 
7 moterys, vokiečių de-

i

“The Bank For Thrifty Savers And 
Home Ou ners”

We Ercourage Regular Monthly Savings 
Accounts From S1.00 to 880.00.

First Mortgage Loans Granted To Build, 
Buy or Remodel Residential Property.

NORTH ABINGTON, MASS. I
.er

i«
l

i
l
į
!’i*S!

_____ |
užsienyje,|« i North Main St., Brockton, Mass.?rn Union V- 7 ’

t
i

New Y’ork,— Dabar de- 
šimt tūkstančių naujų ofi- •£ 
sų priima užsakymus dėl ji 
CARE pakietų visoje ša- ;i 
lyje.

Palengvinti siuntimą 
CARE pakietų draugams;*! 
ir giminėms i 
svarbiausi Western UnionĮv 
ir Railway Express ofisai! $ 
dabar pasiruošę pristatyti 
pilnas informacijas, užsa
kymo blankas ir piniglaiš- 
kius.

Atidarymas šių centrų 
CARE pirkėjams duos 
progos visiems amerikie
čiams kreiptis į šią ne
pelningą valdžios užgirtą 
CARE patarnavimą siųsti 
maisto ir tekstilių pakie- 
tus sulaikyti badą Euro
poje šią žiemą.

Kiekvienas CARE pa- 
kietas kainuoja dešimt do
lerių, su garantuotu pris
tatymu Europoje. Su 
kiekvienu užsakymu pa
siųstu CARE, pirkėjas ga
li dabar prišokti piniglaiš- 
kį kurį gali gauti pašte, 
Western Union ofise ar 
Raihvay 
Western 
fuos užsakymą, jeigu rei
kalaujama, arba pirkėjai 
gali paštu pasiųsti savo 
užsakymus į CARE, 50 
Droad St., Ncw York City.

Express ofise. 
Union telegra-

i{

Season’s Greetings

I Brockton Savings Bank
“The Bank on the Hill”

Visiems

ir

Laimingų Naujų Metų

fGlON PAKKvVAt • TfLEPHONt RPOO 1C.N 4-n. :

Federal Savings
ANO IOAN ASSOCIATION OF BROCKTON

Džiaugsmingų Šv. Kalėdų



Antradienis, Gruodžio 16, 1917

DARBININKAS
(THE WORKER)

Published Semi-Weekly except holiday weeks. when issued weekly. 
---------by----------

•AINY JOSEPH'* LITHUANIAN R. C. ASSOCIATION OF LABOR 
■Cntered aa aecond-clua matter Sept. 12. 1915 at the poat office at Boston.

Mass under the Act of March 3. 1870.
ccceptance for mailing at speclal rate of postage provided for in Section 

1103. Act of October 8. 1917. authorized on July 12. 1918
SUBSCRIPTION RA TĘS

Domestic yearly ................ $5 00
Domestic once per week yearly $3.00 Viena kart savaitėje metams. $3.00 
Foreign yearly .......   $5.50 — - ■ -- —
Foreign once per week yearly $3.50 Užsieny 1 kart sav-tėj metams $3.50

DARBININKAS

PRENUMERATOS KAINA
Amerikoje metams ... .............. $5.00

DARBININKAS 
»

3
I ♦

jos suvažiavimas, jame 
buvo priimta visa eilė bū
dingi) nutarimų. Vienas 
jų reikalauja atskirti Baž
nyčią nuo valstybės ir 
mokyklos ir užkirsti kelią 

__  - __ j bet kokios religijos įtakai 
’• mokyklų auklėjime. Kitas 

Reikalauja atskirti nutarimas reikalauja iš
keli leisti naujus potvarkius 

apie kapines ir laidoji- 
!mus, paneigiant bet kokią 
j kunigų teisę tose srityse.

... . . . . ..’ Kitas būdas pakenkti
Aštriai prieš jį Bažnyčiai yra stiprus pa- 

žirninės spaudos skiltyse pasisakė seime pats Cy- laikymas dviejų kunigų 
skelbiami tokie sūkiai: rankiewicz, palikdam a s atskalūnu, karo kapelionu

Komunistai Puola Bažnyčią
Laiškas iš Anglijos

— Lenkijoje komunistai pradėjo atakuoti Šv. 
Tėvą ir Kard. Hlondą. 
Bažnyčią nuo valstybės ir mokyklos.

kunigai suimti už pasikalbėjimą su Kard.
Griffinu.Užsieny metams __ ..____ ___  $5.50 :

Į
ii

<66 West Broadway South Boston. Mass Dabartinės Lenkijos re- Hlondas.
Telephone SOUth Boston 2680

Katalikų Vyskupų Balsas

Italija tai kraštas, kur si nuo savo paskirties, 
antikinė kultūra ir krikš- Mario Borconi savo ne- 
čioniškoji pasiuntinybė, senai parašytoje knygoje 
kaip kūnas ir siela, pui- —“La vita cristiana come 
kiai vienybėn susiderino, intelligenza” — dėsto: 
Savo geografine padėtimi, “Turime pripažinti, jau 
gamtos švelnumu ir meni- nuo kelių šimtmečių taip 
niais kūriniais, ji yra ta- viskas susiklostė, kad įta
pusi tautų susitikimo vie- lų tauta palyginus ją su 
ta. Nuo seno, iš įvairių kitomis tautomis žemėje, 
jos miestų, sklinda į pa- yra visai negabi ir bever- 
saulį kunigai ir vienuoliai tė... Kaltė žinoma tenka 
evangelijos ir krikščioniš- vadovaujantiems sluoks- 
kos kultūros platinti.

Išsaugojimas ir išplėti
mas krikščioniškos kul
tūros yra tapęs ypatingu 
Italijos tikslu. Klasinis 
italų visuotinumas reiš
kiasi: romėnų teisėj, Dan
tės poezijoj, Marco Polo 
ir Kristoforo Kolumbo at
radimo kelionėse, Gugliel- 
mo Marconi 
išradimuose, 
Akviniečio filosofijoje ir

i — Katalikų Bažnyčios daug numanomų nedasa- 
diknitoriai Lenkijoje veda kymų. Pagaliau, visa 
pasalų kovą prieš valdan- spauda kaltina kardinolą 
čią demokratiją. už priešrežiminį lenkų
— Kunigai dirba reakci- nigų nuteikimą,

nių politinių sambūrių la
bui. i
— PPR neleis veikti kle- 

rui prieš liaudies Lenki
ją-.

KOMUNISTAI BIJO 
BAŽNYČIOS ĮTAKOS

MASĖMS
Naujos komunistų ata

kos sustiprėjo po žinomo jauja 
Lenkijos vyskupų ganyto- 
jinio laiško, kuris duoda 
jiems progos parodyti vi
sas tendencijas. Visi laik- 

. pilni aštriausių 
1 straipsnių. Neatsil i e k a 
nuo jų kaimui skiriami 
laikraščiai. Komunist a i 
tokiu būdu nori sugriauti 
Bažnyčios įtaką, kuri jau- 

‘ čiama kaimiečių tarpe.
Tie laikraščiai, pildami 

nešvariausių pamazgų ant 
Bažnyčios, susiranda se
niai jau išmėgintų prie
monių. Jie skelbia, kad 
kunigai visuomet buvo ne
draugiškai nusiteikę kai
miečių atžvilgiu ir patai
kavo dvarininkams. Kuni
gai nesirūpina Lenkijos ir 
jos piliečiu interesais, tik 
pildo Vatikano nurody
mus, kurie pasitarnauja 
amerikiečių kapitalizmui..

PRIEKAIŠTAI ŠV. TĖ
VUI ir KARD. HLONDUI

Pastaruoju metu režimi
nė spauda betarpiškai a- 
takuoja patį Šv. Tėvą, pri- 
kišdama jam, kad jo veik
la tarnaujanti amerikie
čių politikos tikslams, kad 
už Trumano pagalbą atsi
mokąs kunigų reakciniu 
nuteikimu.
“Kuznica”

ku-Tokia antrašte pažymėtas laikraščio “Boston 
Traveler” editorijalas, kurs pažodžiui šitaip skamba:

“Šiais materializmo laikais, kai politinių ir eko
nominių klausimų “išrišimai” ne visiškai į taikinį pa
taiko, dvasinio atsigimimo reikalas aiškiai siūlosi 
rimtai galvojantiems žmonėms. O bet gi mes ir toliau 
siūlome pasauliui visokias pasitaisymo priemones, 
neparemtas ant dvasinių pamatų; lygiai kaip ir pasi- 
ilgstančiai žiūrime į golfo žaidimo vietas, gražiam 
orui besant, arba į kitas sekmadienio pramogas, o 
neinam į bažnyčią pamokslų klausyti. Tad Amerikos 
Katalikų Vyskupų žodis įteikia mums nemaža sukrė
timo. Jie nurodo, kad laicizmas bei pasauliškumas, 
kuris išstumia Dievą iš žmonių galvosenos ir gyveni
mo, yra, drauge su komunizmu, atsakingas už dabar
tinį pasaulio chaosą bei netvarką. Tai pasauliškumas, 
o ne raudonųjų galvosena, yra atsakingas už divorsų raščiai 
krizę, už jaunuolių nusižengimus, už kriminalizmo 
bangą tarp suaugusių ir už nesuskaitomas mūsų ne- 
santaikas su savo artimais.

“Nedaryk kitiems to, ko pats sau nepageidauji”, 
tai viena iš pagrindinių krikščioniškų taisyklių, kuri 
gali pataisyti dabartinę padėtį. O ji negali būti pri
taikyta, kol neatsigims mumyse krikščioniška dva
sia”.

Laikraštis, kurs tuos žodžius parašė, nesivadina 
specifiniai katalikišku. Jis yra rimtas visuomeninis 
laikraštis, palankus visiems geros valios žmonėms, 
kokio jie bebūtų tikėjimo. O bet gi į Katalikų Vysku
pų žodį atkreipė ypatingo dėmesio, nes mūsų Vysku
pai išdrįsta tarti tiesos žodį visiems 
eiliniams katalikams ir šio pasaulio didžiūnams, kurie 
iš tiesų tokio perspėjimo daugiausiai reikalingi.

Viena Europos dalis dejuoja po bolševizmo jun
gu. Kita dalis serga — negali persirgti komunizmo 
vėžiu. Mūsų Amerika čiaudi — negali iščiaudėti ko
munizmo perų. Kodėl? Dėlto, kad tų tautų organizmai 
nebeturi atsparumo prieš tą epidemiją, kuri prigyja 
ten, kur yra doroviniai puvėsiai, netvarka ir skur
das. Fizinis skurdas bolševikams tinka, bet jie daug 
jo nepaiso, nes patys atsineša daug didesnį skurdą — 
jie tam specialistai. Jiems kur kas daugiau tinka do
rovinis skurdas, būtent, bedievystė, laisvamanybė, 
persisotinimas gyvenimu, moralinis susmukimas, iš
dykavimas, girtuoklystė. Bolševikai gaudo divorsini- 
kus, beprasmius kapitalistus, prasmegusius liberalus 
rašytojus, ištvirkusius kino promotorius, pilnus pui
kybės fanatikus, siekiančius garbės ir valdžios — žo
džiu, visokį iš vėžių iškrypusį chlamą. Iš tokių ele
mentų jie sudaro minias bendrakeleivių, kurie dau- daktorius Žolkiewski užsi- rias sektas ir atskalas. Y- 
giau komunizmui pasitarnauja, negu patys komunis- puolė “popiežinių Encikli- patingai globoja Laisvo- 
tai. kų reakcinę programą”. sios Minties Draugiją. Kai

Prieš tokias socialines negeroves Katalikų Vys- Kartu vis dažniau yra prieš keletą savaičių Var- 
kupai kelia savo balsą. K. kaltinamas kardin olas šuvoje įvyko tos draugi-

GRASINIMAI IR 
{SPĖJIMAI

Kunigai įvairiais būdais 
gąsdinami.

į Laikraščiai stengiasi iš
gąsdinti juos, kad Bažny
čios turtas bus atimtas ir 
žemė atiduota žmonėms. 
“Dziennik Ludowy” reika- 

„ t tučtuojau atimti 
Bažnyčiai taip vadinamą 
pocerkvininės nuosavy-

ir klusniems

A. J. Stanius.

Netikėtai, tolimais ir nuostabiais keliais 
gavau pluoštelį žinių apie buvusį Lietuvos 
Partizanų veikimą. Daug kas nutylėta dėl 
visiems suprantamų priežasčių.

MIRTIS, KAS ATRIS...
Miškelyje prie dviejų medžių, arčiausiai 

kelio, kentėjo pririšti du raudonarmiečiai 
vienuose apatiniuose, jei juos galima laikyti 
apatiniais, užrištomis burnomis. Ankščiau 
jų galvų prismeigti popieros gabalai, ant 
kurių stambiomis raidėmis buvo parašyta: 
“Mirtis kiekvienam, kas drįs paleisti Lietu
vos plėšikus!”

Aplinkui viešpatavo tyla. Vienur kitur 
čiurkšteldavo miško paukščiukas.

Keliu prie miškelio artinosi pora veži
mų. Vyrai, privažiavę ir pamatę nemalonų 
reginį, perskaitę grąsinantį įspėjimą, visa 
jėga sukirto arkliams, puikiai užuosdami, 
kuo tas kvepia.

Pėstieji griebdavo kepurę nuo galvos ir 
sukdavo iš kelio, kiek kojos įkabina. O ruse
liai, akimis maldaudami pasigailėjimo, tu
rėjo kentėti toliau.

Tik už pusantros valandos (matyt, kam 
nors pranešus) kelio tolumoj pasirodė dide
lis dulkiij debesis: dešimts putotų arklių lė
kė pilna zovada, o prigulę kareiviai laikė pa
ruoštus šautuvus. Tai buvo pasiųsta pagal

niams. Paniekinus nuosa
vą tautos originalumą ir 
katalikiškas tradicijas, 
buvo pradėta lengvapėdiš
kai ir beprasmiai sekti 
šios žemės turtinguosius 
ir pasiduoti turtingųjų 
tautų įtakon... dėl to, 
šiandien tauta yra smar
kiai persisunkusi materia
lizmu...”

Taip ištikrųjų ir yra. 
Šiandien italui trūksta: 
metodo, patvarumo, tvar
kos, organizacijos, darbš
tumo, rūpestingumo, o y- 
pač sąžiningumo.

Šitokios būdo ypatybės 
ir medžiaginis tautos ne
turtas gerai buvo supras
tas ir išnaudotas Krem
liaus komunistų. Vos tik 
pasibaigus karui į Italiją 
buvo atsiųsta gerai pa
ruoštų agitatorių, pri
steigta komunistinių kuo
pelių, pradėta leisti įvai
rios komunistinės knygos, 
laikraščiai ir plakatai — 
visa tai, žinoma, padengia 
maskoliai, 
mų metu, 1 
sutikdavo 
balsuoti, 
nuvežamas 
punktus.

Dabartinę Italijos padė
tį vien tik juodai dėstyti 
būtų gan vienašališka. 
Nežiūrint dabartinio poli
tinio nesusiformavimo ir 
įvairių pokarinių nedatek- 
lių, reikia vis dėlto pripa- 
Ižinti dvasinį ir religinį 

Paskutinių įvykių fone1 gyvenimą atgimstant. Ka- 
Kominformo dvasia aiš-; vilkiškoji akcija daug 
kiai jaučiama: siunta ko- kūribingų jėgų ^prisitrau-

— Zavvadzkio ir Pyszkow- 
skio. Savo atvirame laiš
ke, paskelbtame spaudoje, 
jiedu dėkoja “demokrati
niu katalikų kunigų var
du” Cyrankiewicziui už 
“realų prisitaikymą prie 
Bažnyčios” šeiminėje pra
kalboje.

Tuo tarpu yra žinoma, 
kad Cyrankiewiczius savo 
kalboje aštriai užatakavo 
Bažnyčią ir Jos vardu pa
leido visą eilę grąsinimų. teologijoje, Rafaelio" tapy

boje ir Palestrinos muzi
koje, 
krašte 
kultūra nebuvo kuriama. 
Krikščioniškas šventumas 
niekur kitur nebuvo taip 
gražiai sužydėjęs kaip I- 
talijoje. Bet didžiausia jos 
istorinė reikšmė yra tame 
tikėjimo ir kultūros sude
rinime.

Šiandien katalikiškoj: I- 
talija, savo istoriją jos gi
liausioje prasmėje, tesu
pranta tik sąryšyje su 
Roma. Krikščioniškoji ir 
popiežių Roma yra tai 
švyturys Dievo Karalys
tės žemėje. Dėl to tad Ita
lijos paskirtis bus visuo
met: būti tarpininke krik
ščioniškam pasauliui.

Tačiau, jau prieš dešimt 
KOMINFORMO DVASIA metų Giovani Papini kar- 

STIPRINA čiai rašė: “Daug užsienie-
Visa tai stiprina Komin- čių grožisi Italija, bet ma- 

formo dvasia, kuri įkve
pia viso pasaulio komu
nistus.

Laukiama, kad Komin- 
formo pirmi posėdžiai 
Bielgrade bus pradėti 
gruodžio pradžioje. Tuo

KUNIGAI KALĖJI
MUOSE

Kad vaizdas būtų pil- 
bės titulo teisę Liublino nesnis, reikia priminti, 
vaivadystėje ir atiduoti jog Lenkijos kalėjimuose 
žemę nuomojantiems dar- sėdi ne maža suimtų kuni- 
bininkams. gų. Jų tarpe yra šeši ku-

Su ypatingu pašėlimu į- nigai, kurie Saugumo bu- 
vairūs straipsniai puola vo suimti VVroclave po 
auklėjančią kunigu įtaką Anglijos kard. Griffino 
mokyklose. Kunigai yra apsilankymo. Jie yra kal- 
kaltinami provokacijomis tinami per daug išsamia 
ir nuvertinimu demokra- informacija apie Lenkijos 
tinės valstybės santvar- vidaus padėtį.
kos vertybės jaunimo Kunigų teisės nuolat
mintyse”. Tų puolimų tik- siaurinamos.
slas — susiaurinti kuni- Spėjama, kad už poros 
gų teises mokyklose. mėnesių Lenkijoje bus už- 

Kadangi žmonės nepai- gniaužta bet kokia opozi- 
so įsakymo civiliniai cija ir įvesta rytams bū- 
tuoktis, prokomunistinė dingą monopartinė siste- 
Demokratinė partija įtei
kė seimui įstatymo pro
jektą, jog kunigams drau
džiama krikštyti ir tuokti 
be specijalaus pažymėji
mo, kad jau padaryta me
trikacija valstybinėse į- 
staigose. Tuo būdu vy
riausybė nori išstoti prieš 
masių įsitikinimą, 
vieninteliai teisėti 
Bažnyčios aktai.

PALAIKOMI 
ATSKALŪNAI

Komunistinė vyriausybė
Komunistinio nori pakirsti Bažnyčios į- 
laikraščio re- taką, palaikydama įvai-

ma.

STIPRINA

moksliniuose 
šv. Tomo

Jokiame kitame 
tokia visuotinė

Politinių rinki- 
kiekvienas kurs 
už komunistus 
būdavo veltui 

> į rinkiminius

kad 
yra

ba iš artimiausios įgulos išvaduoti pririštų
jų.

Puskarininkis, vadovavęs išvadavimui, 
pirmas nušoko nuo arklio ir garsiai nusi
keikęs bėgo per griovį nukirsti virvių. Bet... 
supyškėjo keli šautuvai: bolševikų puskari
ninkis ir dar penki kareiviai krito.

Likusieji gyvi sukirto arkliams ir nudū
mė atgal nė neatsisukdami. Išsisklaidė dū
mai, nugulė dulkės, pririštieji rusai drebėjo 
kiekviena savo gyslele.

Tik temstant miškelį apsupo keli šimtai 
raudonarmiečių su tankais, kulkosvaidžiais 
ir šunimis. Pririštuosius paleido, išlandžiojo 
visą miškelį. Niekur nieko. Tik pabaidyti 
paukščiai spruko į medžių viršūnes.

PARTIZANAS PIRMININKAUJA 
KOMUNISTAMS

Gretimoj parapijoj po pamaldų buvo 
šaukiamas žmonių susirinkimas steigti nau
jam komunistų skyriui. Turėjo atvykti kal
bėtojai iš paties “centro”. Žymesniems vals
čiaus ūkininkams ir nepalaužiamiems “už
sispyrėliams” buto asmeniškai įteikti pa
kvietimai ir juose buvo pažymėta, kad pa
kvietimus būtinai reikia užregistruoti prieš 
pat susirinkimą. Taip tyčia sugalvota, kad 
būtų žinoma, kurie ūkininkai dalyvavo ir 
kurie ne. Ką darys vargšai? Turi eiti, jei no
ri išvengti didesnių nemalonumų. Žinoma 
prisirinko pilna salė. Jau buvo visiems žino
ma, kad esą atvykę “aukšti” svečiai iš Kau
no ir pasakysią svarbias politines kalbas. 
Dabar jie mažam kambarėlyj už scenos

žai kas ją myli”. Tie žo
džiai mums sako, kad Ita
lija yra gerokai nukrypu-

metu bus apsvarstyta si-įmunistai ne tik už geleži-, ke. Žymus katalikų^ skau- 
tuacija Prancūzijoje ir nės uždangos, bet ir vaka- judėjimas. 
Čekoslovakijoje. Į Komin- ruošė — Prancūzijoje, I- kos protinės 
formą manoma priimti ir talijoje ir k. Jie nori žūt dažniau pasireiškia^ įvai- 
Ukrainos komunistus.

Į Komintemo

__ _  __ • Katalikiš-
— Prancūzijoje, I- kos protinės jėgos vis

_________________ būt paimti valdžią į savo!riose kultūrinėse srityse:
Į Komintemo vadovus į rankas ir visus darbus pa- moksle, r. " z ~

pretenduoja lenkas Go-i slėpti po apgaulės uždan- spaudoj, filmose ir kt. __ **__ • _____ - a _  1_ italu Qnr*inln
radiofo nuošė,

mulka ir rumune A. Pau- ;ga.
ker. Sekretoriumi numa-į Tik kažin ar tai pasi- 
tomas jugoslavas Milanov seks... j
Gilas.

Žymus italų sociologas 
Riccardo Lombardi sako: 
“Geru italu būti, reiškia 

Jonas Gailius.' Tęsinys 4-tame pusi.

girkšnojo iš paprastų stiklinių vodką, ieško
dami įkvėpimo.

Lygiai antrą valandą prasiskleidė scenos 
užuolaida ir pasirodė trys jauni vyrai. Už
pakaliniai ir priekiniai suolai juos pasitiko 
karštais plojimais. Viduriniai suolai, kur 
sėdėjo suvaryti kaimiečiai jokio entuziazmo 
neparodė. Vietiniai komunistai nustebo, pa
matę scenoje visiškai svetimus veidus, dar 
labiau — nė vieno vietinio saviškio, bet nu
siramino ,nes komunistų pareigūnai keis
davosi kas savaitę, kaip varnos ant šakų.

Susirinkimas prasidėjo. Pirmininkas per
skaitė komunistų numatytą tvarką. Laiko 
sumetimais pranešė nerinksią nė kito pirmi
ninko nė sekretoriaus ir tuojau pakvietė 
“aukštą” svečią pasakyti kalbą apie arti
miausius Lietuvos uždavinius. Jis atsistojo. 
Susirinkimas jį pasveikino rankų plojimu.

Iš pradžių viskas tvarkoj. Bet toliau kai 
kam ėmė darytis neaišku. Vietiniai komunis
tai ir žydai ėmė dairytis viens į kitą, ar čia 
viskas tvarkoje, o kalbėtojas rėžė toliau:
— Pasaulį, sykiu ir mūsų brangią Lietuvą 

užplūdo plėšriausių žvėrių gaujos, tokių žvė
rių, kokių nebuvo matę joki miškai. Tai žvė
rys, kurie tunka tik žmonių krauju ir kan
čiomis, kurie minta plėšimais ir vogimais. 
Vienus tų žvėrių išperėjo Hitleris. Jie jau 
baigiami naikinti (komunistai smarkiai plo
ja). Bet yra dar baisesnė ir šlykštesnė ir 
žiauresnių žvėrių perykla — tai Maskva, o 
tų žvėrių perėtojas — Stalinas...”

Tai buvo bombos sprogimas. Plojimas

susimaišė su riksmais, grąsinimais ir “va
lio” kalbėtojui. Visas būrys komunistų šoko 
prie scenos suimti kalbėtojo.

Bet staiga iš už scenos užuolaidų iššoko 
šeši šarvuoti partizanai su automatiškais 
kulkosvaidžiais rankose, o jaunuoliai sėdėję 
prie stalo ir pats kalbėtojas ramiai išsitrau
kė iš kišenių revolverius ir pasidėjo ant sta
lo.

— Kas pajudės iš savo vietų ir nenurims, 
kris vietoje, — šaukė kalbėtojas.

Sąmyšio metu komunistai metėsi prie 
vienintelių durų, bet tos jau buvo užrakin
tos. Kai kas puolė prie langų, bet vos nepa
simovė ant durtuvų. Reikėjo nusiraminti.

Tuo tarpu tikrieji Stalino “saulės” gar
bintojai — penki iš viso — gulėjo suvaržy
ti ir suguldyti ant grindų užu scenos, vos ga
lėdami kvėpuoti, klausėsi to pragariško 
triukšmo, keikė mintimis save, susirinkimo 
rengėjus ir partizanus.

Komunistai, nerasdami kitos išeities, nu
siramino ir kalbėtojas Stirnos Kojos rėžė 
savo kalbą toliau, ragindamas nė vienam 
lietuviui nenusiminti, nepasiduoti. Jei kuris 
komunistas bandė trukdyti, tai kaimiečiai 
taip prileisdavo prie jų pakaušio savo kietą 
kumštį, kad komunistas nutildavo mažiau
siai dešimčiai minučių, netekęs sąmonės.

Partizanai pasiekė savo: pasakė, ką no
rėjo. Jie sustiprino svyruojančius, paguodė 
nusiminusius ir vėl skaidriai sužėrėjo Lie
tuvos laisvės vilčių ugnelė.

(Bus daugiau)
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“DARBININKUI”
32 metų sukakties proga

Pradžia 3-šiame pusi, 
būti kataliku, priešingu 
atveju, reiškia tapti tėvy
nės išdaviku”.

Taip, katalikiškai Itali
jai į ateitį vartai yra dar 

mes turime 
kad italai 

atskirti tikrąjį

Kol pasieks šie mano Į laiko tarpas, tai geras 
žodžiai toli užjūryje be- trečdalis žmonių, sulauku- 
klestantį Amerikos Lietu-šių senatvės, amžiaus, o 
vių R. Katalikų Šv. Juozą-' ką bekalbėti apie tuos, 
po Darbininkų Sąjungos kuriuos Dievas pasišau- 
organą “Darbininką”, kia žymiai ankstesniu lai- atdari, ir 
švenčiantį 32 metų gyva- ku... Tokiu būdu, Jūsų re- daug ženklų, 
vimo sukaktį, gal bus jau daguojamas ir leidžiamas pradeda 
kiek ir pavėluota, tačiau laikraštis ,tenka pasaky- kelią nuo klystkelio, 
ir mūsų gražus priežodis ti, jau bus pergyvenęs ne 
sako: “Geriau vėliau, ne- vienos kartos lietuvių ei
gų niekad”... lę. Vieni,

Tad, tebūna leista u į- - dien - kiti _ dar 
man pasveikinti “Darbi- |natves dl£nas» Rltl ~ dar gra21?. , „ .. . vos pražydę — tartumninko pasisventusius Re- • C -Y * . daktorius šios gražios su. i Pasiskleidę pavasario ge- aaKionus sios gražios su .. .. . .   džimip-Aei ir 
kakties proga, jo admi- ‘llį .... . f
nistraciją ir visus tuos, i tebf ^ugia uolaus ir 
kurie sivo raštais bei ki- ^ola.t.m.1° “,vo svecid “ 
tokia nuoširdžia parama' Darbl.n\n.ko ^pausdin- 
prisideda prie šio laikraš-ituoJu zodzlu ” 
čio leidimo. į Per tokį netrumpą lai-

32 metai... Tai gražus ką, per 32 metus, Jūsų

M. Matukas.
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LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ!

BRIDGEWATER SAVINGS 
BANK

I LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ!

rx. ___ , jį skaitydami J “Darbininkas”, neabejo-
• 'gražiai užbaigė savo se- tinai, yra išvaręs labai iri—j_--------------j— _—x;„ kaįp kultūrinio,

taip ir dvasinio darbo va
gą. Kai žmogus prisime
ni sunkius mūsų išeivijos, 
nors ir Amerikoje, laikus, 
kuomet daugelis mūsų 
tautiečių, palikę savo 
gimtąją žemę, pradėjo 
naują gyvenimą — Nau
jam Pasauly ir pradėjo jį,. 
žinoma, visai iš nieko. Jie j 
lindėjo giliose požeminėse 
kasyklose, dirbo kitą sun
kų emigranto darbą, tai 
kas juos grįžusius iš dar
bovietės suramin davo, 
kas paguosdavo ir kas su
stiprindavo kaip kūniškai, 
taip ir dvasiškai? — Tik 
“Darbininkas”, tik 
ne kas kitas...

“Darbininkas”, 
imas katalikiškos ir

CAROLINE - BECKER, INC.
Brockton, Mass.

i
I

3i

t; MARLBOROUGH COAL CO. $
m ‘blue coal’ &
< 118 Main Street Marlboro, Mass. ę
įj Phone 372

LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ!
Makers of

jis ir

būda- 
krikš-

Co-operative Bank
30 South Main St.,

MIDDLEBORO, MASS.
“An Up To The Minute Bank”

Incorporated 1872
Bridgeivater, Massachusetts

LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ!

Catatano Wlne & Liquor Store, Ine.
VVines — Liąuors — Cordials

We Deliver

Tel. — 5306 Brockton, Mass.

LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ!

t
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 LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ! S

LIBERTY BAKING COMPANY

20 Stillman Avė. Brockton, Mass. S
Tel. — 5293 S

(
LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ! į

M. F. PERRY & SON

Wholesale Dealers Beer & Ale £
39 Ames St., — Tel. — 977 — Brockton, Mass. į

BRIDGEWATER WORKERS 
CO-OPERATIVE 

ASSOCIATION, INC.
Manufacturers of

MEN’S GOODYEAR DRESS SHOES

Bridgeuater, Massachusetts

LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ!

WERBER & ROSE CO.
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^^^^^^f^^ičioniškos dvasios laikraš
tis, daugeliui, be abejonės, 

ę prablaivė pradėj u s i u s 
prieš akis tvenktis tam- 

• sius debesis, daugeliui į-

ga
NORMAN’S BLUE WRAPPER $ i žiebė į širdį bepradedan- 

rc;čią užblėsti tikėjimo dva- 
*!sią, o taip pat — daugelį 
!?i išlaikė ant tvirto lietuviš
ki kūmo kelio. Jis visą laiką 
§ j budėjo ir tebebudi, kad 

! lietuvis nenuklystų kaip 
nuo tikėjimo tiesų, taip ir 

fa’nuo patrijotinių jausmų, 
I

fi 
t a
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BREAD
Norman Bros., Ine. 

2543 Lavai Street, Manchester, N. H.
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YOU’LL LOVE BREAD

HONEY-MEEL BREAD
S—R BAKING CO., INC

LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ!

C. A. HOITT CO., INC.
Quality Furniture, Carpets and Rūgs

Cor. Valley and Wilson Streets
Manchester, N. H. Tel. — 1880

k,*.
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s N. G. GURNSEY CO.

Manchester, N. H.
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FREESE'S
S
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Clinton’s Big Furniture Store
One of the Largest in New England

200 High Street, Clinton, Mass.
Tel

3L0.ŠbuUiVan,3nc 7*20’4 0 EXTER

nes jis yra ir lietuviškas, 
ir katalikiškas laikraštis.

Laimink, Viešpatie, ir 
toliau “Darbininko” žing
snius ir darbus. Tegul jis 
dar ilgus, o ilgus metus 
šviečia, tartum žiburys, 
mūsų išeiviams, mūsų 
broliams lietuviams, gy
venantiems užjūryje.

Spauda — yra galin
giausias ginklas pasauly. 
Prieš ją nublunka ir plie
niniai kardai, ir šautuvai, 
ir patrankos ir — net mo-1 
dėmiausi šių laikų išradi-{ 
mai. Atimk iš žmogaus 

*•! spaudą savąja kalba — 
9] atimsi iš jo viską...
£ Neveltui vienas lietuvis, 
3 partizanas, vargstantis 

mūsų Tėvynės miškuose 
$ ir savo ryžtingumu budė

damas Tėvynės laisvės 
sargyboje, radęs kur tai 
pripuolamai suplėšytą ir 
supurvintą lietuviško sa
vo brolių tremtyje leidžia
mo lietuviško laikraščio 
skiautelę, kurią, jis rašo, 
išbučiavęs tartum bran
giausią relikviją ir ver
kęs žiūrėdamas į ją... Ach, 
koks tai brangus lietuviš
kas žodis .spausdintas — 
laikraščio žodis, ypač jei 
žmogus gyveni varge, jei 
skurdą ir nelaimes kenti...

Ir ką aš daugiau galė
čiau “Darbininkui” para
šyti, ko jam palinkėti? — 
Gi daugiau nieko — tik 
dar kartą paprašyti Die
vo, kad jis ir toliau išlai
kytų jį savo garbingam 
kely, o jo Redaktorius ir 
leidėjus, kad laimintų ir 
padėtų jiems visokiau
siuose reikaluose.

Taigi, Dieve, padėk 
Jiems!

Jūsų
Pr. Alšenas.

1947. 10. 27
Bamberg Vokietija.
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Užkviečiame Jus. kad padarytumėte tą žygį ir

Atlankytumėte

Penktosios Avenue
Didumo Krautuvę, Pačioje Maine širdyje.

KALĖDŲ DVASIA

Kalėdoms atėjus lai sklysta tikras draugiškumas ir 
“Ramybė geros valios įmonėms99 ir taika pasau
lyje.

Lai sios Kalėdos suteikia įmonijai ramybę, san
taiką ir teisingumą. Lai būva šioje žemėje taika ir 
tikroji ramybė.

Septynes dešimts trijų metų savo gy
vavimo sukakties proga ir pasisekimu 
sveikiname visus savo draugus ir rė
mėjus linkėdami Linksmiausių Kalėdų 
ir Laimingiausių Naujų Metų!
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Priešrevoliucinės Partijos 
Prancūzijoje

— Socialistai, katalikai, de Gauli sąjūdis. — Pran
cūzijos prezidentas ir socialistų vadas. — Karšti ka
talikų partijos sekretoriaus žodžiai. — Atsivertęs ra
bino sūnus yra vienas iš katalikų vadų. — De Gaullio 
padėjėjai. — Prancūzijos budelis reikalauja bono už 
nukirstą galvą.

67 KOMUNISTŲ 
MOKYKLOS

Kai buvo organizuoja
mas Kominterno pakaita
las — kominformas, An
driejus Ždanovas pabrėžė 
reikalą paskubinti paruo
šimą “marksizmo aktivis- 
tų”. Be kitų dalykų jisai 
tada prasitarė, kad Pran
cūzijoje jau yra 67 mo
kyklos, ruošiančios tuos 
aktivistus, tikriau sakant 
— raudonosios revoliuci
jos vadus. Iš jų gabesnie
ji — siunčiami į aukštes
nes paruošimo įstaigas 
Čekoslovakijoje ir Rusi
joje. Vaisius to viso Pran
cūzijoje jau matome.
AURIOL — PRANCŪZI

JOS PREZIDENTAS
Kokios gi yra Prancū

zijoje tvirtovės, į kurias 
ta revoliucinė banga atsi- 
daužia? Skaitant iš kai
rės į dešinę visų pirma 
reikia suminėti socialis
tus. Jie aiškiai apsispren
dę. Nors kaikurie dar nė
ra išsilaisvinę iš antikleri
kalizmo atraugų, bet prieš 
komunistus jie nusistatę. 
Paskutiniuose rinkimuo
se socialistai gavo žymiai 
mažiau balsų, negu anks
čiau; vis dėlto jų įtaka 
valstybiniame gyvenime 
jaučiama. Prancūz i j o s 
prezidentu dabar yra so-[atstovų skaičiumi 
cialistas Vincent Auriol. 
Jisai turi dabar 62 metus. 
Politinį veikimą pradėjo 
1914 metais, kada dvira
čiu vyko nuo vieno mies
telio prie kito su kalbo
mis, siekdamas laimėti 
vietą parlamente. Ir pasi
ekė. Nuo to laiko jis buvo MRP:

v •

tai parlamento nariu, tai 
finansų, tai teisingumo 
ministerių. Kadangi 1940 
m. jisai balsavo prieš da
vimą pilnų galių maršalui 
Petain, tai pateko į kalėji
mą. Išleistas 1943 metais 
pabėgo į Londoną ir vė
liau į Alžyrą.

LEON BLUM
Kitas jų šulas Leonas 

Blum. Jisai — poetas ir 
mintytojas, nors pasiekęs 
74 metų, tačiau valstybi
niame gyvenime aktyvus. 
Jis, drauge su Jaures, ki
tados įsteigė laikraštį 
“Humanite”, kurs, deja, 
vėliau su daugeliu socia
listų perėjo į komunistų 
pusę. Blumas vadovavo 
Prancūzijai prieš šį ant
rąjį pasaulinį karą. Vo
kiečiai jį uždarė į Buchen
valdo koncentracijos lage
rį, o vėliau perkėlė į šiau
rinę Italiją. Iš to kalėjimo 
buvo nors tiek naudos, 
kad Blumas gerai išmoko 
vokiečių kalbą. Savo per
gyvenimus jisai aprašė 
atsiminimų knygoje, kur 
aukštai vertina popiežių 
kaip moralinę jėgą. Įdo
mu, kad socialisto Blumo 
sūnus atsivertė į katalikų 
tikybą.

— Praeityje Prancūzijos 
kairieji tikėjo į socialinę 
pažangą, bet ją daugiau
sia suvedė į valstybinį au
toritetą, mažai tepatikda
mi vietos asmeninei lais
vei. Dešinieji gi, iš kitos 
puės, pabrėžė asmens lais
vę socialinio progreso są
skaitom Mes gi tikime, 
kad tai yra klaidingi ir 
nereikalingi iškrypimai,— 
kad asmens laisvė ir pa
žangi socialinė įstatym- 
davystė yra pilnai suderi
namos.

Įdomu, kad tarp vado
vaujančių MRP asmenų 
yra nuolatinis “L’Aube” 
laikraščio bendradarbis 
Maurice Schumann, rabi
no sūnus, atsivertęs į ka
talikybę; jis yra ir parti
jos generalinio sekreto
riaus padėjėjas.

ENERGINGASAI PAR
TIJOS SEKRETORIUS
Energingas yra jų ge

neralinis sekretorius Gor- 
tais. Jaunas, įkvėpimo ji
sai semia iš nukankintų, 
nuo nacių rankų žuvusių 
sąjūdžio steigėjų, kaip 
Gilbert Dru. Jis stipriai 
kelia balsą už laisvę:
— Minties laisvė yra 

švenčiausia iš visų laisvių. 
Ją pažeisti yra žudyti pi
liečių dvasią.

MRP yra pasinešusi 
siekiančių socialinių 
formų kryptimi, ypač
ri pagerinti darbo žmonių 
padėtį. Tačiau prieš ko
munistus jų nusistatymas 
aiškus ir griežtas. Kaip 
tas jų gener. sekretorius 
Grotius apibudina:
— Marksizmas pasmer

kia kapitalizme trigubą a- 
piplėšimą, kurio auka, a- 
not jų, yra darbininkas: 
nuosavybę turinčioji kla
sė atima darbo vaisius, 
buržuazinė valstybė jo 
laisvę, o Bažnyčia — jo 
asmenybę.

Tačiau yra spirginanti 
tiesa, kad komunistinia
me režime tas trigubas a- 
piplėšimas darbininką nu
plaka iš naujo: adminis
tracija (pyliavomis ir tt.) 
atima jo darbo 
policinė 
raudonoji 
jo laisvę, 
leidžiama

ėmė slapstytis ir organi
zuoti slapto sąjūdžio tink
lą. Jo dalis pasipriešini
me prieš nacius buvo taip 
didelė, kad vėliau jis bu
vo išrinktas Resistencijos 
Sąjūdžio Tautinės Tary
bos Pirmininku.

Bidault turėjo progos 
pažinti ryžtingą prancūzę 
Zuzaną Borel, kuri, kaip 
slaptas agentas, padėjo 
patriotams pavojuje bėgti 
į Ispaniją, gelbėjo parti
zanų būrius aprūpinti 
maistu, nakvyne, žinio
mis. Bendroji kova suve-

toli 
re- 
no-

MRP
Žymiai stipresnė savo ‘ —- u- so

cialistus yra Prancūzijos 
katalikų partija — Mou- 
vement Republicain Popu- 
laire, (Liaudies Respubli
kinis sąjūdis), sutrumpin
tai vadinama MRP.

Partijos sekretorius 
Goriais taip apibūdino

r
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Clinton Trust 
Company

79 High Street

Clinton, Massachusetts

kinio gyvenimo atkutimą, yra Andre Malraux. Kinų Gaullio sąjūdžio vyrų, ve- 
Socialinėje srityje jis no- revoliucijos metu, 1927 teranų, gydytojų, rašyto- 
ri darbininkams duoti m., jisai kovėsi komunistų jų, menininkų, valdininkų 
daugiau atsakingumo, įve- pusėje, Ispanijos civilinia- grupes; jis daro pastangų 
dant juos į fabriko vado- me kare jis buvo su vy- laimėti darbininkiją, 
vybės posėdžius ir duo- riausybininkais, p r i e s j BUDELIO STREIK AS 

" ................ ~ n-------- Stalino -’
Hitlerio bičiulystė atbai-j Katalikai, socialistai, de 
dė jį galutinai nuo komu-į Gaullio šalininkai Pran- 
nistu. Pabėgės iš vokiečių euzijoje turi gerų vadų, 
arešto, prisidengęs pulk, turi pasitikėjimą miniose. 
Berger vardu, jis organi- Tik jie neturi kas juos iš 
zavo partizanų būrius užsienio remtų taip, kaip 
prieš nacius, spiogdinda-. komunistus. Prancūzijoje 
mas jų sandėlius, atakuo-j— suirute, streikai. Su- 
damas jų kovojus. Įžy- streikavo net budelio Ju- 
giavus de Gaulliui jis pri-'les Desfourneaux, reika- 
sijungė prie generolo.

Malraux spaudos pade-'
De Gaullio politiniai jėjas yra Diomede Cat- 

priešai primena, kad jisai roux, 31 m., baigęs aukš- 
savo veikimu prasilenkė tąją prancūzų karinę mo- 

Įsu dabar skelbiama prog- 
įrama: jis buvo didžiausis 
I priešas, kad nebūtų atgai
vinta 1875 metų konstitu
cija, ir taip atsirado da
bartinė, kuria yra nepa- 

į tenkintas, prie jo komu
nistai buvo įvesti į valdžią 
ir dezertyrui komunistui 
Thorez buvo duotas leidi-

! metu, 1927 teranų, gydytojų, rašyto- 
duoti m., jisai kovėsi komunistų jų, menininkų, valdininkų

dant jiems teisę į dali fa- Franco. Tačiau 
briko pelno.

Politinėje srityje — jis 
prieš diktatūrą, neišski
riant nė komunistų dikta
tūros, taipgi jis pasisako 
už konstitucijos reformą 
suteikiant daugiau teisių 
prezidentui.

Užsienio politikoje jis 
tvirtai Prancūzijos likimą

dė Bidault ir p-lę Borel į sjeja su vakarų demokra- 
pazintį ir juodu apsivedė. Gijomis
Jiedu teturėjo tik trum
pas — savaitės — vestu
vines atostogas, o šiaip 
visą laiką kietai dirba.

KATALIKŲ SĄJŪDIS 
ĮTAKINGAS

MRP — simpatingas są
jūdis, jo vadai — plačių 
pažiūrų, jų užsimojimai— 
toli siekiančios reformos,) 
jų įtaka — už juos baisa- ' 
vo daugiau kaip penki mi-i

lis katalikų jaunimo vadų 
ir kovūnų — su jais, su
daro jų atsparumo bran
duolį. Įtakingas ne tik jų 
dienraštis “L’Aube”, bet 
ir jų savaitraštis “Carre- 
four”. Čia rašo net tokios 
pasaulio garsenybės, kaip 
Mahatma Gandhi ir kiti.

Tačiau paskutiniuoju 
laiku daugelis, nujausda
mi komunizmo pavojų, ė- 
mė linkti prie griežtesnių 
priemonių, prie energin
gesnės vidaus politikos, 
kaip tą atstovauja gen. 
de Gaullis.
NAUJAS PREMJERAS— 

SCHUMAN

kyklą, pėstininkų kapito- giijotinai.

, reika
laudamas algą pakelti 
'15r< ir dar duoti bonus 
i nuo kiekvienos nukirstos 
galvos. Dėl jo streiko bu
vo pratęsta gyvybė kelių 
žmogžudžių, pasmerktų

nas.
Socialinės ir Profesinės raudonieji budeliai. Žudy- 

Akcijos direktoriumi de mui jie nestreikuoja. Eg- 
Gaullio sąjūdyje yra Bau- zekucijų darbui jie sava
me!, jaunas, energingas noriai, be atlyginimo, ir 
buvęs partizanų vadas. Ji- nepaiso žudomųjų kaltės, 
sai sudarė atskiras Dr. J. Prauskis.

Bet šioj srity atpildys

1iLinksmų Kalėdų Švenčių!

Establisned 1851

A MUTUAL SAVINOS BANK

Clinton

vaisius, 
ir totalitarinė 
valstybė atima 

gi vienintelė te- 
partija, savo 

uolia propaganda ir 
kirtimu nuo pasaulio, 
muša asmenybę.

JURGIS BIDAULT
Bene garsiausis MRP 

sąjūdžio vyras yra Jurgis 
Bidault, Prancūzijos už
sienio reikalų ministeris. 
Prieš karą, nuo 1931 me
tų jisai buvo profesoriu
mi Liudviko Didžiojo li- 
ciejuje Paryžiuje, gi dar 
prieš tai jis kurį laiką 
profesoriavo St. Cyr ka
rinėje akademijoje. Visa
da uolus katalikas savo 
laisvalaikį jis pašvęsdavo 
vedamųjų rašymui “L’Au- 
be” (Aušros) laikraštyje. 
Mokymas ir rašymas už
ėmė jo visą laiką. Prancū
ziją užplūdus vokiečiams 
jisai liko slaptosios prieš- 
nacinės lieteratūros ga- 
mintojumi. Už ką naciai 
jį sugavę įgrūdo į kalėji
mą. Prie to jis buvo pasi
rengęs, nes jau nekartą 
savo gyvybe rizikavo gin
damas Prancūzijos laisvę: 
dar būdamas beveik vai
kas stojo savanoriu į ka
riuomenę pirmojo pasauli
nio karo metu, tą patį pa
darė ir prasidėjus antra
jam. Buvo patekęs į vo
kiečių nelaisvę, o paleis
tas ėmė redaguoti slaptus 
spausdinius.

Iš nacių kalėjimo pabė
gęs, pakeitęs pavardę jis

at- 
už-

Suprantama, kad dau
gelį iš tų dalykų gen. de 
Gaullis padarė politinių M 
aplinkybių verč i a m a s, 
prieš savo norą. w

DE GAULLIO $ 
ADJUTANTAI $ 

Gen. de Gaullio sąjūdis M 
paskutiniu metu rodė ne- S 
mažo gajumo. De Gaullis B 
turi gabių, jaunų padėję- & JU • n/% oa Z T? D TT \
generaliniu sekretoriumi

This Christmas
There is a larger and better seleetion of 
eleetrie lightmg for Christmas this year. 
Tree and window sets are more readilv 
available.

jo sąjūdžio (R.P.F.) m 
6^^raliniu sekretoriumi § 
yra Jacųoes Soustelie, 35 $ 

;. Anksčiau jis Įįį 
—. Jog

Lighting the home is one of the most 
pleasing of the many things that make 
note of Christmas. You can make your 
home bright and cheerful by seleeting 
your eąuipment early vvhile it is štili on 
hand.

m. amžiaus.
buvo profesoriumi. Jo 
specialybė — etnologija. —
Jis jau 1940 metais prisi- $ 

įdėjo prie Laisvųjų Pran- M 
’sūzų (de Gaullio) sąjū- S 
džio Londone ir buvo In-ĄAi

Naujasis, po Ramadier, Įsūžų ‘ (de Gaullio) sąjū-
Prancūzijos premj eras 
Robertas Schuman yra 
katalikas, MRP narys, bet 
su žymiomis simpatijomis 
de Gaullio sąjūdžiui. Gi
męs jisai Lotaringijoje, 
parlamento nariu yra nuo 
1919 metų. Į ministerių 
kabinetą pakviestas jau 
nuo 1940 metų. Jis yra 
našlys, dirba sunkiai, pa
sitenkina vienu kambariu, 
valgo bendruomenės res
torane. 1940 metais buvo 
nacių areštuotas, bet pa
bėgo išbuvęs septynis mė
nesius vokiečių tvirtovė
je. Jis nori būti ryžtingu, 
kaip matyti iš jo pareiš
kimo:
— Jėga yra paskutinis 

ginklas kiekvieno sandė
liuose. Tačiau, visų pirma 
tai turi būti ginklas įsta
tymo sargyboje. Kol aš 
būsiu Prancūzijos vyriau
sybės galva, jėga bus įsta
tymų pusėje”.
DE GAULLIO SĄJŪDIS

Kaip jau, minėjome 
Schumanas simpatizuoja 
de Gaulliui. Ir daugelis 
iš MRP palinko į tą pusę. 
Minėtasai jų savaitraštis 
“Carefour” ėmė, net prieš 
savo pačių partijos liniją, 
palaikyti de Gaullį. Net 
MRP dienraščio “L’Aube” 
vyriausis redaktorius ir 
tas pasinešė gen. dc Gau
llio kryptimi.

Gen. de Gaullio sąjūdį 
ėmė remti Prancūzijos 
laikraščių “karalius” A- 
maury, kurs kontroliuoja 
daugelį to krašto spausdi- 
nių ir žinių agentūrą 
“Havas - Publicite”.

Gen. de Gaullio sąjūdis 
išėjo žymiu laimėtoju pa
skutiniuose Prancūzijos 
savivaldybių rinkimuose. 
Jo platforma yra: ūkinėje 
srityje jis atakuoja pran
cūzų valdininkiją, biuro
kratiją, kuri kliudanti ū-|

formacijų ministerių.
De Gaullio sąjūdžio da- m 

bartinis Propagandos ir 
Informacijų direktoriusi

BROCKTON EDISON CO.
- * :&■ * .2

SAVO FORDĄ
SAUGŲ ŽIEMAI VAIRAVIMĄ!'

Jūsų Fordas 
ir vėl 

valiuos kaip 
“Naujas

mes

1. Fordo išlavintais Mechanikais
2. Dirbtuvės užgirtais

Dabar pasiruoškite, kad žiemą neturėtumėte bėdos. 
Greitas aptarnavimas lengvais išsimokėjimais laukia 
jus atvežant jūsų Fordą "namo”, patikrinimui Tau
pyk rūpestį, pinigus, laiką keturiais būdais naudo
jantis Tikru Fordo Patarnavimu:

3. Specialiais Fordo įrankiais 
Metodais 4. Tikromis Fordo Dalimis.

kada vėl

• NUSTATYSIME 
CARBURETOR)

• IŠVALYSIME IR 
NUSTATYSIME 
SPARK PLUGS

• IŠPLAUSIME IR 
ĮDĖSIME 

ANTI-FREEZE

GKEITAS PATARNAVIMAS — 
JLESGVl IŠSIMOKfcJLMAI

• PATIKRINSIME 

DISTRIBIUTORI



Dėmesiui!

KOLONIJOSE

virukais!
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; BALF Ka-
yra gyvas 
širdies savo

Kiekvienas įgytas 
ledinis atvirukas 
liudininkas geros i 
artimo vaikučiui.

BALF turi gražių lietuviškų 
kalėdinių atvirukų. Jie labai 
tinka .Kalėdų švenčių sveikini
mams ir linkėjimams.

Tad sveikink i- 
proga kiek 
BALF at-

tuvos vadavimui suteiktų stip
rią paramą.

Neus
gražūs aprašy- 

p. Juozą Bačiūną iš 
Farmos. Pastarajame 

K. V.

redakcinis straipsnis, 
St. Vloščevs- 

antrašte: “Lietuva, Latvi- 
kuris kam-kam.

Dėka kaimyniškai - draugiš
kai pažinčiai su laikraščio lei
dėju. tai man tenka peržiūrėti 
įvairius laikraščius ir juose už-

• ■ ■41

Lietuva Traukia Rusiją 
Teisman

i
Philadelphia, Pa. — Vietinia

me lenkų laikraštyj “Gwiazda
gruodžio 11 d. laidoje tilpo ii- tikti šį tą apie Lietuvą ir Lie- 
gokas redakcinis straipsnis, 
kurį parašė Dr. St. Vloščevs- 
kis. " * ‘ ‘
ja, Estija”,
bet mums lietuviams yra dide
lės vertės.

Autorius, gvildnedamas Lie
tuvos Ministro p. Žadeikio 
skundą. įteiktą Jungtinėms ■ 
Tautoms prieš Sovietų Rusiją 
už naikinimą lietuvių tautos, 
tarp kitko sakė: “Lietuva trau
kia Sovietų Rusiją į Niuren- 
bergo teismą”.

Autorius, gvildendamas Lie-1

tuvius. "The Grand Rapids He- 
rald’e ir "The News Palla 
dium’e" tilpo 
mai apie 
Tabor 
tilpo ir atvaizdas.

UŽUOJAUTA
Mirus a. a. Jonui Kisieliui, 

mes žemiau pasirašiusieji reiš
kiame gilią užuojautą velionio j 
broliui p. Kaziui Kisielius, bu
vusiam ilgus metus Šv. Kazi
miero parapijos tarnui ir vi
suomenininkui.

Kazys ir Marijona 
Vidikauskai.

j

Visli Lietuviu Mylimas ir Skaudžiai Nukentėjęs 
Misi jon ierius

Tėvas Jonas Bružikas
Visiems Lietuviams Amerikoje Įdomiai Rašo 

Iš Tremtinystės!
Jo jaudinantieji laiškai yra spausdinami

n“ŽVAIGŽDĖJE
Skubėkite “ŽVAIGŽDĘ” užsisakyti!

Kaina — $2.00 metams.
“ŽVAIGŽDES” ADMINISTRACIJA 

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

■

Amerikiečiams patinka karo tarnyba. —
Sgt. Elmer Banks, matomas paveiksle, priėmus 
karo prievolės įstatymą buvo pašauktas karo 
tarnybon ir nuo to laiko ir dabar jis tarnauja. 
Jam patinka tarnyba ir jis inspektuoja savo 
“jeep’ą”.

Naujas Žurnalas
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Linksmu Kalėdii Švenčių!

Arlington Trust Company
Lavvrence, Massachusetts
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KASIULIS, Jonas ir Juozas, žio aps. ir vaikai Anelė, ir Vik 
iš Jurbarko vai., Chicagoje ar toras, Chicagoje. 
New Yorke. :

KAVALIAUSKAS (Kava- nauskai),
las), Jurgis,
Vilkaviškio ap., Detroit.

RAŽAITIS - Krištopaitis, 
broliai, iš Betygalos vai.

KAZĖNAS, Vincas, iš Biržų
ap., Binghamton.

KEMP1EN, Albert. kunigas, 
ir jo broliai Adolf ir Gustav ir 
seserys Ema ir Ottilie, Phila- 
dc-lphijoje.

KEPALAS, Kostas, iš Ka- Marijampolės ap.
majų vai., Rokiškio ap. i KYKAS, Andrikis, Jurgis ir

KIAURAKIS, Vladislovas, iš Kristupas, iš Kidulių vai., ša- 
Žarenų va!., Telšių ap., Chica- kių ap.

Į LABAŠAUSKIENE - Muzi-

KUKANAUSKAS (Kuka- 
pažinoję Juozą Ku- 

iš Bartninkų vai., kanauską iš Raseinių ap.
i KUNEVIČIENE, našlė Igno, 
kilusio iš Josvainių vai., Ncw 
Yorke.

KVEDARĄVICIUS, Andrius 
ir Juozas, iš Skriaudžių parap., 
Marijampolės ap., turėjo saliū- 
ną.

KVEDEREVICIENE - Matu
levičiūtė, Julė, iš Krosnos, vai.,

Atvirukų yra 4 rūšių. Vie
nas setas susideda iš astuonių 

Į atvirukų 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.
mės Kalėdų švenčių

KONDROTAS 
pažinoję Juozą 
Raseinių ap.

KORSAKAS,
Ukmergės ap..

(Kondrotai), kevičiūtė, Katrė, iš Krosnos v., galėdami daugiausia 
Kukanauską iš Marijampolės ap.

j LAPINSKI - Soltanaitė, Jad-
Ksaveras, iš. vyga, iš Girkalnio vai., Rasei- 

prie New Yor- nių ap., Chicagoj.
LELIS, Balys, Ignas, Jurgis

Boston,! ir Vincas, gyv. Russelton, Pa.,KRAPAS, Tomas, Boston, ir Vincas, gyv. Russelton, Pa., 
Mass. ĮAlleghany County, Box 224,

KRASAUSKAS, Antanas ir kilę iš Musninkų vai., Ukmer- 
Stasys, broliai Jankaitienės. ges ap.

KREIVĖNAS, Izidorius, Jo-, LUKOŠEVIČIUS, Antanas, 
nas ir Kazimieras, iš Keturva- iš Vievio vai., Trakų ap., Her- 
lakių vai., Vilkaviškio ap., Chi- kimer, N. Y.
cagoje.

KRIŠTOPAITIS (Krištopai- 
Įčiai), Ražaičiai, iš Betygalos v.
• KRUKAUSKAS, Jurgis, iš
Kauno.

KUDOKAITE - Verbickienė
(Werbin), Jadvyga, iš Panevė-

Ieškomieji ar apie juos žinan 
tieji maloniai prašomi atsiliepti 

CONSULATE GENERAL 
OF LITHUANIA 

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

(Bus daugiau)

Skubinkime savo užsakymus: 
United Lithuanian Relief Fund

of America, Ine. 
105 Grand Ctreet, 

Brooklyn 11, N. Y.

* *

NEAREST
Reikalingas Žurnalas

Tėvų Marijonų naujasis 
"THE MARIAN”

žur- 
yra 

reikalingas šiame mūsų Ameri
kos lietuvių gyvenime. Šis nau
jas žurnalas užpildys tą spra-
©•■z* 
pirmos ir antros kartos. <
viai turi įvairius laikraščius: .jj 
"Draugą", “Darbininką”, “Lie- 
tuvių Žinias”, ir kitus.

Kiekviena lietuviška šeima
!* ti iliustravo žurnalą. Randasi kurioje randasi ; 

paveikslai svarbesnių lietuviškų bančių narių, turėtų užsiprenu- 
įstaigų. Pasiskaitysite labai į- tneruoti šį naują žurnalą. Pre- 
domią apysaką, verstą ir lietu- numeratos kaina $1.00 me- 

;♦ vių kalbos. Rasite pirmą “Pro- tams. Kiekvienas gali gauti ke- 
file of the

Jj aprašomi įdomūs antros kartos savo vardą, pavardę ir adresą. 
•! i lietuviai.

•! kun. Švedo. MIC.. raštas iš ka- rian” 2334 S. Oakley Avė. 
’1 ro tarnvbos užsienvie. Bus ir Chicago 8, III.
5^1:
51

Gruodžio 15 d., šių metų išei- daugiau įvairių raštų ir ilius- 
na pirmas numeris naujo žur- tracijų. 
nalo. “THE MARIAN”. Tėvų 
Marijonų leidinys.

i

Pirmame numeryje telpa į- nalas. 
vairi medžiaga ir iliustracijos.

Įdomus Turinys
Tokie rašytojai kaip Stasys 

Pieža. Eduardas Kubaitis. Se
suo Julija (pranciškietė i. ir į- 
vairūs Marijonai talpina straip
snius. Jonas Pilipauskas (Phi-
llips). Frances McCosker ir ki-{

i
lį

kuri, rodos, reiškiasi tari) yAte"-1 S

i*
į LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ!
| CURRAN & JOYCE CO., INC

ž Ginger Alės and Soda Waters

433-443 Common St
LAWRENCE, MASS

angliškai kai-

i

Month”, kuriame liūs numerius dykai, jei prisius

Pirmame numeryje ' Siųskite prenumeratas ar pra-; 
bus pirmas kapeliono • šymus šiuo adresu: “The Ma-

1 ’ i

“A

LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ!

Francis Shaughnessy
Insurance of Eevery Description

106 Main St TeL — 6286

I

BARBOUR MILLS

Linksmų Kalėdų Švenčių!

L

i i £

Brockton, Mass. |

Linksmų Kalėdų Švenčių!

Cle-

Ma-

I

PtOCTOt AUTOMATU TOASTER
Ar jūs mėgstate valgyti 

sausainį šviesų, vidutinį ar 
apskrudintą? Jūs galite 
tokį turėt, kokį tik norite, 
įsigydami šį naują 2-jų 
riekių Proctor Toasterį. Tik 
nustatykite rodyklę. įdėki
te duoną ir kitą visą darbą 
atliks Proctor. Puikiai pa
darytas.

$22.00 (AC only)

BENDIX HOME LAUNDRY
Skalbimo šventė praside

da su Bendix. Ji atlieka vi
są darbą automatiškai... 
išplauna, išgrežia ir ir iš
džiovina... po to išvalo, iš
leidžia vandenį ir automa
tiškai pati užsidaro.... pa
likdama jūsų drabužius 
švarius, paruoštus prosiji- 
mui ir saulės spinduliams. 
Bendix sutaupo drabužius, 
karštą vandenį, laiką ir pi
nigų.

Deluxe Model $259.50
(idget Tcrms

Lietuvos Generalinio Konsulato New 
Yorke Paieškomi Asmenys: Edgar’s Dept. 

Store
•! 
i’i 
•! 
i!

!•:
!•; šnių ar Laižuvos parap. 
•’ TTTOt- A r’CIZ \ c
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Merrimack Cooperative Bank
Lavvrence, Mass. >į
•
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Linksmų Kalcdtį Švenčių!

Lawrence Cooperative

Among Your Best Friends are
Dollars in the Bank

Assets Ovcr S5.000.000
21 Lavvrence St.,

•A *-*-*■-

V"-ir'• .

LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ!

INSURED SAVINGS
Now Paying ?>/»' >

264 Esse.v St.,

Linksmų Kalėdii Švenčių!

?ay Statė Merchants

Member Federal Reservc Deposit Corp.

LUVRENCE, MASSACHUSETTS

Marija, 
ap., Chica

JANULEVICIENE - Muzike-, JURGUTAITfi, 
vičiūtė, Rožė, iš Krosnos vai.. Rietavo vai.. Telšių 
Marijampolės ap. goję.

JASUTAITE. Anelė, iš Viek-j KALINAUSKAS,
Zabarauskų km.. Aukštadvario

JESKAUSKAS. Mikas, kilęs vai., Trakų ap. 
iš Balbieriškio, gyvenęs Balti-i KALPOKIENE - Vaitiškaitė. 
more. New Yorke ar Pittsbur- Stasė, gimusi Amerikoje, 
ghe. Bostone.

JURKŠAITIS. "Martynas,! KALVAIT. Ela, gimusi 
brolis Česnienės. velande, duktė Augusto.

KALAŠINSKIENE. ir duktė j KALVAITIS, Jurgis, iš
Qna :rijampolės vai.. Meškučių km.

I KALVYNAS, Antanas, iš 
(Garliavos m., Kauno ap.
i KAMŠAITIS, Vladas, sūnus 
Andriaus.

t KANOPA. Jono, našlė, ki
lusi iš Kupiškio vai., 
žio ap.

KANOPA, Juozas, 
pės vai.. Rokiškio ap.

KARALEVICIUS, 
Miroslavo vai., Alytaus ap.

Kardišauskai- 
iš Miroslavo 
Shenandoah,.

I
Juozas ir j 
Adomo ir1

Jticns Kasinskas
Tnc.

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

-

602 VVashington Blvd.
BALTIMORE 30. Md.
Tel. Lexington 8595 

Limosmai dėl visokiu reikalų. 
Patarnavimas Diena ir Naktį. t

Į

Generalis Kontraktorius

Jonas,

Panevė
Į

įI
iš Juodu-'

A. Gumauskas

694 Chalkstone Avė.,

PROVIDENCE, R. I.
Tel. Plantations 0753

Parūpinu planus ir statom* 
naujo stiliaus namus su mo-; 
demiškais įrengimais. Atlie-

I
kame visokius darbus namų

i 
-aisymo.
— -

1b

KARALIUS 
tė. Ieva, ir vaikai. 

į vai., Alytaus ap., 
Pa.

KARBAUSKAS.
Kazimieras, sūnus
Onos.

! KARČIAUSKAITE. Chicago- 
Įje, sesuo Juozo Karčiausko, 
kuris mirė Chicagoje.

t KARLIS, Juozas, ir Jurgis, 
i iš Kauno ap.
! KARMILOVICIUS (Karmilo- 
vičiai), broliai, iš Rutkos, Ba- 

•ranavo bei Liubavo apylinkės, 
Suvalkų ap., Pittsburgh.

I KATAUSKAS, iš Gruzdžių 
m., Siauliu ap.

195 Main St., Brockton, Mass

Linksmų Kalėdų Švenčių!

Barbour Welting Co

Brockton

Montello

EVERHOT ROASTIRITTE
Išveroa geriausius casse- 

role valgius kokius esate 
valgę. Įtalpos 3'4 kvortų — 
Aukšta ir žema šiluma

M.9S (AC or DC)

BOSTON

EDISON
COMPANY



Antradienis, Gruodžio 16, 1947
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Gruodžio 14 d., Franciskus 
Antanas Franciskaus Mostos 
Mickevičių, gyv. 548 Mass. 
avė.

Konstancija Magdalena An
tano - Rhodos Ramanauskų, 

susirinkimas Lietuvių Korinte^ ^3 Hamilton St. 
to naujai Carney ligoninėj pa
statyti. Šis komitetas bendrai 19 j 
su Šv. Petro lietuvių parapija 
kviečia pianistą kompozitorių 
Vytautą Bacevičių su koncer
tu. Šis ekstra susirinkimas bu
vo išrinkti koncertui dieną. Vi
si vienbalsiai nutarė koncertą 
rengti sekmadienį po Velykų, dą. 
bai. 4 d., 3:30 v. p.p., 1948.
Sėkmingo susirinkimo baigoje 
atsirado Kalėdų Dėdukai. Pa
nelė Antanina Grabijoliūtė iš
tiesė penkinę kaipo Kalėdų do-. 
vanėlę mokyklų fondui. Ponas 
Aleksandras 
mokyklų fondan $20.00 
Tautinių Šokių Grupės.

ŽINUTES
I

Kalėdų Dėdukai mokykloje. 
Penktadienį, vakare, paminkli
nėje mokykloje įvyko ekstra

Vajus. Penktadienį, gruodžio 
po Šv. Valandai Tėvas 

Pranas Aukštikalnis, S. J. 
auo$ paskaitą apie Maldos A- 
paštaiavimo Draugiją, priraši- 
nės naujus narius ir platins 
laikraštį “žvaigždę”. Tėvas Jė
zuitas taip pat ves šv. Valan-

Be to, susirinkimuose paaiš
kėjo, kad šis vajus eina plačiu 
mastu todėl visiems lietuviams, 
ypatingai biznieriams patartina 
aukoti tik per lietuvių komite
tą, nes tuomet už tą auką kre
ditas teks lietuviams, o ne ki
tataučiams. Rap.

Lietuviai High School 
Programoje

ketvirtadienį, gruodžio 18 
vai. vakare, South Bosto-

2 
fYAIROS SKELBIMAI

DARBININKAS ___________ _____ ____________________________
Boston, Mass. šio vakaro visas ketevičiūtė, St. Kielaitė, I. KEMPTEN — BAVAMA 
pelnas skiriamas Archbishop’s Gatautis, K. Oželis ” 
Charity Fund in aid of the ’ Žukauskas. Pirmąją 
Carney Hospital, Lietuvių ko-' 
miteto vardu.

Komitetas susideda iš sekan
čių Vyčių narių ir pagelbinin- 
kų: p-lių A. Marksaitė, A. 
Grabijoliūtė, P. Žibutytė, A. 
Pečiulytė, F. Grendelytė, p. L. dija, 
Švelnis, F. Zaleskas, A. Klepo- žmogų! 
nis, S. Kontautas, Stasys Gri- savo puikia vaidyba pali- 
ganavičius,■ S. Mickevičius, V. ’ ’ . . ..
Valatka, J. L. Petrauskas, Pr. 
Razvadauskas ir J. Matačins- 
kas.

Jaunimas kviečia ir kitas or
ganizacijas remti šį kilnų dar
ybą ir nerengti kitų parengimų

ir V. 
gas

trolių dieną buvo rodoma 
M. Rostand 3 veiksmų pje
sė — “Žmogus, kurį už
mušiau”. Šiame veikale 
parodoma, kad karas, tai 

i yra baisi žmonijai trage- 
, kur žmogus žudo 

Augsburgiečiai

I

A. J. NAMAKSY
REAL ESTATE A 

INSURANCE 
409 W. Brotuhvay 
SO. BOSTON, MASS.

Office Tel. So. Boston 0948

Kempteno “Maironio” 
Vardo Lietuvių Gimnazi
jos VII klasė spalių mėn. 
25 d. suruošė vakarą, ku
rio pelną paskyrė netur
tingiesiems mokiniams 
šelpti. Programoje buvo 
A. Gustaičio vieno veiks
mo vaizdelis “Sekminių 
Vainikas”, kurio suvaidi- 
nimui prisidėjo ir kitos 
gimanzijos klasės.

Res. 37 Oriole Street
Roxburv. Masa

Tel. Parkway 1233-W

|
|
I

ko kompteniečiams neiš
dildomą įspūdį ir išspaudė 
ne vienam ašarą. Antrąją 
gastrolių dieną jie džiugi
no kempteniečius vaiku- 
jčius rodoma T. Guthke’s 3 
veiksmų pasaka — “Mela
gėlis”. Gi vakare parodė 
suaugusiems JAV rašyto- 

i jo M. Andersono 3 veiks
imų komediją — “Žmonės 
kaip ir mes”. Be virš minė
tų aktorių šios komedijos 
pastatyme dalyvavo ir ar
tistas A. Brinką. Visi trys 
veikalai surežisuoti A. Ža- 
linkevičaitės, o dekoraci
jos dail. Rybakovo. Po 
paskutinio vaidinimo ar
tistams buvo įteikta gėlių, 
o komiteto pirm. Dr. J. 
Kaškelis padėkojo šiam 
dramos teatro kolektyvui 
už apsilankymą ir prašė 
juos dažniau kemptenie
čius aplankyti. Augsburgo 
Dramos Teatras buvo mie
las ir visų lauktas svečias.

šį 
d., 8 
no High School auditorijoj į- 
vyksta tos mokyklos mokyto
jų ruošiamas parengimas Car
ney Ligoninės naudai. Progra
mą pildys tos mokyklos moki-, 
niai ■ , _____ _
p. Be mokinių programoje da
lyvauti ir parodyti lietuvių 
tautinius šokius ir kostiumus 
yra pakviesta ir Bostono Lie
tuvių Tautinių Šokių Grupė. 
Taip pat pakviesta viena tos 
grupės dalyvė plačiau apie 
tuos šokius ir kostiumus pa
aiškinti. Tos mokyklos moky
tojų tarpe susidomėjimas lie
tuvių tautiniu menu sukelta, 
kuomet kaikurie mokytojai 
matė lietuvių šokius šokant 
New England Folk Festivale, 
lapkr. 15 d., -Bostone* Iš to fes- 
tivalo, šokio Blezdingėlės vy
kusi nuotrauka buvo įdėta net 
Boston Sunday Herald, gruo
džio 14 d. laidoje Rotogravure 
sekcijos pirmame puslapy. Iš 
ten dalyvavusių keliolikos tau
tų tik kelių grupių nuotraukos 
tilpo spaudoje ir jų tarpe lie
tuvių. Tame atvaizde matosi 
Evelyn Marcinkiūtė (krautuvi
ninkų pp. Marcinkų duktė) ir 
Alfonsas Medonis smarkiai su
kantis Blezdingėlėje. Rap.

i

Lietuvių Komiteto Dėl 
Carney Ligoninės Veikla 

Įsisiūbuoja 
įvykusiame 
“Save The 

susirinkime, 
mokykloje,

Prieš savaitę 
Ivaška perdavė Lietuvių Komiteto 

nuo Carney Hospital”
1 Lietuvių par.
į(Tremtinių kambary) vietinio 

Gruodžio 13 d. tapo pakriks- kleoono patarimu, nutarta 
tytas B. Antanas Alberto - A- ruošti didelis koncertas ir 

Kulpinų, kviesti garsųjį lietuvį pianistą
i Vytautą Bacevičių principaliu 
programo pildytoju. Gruodžio 

Į12 d. įvykusiame susirinkime 
toje pat vietoje, valdyba išda
vė rajiortą, kad Jordan Hali 
galima gauti tik sausio 18 d. 
Vyt. Bacevičius taip pat gali 
tą dieną atvykti. Bet išdisku- 
savus pasirodė, kad bus per 
trumpa laiko prie tokio didelio 
koncerto prisiruošti, todėl nu
tarta jį nukelti 
te po Velykų, 
rengti išrinkta 
Mockaus, adv.

|Dr. A. Kapočiaus, 
!nės ir B. Cūnienės. 
tetų veiks ir valdyba.

i nutarta ruošti
piką. Vietos suradimas ir lai- 
i ko nustatymas palikta valdy- 
ibai su tam reikalui 
! išrinktąja Komisija.
i kė 
į kad 
;šia 
į d., 
Carney Ligoninės. Išrinkta ko
misija su p-nia Gailiene prie- 

iky ruošimui mažesnių pramo- 
!gų k. t. arbatėlėms ir t. p.

Kiekviename susirinkime bu
vo Įteiktos stambios aukos. 
Aukotojų vardai bus paskelbti 
vėliau. Susirinkimams pirmi
ninkavo adv. K. J. Kalinaus
kas, raštininkavo p-lės Mark
saitė ir Grendelytė. Juose da
lyvavo klebonas kun. Pr. Vir
mauskis ir Komiteto generali
nis pirm. Kun. Pr. Pūras.

mėli jos (Jocaitės)
gyv. 6 Lincoln park.

Joana Antano Stefanijos 
(Jogminaitės) Pangonių, gyv. 
14 Vinton St.

i

t

— orchestras, choras ir t. dieną, sausio Ii d. Rezer-
vuokite sausio 17 d. — atvy
kite į šokius — Šurum Burum. 
Visi — jauni ir seni yra kvie
čiami prisidėti prie šio vakaro.

Rap.

DfcKOJA
Varg. Seselių Gildos Bostono 

skyrius, surengęs tos vienuoli
jos naudai vakarą, dėkoja kleb. 
Pr. Virmauskui už bažnytinę 
salę ir visą palankumą; taip 
pat dėkoja J. P. prel. K. Urbo
navičiui, kun. St. Būdavui, po
etui J. Aisčiui už gražias kal
bas, o p. O. IvaSkienei ir jos 
jaunimo grupei už meninę dalį.

Ačiū ir visiems gausiems pa
rengimo dalyviams. Valdyba.

DAKTARAI
ŠOU 2712 Res. BIG 9013

Dr.J.C.SeyiNW
LANDŽIUS

Lietuvis gydytojas ir 
chirurgas. Naudoja vėliausią 

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

Valandos' 2 iki 4 ir 7 iki 8.

J.
Tel. TROwbridge 6330

Repshis, 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.

ĮVAIRUS skelbimai
G. E. REIKALAUJA JUS 

Kaipo River H’orks 
Drop Hammer Operatorių 

(Lengvas darbas) 
Radial Drill Operatorių 
Dylindrical Grinderių.

Atsišaukite
River Works Employment 

Office
Prie Fairchild St. 

W. Lynu, Mass.

MUZIKA
THREE ARTS STUDIO 
Balso - Iškalbos - Piano

P-lė Amelia Tataronaitė, turinti 
Master of Arts in music laipsnį 
duoda dainavimo ir piano lėkei-1 
jas. Josios 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.

AUGSBURGIEČIAI 
PASIROM PUIKIA 

VAIDYBA Kalėta da Pat

j pirmą savai- 
Koncertui su- 
Komisija iš S.

J. Grigaliaus, 
V. šimkie- 
Su Komi- 

Vasarą
milžinišką pik-

ankščiau 
Raštinin- 
pranešė,p-lė Marksaitė

L. Vyčių 17-ta kuopa ruo- 
didelius šokius sausio 17 
Municipal Euilding dėl

JXX»»S«3OSXM3BSSS3SS»X3SXSSWW3SS«3W3S»3WXX5»^^

Geriausias Pasirinkimas
Įvairių degtinių, likerių alaus ir vyno.

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

T. SULLIVAN, INC.
Petras Jakubėnas, savininkas

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

Šokiai — šurum Burum

Liet. Vyčių 17-tos Alg. kuo
pa savo susirinkime, sekmadie
nį, gruodžio 14 d., vienbalsiai 
užgyrė rengti šurum Burum— 
šokius, šeštadienį, sausio 17 d., 
1948, Municipal svetainėje, So.

' Anna Baskas, Metropo
litan Operos artistė, šio
mis dienomis įdainavo 4 
lietuviškas liaudies daine
les ir dvi angliškas. Plok
štelės (records) yra sude

gtos į gražų albumą, ant 
kurio viršelio yra ir art. 
Onos Kaskas (Katkaus- 
kaitės) gražus paveikslas. 

____  __ ________  „ Šias plokšteles (records) 
jiems darniai talkininkau- albumu galite gauti 
ja: Z. Kevalaitytė, B. Pu- Darbininko ~

Rugsėjo mėn. 8 ir 9 dd. 
buvojo Augsburgo Dra
mos Teatras ir davė kemp- 
teniečiams progos pama
tyti jojo pastatytus du 
veikalus suaugusiems ir 
vieną — vaikams. Šiame; 
Dramos Teatre dirba rink
tinės Lietuvos dramos me
no pajėgos, kaip J. Palu
binskas ir H. Kačinskas, o

■

LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ!
KIOKDAN COAL COMPANY 

Fuel Oils
Tel. — 1962 Brockton, Mass.91 Ames St.

I

LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ!
Woodward’$ Auto Spring Shop
Springs for any Car, Truck or Bus 

Wheels Aligned and General Repairs
172 No. Montello St.— Teis. 3609 - 8032 — Brockton Mass.

Tel.—5720106 Main St.

LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ!

Walter J. Burke
INSURANCE OF ALL TYPES

Užsisakykite Tonika Pas Mas 
Pristotam geriausį toniką 
Piknikams, Vestuvėms, 

Krikštynoms ir visokiems 
Parengimams. 

Kainos prieinamos.

1

Myopia Club Beverage Co.
Grafton Avė., Islington. Mass.

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

Kas norite įsigyti Saulėtoje 
Califomijoje Namus ar kitas 

nuosavybes 
kreipkitės pas:

CHAS. LIKSIS
Realslatininkas

710 N. Van Nes» Avė., 
Hollyvrood 38, Calif.

STREN DIEGUS?

k Besteli FumHureCo.
Matrasai naujai perdirbami.

Kainos pranešama iš anksto

Jūsų kreditas geras
Pristatymas skubus

380'/o West BroadwB>.
Tel ŠOU 2758

i” adminis- 
įtracijoj, 366 W. Broad- 
way, So. Boston 27, Mass. 
Kaina — $5.00, su per
siuntimu — $5.50. i

Tai graži ir atmintina 
Kalėdinė dovana. Užsisa
kykite dabar. i

• Bandyk Joiinsons BACK 
PLASTER—tai produktas spe
cialiai padarytas sumažinti 
p e r v e r iančius strėndieglio 
skausmus. Bandymai parodė, 
jis pagelbsti arti 9 iš kiekvie
nų 10 kentėtojų.
o Kas jis yra: sis limpąs pias
tras sudarytas su lengvais 
vaistais skatinančiais cirku
liaciją.
• Kaip jis gelbsti jums: Plės- 
tras patraukia gydanti ir šil
dantį kraują į skaudamą Vie
tą. Įtempti raumenys atsilei
džia ir skausmas sustoja, šil
danti paduškaitė apsaugoja 
nuo šalčio, pagelbsti plakan
tiems raumenims. sumažina 
perveriantį skausmą.
o Johnson’s BACK PLASTER 
išdirba Johnson & Johnson — 
žinomi per 60 metų puikių 
chirurgiškų apraišalų išdirbė
jai. Visose vaistinėse.

i

Remkite tuos profes’įonalus Ir blz- 
Merius, kurie savo skelbimais remia 
‘Darbininką'’.

GRABORIAI

S. Barasevičius Ir Sūnus
MOTERIS PAGELBININK8 

Lietuvių Graborius-Balsamuotojas 
Turi Notaro Teises

254 W. Broadway
SO BOSTON. MASS 

Tai. south Boston 2590
Sūnaus gyvenamoji vieta

838 Dorchester Ava
TeL COLumbia 2537

Draugijų Valdybų Adresai

Brockton, Mass.

LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ! J
A. F. German Co., Ine, I

Auto Tires and Supplies
Wholesale and Retail S

1159 Main St., — TeK—1363 - 1308 — Brockton, Mass. |

B
• •

Linksmų Kalėdų Švenčių!

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS 8VC.

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

Tel. So. Boston 1298.
Vice-Pirmininkė — Gailiūnienč,

8 VVinfield St, So. Boston. Mass. 
Prot. Rašt. — Ona Ivaškienė.

440 E. 6th St, So. Boston. Mass. 
Finansų Rašt. — B. Cūnienė,
29 Gould St., W. Rokbury, Mass.

TeL Parkway — 1864-W 
Iždininkė — Ona Staniuliūtė, 

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

11 Sprlnger St, So. Boston, Mass. 
Kasos GL — Elzbieta Aukštikalnytė, 

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

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

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
nas protokolu raštininke

•V. JONO EV. BL. PAŠALPINtS
DRAUGIJOS VALDYBA

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

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

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

Fin. Rašt. — Aleksandras Ivaška,
440 E. Sixth SL, So. Boston. Masa 

Iždininkas—Stasys K. Griganavičius.
699 E. Seventh SL, S. Boeton, Maaa 

Maršalka — Jonas Zaikis,
787 E. Broadvay, So. Boston, Maaa 

Draugija laiko susirinkimus kas tre
čią sekmadienj kiekvieno mėnesic 
2 vai. po pietų. Parapijos aalžj 
492 E. 7th St. So. Boston. Masa

f
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C A S P E R
FUNERAL HOME

187 Dorchester Street 
South Boston. Mass 

Joseph W. Casper 
(KA3PERA3) 

L*Wotuvly Direktorių* 
Balsamuotojas 

NOTARY PJUBLIC 
Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Koplyčia Šermenims Dyka* 

Tel. ŠOU Boston 1437 
ŠOU Boston 3980

I
i

i

Pristatome Alų ir Toniką
Mes turime 11-kos rūsių alaus ir įvairių tonikų. Mes alų ir 
toniką pristatome vestuvėms, į namus, krikštynoms, parems ; 
ir piknikams. Patarnavimas skubus ir mandagus, šaukite: <

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

220 K St, Tel. ŠOU 3141, So. Boston, Mass.

YAKAVONIS
Funeral Home

741 No. Main St. 
Brockton, Mass.

V. YAKAVONIS
Laidotuvių Direktorius ir 

Balsamuotojas 
Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Koplyčia šermenims Dykai 

Tel. Brockton 8-1580

LV.WARABOW
Fanerai Service

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

1156 Hashington SL,
Norwood, Mass.

Tel. Norwood 1503Gortoosia Užeiga Vyrams ir Moterims yra
SOUTH BOSTON CAFE

BROCKTON, MASS.41 CENTRE ST

CO.

ATHERTON FURNITURE
Vincas Balukonis, Savininkas,

251 Vest Broataay,

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

giai patarnauja.

South Boston, Mass.

r
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ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 East Broadvay 
8OUTH BOSTON. MASS

0. A. Zaletskas, F. E. Zaletskas 
Graboriai Ir Balsam uoto jai.

Patarnavimas dieną Ir naktį. 
Koplyčia šermenims Dykai. 

NOTARY PUBLIC 
Tel. ŠOU Boston 0815 

8OU Boston 2809

i

t



DAINOS IŠ LIETUVOS ŽEMES

DĖKOJA
FORDDzūkas.

Sales — ServiceAr Ašarota Aš Tau Graži

&?

NET STEPAS pareiškia:

Stasys Myka lai tis ir šeima.

Džiaugiasi Knygomis
Laiškas Feliksui Simanavičiui

Gerasis Lietuvi,
Nors Jūsų nė vieną kartą 

tačiau Jūsų gerumą 
mane guli ant

“Iš- Baigiu rašyti. Rašau Jums 
bet rašau kaip 

— ir savam žmogui. Jūs Amerikoje 
gyvenate seniai, o Lietuva

dėką. Tie išblaškyti 
vaikai jau daug gavo 
iš jūsų. Tas jūsų visų 
suteikia mums ne tik džiaugs- visus kada nors parves namo.
mo, bet priduoda ir jėgų, stip- Dar kartą reiškiu dėkingu- 
rybės kantriai gyventi ir lauk- mą. Sudie!
ti. kada vėl galės Lietuvos vai
kai laisvai rinktis į gimtuosius 
namelius. i

dvnas. kuriame įrašyta: 
blaškytiems Lietuvos Sūnums pirmą kartą, 
ir Dukterims dovana...” 
ta dovana nuo Jūsų!

Priimkime už tai širdingą pa- jums taip brangi. Mes išblaš- 
Lietuvos kytieji galime iš jūsų pasimo- 
paramos kyti tos Tėvynės meilės, kuri 
gerumas visus sujungia vienybėm kuri

Antradienis. Gruodžio 16. 1947

1« Centre St

Season’s GreetingsI;
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TO WISH YOU A

Season’s Greetings 4
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peratūrą: šilumos Reguliatorius neleis 
peršildyti boiiierio ir tuomi sutaupysite 
anglių. Taipgi turint Reguliatorių ne
reikės jums eiti į apačią ir viršun, pri
žiūrėti juškų. Ne stebėtina, kad tūks
tančiai Naujoje Anglijoje žmonių džiau
giasi šilumos malonumu, parankumu ir 
ekonomiškumu, turėdami modernišką 
šilumos kontrolį.

825 North Main St., Cor. Hotvard St 
Brockton, Mass.

•— • A

Very Merry Christmas
The Officers. Directors and Employes of this Associa- 

tion join in extending sincere and cordial holiday greetings. •!
We hope that the season will bring you an abundance 

of those spiritual blessings and deep and abiding satisfac- 
tion

Atsimink šilumos Kontrolį DABAR... įsigijęs Jį 
NETURĖSI VARGO! 

Pabandymui įdėsime jį į Jūsų namus... 
be jokiu Jums obligacijų. 

HUbbard 2-4671
NEW ENGLAND COKE CO.

•r your authorized Now England Coko Dealcr
NKW ENGLAND COKE WCATHM SERVICE

WCOP — 7:40 A. M., TNK OLD SALT— Mo*. t*rn S«L 
t/KKI - n:io P. M, C. B. RIDKOUT- Sml, Tw», Tk«rs^ SaL

which mark the real meaning of Christmas...

MONTELLO FEDERAL SAVINGS AND 
LOAN ASSOCIATION OF BROCKTON

Malter E. Johnson Arvid E. Wetzell
President Treasurer

Red. pastaba, šie eilėraščiai gauti iš anapus geležinės 
uždangos. Jų autorius, paprastas lietuvis ūkininkas, yra 
pagarsėjusio partizanų mūšio Kalniškės miške dalyvis. Ei
lėraščiai įdomūs netiek literatūriniu požiūriu, kiek 
nuoširdžiu lietuvišku jausmu.

e e *

Ant pečių kabo šautuvėlis, 
O širdyje plieno drąsa. 
Ir melsvos akys mergužėlės 
Lydėjo žygy visada.

Žaliam miške prie balto beržo, 
Kur pušys ošia tylumoj, 
Gulėjo kritęs partizanas 
Už laisvę vykusioj kovoj.

Saulutė leidžias vakaruose. 
Mėnulis teka danguje.
Žaliam miške prie balto beržo 
Jo kapą puošia mylima.

Miegoki amžiais, partizane. 
Tu mums nežinomas kary, 
Minės tave brangi tėvynė 
Kai laisvė švis jau mūs šaly.

Dzūkas.

Štai, jau prabėgo trejetas metų.
Daug dirbta, kovota jaunųjų draugų.
O kovos ir žygiai dėl vargstančių brolių 
Jau amžiais užmigdė nevieną iš jų.

Šiandieną jų kapo jau niekas nebelanko. 
Dauguma pamiršo ir jųjų vardus.
Tik retkarčiais vėjas aplink pasitranko 
Ir mėto pageltusius medžių lapus.

O vakarą tylų, kai varpas sugaudžia 
Ir slepias saulutė už girių plačių, 
Atskrenda lakštutė ir dainą jiems audžia, — 
Apverkia likimą tėvynės vaikų.

Enkavediste, kodėl taip dažnai mūs tėviškėlę tu aplankai? 
Ar ašarota aš tau graži, kad mano kraiti grobi, veži?

Išvežei sesės drobules, mamytės austas juosteles.
Mano pačios jaunų dienų, veži tu rusėms dovanų. 

Mano broleli raštavai, išvežei Sibiro kraštan.
Žudei tu jį. žudyk ir mus. ramesnė sąžinė tau bus.

Ant brolio žirgo tymo balne, atjojai vargint tu mane.
Nes daugel grašių kruvinų gauni už kančias lietuvių. 

Brolio drabužiais tu dėvi. — manai lietuvėms patinki? — 
Atrodai kruvinas, baisus, išplėšei mūs šventus jausmus.

Iš tėvo namų išvarei, už storų grotų uždarei.
Manai bijosiu paskirties ar ištrėmimo, ar mirties? — 

Nuo rankų pančius nutrauksiu, nuo langų štangas nulaužiu. 
Duris sunkias geležines — plačiai praversiu jas.

t
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LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ!

Campello Co-operative Bank
1106 MAIN ST.

Money for any of your Financial Needs. 
Home Financing our Specialty 

Save Systematically at
Tite only Cooperative Bank in Brockton 

Cliartered 1877 70th Anniversary

Season’s Greetings|
The Brockton National Bank I

90 Main St Brockton, Massr!

Prie Lietuvos partizano kapo. (Sv. Pr. varpelio kliše)

1946 m., į mano giminių pa
ieškojimą per Lietuvos Gene- 
įralinį Konsulą New 
■ siliepė ir davė žinių 
gimines Amerikoje 
Joana. Veronika 

Į Briedžiai, gyv.

Yorke. at- 
apie mano 
tautiečiai: 

ir Juozas 
Philadelphijoj 

i ir Jokūbas Briedis, gyv. Chica- 
sgoje. Net nebūdami giminėmis 
ir neprašomi, jau 1946 ir šiais 

i metais rėmė mano šeimą maiš
ytu ir prisiuntė keletą siuntinių 
įsu vertingais rūbais, rūbams 
į medžiaga ii- avaline. Ta para- 
ima mums buvo labai reikalin- 
iga; dėka jos šią žiemą galėsi- 
!me lengviau praleisti. Už taip 
i didelę paramą ir tremtinių pa- 

Dzūkas dėties atjautimą reiškiame nuo- 
. Iširdžiausia padėką.1!
I
’-i

I
i?: nemačiau.
< I»! pažįstu. Prieš
*1 >
!- stalo angliškai - lietuviškas žo-

Esu katalikų kunigas. Gyve
nu su 900 lietuvių kareivinėse. 
Per du metus nepripratome 
prie stovyklos gyvenimo. Ne
pripratome, nes nuolat junta-, 
me. kaip kenkia mūsų kūno ir 
sielos sveikatai suspaustas 
kambariuose gyvenimas ir iš 
to kylančios kitokios negero
vės. Stovykloje gyvendamas 
aiškiai pajutau nekartą, kad 
kunigas labai žmonėms reika
lingas. Bet iš kitos pusės, labai 
sunku žmonėms padėti vien tik 
raminančiu ar guodžiančiu žo
džiu, kai jie gyvena sunkiose 
ir nenormaliose sąlygose, ir 
dar nežinia. kada sulauksime 
permainos.

Johnson Buick, Ine
Buick Authorized Sales & Service

120 N. MainSt

BROCKTON, MASS

’Jį LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ!
i X

Brocktou, Mass. »,!

linksmų Kalėdų Švenčių!

Avon Sole Co

%

įj Season s Greetings
i

M
Paul Clark, Ine

Cars — Trucks - Parts

389 Warren Avė., Brockton
Jus gerbiąs:

Kunigas Jonas Petraitis
Adresas: Munchen, 
Freimann, SS. Kaserne 
DP Lager A. I. 3a 
Europa, Germany.

Tel. 9040 - 9745

EXTRA

ANGLIŲ IR COKE

VARTOTOJAMS!^
New England Coke Automatiškas 

šilumos Reguliatorius Sumažina 

Sąskaitas... Sutaupo Laiką ir Darbą, 

TAIPGI APSIMOKA TAUPUMAS.
KADA IR STEPAS PRIŽIŪRI
KŪRĄ.

1
Kad ir centas skaitosi, kad šiandien 
pragyvenimas taip yra aukštai pakilęs. 
Už tai jūs norite, kad kūr > šiūpelis il
giausiai šildyti). Lengviausiai ta atsiek
ti, tai įsidėti New England Coke Auto
matišką Šilumos Reguliatorių.

SUTAUPO KURĄ IR DARBĄ
Automatiškas kontraliavimas jūsų boi
lerio. suteiks jums vienodą, sveiką teni-

New
Engiand 
Coke .

S '■ 
t
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J NEW ENGIAND COKE AUTOMATIC HEAT REGULATOR
Padarykite, kad Angliai ar Coke iieitų pigiau kūrenti.


