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New York (LAIC) — 
Kaskart labiau Sovietų 
Rusijoje atgimstant caris- 
tiniam imperializmui, sten
giamasi pagerbti ir senieji 
to imperializmo nešėjai. 
Caras Jonas Baisusis, ca
ras Petras Didysis virsta 
Sovietuose garbinamais 
didvyriais. Pav. caro gene
rolo M. I. Kutuzovo sukak- i 
čiai pagerbti, “Pravda” ir 
“Izvestija” iš 4 laikraščio 
puslapių po 2 paskyrė jo 
garbei. Tų idėjų įtakoje, 
net ir Vilniuje paminėta 
generolo M. I. Kutuzovo 
sukaktis, kurs dviems at
vejais yra buvęs caro kari
niu gubernatoriumi. Lietu
voje. Kaip “Izvestija” Nr. 
219 rašo, Kutuzovo 200, 
gimimo sukakties paminė
jimui, Vilniuje buvo su
rengta speciali paroda. Iš 
archyvų buvo ištraukti bet 
kokį ryšį su Kutuzovu tu
rį raštai. Be kitų dokumen
tų buvo išstatyta ir jo ka
rinių žygių schema: “Nuo 
Nemuno iki Maskvos” ir 
“Nuo Maskvos 
no”.

Vienuose iš 
Vilniaus namų,
viestijos”, kur ne kartą y- 
ra buvęs sustojęs Kutuzo- 
vas, dabar įsteigtas Rau
donosios Armijos Karinin
kų namas (karininkai Ru
sijoje darosi privilegiuota 
klase, jiems net sudaromi 
atskiri klubai). Kutuzovo 
atmintį pagerbiant, tame 
name ir buvo surengta Ku
tuzovo paroda.

Tokiems papročiams įsi
galinti reikia laukti, kad 
neužilgam Vilniuje bus pa- sia~3,000 tonų, 
gerbtas ir Muravjovas-ko- 
rikas.

Šen. Whee!er Pasmerkė 
Sovietų Rusiją
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Iš Amerikos Lietuvių Kongreso
Washington, D. C.

Jung. Valstybių senato
rius Burton K. VVheeler, 
kalbėdamas apie karą ir 
šių dienų politiką, pareiš
kė: “Mes išlaisvinom tra
giškas Europos ir Azijos 
tautas iš vieno žiauraus ir 
nežmoniško diktatoriaus 

, nagų ir jas perdavėme į ki
to kruvino ir tironiško dik
tatoriaus nagus. Mes ne 
tam kariavom, kad Rusija 
oa vergtų Europos žmo
nes”.

Šen. Wheeler užgyrė Pre- 
’zidento Truman ir An~l:- 
. jos ir Kanados premierų 
nutarimą laikyti atominės 
bombos paslaptis.

Gavo Drabužius Vokietijoje

DALYVAUJA 1, ASMENŲ

Kongresas Pradėtas Iškilmingomis 
Pamaldomis
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kun. Dr. J. Vaškas, MIC., 
adv. K. Jurgela, adv. Jonas 
Grigalius, V. Kvetkus, adv. 
Briedis, A. Vaičiulaitis, Pr. 
Bajoras, adv. K. Kalinaus
kas, Ona Indrijienė, Matas 
Zujus, St. Mikelsonas, adv. 
Antanas Mileris, p. Miku- 
žiūtė, Al. Devenienė, J. Ma
ceina.

p. Saibutis, kuris yra 
Dergyvenęs tris okupaci
jas Lietuvoje, ir studentas 
Vaitkus, kuris taip pat 
pergyveno dvi okupacijas 
Lietuvoje, padarė praneši
mus apie Lietuvos tragin- 
gą būklę.

Kongrese nuotaika labai 
patriotinga. Vieningas pa
siryžimas gelbėti paverg
tą Lietuvą.

Pirmos dienos vakare vi
si Kongreso dalyviai vyk
sta į Šv. Kazimiero Akade
miją. Ryt dienos vakare 
bankietas Congress vieš- 
butyj, tame pačiame, kur 
vyksta Amerikos Lietuvių 
Kongresas.

BALF pirmininkas kun. 
dr. Juozas B. Končius gavo 
pranešimą iš Liet. Raudo
nojo Kryžiaus pirmininko 
iš Tubingen, okupuotos 
Vokietijos, kad ten šiomis 
dienomis gauta 1340 mai
šų drabužių ir 62 dėžės ba-Į 
tų, iš viso apie 50 tonų.

Tame pačiame pranešite Švedijos valdžia, gavusi 
sakoma, kad prieš ku rį daug protestų ir visuome- 
laiką buvo gautas didelis nės spaudžiama, nutarė 
siuntinys vaistų — 690 dė- laikinai atidėti Pabaltijo 
žiu, apie 25 tonai. atbėgėlių deportavimą į

Šie siuntiniai tik dalinai Rusiją. Ministeriai susi- 
oatenkins reikalingus pa- rinko į specialų posėdį vi- 
šalpos lietuvius, nes 300,- są atbėgėlių reikalą iš nau- 
000 žmonių bent vidutiniš- jo persvarstyti.
kai aprūpinti, reikia ne 50 Švedijos karalius ir val
donų drabužių, bet mažiau- otctAvoi ič ivoi.

i

iki Nemu-

geriausių 
rašo “Iz- remtinių Atidavimu Rusijai I

I

Katalikai Remia 65c. 
Minimumo Atlyginimu i

Lietuviai Tremtiniai 
Norvegijoje

Ta proga pranešama, 
kad karo zonose Europoje 
lietuvių mažų vaikučių nuo 
1 iki 14 metų amžiaus yra 
per 30,000. Jie laukia mū
sų pagalbos.
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Chicago, III. — Kun. Pr. 
M. Juras, LDS Centro Pir
mininkas, apie 3:45 vai. po 
pietų telephonu pranešė, 
kad Amerikos Lietuvių 
Kongresas pradėtas iškil
mingomis pamaldomis Šv. 
jjurgio lietuvių parapijos 
bažnyčioje. Kun. Pr. M. 
Juras atnašavo šv. mišias. 
Pamokslą pasakė kun. Jo
nas Balkūnas. Palaimini
mą Švč. Sakramentu šutei-į 
kė Prelatas Jonas Ambo-i 
tas.

Kongreso pirmoje sesijo
je dalyvavo atstovų ir sve- 

•čių apie tūkstantis. Kon
gresą atidarė Dr. Drange- 
lis. Invokaciją skaitė kun. 
I. Albavičius.

Kongrese dalyvauja daug
VVashingtan, D. C. lapkr. j kunigų. Kongreso prezi-į 

29 — National Cathol c diumą sudaro šie: vedėjas; 
Welfare Conference savo'Leonardas Šimutis, ALTj 
dviejų dienų susirinkiir.e pirmininkas. Pagelbinin- 
stipriai parėmė bilių, rei-kai — adv. V. Laukaitis,’ 
kalaujanti pakelti darbi-, pp. Kriaučialis, Paurazie-; 
ninkams algas iki 65—75c. i nė ir Nora Gugienė. Sekre- 
minimumo ir taipgi praša- toriai — Dr. P. Grigaitis, 
linti diskriminaciją, įimant 
ir kai kuriose unijose prieš 
negrus.

Katalikai reikalauja, kad 
negrai turėtų lygias teises 
švietimo ir kitose srityse.

Stockholm, Švedija — Pabaltijo atbėgėlių depor
tavimą.

Kaip žinoma, Pabaltijo1 
atbėgėliai, kurie buvo pa-’ 
skirti ištrėmimui, paskel
bė bado streiką. Daugelis; 
jų tiek nusilpo, kad turėjo 
nuvežti į ligoninę.

Iš viso yra 167 lietuviai, 
latviai ir eštai, kuriuos 
švedų valdžia yra nutarusi 
perduoti Rusijai.

Amerikos Lietuvių Tary
ba, veikdama kartu su lat
viais ir estais, pasiuntė 
Švedijos užsienių ministe- 
riui telegramą, prašyda
mi Švedijos valdžios nuta
rimą panaikinti arba bent 
atidėti ir duoti pakanka
mai laiko, kad būtų galima 
sutvarkyti prieglaudos 
reikalus minėtiems Pabal
tijo politiniams atbėgė- 
liams. Panašią telegramą 
pasiuntė Sir Herbert H. 
Emerson’ui, Intergovern-

- ... —

džios atstovai gavo iš įvai
rių pasaulio kraštų tele
gramų, kuriose prašo at- 
bėgėlius gelbėti nuo sovie
tų Rusijos nagų. Stockhol- 
me įvyko keli masiniai su
sirinkimai, kuriuose buvo 
reikalaujama sustabdyti

v •

AMERIKOS AMBASADORIUS 
GEN. HURLEY ATSISTA

TYDINO

Skandinavija (LAIC) — 
Klasta ir smurtu vokiškojo 
okupanto suimtųjų lietu
vių dalis buvo nugabenta 
Norvegijon. Vienu laiku jų 
ten atsirado arti 1,000: vi
si jie buvo laikomi griežto
je priežiūroje darbo stovy
klose ir dirbo įvairius 
Todt’o organizacijai pri
klausančius darbus (kelių 
tiesimas, aerodromų ruo
šimas, tunelių gręžimas ir 
taip toliau).

Vokiečiams Norvegijoje 
kapituliavus, dalis lietuvių 
pasiskubino persikelti į 
Švediją. Šiuo metu jų ten 
liko apie 400, bet ir tie, 
kaip mūsų korespondentas 
praneša, greitu laiku bus 
perkelti į Vakarų Vokieti
ją-

Daugiausia lietuvių ran-
dasi Svelvik ir jo apylinkė- mitet ir !eidžia net 2 Iaik. 
je (pietų Norvegija). Svel- raščius 
vik stovykla turi savo ko- ..Tėviškės Aidas-

i Lietuvių Tremtinių san
tykiai su vietos norvegais 
geri. Nusiskundžiama ne
pakankamu maistu ir dide
le rūbų stoka.

tai. Jis įspėjo visus, kad

P. Grigaitis,
A. Vaivada, Ona Poškienė, 
S. Vitaitis.

Nominacijų komisija — 
komp. A. 
Montvidas, 
Rezoliucijų

Aleksis, Dr. 
p. Pivariunas.
komisija —

Kinijos Komunistai Puolė 
Amerikos Laivą

Filipiniečiai Katalikai Turėjo 
SI 25 Milijonus Karo Nuostolių

Shanghai, Kinija — A- 
merikos karininkai prane
ša, kad Kinijos komunistai 
puolė ir apšaudė karinį A- 
merikos sargybos laivą 
Yangtze upėje.

*

a reasonable time” į Užsie
nio Reikalų Ministrų tary
bos darbotvarkę Londone.

Mirė Bortkevičienė 
Lietuvoje

t
i

VVashington, D. C.,
Gen. Patrick Hurley, JungJ gręsiąs trečias pasaulinis mental Committee on Re- 
Valstybių ambasadorius karas.
Kinijai, atsistatydino lap
kričio 27 d. Jis, pasitrauk
damas iš pareigų, pareiš- Marshall specialiu Ameri

. kė, kad “mes laimėjome 1 
karą Pacifike, bet teikėme 
ginklus imperializmui ir

t komunizmui sustiprinti”.
- Hurley sakė, kad jis ne į 

rėjęs Kinijoj vykdyti de
mokratinę Prezidento poli
tiką, būtent, visais gali-1 

I mais būdais remti Chiang! 
Kai-sheko valdžią, bet jam 
kenkę antriniai diploma-—

Prez. Truman tuojau 
paskyrė gen. George C. i

kos atstovu Kinijai.

“Šiandien” ir

Pabalčio Valstybės Švedijo* 
je Plačiai Minimos

Sąryšyje su Amerikos^ 
Vyriausio Teisėjo Jackson 

j padaryta rezervacija prie 
’ Nurembergo kaltinamojo 
akto, per visą švedų spau
dą pasirodė platesni ko
mentarai.

“Expressen”

fugees direktoriui, ir Šve
dijos karaliui.

Mūsų krašte, Amerikoje, 
pasipylė protestai ir reika
lavimai, kad mūsų valdžia 
įsikištų ir neleistų Švedijai 
atiduoti Pabaltijo valsty
bių atbėgėlių į sovietų Ru
sijos rankas, nes tai būtų 
atidavimas jų nužudymui.

Washington, D. C. —Phi- 
lippines krašto katalikai 
turėjo $125,000,000 karo 
nuostolių, kaip praneša 

;Jung. Valstybių Senato
rius Millard E. Tydings iš Į 
Baltimore, Committee on 
Territorial and Insular 
Affairs pirmininkas.

Kiti nekatalikai turėjo 
S14,000,000 bažny t i n i ų 

į nuostolių.

"Darbininko" 1946 Metų 
Kalendoriai

Prasidėjo Curley Byla

yVashington, D. C. —Tre
čiadieni. lapkričio 28 d. 
prasidėjo kriminale byla, 
kurioj yra įveltas ir Mi- 

patalpino chael J. Curley, Bostono
savo New Yorko korespon- išrinktas mayoras ir kiti 
dento specialų pranešimą, keturi asmenvs. 
o “Aftonbladet” parašė ve
damąjį.

Plieno Darbininkai Nubal
savo Streikuoti

Jau baigiami spausdinti 
gražūs, dviejų spalvų 
“Darbininko” ateinančių 
metų kalendoriai. Kalen
doriai tikrai puikūs, nes 
kiekvieną kalendoriaus 
mėnesį puošia gražūs pa
veikslai ir iš šalių nauji 
ornamentai. Kalendoriuje

Praneša, kad Lietuvoje 
mirė ilgametė žurnalistė 
Felicija Bortkevičienė, 80 
metų amžiaus. Prieš Lietu
vos okupavimo ji buvo 
“Lietuvos Žinių”, liaudi
ninkų partijos organo, re
daktorė.

Jung. Valstybės Dar Siunčia
700 Lėktuvų Kinijai

Shanghai, Kinija — Pra- 
kad Amerikos karo 

šventojo vardas, j vadovybė pasiuntė iš Bur- 
mos ir Indijos dar 700 lėk
tuvų į Kiniją.

Amerikiečiai gelbsti 
Chiang Kai-sheko kariuo
menei nuginkluoti japonus

Pittsburgh Pa lapkr. 29 yra nurodyta kiekvienos neša, 
— Plieno industrijos dar'įienos • 
bininkai įvairiose valsty-' ėta raud o n o m , s
bese dauguma balsų nu- ^įtllnemls šventės ir pa- 
balsavo streikuoti, — 
plieno korporacijos nepri- 
ims jų reikalavimo pakelti 
S2.00 dienai.

Indianos Senatorius Ray- 
mondE Willis

’ sninkų dienos paženklinta
________ Tikimės, kad 
kiekvienas “Darbininko” 
skaitytojas prieš Kalėdas ir apginti alijantų laimėji- 
gaus minėtą kalendorių. mus.

Amery Nuteistas Mirtimi
Londonas, lapkr. 29 — 

John Amery, vokiečių ra
dio propagandistas, buvo 
kaltinamas už išdavystę. 
Jis prisipažino kaltu ir bu
vo nuteistas mirties baus
me.

»
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pasiūlė bendrą Kongrese į
Kaltinamieji buvo suda- rezoliuciją reikalaujant at- 

rę Engineer’s Group, Ine., statymo Lietuvos nepri-

Lietuvių Radio Programa
ŠEŠTADIENĮ, 1:15—2:15 P. M.

1230 KILOCYCLES — WESX ,SALĖM, MASS.

Teroristai Išsprogdino 2 
Sargybos Stotis 

Palestinoje

kuri tarpininkavo tarp klausomybės ir suteikimo 
valdžios ir įvairių kompa- Lietuvos žmonėms sąlygų 
niių, kad joms gauti vai- turėti laisvus ir demokra- 
džios kontraktus, ir, kaip tinius rinkimus. Rezoliuci- 
sakoma. už tą taroininka- jos autoriaus žodžiais, tie 
vimą imdavo atlyginimą.

New Yorko miesto kon- tik do to, kai iš Lietuvos

Šeštadienį, gruodžio 1 d., 1:15 vai. po pietų įvyks 
Lietuvių Darbininkų radio programa. Lietuviškos 
liaudies dainos, muzika, sveikinimai, pra nešimai 
plauks oro bangomis į Jūsų, Gerbiamieji Skaitytojai, 
namus. Pasukite savo radio rodyklę ant 1230 kilocyį- 
cles ir klausykite programos iš WESX stoties, Salemk 

Visus pranešimus, sveikinimus ir skelbimus siųs-' 
grupeijeinė kariuomenė ir Lietu- kitę arba asmeniai priduokite šiuo adresu:

* j j . • v ____ v • j • a i ik i i k i is a i

I 
rinkimai galės būt laisvi

i
( V4J.1 JLKJ V KZKJJeruzalė, lapkr. 29 —Gin

kluoti teroristai, spėjama traktorius liudijo, kad jis pasitrauks sovietų okupa- 
žvdai, išsprogdino dvi pa- užmokėjęs tai j 
kraščių sargybos stotis ar- $13.280, 
ti Tel Aviv. Keturiolika pinigai 
sargybinių sužeidė. bet negavęs atgal.

reikalavęs, kad vos tremtiniai bus grąžinti i
būtų sugrąžinti, namo. Lietuvos bylą sena

torius siūlo įnešti “withint Telephonai:—SOUth Boston 2680 arba NORwood 1449

DARBININKAS RADIO
366 West Broadway, So. Boston 27, Mass.
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Penktadienis, Lapkr. 30. 1945

spaliu
Gyllin

Bornholme Išnyko 
Komunizmas

t
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■VAIRIOS ŽINIOS

Svedų Spaudos Apžvalga
(Per laikotarpi 1945 m. 
spalių 1 d. — 25 d.d.)

LIETUVIŲ KOLEKTYVAS
ŠVEDŲ SPAUDOS 

APŽVALGAI DARYTI
Stockhoim (LAIC) — paskelbė 18. X. 45. Dagens 

Š”edų sostinėje susidarė! Nyheter tokia antrašte sa- 
nedidelis lietuvių tremti- vo Nevv Yorko korespon-. 
nių kolektyvas, kuris užsi- dento telegramą, kur iške
rnojo daryti periodinę šve- liami nauji nesantaikos o- 
dų spaudos apžvalgą. buoliai — rusų reikalavi-

Jų pirmosios apžvalgos' mai gauti bazes Spitzber- 
svarbcsnes žinutes čia pa- gene ir tt.
duodame: -----------

tis, ir labai sunku gauti 
žinių vaizdui apie esamą 
padėtį susidaryti. Dabar 
atrodo, bus dar blogiau. 
Viena yra visiškai aišku, 

j kad santykiai tarp didžių
jų sąjungininkų darosi vis 
aštresni.

•ON- 1 '
• j

2

Streikas Prieš J. V. Vyriausybę
Nevv York — Jūrininkų Rusijos politikai. Darbi- 

u. ija rCIO) paskelbė 24 ninkai turėtų būti atsar- 
valandų streiką. Ateinantį gūs. 
pirmadienį visi jūrininkai, 
būtent, darbininkai, kurie 
dirba laivuose ir uostuose, 
išeis į streiką. Laivų dar
bininkai nori priversti vy
riausybę, kad ji grąžintų iš 
Kinijos ir kitų kraštų A- 
merikos kareivius ir jūrei
vius į namus.

Šis laivų darbininkų 
streikas yra šališkas ir su
rištas ' su politika. Laivų 
darbininkai nereikalauja' 
pakelti algų, bet reikalau- 
ja, kad Jung. Valstybės 
grąžintų savo karo jėgas 
iš Kinijos ir Europos, nes 
priešingai kenkia Sovietų

Karas Su Raudonaisiais
Washington, D. C., lapkr. 

29 — Šen. Johnson iš Colo- 
rado pareiškė Senatui, kad 
mes “tikrai einame į karą 
su Rusija, jeigu nepakeisi
me taktikos”.I

Susidaužė 11 Amerikos* 
LėktuvųHelsingborgietis, ekono

mas Curt Falkengren, ku
ris kurį laiką gyveno bol
ševikų okupuotoje danų 
saloje Bornholmen, šitaip 
'išsireiškė Helsingborgs - 
Posten dienraštyje:

“Rusų saloje yra apie 
10.000. Visi yra užimti at
statymo darbais. Dideli 
statybinės medžiagos kie
kiai ateina iš... Vokietijos

L IiF is *

Įf

Lenkijoje Neapykanta, 
Pesimizmas ir Naujo 

Karo Viltis
“Aftontidningen” 

į 13 d. įdėjo Yngve
Visuotinė Suirutė USA- reportažą iš Gdynės, pava-

Sovietų Santykiuose
Nežiūrint švedų spaudos 

atsargaus tono sovietų at
žvilgiu. laikraščių antraš
tes prie pranešimų apie 
trijų didžiųjų sąjunginin
kų santykius, yra gana at
viros ir naują audrą pra
našaujančios. Pav., "Rusai 
torpeduoja bendrą darbą 
Austrijoje” užvardina Af- 
tonbladet 13. X. 45. Reute- 
rio pranešimą iš Vienos, 
kur sakoma, kad rusai ga
vę įsakymą nesvarstyti jo
kių svarbių nutarimų są
jungininkų kontrolės ko
misijoje.

“Politinė mirties padėtis 
kelia nerimą Maskvoje”, 
išsireiškia Expressen 15. tidningen 18. X. 45. ko- yuto iuouo
X. 45. apie Maskvos spau- mentuodamas vakariniųj didelė. Komunizmas saloje
dos komentarus po nepasi- sąjungininkų išsireiškimus j nyksta, kadangi rusai ne
sekusios užsienio ministe-dėl paskutinių Įvykių Len- populiarus. Vokiečių lai- i f* -■  • i t r___ i a  Ir o i c? Ai o kilio

j dintą "Pesimizmas ir nea- 
’ pykanta gaubia Gdynę”. 
Rašinyje 
nūdienis šio Lenkijos uos
to gyvenimas, pilnas skur
do ir nevilties.
vadoje 
neapykanta prieš daug ką. 
neišskiriant ir dabartinių 
okupantų. Po miesto griu
vėsius jau dabar girdisi 
kalbos apie tretįjį pasauli
nį karą. “Gazeta Morska” 
pasisakiusi, kad atominis 
karas prasidėsiąs kitą pa
vasarį.

vaizduojamas Taip pat ir namų įrengimo 
ir ruošos padarai gabena
mi iš Vokietijos. Su malko
mis tiek apsirūpinta, kad 
jų užteksią mažiausiai me
tams.

Raudonarmiečiai plėši
kauja ir toliaus. Gyvento
jai guodžiasi, kad ši oku
pacija yra daug piktesnė, 
negu vokiečių. Viską, kas 
rusams reikalinga, jie ima 
be jokios atodairos. Pasi
taiko dažnai ir prievarta
vimų. Pats mieliausias 
grobis yra dviračiai, ran
kiniai laikrodžiai ir ariel
ka.

Neapykanta prieš rusus

Viso to iš- 
nusivylimas ir

i

Sovietų - Sąjungininkų 
Santykiai Aštrėja

Tokią išvadą davė Afton-
45. ko-

rių konferencijos.
“Vakarų i

prieš Tito”, rašo 17. X. 45 nalinius rinkimus, laukia- tik aštuonetas.

I

Kai elektros šviesų darbininkai Muskegon, 
Mich. sustreikavo, tai motina su dviem mažytėm 
nuėjo ir nusipirko žibalines lempas. Darbininkai 
matomai pikietuoja, o jos su lempom grįžtą į na
mus.

ki joje ir Vengrijoje. Agra- kais čia butą nemaža ko- 
sąjungininkai rų partijai laimėjus komu- munistų, o dabar jų likę

Aftonb 1 a d e t. pabrėžda- ma panašių rezultatų ir 
mas. kad U. S. A. netrukus parlamento j 
padarys griežtą demaršą To pasėkoje , krašte buvo 
šiam Jugoslavijos diktato- paskelbtas apgulos stovis, 
riui. •

"Visuotinė suirutė USA demokratija yra labai gin- fo Folkes Bernadotto (Šve- 
— Sovietų santykiuose’ čytina, rašo toliau laikraš-^ų Raud. Kryžiaus vice

pirmininko) pranešimui, 
kuris, grįžęs iš Eisenhowe- 
rio, paskelbė, kad lapkričio' 
pabaigoje į Švediją atvyksi 
garsus amerikiečių gene
rolas Patton, žinomas kaipi 

' bekompromisinis bolševi- 
ikų priešas. Ligi šiol Švedi
joje lankėsi britų oro mar
šalas Tedder, ir Amerikos 
admirolas H. K. Hewitt. 
Betrūko tik žemės jėgų re
prezentanto, kuriuo bus,: 
be abėio, gen. Pattonas.

_______

rinkimuose. Gen. Patton Atvyksta
I Švediją

Visa Švedijos spauda pri-
Rusų užimtoje Europoje duoda daug reikšmės gra-

BRITŲ ^RAUDONIEJI REIKA
LAUJA PRAŠALINTI BEVIN’Ą 

k __________________________________

Londonas, lapkr. 29 — jėgas yra nukreipę į sovie- 
Britų komunistų partija tų Rusiją. Jie nereikalau- 
savo metiniame kongrese ja, kad sovietų Rusija iš- 
priėmė rezoliuciją, kuria laisvintų pavergtas tautas, 
reikalauja, kad Ernest Be- nereikalauja, kad sovietų 
vin, užsienių reikalų sekre-, Rusija pagerintų darbinin- 
torius, būtų prašalintas. kų būklę, kad atsisakytų 

Komunistams baisiai ne- nuo imperialistinių siekių, 
patinka Bevin’o užsienio bet reikalauja, kad kitos 
politika. Jie patingai kri- valstybės duotų tai ką so- 
tikuoja valdžios politiką vietų Rusija reikalauja, 
link Graikijos, Ispanijos, Amerikos komunistai 
Sovietų Rusijos ir “naujos taip pat reikalauja, kad 
liaudies valdžios” Euro
poj-

Komunistai taip pat pri
ėmė rezoliuciją, kuria rei
kalauja, kad “tuojau būtų
išduotos atominės-bombos, munistai nori, kad Rusija 
paslaptis Rusijai”.

Vadinasi, komunistai, tik Europoje, 
kur jie nebūtų ,visas savojoje ir Japonijoje.

Yra žinių 
vietose e-

Buy extra Bonds i n the 
VICTORY LOAN

įsigyk Angliškai-Lietuvišką Žodyną
Engiish - Lithuanian Dictionary

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

Mes siūlome Jums Angliškai - Lietuvišką Žodyną, ku
ris yra skaitomas vienas iš geriausių. Jo formatas-dydis: 6 coliai 
per 4". 400 puslapių; kietais, stipriais audeklo apdarais. Parduo- 
iavo po S4.00: dabar mes Jums siūlome bargeną—atiduodame už 
S3.00. Mes jų nedidelį skaičių turime. Prašome skubiai užsisakyti.

Užsisakant žodyną, mums laišką rašyti nereikia, tik įdėk į 
kuponą su S3.00. ir tuojau gausite puikų Angliškai- 

ką Žodyną.
Užsakymus siųskite:

DARBININKAS
roadwav, So. Boston 27, Mass.

IN KO ADMINISTRACIJAI:
nčiu >3.00 ir prašau prisiųsti AngliSKai-Lietuvišką

■ UBŠ

Užsisakykite Toniko Pas Mus
Pristatom geriausį toniką 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir visokiems 

Parengimams.
Kainos prieinamos.

Myopia Club Beverage Co.
J Graffon Awe., Islington Mass.

Tel. Dedham 1304-W
| PRANAS GERULSRIS. A'an

- r.- frr ■Nr » .

A • *

' b'dha-n. MLR

Shanghai, Kinija —Ame
rikos lėktuvai, lėkdami iš 
Burrnos ir Indijos į Kiniją, 
turėjo nelaimę. Vienuolika 
jų nukrito ir susidaužė. 
Toje katastrofoje žuvo 9 
lakūnai.

Domisi LAIC Leidiniais
Nevv York (LAIC) —

Šiomis dienomis, LAIC pa
talpose lankėsi Prof. Per- 
rin C. Galpin, žymus auk
lėtojas, istorikas ir visuo
menininkas, kuris dabar 
atstovauja Hoover Libra- 
ry on War, Revolution and 
Peace.

Prof. Galpin įsigijo vi
sus LAIC leidinius ir ilges
niame pasikalbėjime labai 
teigiamai juos įvertino — 
dalį jis jau buvo skaitęs.

Taip pat, labai prielankia 
apie Lithuania in a Twin 
Teutonic Clutch recenziją 
LAIC yra gavęs iš Ameri
can Geographical Soci^ty 
(Broadvvay at 156th St. 
New York 32, N. Y.).

“Through our channels 
and our daily correspon- 
dence, we are able to bring 
such publications to the 
attention of a great num- 
bers of readers...

Ypatingai vertinami lei
dinyje tilpę žemėlapiai.

Šia proga pravartu pa
stebėti, kad 1929 metais 
New Yorke pasirodęs Prof. 
Wm. R. Shepherd “Histo- 
rical Atlas”, kiek tai liečia 
Rytų Europą, Aisčių gimi
nes ir Livoniją vietomis 
nėra tikslus.

tičeskii Viestnik” Nr. 17- 
18 aprašo jo įspūdžius: jis 
liudija, kad raudonosios 
armijos karininkuose yra 
žymių stipraus nepasiten
kinimo ir opozicijos prieš 
dabartinį režimą. Jie net 
kartkartėmis prasitaria, 
kad taip “ilgai būti nega
li”, kad “turi viskas pasi
keisti”. Karininkai būtų 
linkę, kad ta permaina į- 
vyktų ramiai, be kraujo 
praliejimo. Tuo gi tarpu, 
daugelis raudonosios armi
jos eilinių žymiai griežčiau 
nusiteikę prieš dabartinio 
režimo nešėjus, 
kad kaikuriose
sąs prasidėjęs priešingas 
veikimas ir net sovietų 
miškuose esą partizanų.

Sovietų darbininko vidu
tinis uždarbis esąs 6 rub
liai 50 kapeikų per dieną, 
\ tuo gi tarpu desėtkas kiau
linių laisvoje prekyvietėje 
kainuoja 25 rubliai. Sovie
tų dvarų gyventojai, kol- 
chozininkai, esą nepaten
kinti tokia ūkio sistema ir 
opozicija jų tarpe auganti.

Cerkvės kaimuose esan
čios perpildytos, tik trūks- 

j tą šventikų. Kai nebūna 
i pamaldų, valstiečiai išneša 
į šventorių ikonas ir per 
dieną, atvirame ore, žmo
nės meldžiasi be šventiko. 
Net ir šiokiomis dienomis 
cerkvės gausiai lankomos

Jung. Valstybės kogrei- 
čiausia ištrauktų savo ka
ro jėgas iš Kinijos ir Euro- į 
pos. Jų reikalavimas yra į 
visiems suprantamas. Ko

turėtų laisvas rankas ne
bet ir Kini-

RAGINA PADARYTI HURLEY
KALTINIMŲ TYRINĖJIMĄ

I

Tik Švedai Gali Mums 
Pagelbėti

Šitaip išsireiškė Dagens 
'Nyheter korespondentui' 
1 Austrijos valdžios galva 
Dr. Kari Renner. Vienoje' 
padėtis esanti žymiai blo
gesnė negu 1918 metais.

“Via Suecia” Švedijoje 
i leidžiamas 4-5 kalbomis 
I laikraštis buv. koncentra- 
! ei jos stovyklų kaliniams, 
!spalių 2 d., numeryje iš
spausdino švedų tarp, ko
miteto sekretoriaus Beer’o 
pareiškimą, iš kurio maty
ti, kad Švedijos pašalpa 
Europai nuo karo pradžios 
iki dabar, siekia 2.75 mili
jardų kronų.

VVashington, D. C., lapkr. 
29 — Kai kurie Kongreso 
nariai reikalauja padaryti 
Maj. Gen. Hurley kaltini
mų tyrinėjimą.

Kaip žinoma, Maj. Gen. 
Hurley atsistatydino ir 
pasmerkė kaikurių Ameri-. 
kos diplomatų politiką Ki-'tik tų dezertyrų, 
nijoj. Jis pareiškė, kadį Faktas yra, kad šiandien 
kaikurie diplomatai remia į jau sunku atskirti kas yra 
komunistus arba “impe-! dezertyras, o kas Raudo- 
rialistus” vietoj demokra- nosios Armijos karys — 
tijos ir vienybės.

i

propagandos aparatas iš
sijuosęs aiškina būk sovie
tų užimtose srityse kas 
kart besiplečiąs banditiz
mas, plėšikavimas, moterų 
niekinimas ir chuliganiz
mas yra padaras ne Rau
donosios Armijos, o kaip

Visų Lietuviu Mylimas ir Skaudžiai Nukentėjęs 
Misijonierius

Tėvas Jonas Bružikas 
Visiems Lietuviams Amerikoje Įdomiai Rašo 

Iš Tremtinystės!
Jo jaudinantieji laiškai yra spausdinami

“ŽVAIGŽDĖJE
'Skubėkite “ŽVAIGŽDĘ” užsisakyti!

Kaina — S1.00 metams.

Akių Dūmimas

Nevv York (LAIC) —
Lenkų dienraščio Nowy 
Swiat žiniomis, sovietų ka
riška valdžia Berlyne atsi
kreipė į amerikiečius ir 
anglus, prašydama jų ka-l 
riuomenių talkos išgaudyti i 
Raudonosios Armijos be- Į 
sislapstančius dezertyrus.

Lygiagreta,

t tiek armijos drausmė yra
■ pakrykusi. Vadinasi, ieš- 
; komi nauji propagandos o-
■ balsiai Raudonajai Armi- 
• jai VVashingtono akyse nu
baltinti.

Opozicinės Kryptys SSSR 
Kariuomenėje Ir Valstie

čiuose

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

----- »

j MŪSŲ
j TIESIOGINIS MORTGYČIŲ 

SUMAŽINIMO PLANAS
Tai yra paprastas, sumažinta kaina namams 

mortgyčių — panaujinimo planas.
Jei Jūs planuojate pirkti namą ar atnaujinti 

' dabar turimą mortgyčių, mes su malonumu ir be 
į jokių Jums abligacijų išaiškinsime visas smulk- 
2 menas. Pašaukite SOŪth Boston 0379.

Nevv York (LAIC)—Vie- 
Maskvosinas rusų inžinierius - emi- 

------------------------------- i grantas nacių buvo išvež- 
j pasijudinus, šeši lenkai šo- tas darbams į Vokietiją, 
ko iš laivo į vandenį. Čia | Dirbo Karaliaučiaus apy- 
pat buvęs muitininkų lai-linkėse. Užėmus tas sritis 
vas juos ištraukė iš van- rusams, jisai susipažino su 
dens ir perdavė policijai. į sovietų karininkais, buvo 
Prieš kurį iaiką jie atbėgo patekęs net į Rusiją, kur 
nelegaliai iš Lenkijos ir išbuvo apie tris mėnesius, 
švedų policija buvo nuta- bet vėliau jam pasisekė iš- 

j trūkti. Žurnalas “Socialis-

Šeši Lenkai Iššoko Iš
Laivo

“Dagen#» Nyheter”: spa
lių 19 dieną iš Malmo iš
plaukė švedų laivas “Kron- 

su pen- 
vežamų 
kranto rusi grąžinti juos atgal.

prinsessan Ingrid” 
keta šimtų lenkų 
namo. Laivui nuo

430 I1OAQWAT * IOUTR IOIION

Mt.VHEashingtom
COOF’ERATIVE BANK
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Negarbingas Švedų Poelgis
Švedijos pirmininkas Per Albin Hansson pareiškė 1 

parlamente, kad švedų vyriausybė nusprendė atiduoti 
rusams 2700 Pabaltės pabėgėlių, kurie, karui pasibai
gus, ieškojo Švedijoj prieglaudos. Jie atplaukė per ma
rias mažais laiveliais nuo bolševikų nelaisvės išsigel
bėti. Apie 250 internuotų belaisvių bus nusiųsta į ame
rikiečių okupacijos zoną. Tur būt jie įrodė, kad toj Vo
kietijos daly yra gimę. Kiti bus atiduoti bolševikams. 
Nėra žinių, kiek tame skaičiuje yra lietuvių, bet neten
ka abejoti, kad jų ten esama. Pabėgėliai labai nusiminę 
dėl tokio nežmoniško nuosprendžio ir padavė karaliui 
Gustavui prašymą, kad gelbėtų jų gyvybę, nes žino, 
jog Sovietijoj jų laukia tikra mirtis. 150 pabėgėlių pra
dėjo bado streiką — verčiau pirmiau numirti, negu pa
kliūti į GPU rankas. Švedų visuomenė labai pasipiktino 
tokiu vyriausybės poelgiu ir triukšmingomis demons
tracijomis pareiškė savo protestą prieš tokį negarbin
gą tarptautinių teisių laužymą, kurs užtraukia gėdos 
požymį ant demokratiškai nusiteikusios švedų tautos.

Kas privedė švedų vyriausybę prie tokio žiauraus, 
nedemokratiško žingsnio? Atsakymas visur tas pats: 
baimė prieš Rusiją. Mat, birželio mėnesy Sovietai pa
reikalavo, kad Švedija išduotų rusams visus Pabaltės 
pabėgėlius, ypatingai tuos, kurie taip ilgai gynėsi prieš 
raudonąją armiją Liepojaus apylinkėse. Švedija, kaipo 
neutrali valstybė, turi pilną teisę paneigti Sovietų rei-i 
kalavimą. Bet Švedija silpna. Ji bijosi, kad rusai nepa-l 
reikalautų iš jos militarinių bazių raudonosios armijos 
įguloms pastatyti, kaip andai buvo padaryta Lietuvoj, 
Latvijoj ir Estijoj. Išduodama pabėgėlius, Švedija ma
no nuraminti, paglostyti nepasotinamą bolševikų dik
tatorių. Tas taip vadinamas “apyzinimas” (koks ne
lemtas žodis!) yra labai niekšiškas veiksmas, ypač 
dėlto, kad daromas svetimomis lėšomis. Kad atsipirk
tų nuo užpuoliko kokia savo dovana, tai jų dalykas — 
tesižino. Bet visuomet pakiša kokią kitą tautą, ar sve
timų žmonių grupę. Bepigu tokioms valstybėms, ku
rios, turėdamos galią, tik laikinai nuo užpuoliko atsi
perka, o paskui sustiprėjusios, pačios kibs jam į gerk
lę. Nelyginant, kaip medžiotojas, palikęs kur netoli 
šautuvą, staiga pamato artėjantį alkaną vilką. Jis 
traukiasi atbulas prie šautuvo, vis mėčiodamas retkar
čiais mėsos gabalus vilko gobšumui laikinai numalšyti. 
Bet kai pasigriebia šautuvą, tuomet jau vilkui bėda. 
Bepigu galingoms valstybėms kitų lėšomis atsipirki- 
nėti, bet tokia Švedija vis vien galų gale savo kailiu už
mokės. K.

New York (LAIC) — 
Faktas, kad Rusija užėmė 
rytinę Lenkijos dalį, Balti
jos kraštus, ir pastatė sau 
klusnias vyriausybes Len
kijoj, Bulgarijoj ir Rumu
nijoj, aiškiai rodo Rusijos 
imperialistinius siekimus, 
— taip tvirtina B. Russell 
straipsnyje “Britain and 
Russia”, kurį persispaus
dino “Manchester Guar- 
dian Weekly" Vol. 153, Nr. 
14. Autorius tvirtina, kad 
tai dar ne galas, kad Raisi- 

! joje ir vėl atgimsta seni 
i ’ — •

.SSSR IR USA KARO 
(PAVOJAI
j Toliau, autorius tvirtina, 
! kad istorinis patyrimas 
1 mums rodo, kad, anksčiau 
ar vėliau, įvyks susirėmi
mas tarp Amerikos ir Ru
sijos, dviejų didžiųjų galy
bių, abi pakeliui į pasaulio

Kenčiančiųjų, nuo karo duokite, nes jie ten visiš- 
neka’tai nukentėjusių lie- kai nieko neturi, 
tuvių padėtis yra baisiai 
liūdna. ~~ 
tikram
Ypač sunkiai kenčia lietu- ypač šilti ir apatiniai, ba- 
viai, atsidūrę svetur — be tai, kojinės, vaikučiams 
pastogės, be tinkamo dra- megstiniai ir šilti drabužė- 
bužio, be pakenčiamo vai- liai, patalinė, muilas, šu- 

dominavimą. Jis nemano, gio. Atėjusi žiema jų var- kos, dantų pasta, vaiku- 
kad atominės bombos nai- gą dar padidina, 
kinančioji galybė galėtų! 
nuo karo atgrąsinti. Vis! 
dėlto Russell nenustoja 
vilties, spėliodamas, kad 

i gal • ateityje Rusijos gyve
nimas pakryps į liberališ- 

‘kesnę pusę, gal ji pasida-

Reikalingiausi daiktai y- 
Trūksta žodžių jos ra sekantieji: maistas 

vaizdui apsakyti, (canned goods), drabužiai,

3

i

siekimai Turkijos ir Per
sijos linkui; yra pagrindo

i įtarti ir Rusijos siekimus pys sukalbamesnė. Bet tas
n V i i _ ^^4.^:4.: 4-^1 1-^1 1Ėinijoje bei rytų Vokieti- neatsitiksią tol, kol demo- 

joje. Kolkas, sako toliaus kratijos aiškiai nenustatys 
autorius, P

I
Rusijos Karinė ribos, kurios peržengimas 

galybė yra sulaikyta ame- automatiškai reikštų karą. į
Toliau autorius tikisi jė-'rikiečiu išrastos atominės 

bombos, bet kada ją išras 
ir rusai, galima tikėtis 
rimto karo.

KO VERTA APPEASE- 
MENTO POLITIKA

“Aš nemanau, — rašo 
Russell, — kad taiką būtų 
galima išlaikyti nuolatiniu 
pataikavimu, “appease- 
ment’o” politika, kurios iš
raišką mes randame Mun- 
cheno kompromise. Tokia 
politika skatina prie vis di
desnių reikalavimų, kol 
prieinama prie punkto, 
kur toliau nusileisti nega
lima. Tada karas kyla 
daug nepalankesnėse ap
linkybėse, sukurtose anks- 
tybesnėms nuolaidoms. 
Rusijos atžvilgiu toks 
punktas bus tikrai pasiek
tas, kai nekolistitucinėmis 

i priemonėmis bus bandoma 
| pastatyti komunistinę vy
riausybę Prancūzijoje.”

Šiuos principus pabrėžęs, 
autorius toliaus parodo 
jau didelio nenuoseklumo. 
Pav. jis siūlo Rusijai pa
likti laisvas rankas rytui 
! Europoj (Graikiją ir Tur- 
jkiją išskyrus), nes, ten, 
girdi, nebūsią galima efek
tyviai jai pasipriešinti. 
Bet tai ir vėl ta pati pa
smerktoji appeasement’o 
politika.

gų išlyginimo iš to, kad 
Britanija, atsisakiusi savo 
kaikurių imperialistinių , 
siekimų (pavyz. Indijoje),| 

i ims vadovauti kairiosioms' 
(socialistinėms Europos de- 
i mokratijoms. Tas britų 
; vadovybėje susidaręs va- 
ikarų Europos blokas, ne
būsiąs Rusijos priešu, bet 
iš kitos pusės nesiduosiąs 
ir komunistinės diktatū
ros penetracijai.

į Skaitančiai publikai pro- 
(fesoriaus B. Russell išva- 
idžiojimai nėra nauji. Pa
saulinės taikos įgyvendini
mo temomis, prof. yra pa
rašęs ir kitų veikalų.

Vienok, per visus savo 
1 veikalus profesorius liko
• j ištikimas “apprasemento” 
F kas link MaskOlijos min-
• čiai, bent kiek tas liečia 
Rytų Europą bendrai, o 

j Pabaltį konkrečiai.
Gerbiamą profesorių ga

lime užtikrinti, kad Pabal- 
čio ir kitų Rytų Europos 
kraštų maskolizmo impe
rializmui paaukavimu, D. 
Britanija laukiamo presty- 
žo neįgys.

i

Išblaškytų, iš tėvynės iš-

čiams žaislai, žodžiu, visa 
kas tik gali būti padova
nota.

Būtų labai gražu ir nau
dinga, jei atskiros šeimos, 
asmens ir draugijos suda
rytų atskirus Dovanų Pa- 
kietėl us, prie kurių galėtų 
pridėti užrašą su savo var
du ir adresu. Tokias dova
nas gavusieji galėtų para
šyti padėaos laiškelius tie
siog aukotojams.

Dovanų pakietėlin pagei
daujami tokie daiktai: ka
va, muilas, cukrus, kon-matę mūsų įgalioti asmens

nupiešia apverktiną pade- densuotas pienas, siūlai, a- 
jtį. Jie reikalingi visokios datos, sūris, kenuotos dar- 
i pagalbos, kokia tik yra į- žovės, kenuota mėsa.

a -1 x • T _ ' —

Pa-

Užtikriname kiekvieną 
aukotoją, kad visos dova
nos pasiekia savo paskyri
mo vietą. Turime valdžios 
įstaigų leidimus šelpti 
skurstančius lietuvius, tu
rime persiuntimo teisę ir 
priemones.

Išgirskite vargstančių 
pagalbos šauksmą. Atsa
kykite į jį savo greita ir 
gausia dovana. Telaimina 
Dievas kiekvieno gailes
tingą darbą.

Kun. dr. J. B. Končius,
BALF Pirmininkas.

Tėvų Pranciškonų Misijos
1945 m.

manoma suteikti. Jų pra
nešimai sakyte sako, kad 
Amerikoje gyvenantieji 
lietuviai turi viską daryti/ 
kad tik pagelbėtų kenčian
tiems lietuviams.

Dabar besiartinančių Ka
lėdų išvakarėse, yra ge
riausias laikas ir proga at
likti gailestingumo darbą. 
Kiekvienas lietuvis - lietu-. 

' vė, kilęs iš Lietuvos ar čia 
gimęs, galėtų ir privalėtų 
sušelpti vargstančius lie
tuvius, suteikdamas tinka
mą Kalėdų dovaną.

Būtų kilnu ir gražu, kad 
net ir maži vaikučiai su- 
teiktų nuo savęs kalėdinę 
dovanelę kenčiantiems lie- .... . . . □ -n., * nupirkti įvairius daiktus ituvių vaikams užjūryje. I r - - — _ . . i

sun-kietėliai neturi būti 
kesni kaip 11 svarų.

Jeigu draugijos, šeimos 
ar atskirų asmenų aukotų 
pinigus paminėtiems tiks
lams, tai BALF skyriai, 
kitos draugijos ar klubai

Chicago, III. — švenč. P. Ma
rijos Nekalto Prasidėjimo par., 
Nekalto Prasidėjimo novena, 
rekolekcijos ir Tretininkų vizi
tacija, lapkričio 29 — gruodžio 
8 d. — Tėvas Juvenalis Liauba.

Kingston, Pa. —Švenč. P. Ma
rijos par., 40 vai. atlaidai, gruo
džio 2—4 d. Tėvas Justinas 
Vaškys.

Waterbury, Conn. — Šv. Juo
zapo par., Padėkos už 
Triduum, gruodžio 7—9 
Tėvas Justinas Vaškys.

Delhi, Ontario — Šv. 
par., gruodžio 14—16 d. — Tė- 

■vas Juvenalis Liauba.
FRANCISCAN FATHERS 

Mount St. Francis, Greene, Me.

•9 taiką 
d. —

Jono

... . ,J., ; ar sudaryti Dovanų Pakie-
Kas tik ką galite, V1S^^ tolius

Pirmiau pats užsilaikyk 
ramybėj, tuomet ir kitus 
galėsi nuraminti.

Tomas Kempietis.

-------------------- .

Visus daiktus — dovanas 
prašome siųsti ko grei
čiausiai į mūsų sandėlį: — 
101 Grand St., Brooklyn 
11, N. Y.

Yra pasirūpinta ir su
tvarkyta viską ko sku
biausiai išsiųsti vargstan
tiems lietuviams užjūryje, 
esantiems didžiausiame 
skurde.

•9

Plačiausiai Amerikoje 
Skaitomas

yr*
mėnesinis, religinis, paveiksluotas 

laikraštis

“šv. Pranciškaus

VARPELIS”
“VARPELI 8"

duoda naujausių žinių iš katalikų gy
venimo Amerikoje ir kituose kraš
tuose. Aprašo Lietuvių kančias Lie
tuvoje. Talpina gražių aprašymų, pa
vyzdžių ir trumpų straipsnelių.

Metams kainuoja tik $2.00
Adresas:

Franciscan Fathers
Mount St. Francis 

Greene. Maine

Jonas Kmitas.

VYTIS ir ERELIS
APYSAKA 

XVI. 

Mobilizacija
Andriaus nujautimas, kad ateina antroji 

revoliucija, neišsipildė: ji gal buvo beartė- 
janti, bet ją pralenkė karas. Jis atėjo kaip ir 
netikėtai. Pašaliniam žmogui, nežinančiam 
užkulisinės valstybių politikos, buvo neaiš
ku, kam pasaulis turi kariauti. Serbijos stu
dentas nužudė Austrijos įpėdinį ir jo žmoną
— baisus, apgailestautinas įvykis. Tačiau 
visai Europai ir, pagaliau, plačiajam pasau
liui dėl to susipešti — atrodė klaiku ir be
prasminga. Reikėjo surasti kaltininkų orga
nizacija — pats žmogžudys jau buvo suimtas
— ir visuš sąmokslininkus tinkamai nubaus
ti. Bet čia buvo apkaltinta visa valstybė — 
Serbija, ant kurios Austrija ir užtūpė, kaip 
vanagas ant vištos. Vargšė Serbija teisinosi, 
kad ne ji kaltininkė. Veltui. Ultimatumas po 
ultimatumo skrido iš Vienos į Belgradą, viens 
už kitą griežtesnis. Juo Serbija nuolankesnė, 
juo austrų reikalavimai griežtesni, kol priei
ta prie to, kad pati Serbijos nepriklausomybė 
buvo paliesta. Austrai norėjo jos sienose 
vesti savarankiškus tardymus dėl kunigaikš
čio nužudymo. Serbija jau nebegalėjo tiek 
daug nusileisti, ir karas buvo paskelbtas. Be
matant į karo sūkurį įsivėlė Rusija, Vokieti
ja, Prancūzija ir Anglija. Per pora savaičiii 

visa Europa užsidegė kaip parako sandėlis, ir 
nusttebę ir nusigandę Lietuvos žmonės lau
kė, kada ta baisi nelaimė palies ir jų šeimas.

Neilgai reikėjo laukti. Lietuva buvo Vokie
tijos pasienyje. Per ją pirmiau ar paskiau 
turės žygiuoti kariaujančiųjų armijos, krau
ju, ugnimi ir terionėmis nešinos. Vokiečiai 
manė greitu laiku apsidirbsią su prancūzais 
ir paskui, kol nerangioji Rusija susimobili- 
zuos, sparčiai grįžti į rytus ir sutriuškinti 
rusus. Už kelių dienų praskambėjo žinia, kad 
Belgija jau užpulta, ginasi heroiškai, bet 
negali atsilaikyti. Per tris savaites užimta 
beveik visas Belgijos kraštas, ir milijoninė 
vokiečių armija perėjo prancūzų sieną. Tas 
ragožium apvertė pirmutinį prancūzų planą, 
nes beveik visa jų kariuomenė buvo susitel
kusi ne Belgijos, bet Vokietijos pasieny. Rei
kėjo skubotai pakeisti frontas ir pakreipti 
prancūzų kariuomenę prieš vokiečius, besi
veržiančius į Prancūziją pro Belgijos sieną. 
Didvyriškas belgų pasipriešinimas davė 
prancūzams kiek laiko, bet neužtektinai. 
Skubotai sutraukta jų armijos dalis nepajė
gė atremti vokiečių, ir sumušta prancūzų ka
riuomenė netvarkoje traukėsi atgal. Anglai 
nepaslankiai ėjo prancūzų pagalbon ir pir
mąjį mėnesį atsiuntė į Prancūziją vos kelias- 
dešimts tūkstančių kareivių. Vokiečių armi
ja galingu įsisiūbavimu žygiavo tiesiog į Pa
ryžių. Tada talkininkai desperatiškai šaukėsi 
rusų pagalbos.

Rusai buvo padarę savo strategijos planą. 
Jie žinojo, kad silpniausioji vokiečių - austrų 
fronto dalis — Austrija. Jie manė sutraukti 
didžiausias savo pajėgas į austrų frontą, pra
laužti jį ir paskui įžambiai, pro Torną ir Poz- 

nanių, pulti Vokietiją. Tai būtų buvęs labai 
pavojingas vokiečiams strategiškas smūgis. 
Vienu ypu būtų atsiekta trys tikslai: būtų už
imta Silezijos anglių sritis ir tuomi suparali- 
žuota Vokietijos pramonė; atkirsta Rytų 
Prūsija ir — praskintas artimiausias kelias į 
Berlyną. Tas planas buvo labai gerai sugal
votas, tačiau jam įvykdyti reikėjo pastatyti 
iš karto visas militarines rusų pajėgas, gi to 
nebuvo galima padaryti, nes rusų mobiliza
cija nėjo tolygiu greitumu su karo įvykiais. 
Rusai tuoj pastatė stiprią armiją Austrijos 
pasieny ir visu frontu stūmė austrus atgal, 
net grąsindami visiškai sunaikinti jų dvi ar
mijas. Tačiau vokiečių fronte rusai dar ne
suskubo pastatyti tokių pat pajėgų, nes tu
rėjo laukti, kol visa jų armija susimobilizuos. 
Bet įvykiai nelaukė. Vokiečiai gulė ant Pa
ryžiaus. Sąjungininkų eilėse kilo tikra pani
ka. Prancūzai jautėsi beskęstą vokiškam tva
ne ir šaunkte šaukėsi rusų pagalbos. Jie 
griežtai reikalavo, kad rusai tuč-tuojau pul
tų Rytprūsius ir tuomi atitrauktų vokiečių 
armijos dalį nuo sunkiai spaudžiamo Pary
žiaus fronto. Rusai jų paklausė ir skubotai 
suorganizavo dvi armijas: Varšuvos Samso- 
novo, kurs turėjo pulti vokiečius pro Mozū
rų ežerus, ir Vilniaus Rennenkampfo, kurs 
turėjo žygiuoti į Prūsų Lietuvą, atkirsti Ka
raliaučių ir traukti į Berlyną. Abi rusų armi
jos pradžioje turėjo nemaža pasisekimo ir 
beveik nekliudomos įsibrovė į Vokietijos sie
nas, nes vokiečiai taip greit, nesitikėdami jo
kių stambesnių puolimų rus ų fronte, buvo 
palikę tenai neskaitlingą pajėgą.

Dabar jie pamatė pavojų. Atitraukė kele
tą korpusų iš prancūzų fronto ir suorganiza

vo stiprią armiją, kurios vadu paskyrė Hin- 
denburgą, seną karį, gerai žinantį Rytprūsių 
kraštą ir rusų kariavimo sistemą. Jis įtrau^ 
kė Samsonovą į nepereinamas Mozūrijos’pel
kes ir ties Soldau visiškai sunaikino jo ka
riuomenę. Paskui atsisuko į Rennenkampfą 
ir nustūmė jį atgal į Lietuvą. Tokiu būdu ru
sai suardė savo strategijos planą, paaukojo 
per 100,000 savo karių, bet išgelbėjo Pary
žių, nes prancūzai turėjo progos atsigriebti, 
smarkiai puolė susilpnėjusią vokiečių armi
ją, sumušė j ąties Marna ir atstūmė keliasde- 
šimts kilometrų atgal. Bet mes užbėgom 
įvykiams už akių.

Kai tik karas buvo paskelbtas, tuojau įvy
ko mobilizacija. Atėjo dejonių ir ašarų lai
kas. Visi dar nepasenę vyrai drebėjo dėl savo 
likimo. Ne tik atsarginiai buvo šaukiami, bet 
ir kiti jauni vyrai, kurie taikos metu būtų 
buvę laisvi nuo karinės prievolės, dabar turė
jo stoti į eiles. Prieaugliai pusberniai kol kas 
dar nebuvo kliudomi, bet ir jie žinojo, kad, 
karui kiek prasitęsus, ateis ir jų eilė. Net po
litiškiems nusikaltėliams ir mažesniesiems 
kriminalistams buvo paskelbta, kad dabar, 
stodami savanoriais į kovotojų eiles, galės iš
pirkti savo nusikaltimus. Buvo leidžiama į 
žmones daug patrijotinių atsišaukimų apie I 
vokiečių nedorybes, gręsiamą iš jų pusės ne- I 
laisvę Lietuvai ir reikalą ginti cara ir “tėvy- I 
ne Rusiją”. Buvo daromi vieši mitingai su 1 
kalbomis, kuriose raginta remti Raudonasis 
Krvžius ir kitos labdaringos organizacijos 
sužeistiems kareiviams slaugyti. Tas viskas 
nesukėlė žmonėse ūpo. •

(Bus daugiau)
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LIETUVIAMS MAISTO 
RINKIMO VAJUS

I
Būdelių šeima yra viena iš išti- Palaidotas pirmadienį, lapkr. 26 
kimiausių mūsų parapijos. Juo- dieną.
zas Budelis tėvas, kurį laiką Šv. Patriko klebonas, prelatas 
tarnavo bažnyčiai, užimdamas Shehan, paskirtas vyskupu-pa- 
zakristijono pareigas. Visi Bū- dėjėju J. M. Arkivyskupui My- 
delių vaikai užbaigė parapijinę kolui Curley. Konsekracija į- 
mokyklą: kaip tėvas taip sūnus vyks gruodžio 12 d.
Juozas per daugel metų dirba Mirė per daugel metų sirgęs 
prie vietinės SLRKA 13 kuopos, a. a. Juozas Bukauskas. Gyveno

Vestuvių procesiją sudarė be- 672 W. Fayette St.
veik visi Būdelių šeimos nariai. Girdėjau net 9 iš mūsų koloni- 
Tėvas Budelis atvedė jaunąją jos vyksta į Čikagą, kad daly- 
pas altorių ir ją perdavė jauni- vauti Lietuvių Tarybos Kongre- 
kiui. Kunigas Dubinskas atna- se. Linkime jiems naudingai lai- 
šavo mišias ir suteikė palaimi- ką praleisti.
nimus. šliūbo metu klebonas Tėvas Marijonas Misijonierius 
kun. dr. Mendelis stovėjo prie kun. Mažukna atvyksta į Balti- 
altoriaus, o per mišias meldėsi more gruodžio 16 d. vesti ad- 
sanktuarijoj. Vestuvių puota ventų rekolekcijas ir praleisti 
Įvyko Lietuvių svetainėje ant draug su mumis Kalėdų šven- 
Hollins Street, kurioj dalyvavo tęs. Laukiam.
didelis būrys giminių ir pažįs
tamų jaunavedžių. Sveikiname 
Guzevičius naujavedžius. Il
giausių metų ir daug Dievo ma
lonių linkime jiems iš širdies.

' Kikonių km.. Kupiškio v.. Pane
vėžio apskr.. visą laiką gyvenęs 
Čikagoje.

ŠOLIAI, Antanas ir Ona. 
prieš ištekant Bučinskaitė, 
venę VVorcester. Mass.

ŠURKUS. Antanas, gyvenęs 
Amsterdam. N. Y.

TAMKUVIENĖ - Mikštaitė. 
Domicėlė, kilusi iš Veliuonos v.. 
Kauno apskr.

TAMOŠAITIS, Adomas, kilęs 
iš Naurašilių km. Smilgių pa
rapijos.

TAMOŠAUSKAS, Antanas, 
kilęs iš Rudėsos km.. Molėtų 
valsčiaus, gyvenęs Cleveland, 
Ohio. ir dirbęs Fordo fabrike.

TAMULENAS. Jokūbas, gy
venęs 303 Loveli St., Redvood 
City. California.

TAMULIONIENĖ - Aržuo- 
laitytė, Jevanė. gyvenusi Scran
ton. Pa.

VAITEKŪNAS. Jonas, kurį 
su ilgesiu laiką gyvenęs Kanadoje ir dir

bęs alaus fabrike.
VARNIENĖ - Jankauskaitė, 

Teklė, kiiusi iš Skapiškio.
VERBA. Jonas, gyvenęs Cle

veland. Ohio. ar Boston, Mass.
VEN CKAI, Zenonas ir Beno-! 

nas. kilę iš Žirblaičių km., Al
sėdžių v., Telšių apskr.

WESTALDAS. Karlas, 
nęs ir gal tebegyvenąs 
Yorke.

VINKŠNAITIS. Napolius.
ZABULIONIS. Juozas, kilęs iš 

Sprakčių km.. Vyžuonių v. Ute
nos apskr.

ZALESKIENĖ - Povilaitytė, 
Marija ir jos dukterys Bronė ir 
Viktorija.

ZUIKIAI. Pijus ir Sergėjus, 
kilę iš Marijampolės apskr.

ŽALA, sūnus Juozo, kilęs 
Antalakajos km.. Molėtų v.

ŽUKAUSKAI. Baltramiejus 
Agnieška Paliiionytė. 
Philadelphia. Pa.

Ieškomieji ar apie juos žinan
tieji maloniai prašomi atsiliep
ti:
Consulate General of Lithuania 

įl West 82nd Street 
Nev: York 21/, N. Y.

tėvoNuo šių metų lapkričio čiai, išguiti iš savo
10 d. visoje Amerikoje grįčios, su kruvina širdimi 
prasidėjo Bendrojo Ame- ir ašarotomis akimis, ne 
rikos Lietuvių šalpos Fon- laimės ieško, bet rūbo už
do maisto ir kitų produktų dengti savo sušalusį ir nu- 
rinkimo vajus. Pradėdami vargintą kūną, 
jį, norime mūsų visuome- palaikyti savo 
nei priminti, kad nuo ka
ro nukentėjusiems lietu
viams, išblaškytiems Eu
ropoje. reikia ne tik dra
bužių, bet ir kitų daiktų ir
produktų, be kurių žmo- rios. negali 
gaus gyvenimas neįmano- Šešupės.
mas.

Lietuvos 
reikia vaistų,
kių, reikia įvairios medžia
gos. iš kurios jie galėtų pa
sigaminti sau reikalingų 
daiktų ir produktų. Anks
čiau. kai Europoje ir Toli-

X- • . ■
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maisto — 
gyvybę ir 

dvasią iki tos dienos, kada 
rytuose ir jiems užtekės 
saulutė ir vėl nusišypsos 
laimė.

Ir lietuvės motinos, ku- 
šiandien prie

Nemuno. Duby
sos. Nerio, Nevėžio, ir 

tremtiniams šventosios krantų plauti 
reikia įran- savo ir savo kūdikių balti- 

dainuoti linksmų 
dainų; ir išguitas 
tėvynės Lietuvos 
kurs

nių ir 
liaudies 
iš savo 
artojas, 
žiūri, svetimo ūkininko ža- 

muose Rytuose siautė ka- grę traukia ir ilgai savų 
ro audra, tokių produktų laukų — juk turi gyventi, 
rinkimas buvo neleidžia
mas, tačiau dabar BAL- 
F‘ui pavyko gauti leidi
mas kai kuriuos produk
tus rinkti ir siųsti.

Reikia rinkti ir .siųsti 
šiuos maisto produktus: 
kūdikių maistas (Infants’ 
Food), mėsos ekstraktai, 
kaip buljonas ir k.: kvieti
niai miltai, 
reals, 
miltai (Oatmeal), 
starch, rugiai, vikiai, pea- 
nut butter, prezervuoti 
vaisiai ir vaisių košės, 
maišyti riešutai, kava, 
muilas, cigaretės ir taba- apylinkėse, 
kas, molases, medus, kieti 
saldainiai, sirupai.

Iš būtiniausių daiktų rei
kia rinkti ir siųsti šių: šu
kų, adatų, veidroaųių, siū
lų, įvairių žaislų, rankš- 
luoščių, dantims šepetukų 
ir dantų pastos, megstinių 
kepuraičių, vilnonių pirš
tinių, virbalų, suverptų 
vilnųį vairių žaislų, rašo
mos popieros, britvų, pai
šelių. bandažų, ir tt.

Tai maisto produktai ir 
daiktai, kuriuos jau da
bar, tučtuojau, galima sių
sti nuo karo nukentėju
siems.

Gyvendami šioje laisvės 
ir gerovės šalyje, juk gali
me bent trupučiu tos ge
rovės pasidalinti su arti
mais, broliais, sesutėmis, 
tėvais, jaunų dienų kaimy
nais ir draugais, kurie 
šiandien, tarytum našiai-1

cornmeal. ce- 
grūdai. avižiniai 

corn-

jei mes 
pagalbos

O gyventi galės, 
jiems ištiesime 
ranką'.

Kviečiame ir 
visus stoti didžiajan Lie
tuviams Maisto Rinkimo 
Vajaus darban’.

BALF Valdyba.

prašome

gjve-
New

Nobosuke Kishi, Japonijos ministerijos narys 
laike puolimo Pearl Harbor, kaltinamas kaipo 
karo kriminalistas. Jo vaizdas paimtas jam sė
dint Yokohama kalėjime ir laukiant teismo 
sprendimo.

Lietuvos Generalinio Konsu 
lo New Yorke Paieškomi 

Asmenys:

SAKALAUSKIENĖ - Šurkai- 
tė. Ona. gyvenusi Čikagoje ar

iš

I

A. A. Juli j ana Bridickienė
Po ilgos širdies ligos užbaigė 

savo vargus a. a. Julijona Bri
dickienė. gyvenusi su savo sū
numi Vincu ir jo šeima 312 S. 
Penn Street. Laidotuvės įvyko 
ketvirtadienį, lapkričio 29 d. 
Kun. Antanas Dubinskas atna
šavo gedulingas mišias ir nuly
dėjo numirėlės kūną į kapus. 
Reiškiame gilią užuojautą tėvui 
Bridickui ir visai Bridickų šei- 
mai. Lai ilsisi Viešpaties ramy
bėje Bridickų geroji mamytė!

Prevent TB

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

i

SIDERAITĖ. Ona, gyvenusi 
Brooklyn. N. Y.

SINIAUSKAI. Stanislovas ir 
Antanas, gyvenę Cleveland. O. 
ar Boston. Mass.

SINKEVIČIENĖ. Elena, prieš 
ištekant Kazlauskaitė, suameri- 
konintai žinoma dar kaip Helen 
Sinkewo. gyvenusi Brooklyn. 
N. Y.

SOROČKA - Soroka. Juozas.
STRUNGIAI. Simanas. 

dalena ir Eugenija.
STRUNGYS, Jurgis.
ŠALTIS. Adolius. kilęs 

dutiškio v., tįvviivivmų aįjem.
ŠARKOS. Petras ir Zofija Lu- 

košiūnaitė. kilę iš Veprių v., 
Ukmergės a.

ŠERTVYTIS. kiięs iš Garda- 
v., ‘

iš A-
Švenčionių apskr.

mo parapijos, Naumiesčio 
Tauragės apskr.

ŠIENAUSKAI. šinauskai
Šenauskai. gyvenę Čikagos 
New Yorko apylinkėj.

ar 
ar

ir
gyvenę

I

Paieškomi Asmenys:
Petras ir Jonas Jonaičiai, pas

kutiniu laiku gyvenę Chicagoj, 
III. Jonaičių ieško Onos Jonai
tytės sūnus Antanas. Ieškomieji 
ar apie juos žinantieji maloniai 
prašomi atsiliepti:

Franciscan Fathers
Mt. St. Francis. Greene. Me.

ŠIRVINSKAS. Petras, kilęs iš

Palestinoje, elektras vielų mazgų centras, kad 
ir aptvertas, bet turi šios i ūšies iškabas, rašytas 
keliomis kalbomis, kad ia są pavojinga gyvy
bei vieta ir prašoma šalintis.

bažnyčia. Mūsų kunigai dėkoja
Dievui ir maldininkams už tą 

Baitimo-' pagelbą, kurią jie galėjo suteik-

REIKALINGA prityrusi Virė
ja ir Šeimininkė lietuviškoj kle
bonijoj. Alga $100.00 į mėnesį 
pradžiai, pabuvus bus pakelta.

Kreipkitės pas Kleboną. 
Rev. L. J. Mendelis 

114 W. Saratoga St., 
Baltimore 1, Md.

(16-23-30)i
Nuotrupos

Sekmadienį per visas mišias 
. antra kolekta Katalikų Univer- 
jsitetui Washingtone. Arkivys
kupo laiškas šiuo reikalu buvo 
skaitytas pereitą sekmadienį 
per visas mišias.

Mirė ŠŠ. Pilypo ir Jokūbo pa
rapijos klebonas, prelatas Ro
bertas Achsretter. Teturėjo tik 
67 metus. Mirė nuo širdies ligos.

Juozas Kasinskas
Ine.

Laidotuvių 
Direktorius

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

Llmosinai dėl visokių reika'ų 
Patarnavimas Dieną ir Nakt]

šv. Alfonso Parapija Vėl
Viršija

Pereitą penktadienį Baitimo-Į »-uiią jie garcju suicm-
rės Arkivyskupijos savaitraštis,11 Kristaus Bažnyčios Misijų 
THE CATHOLIC REVLEW pa-!darbams. Ateinantį pirmadienį! 
skelbė prelato Vaeth misijų ra- Jr antradienį rinkliava bus ren- 
portą. Per metus Baltimorės -į karna pasaulio raupsotiems “le- 
VVashingtono 300 parapijų su- Pers • ir kun. dr. Mendelis turi' 
teikė $479.000 — arti puse miii- vilties surinkti virš S3.000.00,1 
jono dolerių — pagalbos katali- nes šitam reikale mūsų bažny-l 
kiškoms misijoms. Tos sumos;čia gal tėra vienintelė visoj A- 
penktą dalį surinko šv. Alfonso menkoj, kurioje yra renkamos, 
parapija, nes šv. Alfonso bažny- aukos šiems gyviems nabašnin-i 
čia per metus įteikė arti S73.- Karns- 
000.00. arba 10 kartų 'daugiau. --------------
negu stambiausia Baltimorės Metinis Mokyklos Teatras 
kokia kita parapija. Paskutinį sekmadienį prieš

------------- įadvertą mūsų mokyklos vaiku-
Šv. Alfonso Parapijos ! čiai turėjo savo visuotiną pasi- 

Aukos rodymą. Lapkričio 25 d. jie su-
Atskiram lape buvo pagarsiu- lošė savo metinį teatrą. Vaka- 

tos mūsų bažnyčios aukos šiems'ras bus paįvairintas šokiais vi-

svarbiausias vakaro veikalas tai i 
buvo operetė Hanselis ir Gretų- į 
kė. Juozas Davelia kaipo Hanse-. 
lis savo stipriu skambančiu bal- j ggį 
su išpildė savo rolę kaipo vete-!^| 
ranas. Jis turėjo gabią pagelbi- 
ninkę asmenyje Jacąuelinos Ka- 
šinskaitės, kuri buvo Gretukė.

i Raganos rolėje niekas negali 
viršyti Rūtos Razauskaitės. Va- 
karo veikale ji buvo Rozina 
Skani - bume. Jonas Pilipaus- 
kas, kaipo vaikučių tėvas ir Do- jS-j 
lores Bagdonaitė jų motina, gra- šVš 
žiai pasirodė. Visiems begalo pa
tiko 1-2 skyriaus mergaitės kai
po Angelėliai: 1-2 skyriaus ber- 
niukai kaipo Pipirninkai. Vaka-1 
ras buvo pradėtas Agotos Mas- 
kevičiūtės sveikinimu ir mokyk
los choro dainomis.

Programą paėmė dvi valandi. 
Publikosi
Klebonas 
kodamas 
vaikučiams už jų 
programoje, mokyklos vaiku
čiams suteikė laisvą dieną pir
madienį, lapkričio 26 d. 
liks bažnyčiai $250.00.

I
I

I

I

•Z.

I

Agota Dvyiaitienė ir Uršulė 
Tarasevičienė gyve n a n č i o s 
Jungtinėse Valstybėse ar Kana
doje ieškomos giminaičio šiuo 
laiku gyvenančio Italijoje.

Jei giminės atsirastų, jis pra
šo rašyti laiškus per vieną Tėvą 
Pranciškoną, gyvenantį Romo
je. sekančiu adresu:

Rev. P. V. Gidžiūnas. O.F.M. 
Via Merulana 124. Roma. Italy.

Juozas Švenčiūnas, Trakiškių 
km., Kalvarijos vals., Marijam
polės apsk.. nori surasti savo 
gimines gyvenančius VVorcester. 
Mass. mieste, U.S.A.

Jei giminės atsirastų, jis pra
šo rašyti laiškus per vieną Tė
vą Pranciškoną gyvenantį Ro
moje sekančiu adresu:

Rev. P. V. Gidžiūnas, O.F.M. 
Via Merulana 124, Roma, Italy.

misijų tikslams. Per vienus me
tus surinkta:

Katalikų Misijoms abeinai — 
$5.144.68: šv. Juozapo Misijo- 
nieriams. kurie darbuojasi tarpi 
juodžių — 3.900.00; Šv. Kolum- 
bano Misijoms rytuose— 3,530.-! 
00; Raupsotiems — 3.236.30: 
Šv. Kazimiero Seserims — 3,- 
900.00: Senukus globojančioms 
“Little Sisters of the Poor” — 
2.331.26; Sesutėms Misijonie-į 
rems Gydytojoms — 2,230.00:1 
Maryknoll Misijų Sesutėms —i 
2,100.00; Dievf> Apvaizdos Juo-! 
džių Sesutėms — 1,737.84; Ar
kivyskupui Mykolui Curley var
gingoms parapijoms sušelpti — 
2.000.00;
jai Tėvų Sulpicijonų klierikų 
mokslui — 13.100.00; Mišių In
tencijų surinkta ir perduota mi
si jonieriams 19.802.00; įvai
riems kitiems misijų tikslams— 
9,805.00. Išviso surinkta — 
$72.817.08.

I

Šv. Karolio Seminari-

su mokyklos— skyrių, tačiau

S

Gyvojo Rožančiaus 
Paslaptys

Darbininkas išleido “GYVO
JO ROŽANČIAUS PASLAP
TYS” knygutės formoje. Kiek 
viena paslaptis iliustruota pa 
veikslais. Šioje knygutėje taip 
gi yra ir narystės mokesčių la 
peliai. Knygutės kaina 20c. Už 
sakymus siųskite: “Darbinin 
kas ”, 366 W. Broadvvay, So
Boston, Mass.

Prelato Vaeth Pastaba
Kun. Prelatas Vaeth. direkto

rius Praplatinimo Tikėjimo dr- 
jos. ne tik stebisi iš šios milži
niškos sumos, bet sako, kad nė
ra kitos para j jos visoj Ameri
koj, kuri tiek į metus vienus 
laiko būtų surinkusi katalikiš
koms misijoms Kaikurios vys
kupijos nesurenka daugiau per 
metus negu surinko šv. Alfonso

susirinko 
kun. dr. 
tėvams,

100 žmonių. 
Mendelis dė- 
Sesutėms ir 

dalis vakaro

Pelno

Guzevičius - Būdelytė
Kun. Antanas Dubinskas sek

madienį, lapkričio 25 d. surišo 
moterystės ryšį tarp Vytauto 
Guzevičiaus iš Bostono ir Ade
lės Budelytės mūsų parapijos.

W S

s

I. J. Fox didžiausia kailinių firma A- 
merikoje skelbia didelį kailinių išparda
vimą ANNIVERSARY SALE. I. J. FOX 
krautuvėje yra didžiausias 1946 madų 
kailinių pasirinkimas prieinamiausio- 
mis kainomis ir geriausiomis sąlygomis.

Kas dabar kailinius nusipirks mūsų 
krautuvėje, tie galės padėti iki ateinan
čio rudens į storage už kurį nereikės nie
ko mokėti.

Mūsų krautuvėje galite kailinius pirk
ti ant išmokėjimo. Atėjusios į krautuvę 
visuomet reikalaukite, kad Jums patar
nautų šios krautuvės lietuvis atstovas p. 
Bernardas Koraitis, kuris yra kailinių 
ekspertas ir žinovas.

Nelaukite rudens kailinius pirkti, pir
kite dabar, kada yra plačiausias jų pa
sirinkimas. Pasinaudokite proga!
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NORVEGIJOJE ATSIDŪRĘ 
TREMTINIAI KELIAMI

Į VAKARŲ VOKIETIJĄ
kį chorą. Aš tikrai tikiu, kad 
daugelis miestelio dainininkų 
turėjo progos išgirsti šios dai
nuojančios tautos atstovus. Abu 
dirigentai yra muzikalūs ir žva
lūs, bet kodėl nepasimokyti 
teisingų dirigavimo figūrų, tai 
yra sprendžiamas dalykas cho
rui ir dirigentui. Visi solistai, 
su “Norge mitt Norge” solistu 
kaip Nr. 1, turi gerus balsus. 
Nemalonu būtų sužinoti, kiek 
pastangų jie yra padėję šią ir 
mūsų tautinę dainą sudainuoda
mi norvegiškai. Tautinių dainų 
meliodijos gal kiek svetimai pa
veikė kai kuriuos iš mūsų. Bet 
pagrinde jos perdaug nesiskiria

Prieš aplei- nuo mūsų tautinių meliodijų, 
Norvegiją, Svelvik sentimentalių

kolektyvas turėjo atžvilgiu. Pav. ‘Paal sine honer 
pasirodyti prieš 
norvegų visuome

Svelvik (LAIC) — Apie 
500 Norvegijoje esančių 
lietuvių spalių pabaigoje 
buvo susodinti į transpor
tus ir nukreipti į vakarų 
Vokietiją. Dalis jų bus ap
gyvendinta britų, dalis a- 
merikiečių okupacinėse zo
nose.

Vietinės spaudos atsilie
pimais, karo verpetais nu
blokšti lietuviai, norvegų 
tarpe, visais atžvilgiais pa
liko gero įspūdžio ir malo
naus atsiminimo. Svelvik 
stovykloje lietuviai buvo 
suorganizavę savo chorą, 
orkestrėlį ir tautinių šo
kių grupę, 
džiant 
meno 
progos 
vietinę 
nę.

Ta proga, norvegų laik
raštis “Svelvikposten” Nr. 
81, iš spalių 23 d. rašo:

Lietuvių Dainų Vakaras
Leiskite man pasakyti, kad 

lietuvių penktadienio parengi
mas Raudonajam Kryžiui buvo 
labai vykęs. Kino salė buvo iki 
paskutinės vietos perpildyta 
sužavėtos publikos. Visų tų, 
kurie negalėjo įsigrūsti salėn 
laimei, galima pranešti, kad pa
rengimas šį penktadienį bus pa
kartotas. Programa, supinta iš 
dainos, muzikos ir tautinių šo
kių. Viskas puikiai pravesta. 
Bet ką mes nuo pradžios iki pa
baigos negalime užmiršti, tai 
choro vienintėtė balso grožybė. 
Nuo silpniausio pianisimo iki 
stipriausio fortisimo. Bosų tam
sus sodrumas ir tenorų ne
spaudžiamas dainavimo būdas. 
Tai solistų choras, leiskite man 
jį vienodai tinkamai pavadinti 
elito choru, kiekvienu atveju pa
gal mūsų sąlygas.

Lietuvis yra išauklėtas su dai
na. Kur trys ar daugiau susiren
ka. ten dainuojama. Ne tik vien
balsiai, bet būtinai tribalsiai, 
ir tribalses tautines meliodijas 
mes gavome išgirsti penktadie
nį. Lietuviai, taigi, dainuojanti 
tauta, tikra to žodžio prasme, ir 
čia glūdi paaiškinimai, kodėl jie 
tokiu trumpu laiku suliedino to-

Karčs - Marinės paskutiniu sykiu gavusios informacijas nuo Dūke 
Kahanamoku apie plaukiojimus Havvaiian Waikiki Yacht klube, pasiren
gusios išvykti.

ir tono ir tėkštoj
,»i

sulyginta su “Pempele” ir ’“Slu- 
žinau, tuzinau pas poną”. Dvi 
šventinės dainos. “Kur tas šalti
nėlis”, turi koralinę spalvą, kai 
dauguma mūsų tautos meliodiJ 
jų. Tautinė muzika yra vertin-i 
giausia muzika, kokią tik šalis' 
turi. Iš jos išsivysto ir privalo 
išsivystyti kompozicinė muzika. 
Kas būtų buvę iš mūsų Griego 
be jos? Gaila, aš nepažįstu lie-Į 
tuvių kompozicinės muzikos, bet ! 
aš sprendžiu, kad jei turima to-j 
kie šaltiniai, tai aišku, kokia ji! 
turi būti tautiniai pabrėžta. Vi-į Valstybės sostinė, tai vienas iš j 
sas vakaro pelnas skirtas Rau-j svarbiųjų Amerikos uostų, tai 
donajam Kryžiui i 
viams esame giliai dėkingi už jų' tautų lopšys, 
didelį norą aukoti.

Aš buvau atvažiavusi į j 
lietuvių koncertą Svelvike' 
ir buvau prašyta ta proga! 
parašyti kelis žodžius. Bu
vo nepaprastai malonu su
sipažinti su lietuvių muzi-! 
ka. P. Štreimikis pradžioje 
atkreipė dėmesį, kad cho-i 
ras dar nėra susidainavęs, j. ................
jie turėjo tik .tris-keturiaslJan,t‘s ^alsų skaičius, is- 
savaites darbui po to. kai["nktas “k * 300 lietuvių), 
jie buvo surinkti iš įvairiųlMeus ‘^dome kapela su, 
krašto vietų, kur juos bu-!‘r bc <įammmkų ir matome, 
vo skvrus „y tautinius sokius. Viskas
ta” i 
rigentainusipelno pagar- mes taip gerai pažįs-jlietuviai išlaiko kelesdešimts
bulo ge>a“e 1Š >aikUj~ ir kelioHka lietuvių sa-

sustatyta Mes išgirdome Pas save- Publlka buvo la* Ilunų’ lr ne klausia: Kam lietu- 
pažymėtiną chorą &iš maž- bai Paakinta ir kai kurie j tautai saliunai.’ tik verzia-

LIETUVIŲ MOKYKLA 
SO. BOSTONE

Neseni tie laikai, tik keletas 
mėnesių atgal, daug Bostono 
lietuvių, jų didelė dauguma, ne
paisė turėti savos mokyklos.

Ar ne keista?
Bostonas gi — tai plataus lie

tuvių kolonijų apskričio cent
ras, tai šviesios Massachusetts

ir mes lietu- i daugelio Amerikon atvykusių 
kuriame nuo se- 

Aa. B. jniai turi savo mokyklas airiai,
. . ■ vokiečiai, italai, prancūzai, net 

. .. * j turi savo mokyklas čia mažiau \ 
■ skaitlingi lenkai. Lietuviai gi, 
atsiliko; jie neturėjo ir nepaisė 

; turėti mokyklos.
Ar ne keista?

i Lietuvių kolonija Bostone nė-
, ra nei jauna, nei maža. Jie nėra

nei pakrikę. Čia yra aibės įvai
rių įvairiausių draugijų, kuopų, 
klubų, butų ir ratelių... Jame y- 
ra daugiau negu kur kitur lietu
vių inteligentų, įvairių profesi- 
jonalų, daug ir pasiturinčių biz
nierių. Bostone nuo seniai spau
sdinama bent du lietuvių laik
raščiai. neskaitant mėnesinukų. 

I'Čia jau arti penkiasdešimts me
tų kaip yra suorganizuota lietu
vių parapija, su kuklia bažny
čia. Bostonas turi net Lietuvos 
Respublikos garbės konsulą. Ta
čiau savos mokyklos, bostonie
čiai neturėjo nei vienos, ir ne- 

- paisė turėti.

ĮSPŪDINGAS PARENGIMAS 
HANAU

kare įvyko iškilmingas koncer
tas, kuriame gausiai dalyvavo 
amerikiečių karininkai iš Ha
nau, svečiai iš Frankfurto, vie
tos UNRRA vadovybė, kitų sto
vykloje gyvenančių tautybių at
stovai ir daug lietuvių. Koncer
ne gražiai pasirodė mišrus cho
ras, J. Žemaičio organizuotas 
gausus vyrų choras, tautinių

kurie

kis paskelbė bažnyčioje ir spau
doje, kad South Bostono lietu
vių parapija jsigyjo mokyklą, 
kad jau pasirūpino ir mokyto
jas, Jėzaus Nukryžiuoto Seseris, 
ir kad dar šį rudeni atidaroma 
pirmoji So. Bostono lietuvių 
mokykla...

Ar ne nuostabiai 
netikėtai?...

Taip netikėtai, kad kai
nebuvo linkę klebono pareiški
mo priimti. Manė, tai esant So. 
Bostonui negalimas daiktas. Ir 
pasiliko ‘neviernais Tamošiais’, 
koliai neatėjo ruduo, gi su juo— 
didelės, tvirtos, švarios lietuvių 
mokyklos mūro sienos atsidarė, 
ir nuo pat pirmųjų metų susyk 
pradėta net keturiomis klasė
mis.

Ar ne keista?
Bostonas tai ne skurdžių! 

miestas. Tai ne koks sunykęs 
anglių kasyklų kaimas, su kone 
pastoviais streikais ir nedarbė- 
mis. Bostonas •— tai didelės 
pramonės centras, su dideliu 
uostu ir milžiniško miesto įvai
rių įvairiausiais darbais ir gali- 

f cauumuB sūkius. v įskųs mybėmis. Lietuviai čia svariai 
annurJirnac AHn diJbuvo persunkta meile sa- gyvena, gražiai apsirengę, daug

P . vai žemei ir patrijotizmu,'kas turi automobilius; Bostone
! 1 • J • • . V • _ { 11 įTr, i in] n 1. zs.1 zx.-- + r*

Ar ne džiugu?!...
I Diena iš dienos dabar eina mo
kyklon 140 vaikučių, kuriuos 
lavina mokytojos lietuvaitės Jė
zaus Nukryžiuoto Seseris: kame 
vaikučiai turi išmokti netik 
bendrą visoms pradžios mokyk
loms nustatytą programą, ir bū
ti lavinamais išaugti ištikimais 
Amerikos piliečiais, bet dar yra 
auklėjami būti gerais - dorais 
žmonėmis, yra mokomi gerbti ir 
didžiuotis savo kilnia lietuvių 
kiltimi, yra mokslinami geriau 
pažinti lietuvių kaibą, raštą, 
garbingą lietuvių praeitį, istori-

idaug“50:vyrųU' (impoX numeriai turėjo būti paĄ vis daug.au lietuviškų saliu-^. pasisavinti lanksčiu lietuvis.

Šis Armijos transportinis laivas apie 100 my
lių nuo Nantucket susikūlė su žuvininkų laivu. 
Jis tuom laiku vežė 3200 pasažierių. Kadangi lai
vas vietomis buvo apiplėšytas, tai jis atvežtas i 
Brooklyn, N. Y., taisymo laivų vietą ir iškeltas 
taisymui.

nų steigti. Lietuviškos gi mo
kyklos, bostoniečiai neturėjo nei 
vienos, ir prieš keliančius lietu
vių mokyklos steigimo reikalą 
išdidžiai protestavo, garsiuoju: 
“Kam mums mokykla?”

Ar ne keista?
Kitos Amerikos lietuvių

ponijos, net mažesnės ir jaunes- 
“Norge mitt nės. apšvietoje ir tautinių rei-

j kartoti, tarp jų greitoji 
“Pempelė” ir guvi “Sluzi-

! nau, tuzinau pas poną”. Di-
: delį džiaugsmą sukėlė abu
' tautiniai šokiai, kurie bu
vo pašokti lankščiai, preci
ziškai, su jumoru. Impo
nuojančiu buvo tai, kad jie 
galėjo puikiai norvegiškai

. sudainuoti
| Norge” ir “Ja vi elsker” irĮkajų įvertinime seniai pralenkė

ko-

j pravesti tai dailiai, tik 
į prieš keturias dienas ga
vus gaidas. Bendrai imant, 
tai perdėm vykęs koncer
tas, kuriuo mes džiaugia- 

| mės ir viliamės išgirsti Os- 
j lo. Helene Simers, Oslo.

Skaitykite Informacijos 
Centro Leidinius!

Lithuania’s Fight for 
Freedom 

by E. J. Harrison
Kaina------------------------ $0.50

Ghillebert De Lannoy In 
Medieval Lithuania 

by P. Klimas
Kaina------------------------ $1.00

Lithuania In A Tvvin 
Teutonic CIutch 
a collective work

Kaina------------------------ $1.00
Užsisakykite: 

Lithudnian American Informa- 
tion Centcrj233 Broadicay, 

Ncw York 7, N. Y.

bostoniečius, pav. Cambridge. 
Chicagos lietuviai prie visų sa
vo dvyliką parapijų, seniai turi 
mokyklas, ir be to turi mergai
tėms Akademiją aukštesniam 
mokslui eiti. Pittsburge lietu
viai turi keturias mokyklas. 
Philadelphia lietuviai įsikūrė 
tris mokyklas. Seniai turi mo
kyklas lietuviai Waterbury. Mt. 
Carmel. VVorcester, Cambridge, 
Baltimore, Brooklyn, Minersvil- 
le, Kenosha, Rockford, Roches- 
ter, Scranton. Mokyklas steigė 
mažos lietuvių kolonijos visų 
nusistebėjimui. Vakaruose ir 
skurdūs mainierių kaimai. Pa
galiau, įsikūrė mokyklą nese- 

: niai suorganizuota maža, lietu
vių parapija Providence, o mil
žiniškas Bostonas dar vis 
be mokyklos...

Ar ne skaudu?...
Tik štai, šįmet vasarą,

ginčai dėl mokyklos buvo seniai 
palaidoti ir užmiršti, dabarti
nis So. Bostono lietuvių klebo
nas kun. Pranciškus Virmaus-

buvo

kada

kų žaislų, jautrių mūsų daine
lių.

Ar ne malonu?...
Dabar jau Bostono lietuviai 

džiaugiasi ir didžiuojasi, kad 
tūrį savo, mokyklą. Valio, pa
jaunėjęs Bostone.' Valio lietuvių 
susipratimas! Valio! Tas nebūt 
lietuvis, kuris nepaisytų savo 
vaikų auklėti lietuviais, kuris 
savo vaikus siųstų ne į lietuvių 
mokyklą. Tėve lietuvi, motina 
lietuve! Būkite susipratę draus
mingi lietuviai, augindami vai-į 
kus mūsų garbingos tautos atei-j 
čiai lietuvių mokslo įstaigoje, j

Ar nejauti lietuvio kraujo 
savyje?-.

Ne visos lietuvių šeimos gyve
na šalia mokyklos. Tačiau, vai
kų auklėjimas savo tautos mok
slo įstaigoje yra taip svarbu, 
kad ir didelis atstumas nuo mo
kyklos turi būti nugalėtas. Pa- 
togiausis ir pigiausis didelio at
stumo kliūties nugalėjimas — 
tai persikėlimas gyventi arti 
mokyklos. Tik paskubėkite įsi
gyti nuosavybes, arba išsinuo- 
muoti kambarius arti mokyklos. 
Neatidėliokite. Juo anksčiau tą 
padarysite, juo lengviau ir pa
togiau įsikursite.

Ar supranti kaip tas 
svarbu?...

Lietuvių mokyklai nėra reika
lo gaudyti kitataučių vaikų, nes 
Bostone yra ganėtinai lietuvių 
jaunuolių, kad už metų, kitų

(LAIC) — Eltos agentūros ži
niomis, Amerikos okupacinėje 

i zonoje Hanau stovykloje, gyve
na per 3,000 lietuvių. Tai gau
siausias lietuvių susibūrimas a- 

amerikiečių zonoje. Stovyklą iš
laiko UNRRA'. Be lietuvių, sto
vykloje gausu lenkų, latvių, es
tų, italų. Tvarkai palaikyti su
daryta policija iš stovyklos gy
ventojų. Lietuvių, latvių, estų ir šokių šokėjai, instrumentalistai, 
italų stovyklų vadu paskirtas solistai. Gražų įspūdį paliko 
lietuvis. Veikia gimnazija, pra- mažų mergaičių šokis. Anglų 
džios mokykla, krautuvė, suor- kalba buvo išleista graži kon- 
ganizuotas tautinis ansamblis, certo programa, kurioj tilpo ir 
choras ir kt. Stovyklos gyvento- du straipsniai apie Lietuvą S. 
jams leidžiamas informacinis Sužiedėlio trumpa Lietuvos is- 
radio naujienų biuletenis, o kar- torijos apybraiža ir žum. A. 
tą per savaitę išleidžiamas dail. Merkelio straipsnis apie dabar- 
K. Jezerskio gražiai iliustruo- tinęs mūsų viltis. Programa į- 

jjamas sieninis laikraštis “Ha- • 
Įnau lietuviai”, kurį redaguoja 
jžurn. Aleks. Merkelis.

Gyvas kultūrinis judėjimas. 
Neseniai suorganizuotas pajė
gus vyrų choras, tautinių šokių 
trupė, rengiamas paskaitos; iš
garsėję Hanau lietuviai sporti
ninkai. Kultūrinio darbo prieša
kyje stovi žurn. A. Merkelis, I 
dail. K. Jezerskis. J. Žemaitis, 
ir kt. Lietuvių Sąjungai vado
vauja prof. dail. V. K. Jonynas, 
vienas iš pirmųjų tos stovyklos 
organizatorių.

Hanau lietuviai gražiai pami
nėjo rugsėjo 8 dieną. Jau iš va
karo lietuvių gyvenamieji būs
tai buvo papuošti tautinėmis vė
liavomis, Gedimino stulpais, ža- 
liumynais. Vakaro stovyklos gy
ventojams buvo surengtas kon- 

: certas. Rugsėjo 8 d. išpuoštoje 
stovyklos aikštėje buvo atlaiky
tos iškilmingos pamaldos. Visą 
dieną tęsėsi gausios sportinės 
varžybos, kuriose dalyvavo ir 
kitų tautybių sportininkai. Va-—
bus reikalingos dvi ar trys to
kios mokyklos. Tik daugiau 
tautinio susipratimo! Tik dau
giau planingų, organizuotų pa
stangų! Ir nors, vietos esant, 
gali būti priimti ir ne lietuvių 
vaikai, tačiau ne mokykla turi 
taikintis prie kitataučių vaikų, 
bet mokiniai turi taikytis prie 
mūsų mokyklos. Dėl keletos ki
tataučių neprivalo lietuvių mo
kykla nustoti savo ypatingojo 
uždavinio — lietuvybės. Moky
klos dvasia bei oficijalė kalba, 
bendros maldos, negali būti ki
taip kaip lietuvių. Mokytojos 
privalo būti ne vien gimimu lie
tuvės, ir ne vien išlaikiusios ati
tinkamus kvotimus iš lietuvių 
kalbos, bet ir savo dvasia priva
lo būti tikros lietuvės. Nors bū
tų mokykla išlaikoma lietuvių 
pinigais, bet jei auklėjimas eitų 
ne lietuviškoje dvasioje, tokia 
mokvkla nebūtu lietuviška.

Auginkime ir tobulinkime sa-^ 
vo mokyklas. J.J.J.

teikta visiems svečiams.

ITS A LONG STORY—Iver 
Iverson, 52-year-old mer- 
chant seaman, arrives in 
Miami. He spent 42 čtays 
alone on lite raft, most of 
time without food or vater. 
Hii ship was torpedoed by 
German sub lašt spring> 
After rescue he was sent to 
Uruguay būt serious throat 
ailment necessitated return.

to United Statės.

Šiais metais Prancūzijoje buvo suteiktos bal
savimo teisės ir moterims, kurių susidarė 13,- 
000,000. Šiame vaizde matome balsą įmetančią 
seserį - vienuolę.

daug.au
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GIRDĖTI LIETUVIU 
KOLONIJOSE *
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nesiūs, visą laiką tarnavo Ame
rikos krašte. Linkime kariui J. 
Marcinkevičiui ramaus civilio 
gyvenimo.

CAMBRIDGE, MASS.

Ketvirtadienį, lapkričio 29 d. 
r ūsų bažnyčioje prasideda tri
jų dienų rekolekcijos ir Novena 
] rie P. švč. Nekalto Prasidėji
mo. Petnktadienį. prasideda 40
■ ."landų atlaidai, kurie baigsis 
. kmadienį. Rekolekcijas ir No- 
’ •: na prie Nekalto Prasidėjimo.
■ ?s sveči 
rytais 
Taipgi 
rytinių 
r-otų. Parap 
P. J. Juškait 
sinaud'

malonėmis.

kunigai, 
ir vakarais 
pritaikin 
ir v~l

’ Lapkričio 9 d. iš Scott Field. 
Iii., garbingai paleistas iš karo 
tarnybos, aviacijos viršila J. 
Marcinkevičius. Karys J. Mar
cinkevičius tarnavo mechaniku 
prie lėktuvų. Tarnyboje išbuvo 
keturius metus ir devvnius mė-

4 - ___________

Pamaldos 
7:30 vai. 

pamokslai. 
,-akarinių pamaldų 
i jos klebonas, kun. 
:is. ragina visus pa- 

omis gausiomis Die-

W. J. Chisholm
GRABORIUS

“Asmeniškas Patamavimar

331 Smith St.,
PROVIDENCE. R. I.

Teiephone:
Ofiso: Dexter 1952

Namų: PI. 5236

!

Cambridge lietuvių katalikų 
klubas rengia bankietą ir šokius 
Naujų Metų išvakarėse. Rengi
mo komisija jau ir dabar pilnu 
tempu varo darbą, kad parengi
mas būtų sėkmingas. Visi no
rintieji linksmai sutikti Nau
juosius Metus, raginami bilie
tus įsigyti iš anksto, šis bus 
vienas iš retai sutinkamų pa
rengimų sutikti Naujus Metus 
su šauniu bankietu ir šokiais. 
Šokiams gros mūsų pačių jau
nuolių orkestras. Parengimo 
pelnas bus paskirtas prie kelia
mo fondo dėl naujos svetainės 
ir klubo. Nepamirškite įsigyti 
bilietus iš anksto, nes prie durų 
nebus pardavinėjami.

Lapkričio 27 d. vakare, p. B. 
Jakutis išvyko i Chicago. Ame
rikos Lietuvių Kongresą, p. B. 
Jakutis daug pastangų ir darbo 
idėjo. rinkdamas aukas paden
gimui delegato 
doms. Delegatu 
tas pasiųsti A. 

.dėl susidariusių
galėjo vykti. Tai p. Jakutis,

kelionės išlai- 
buvo numaty- 

Daukantas .bet 
kliūčių, jis ne-

J

Albert R. Barker
Pirmiau — Pope Optical Co.

Kada Jums reikaiingi akiniai leis
kite mums išegzaminuoti akis ir 
pritaikinti akinius Mes padarome 

dirbtinas akis.
Rocm 206

Tel. 6-19^4
397 M ai n St..

VVORCESTER. MASS.
275 Main St.. Webster. Mass

p. Valerija Stonytė, 
gyv. Providence. R. I.. įstojo į 
Rhode Isiand Muzikos Konser
vatoriją. Ji yra šv. Kazimiero 
lietuvių parapijos choro narė. 
Prieš tai mokėsi muzikos pas 
Seseris šešius mėnesius, o per 
du metu mokėsi pas varg. p. V. 
Stasevičių. p. Valerija yra. ro
dos. pirmoji lietuvaitė iš šios 
valstybės mokytis aukštus mu
zikos mokslus. Jos tėveliai yra 
nuoširdūs parapijos ir visų ka
talikiškų įstaigų rėmėjai.

Linkime p. Valerijai Stonytei! 
geriausių sėkmių siekiant auk- 

Ištus muzikos mokslus!

PATARNAUTI ŽMONĖMS 
Išrinkite buvusi rep. ir City Councillor 

Charles J. McCaffrey 
Į Councillor-at-large

šalininkas.

62 Taber Avenue
Brockton, Mass.

Nes jis yra Lietuvių 
draugas, karo vete
ranų, darbininkų, se
nų žmonių ir jaunimo 

ateities klausimo

Charles J.
McCAFFREY

Marijonu Misijonieriu ■vaičių misij°s’kun Jonas J Ja- w | ! kaitis, MIC ir kun. Ant. Mažuk-veiKia na MIC
i Bal. 8—14, Chicago, III., Šv.

> bažnyčioje, misijos;
. kun. Adomas Markūnas, MIC.

10-16, Milwaukee, ^a^- Detroit, Mich.,
Šv. Jurgio bažnyčioje, misijos; 

Gabrieliaus bažnyčia, j<un Adomas Markūnas, MIC. 
kun. Adomas Marku-,

į Geguž. 6—12, Chicago, III., 
ŠŠ. Petro ir Povilo bažnyčioje, 

26, Baltimore, misijos- fcun Jonas J. Jakaitis, 
Alfonso bažnyčioje,

Gruod. 6—8, Norvvood, Mass.,
Šv. Jurgio bažnyčioje; kun. An- JuozaP° 
tanas Mažukna, MIC.

Gruod.

Į W isc. S.
...į misijos: 

nas, MIC.
Gruod.

Md., Šv. 
kun. Antanas Mažukna, MIC.

: Gruodžio 21—25, Detroit,

Draugija paskyrė
S52.00, Švenč. P. Marijos Ne-

kaip buvęs pirmutinis delegatas sirinkime padaryta

dalykų ir vaistų. Tik baigus kai- rybos veiklai paremti Šv. Balt- 
bėti, tuoj ant stalo Miss Mary ramiejaus 
Franckus. žymi Lewistono lie
tuvė solistė, padėjo kenuoto perstojančios Pagalbos Moterų
maisto lietuviams tremtiniams. Dr-ja — $65.00, Tėvai Pranciš- 
Jos pėdomis pasižadėjo sekti konai — $28.00. Viso pasiųsta 
visos moterys...

Maisto produktams pirkti, su-
i rinkliava.

Sekantieji asmenys aukojo

Tarybai $145.00.

ALT. Pittsburgo Konferencijo- 8^^ * r— 
je ir tuose reikaluose jau turįs stambesnes SUmas: 
prityrimo, užėmė A. Daukanto 
vietą, ir išvyko Chicagon. Lin
kime p. Jakučiui laimingai nu
vykti į Chicagą ir drauge su 
tūkstančiu delegatų pakelti pro- A Bikulčius. 
testo balsą visam pasauliui, kad Po S1M _ Mr j sherry Mr 
mūsų tėvų šalis Lietuva, būtų st Eišmontas. Mrs. j. Baltru.

šaitienė. Mrs. R. Kondrotienė, 
®’-Mr. A. Rudokas. Mr. St. Kle- 

a

$5.00 — Mrs. Mary Franckus.
Po $2.00 — Mr. J. Paušis, Mr.

St. Stasiulis, Mr. A. Klemons- 
kis. Mrs. J. Samatauskienė, Mr.

išvaduota iš kruviniausios ver- - 
gijos pančių. A.

LEW1STON, MAIHE

NORWOOD, MASS.
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Geguž. 19—26. Chicago, III., 
Mich., Šv. Jurgio bažnyčioje, re. Visų Šventųjų bažnyčioje, misi- 
kolekcijos; kun. Adomas Mar- Jos: ^un' Antanas Mažukna, 
kūnas, MIC. ,MIC-

Kovo 10—17, Binghamton, N.
Y., Šv’. Juozapo bažnyčioje, mi

dijos; kun. Antanas Mažukna,! 
j MIC.
i Kovo 11-17, Chicago, III., Die
vo Apvaizdos bažnyčia, misijos: šia jaunimo organizacija — Lietuvos 
kun. Adomas Markūnas, MIC.

I
Į

: Nekaltojo Prasidėjimo bažny- nių> žinių is Amerikos ir užsienio.
Į J J "VYTY” rasi žinių iš viso pasau-
čia, dviejų savaičių misijos; h0.
kun. Jonas J. Jakaitis, MIC. I “VYTIS” rašo apie Amerikos lie- 

v ie 21 m,' TU tuviu jaunimo judėjimą.KOVO 1S—oi, enieago, 111., “VYTY” rasite įdomių pasiskaity-
Aušros Vartų bažnyčioje, dvie- rnų tinkamų seniems ir jauniems.

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

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

“VYTIES” kaina metams tik $.3.00
“VYTIS”

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

Amerikos Lietuvių 
Jaunimo Žurnalas

“VYTIS”
"VYTĮ” leidžia Amerikos didžiau-

Vyčiai.
1 “VYTIS” eina kas mėnesį gražia. 

Kovo 11-24, Cambridge, Mass. paveiksluotas ir deda įdomių straips-

Antradienio vakare išvyko į 
Amerikos Lietuvių Kongresą. 
Chicago, III., p. Vincas J. Ku
dirka.

II

jų savaičių misijos, kun. Ado
mas Markūnas. MIC.

| Kovo 24—31, Chicago, III. Šv. 
i Jurgio bažnyčioje, misijos; kun.
I Antanas Mažukna, MIC.

Bal. 1—7, Pittston, Pa. Šv.
I Kazimiero bažnyčioje, misijos, 
kun. Adomas Markūnas, MIC.

I Bal. 1—14, Chicago, III., šv. 
Kryžiaus bažnyčioje, dviejų sa-____ __________________. --- ---—---

Pereitą sekmadienį įvyko Šv. 
Jurgio lietuvių par. vakarienė 

i lietuvių karių - veteranų pager- .. . . — . . . _. .

Brocktono Piliečiai!
T . bimui. Toastmasteriu buvo kleb.monskis, Mr. Ig. Ciuzas, Mr. A.

. ... xr t i •_ kun. S. P. Kneižis. Dalyvavo a-i Baltrušaitis. Mrs. V. Lapukie- J
! - ,, -.r a Ipie 50 karių - veteranų, kuriene. Mr. D. Vaitonis.

PERRINKITE
Lapkričio 25 d. Šv. Baltramie

jaus salėje įvyko BALF sky- 
^7 riaus susirinkimas. Susirinkimą 

z atidarė skyriaus pirm. J. Sher-j 
* ry. kuris savo atidarymo kalbo-; 
/ je nušvietė sunkią lietuvių 
z tremtinių padėtį ir ragino visus 
z paremti varge atsidūrusius lie-

/ Lietuvių tremtinių padėtį Eu- 
z ropoję plačiau nušvietė Tėv.j 
£ Just. Vaškys, O.F.M. Tuo reika- 
J lu jis kalbėjo ir bažnyčioje per 

ręs, rucštrdus, teisingas ir gabus. / lietuvių pamaldas.
rr.? * o valdybes pareigas per z
8 metus. £

Į * — i • . . . t
Ja?'' - ConnrZJ, 47 Field St.. Brockton. J nutarta vėl pravesti rūbų vajų, rinktas Tėv. Juvenalis Liauba, 

J Taip pat nutarta rinkti maisto O.F.M. Amerikos Lietuvių Ta-

BROCKTONIEČIAI!

tuvius tremtinius.

C

Pranciškonai aukavo yra garbingai atleisti iškaro 
Salėje surinkta viso _!«rnybos. Kitame “Darbininko"! 

numeryj įtalpinsime jų vardus 
i ir plačiau parašysime apie va- 
' karienę.

Tėvai 
$9.00.
$34.00. Per lietuvių pamaldas 
bažnyčioje surinkta kolekta — 
$31.00, taip pat paskirta trem- 

! tiniams. Tuo būdu surinkta viso
— $65.00.

Prie BALF Lewistono sky
riaus priklauso 50 narių. Miss 

‘ M. Franckus dėl motinos ligos 
atsisakius nuo sekretoriaus pa
reigų, išrinkta nauja sekretorė 
— Miss Mary šabanaitė.

F. Milton McGrath
Į Councillor at Large

Amerikos Lietuvių Kongrese 
lietuvius

Nežiūrint, kad jau anksčiau
7f lewistoniečiai pasiuntė apie atstovauti Lewistono
/ 1700 svarų rūbų, susirinkime ir Tėvus Pranciškonus buvo iš-

Skaityk ir Platink 
“ŽVAIGŽDĘ” 

Jėzaus Širdies religinio 
atgimimo laikraštį! 

“ŽVAIGŽDĖ” 
rimčiausias ir turiningiau
sias mėnesinis laikraštis! 

Metams tik $1.00! 
Adresas: 

‘Žvaigždės’ Administracija 
488 E. Seventh St., 

So. Boston 27, Mass.

Jis garbingai ir nuoširdžiai atstovavo Brock- 
toniečius. Jis yra antrojo pasaulinio karo vetera
nas ir gerai supranta grįžtančių iš tarnybos padėtį. 
Jis rūpinasi Brocktono piliečiams padėti viską kas 
tik galima. Jį yra indorsavę darbininkija ir biznie
riai, vyrai ir moterys. Taigi, atėjus rinkimų dienai 
— Gruodžio 4, visi lietuviai atiduokite savo balsą 
už F. MILTON McGRATH.

Edu'ard McDonneū, 47 Florence St.
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VIETINES ŽINIOS
t >. / >v/>\ / />\Y>v / >v?l\YK\į7*WW>\7^">'

paaukštinimas. Mums lietu
viams yra iš to paskyrimo gar
bė ir pasididžiavimas. Ypatin- 

■ - • • • - - . . 9' gai dabar, kuomet lietuvius
Juk žinai, advokatas Kazys Ka- diktatorius ir jo kvislingai nai- 
linauskas tapo paskirtas J. V. 
valstybės prokuroro pagelbinin- 
ku. Šis yra didelis p. advokato

ŽINUTES
NEGASPADORIŠKAI. Ar eisi 

į advokato pagerbimo bankietą ?

DAKTARAI

Tel. ŠOU 2805

Dr.J.L Pasakarnis
DR. AMELIAE. RODD

OPTOMETRISTAt
447 Broadvvay

So. Boston, Mass.
OFISO VALANDOS: —

Nuo 9 ryto iki 12 vai. diena.
Seredomis: —

Nuo 9 ryto iki 7 vai. vakare

ko, mes turėtume kiekviena 
proga pasinaudoti ir kelti Lietu
vos ir lietuvių vardą aikštėn. 
Dėlto, susidaręs didelis komite
tas, rengia vakarienę, gruodžio 
5 d., 7 vai. vak.. Boston City 
Club, pagerbti adv. Kazį Kali
nauską ir pasidžiaugti jo laimė
jimu.

Taip. Aš eisiu į p. Kalinausko 
bankietą. “Darbininko” ofisas 
pardavinėja tikietus. Aš, kaip 
eisiu, pasipirksiu tikietą.

JukLabai negaspadoriškai.
] pirma reikia užsakyti ir paga- 

I

Šou 4476

Dr. Joseph F. Antanėlis
OPTOMETRISTAS

515 E. Broadvvay
So. Boston, Mass.

Ofiso Valandos išskyrus 
Trečiadieniais ir Penktadieniais

Vakarais Nuo 7 iki 9-tal 
šeštadieniais Nuo 2 iki 8-tal.

minti vakarienę, o po tam ją 
valgyti ?

Taigi tuojau įsigyk vakarie
nės bilietą, kad galėtume joje 
su visais dalyvauti. Vakarienė 
bus milžiniška. Atsilankys sve
čių iš visų kolonijų — ir iš Wa- 

ishingtono. — Pasiskubink.

“The Catholic Review” aprašo 
trijuose straipsniuose Šv. Al- 
phonso par.

South Bostoniečiai gerai atsi
mename kun. dr. Mendelį, nes 
jis labai sėkmingai, užpernai, 
vedė jaunimui misijas.

Tegyvuoja!

AUKOS. Ponai Jociai, 256 
Athens St., aukoja mokyklai 
pianus. Mes skaitome 
tingą auką. Nes šie parapijie
čiai, užauginę tris dukteris, — 
visas tris paaukojo Dievo tar
nybai — į Jėzaus Nukryžiuoto 
vienuolyną. Dabar vien du tėve
liai pasilikę aukoja mokyklai ir 
pianą, kuriuo jų dukrelės juos 
linksmindavo. Tesuramina ir 
stiprina geras Dievas ponus Jo
cius už jų pasiaukojimą ge
riems tikslams.

Jonas ir Alena Valentukevi- 
čiai, 84 Water St., Stoughton, 
Mass., aukavo mūsų mokyklai 
$2. — Ačiū.

šią ypa-

TODDLER princess aress in 
navy blue corduroy is mod- 
eled by winsome little miss 
at Waldorf fashion show in 
New York. White pique col- 
lar and cuffs with red- 
embroidered trim and tiny 
diamond-shaped b u 11 o n s 
down front are dainty de- 

tails on frock for fall.

TUOKIASI. Panelė Albina Al
dona Rupšytė sutarė susituokti 
su Pranu Geremonte. Jų su
tuoktuvės įvyks Šv. Petro para
pijos bažnyčioje, gruodžio 1 d., 
1945.

Tet TROwbridge 6330

J. Repshis, M. D.
(REPŠYS)

Lietuvis Gydytojas 
278 HARVARD STREET

Kampas Inman arti Centrai Sq 
CAMBRIDGE, MASS. 

Ofiso Valandos 2—4 ir 6—8.

(VAIRŪS SKELBIMAI

A. J. NAMAKSY
REAL ESTATE & INSURĄNCE

414 W. Broadvvay 
South Boston, Mass.

Office Tel. So. Boston 0948

Res. 37 Oriole Street
West Roxbury, Mass.

TeL Parktvay 1233-W

Bostono Tėvų Jėzuitų Kolegi
ja praneša apie mokslo meto 
pradžią. Nauji studentai į kole
giją galės įstoti vas. 11 d., 1946. 
Įstojimui kvotimai bus laikomi 
sausio 11. 1946. 9:30 vai. ryte, 
Kolegijoje, Chestnut Hill, Mass.

GARBINGAI, garbingai. Šv. 
Alfonso lietuvių parapija, Balti- 
morėje, kur klebonauja kun. dr. 
L. J. Mendelis, labai garbingai 
darbuojasi, šiais metais surin- 

iko misijų, labdarybių ir apšvie- 
tos reikalams su virš 72 tūks
tančių dolerių. Apvaikščioja 100 
metų parapijos gyvavimo Jubi
liejų. Kviečia svečius kunigus 
laikyti šv. mišias tikros taikos 

] reikalams. Sutraukia minias į 
nuolatines Stebuklingo Medali- 
kėlio pamaldas. Veda misijas ir 
rekolekcijas. Turi parapijinę 
mokyklą. Darbščiam kun. dr. 
klebonui gelbsti taip pat uolus 
ir veiklus kun. Dubinskas. Svei
kiname Baltimorės garbingą 
parapiją ir jos pasišventėlius 
kunigus.

AČIŪ. Norisi padėkoti tikietų 
pardavėjoms “Karalienės Este
ros Sapnui”. Ponia Brazauskie
nė išdavė 80 tikietų. Taip pat 
po daug išpardavė ponios Kude- 
rauskienė, Jocienė, Sinkevičie
nė, Trinkienė, panelės Ausikai- 
tė ir Bakunaitė, ir kitos. Labai 
ačiū už pagelbos ranką.

MAISTO VAJUS. Visos Ame
rikos Katalikų parapijos turės 
konservuoto valgio (Canned 
Foods) vajų nuo gruodžio 9 d., 
iki gruod. 16 d., 1945. Apie
15.000 parapijų bandys šiuo va
jumi gelbėti Europos badaujan
čius žmones. Visi yra kviečiami 
talkon.

I
Primena Pareigą. “Karalienės 

I Esteros Sapnas” primena mums 
j ir mūsų tautos baisiausias kan
čias. šio vaidinimo aprašyme,; 
autorių įterpė šiuos žodžius: —■ 
“Taip ir jautėsi tvirtas žmonių 
pasiryžimas: ‘Jei pamiršau ta
ve, Lietuva, tenudžiūsta mano 
dešinė’.”

Šias dvi mintis turėdamas sa
vy padaryk nors trumpą mąsty- 
mą: ką darai peiliais badomos 
Lietuvos labui. Ar daug jos vai- j 
kų pridengimui surinkai dra
bužių? Kiek surinkai jos badau
jantiems maisto? Kuom prisidė- 
jai prie Amerikos Lietuvių Kon- 

(greso pasisekimo? Ar aukavai 
bent kiek pinigų ar maldų, kad 
visi lietuviai kaip broliai kon-! 
grėsė, rūpintųsi mūsų draskoma' 
tauta? Ar rengiesi prie iškil
mingo ir naudingo Vas. 16-tos 
minėjimo? žodžiu, ar darai ką 
ir ką darai Lietuvos gyvybei? 
Ar negali ką nors daugiau pa
daryti ?

į .
J Pristatome Vyną, Alų ir Tonikų
C
> Mes turime 11-kos rūšių alaus, įvairių vynų ir tonikų. Šiuos
i gėrimus pristatome į namus: vestuvėms, krikštynoms, 

rems ir piknikams. Skubus patarnavimas, šaukite: 
į BORIS BEVERAGE CO.

J. ARLAUSKAS — J. SKENDELIS, Savininkai
; 220 E St.. Tel. ŠOU 3141. So. Boston. Mass.

NEPAMIRŠKIME. So. Bosto
ne susidarė būrelis žmonių pa
gelbėti Seselėms lietuvaitėms, 
Thompson. Conn. Šis labdaras 
būrelis rengia Seselėms vakarė
lį, gruodžio 2 d., 3 vai. p. p. Va
karėlis susidės iš užkandžių, 
kalbų ir kitokių pamarginimų. 
Kviečiami visi padidinti šį lab
darių būrelį ir paremti seserų 
darbuotę. Nepamirškime vaka
rėlio.

pa- \
ĮVAIRŪS SKELBIMAI

Adv. Jonas Grigalus, So. Bos-1 
tono Lietuvių Piliečių draugijos 
pirmininkas, praneša, kad šio
mis dienomis draugija pirko 
Victory bonų per Mt. Washing- 
ton Co-operative Banką už 
$5,000.00.

Pirkite Victory Bond 
dien!

S5S
1

FK3£SS3ĖXXS0$3S3C%3CI;

Savininkas
VINCAS BALUKONIS,

Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims yra

SOUTH BOSTON CAFE

258 Vest Broadway,

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

giai patarnauja.
South Boston, Mass.

I

Reikalinga Mergina
Dirbti ofise kaip stenografė ir 

knygvedė. Patyrimas nereika
lingas. bile tik baigus high 
school'ę. Darbas ant visados ir 
lengvas. Atsišaukite raštu į 
Darbininko ofisą. 366 W. Broaa- 
way. South Moston. Mass.

(JBG.)

IS ADDED TO

Tel. ŠOU 4645

738 E. Broadvvay 
South Boston, Mass.

Take Years From Your 
Looks.

Face looks younger 
when framed in the 

soft appcaling 
Permaner* Wave.

A BEAUTY GIFT 
SHOP

PRANEŠIMAS
DUODU ŽINOTI.

kad turiu kukovinių su stacijų 
kryžiuku rožančių po $1.00. Su 
paprastais kryželiais po 50c., 
knyga “Sveikata Ligoniams” — 
$1.00; Sapnų knyga 254 pusla
pių 50c.; Sravizolas juokų kny
ga 174 pusi. 40c.; surinktos dai
nos 124 pusi. 35c., Deklamacijos 
ir Dainos 76 pusi., 25c.; Paslap
tis kazyrų lošimo 20c., Laivė 
ir Planetos 20c. Kas pirks už 
$1.00, gaus už $1.50, kas pirks 
už $2.00 .gaus $3.00 vertės kny
gų-

Paulius Mikalauskas.
184 Gold St., So. Boston 27. 

Massachusetts.

Linksmas Vakaras
Kas buvo atvykęs į pereitus 

Vyčių šokius, kurie prieš kelias 
dienas įvyko Municipal Buildin- 
ge, So. Bostone, tam šis raštas 
nėra reikalo skaityti. Tas pats 
asmeniškai įsitikino, kad tas 
jaunimo pasilinksminimas buvo 

i skirtingas kaip parengimai bu
vusieji laike karo. Laike karo 
šokių salės buvo per pus tuščios. 
Jose matėsi visas margumynas 
tik moteriškų figūrų. Kas kita 
šiandien... Šiandien jau vyrauja 
vyrai ir tai vyrai, kurie tik ką 
sugrįžę iš karo frontų. Jų akyse 
verda gyvenimo jaunystė ir šir
dis ieško mylimosios gyvenimo 
draugės. Taip ir jauti, kaip išsi
ilgimas savųjų dvelkia jų vyriš
kume. Jeigu kas dar nėra persi
tikrinęs tai yra labai graži pro
ga, nes gruodžio 1 d. vakare,, 
toje pat Municipal salėje. South Apleidžia paukščiai mūsų girią, 
Bostone įvyksta taipgi jaunimo 

: ir senesniųjų pasilinksminimo 
vakaras — šokiai. Kodėl gi ne
dalyvauti su pergalę parnešusiu 
jaunimu... kodėl gi neparemti to 
parengimo savo asmenybe, o y- 
pač kai to parengimo pelnas ski
riamas Seserims mokytojoms 
So. Bostone. Lai nelieka nei vie
nas surūgęs, bet ateina į minė
tus šokius, o ten tikrai ras jau-] 
natvės ugnį, kuri atneš linksmų 

i įspūdžių ir išprosins ^aukšles 
nuo kaktos. Tikietų galima įsi
gyti ir “Darbininko” ofise. Tad 
ligi pasimatymo. — Patarėjas.

Lietuvos Dukterų po globa 
Dievo Motinos aukavo mokyk
lai S150.

šian-

RUDUO

Merguže! jau ruduo atėjo. 
Nuo medžių lapai nubyrėjo.

Žolynai pakąsti šalnos;
Jau neramu ant mūsų lauko. 
Jau debesiai pilki teplauko, —

Vis girdis kaukimai audros. 
Saulutė skaistų veidą slepia, 
Viskas mirties nuodais lyg kve

pia,
Gamta,—kaip tik vieni kapai;

Kvėpavimą šalčio jie patyria...
Man dūšią lyg varsto skaus

mai.

Merguže! jau ruduo atėjo,
Vis girdžiu švilpiant drėgną vė- 

j4- —
Ilgėjimą kenčia širdis;

įvairūs skelbimai
Reikalingas Bartenderis
L STREET TAVERN tuojau 

reikalingas jaunas geras barten
deris. Pageidaujama, kad būtų 
tarnavęs US armijoje ar laivy
ne. Darbas ant visados, alga di
delė, darbo sąlygos geros. Pa
geidaujama unistas, bet gali at- 

jsišaukti ir neunistas, mes prira
išysime prie unijos. Norintieji 
! gauti gerą ir pastovų darbą, 
tuojau asmeniai kreipkitės pas 
L STREET TAVERN manage- 
rių, James Strigūną, L ir 8th 
St., So. Boston, Mass.
I"' 11 .................................. ...

Žiema jau čia pat, o kaip jūs 
namai, ar nebėga vanduo 

per stogą ir langus?
Kartais maža skylelė stoge ar

ba palangėj supūdo visą namą. 
Dabar gal kainuos keli doleriai, 
o už metų reikės mokėti keli de- 
setkai arba šimtai.

I

J

I
Linksmesnis būtų kambarėlis, 
Jei būtų tavo čia šešėlis,

Ir šviestų akies spindulys... 
Margalis.

IVAfROS SKELBIMAI

Mes taisome stogus, kaminus 
ir visą medžio darbą; popierau- 
name ir pentiname vidui, priei- 
namiausiomis kainomis.

Galite matyti vakarais tarpe 
6-8 vai. Iš toliaus parašykite at
virutę, o mes pribusime į Jūsų 
namus.

I
Jonas Petruškevičius,

324 W. 3rd St., So. Boston.
(27-30-4)

Paieškojimai
So. Bostone Linksmas 

Parengimas
Sekmadienį, gruodžio 2 d., 3 

vai. p.p., šv. Petro par. salėje 
ant 5-tos gatvės įvyks linksmas 
parengimas, Nekalto Prasidėji
mo P. Marijos Seselių naudai.] 
Programą išpildys p-nios Onos 
Ivaškienės grupė su naujausiais 
kostiumais. Dalyvaus iš Maria- 
napolio Seselės ir Tėvai Marijo
nai. Ant galo bus ir Kalėdų Dė- 

] dūkas. Kviečiame visus atvykti 
ir paremti Vargdienių Seseles.

ANTANAS JURGELEVIČIUS ] 
paieško motinos brolio, savo dė-i 
dės Antano Jokubausko kilusio 
iš Varnių valšč., Telšių apskr., 
gyvenančio Salėm, Mass. Jeigu 
kas iš ten gyvenančių lietuvių Į 

(žinotų prašomi jam pranešti ir į 
atsišaukti dėl platesnių 
macijų šiuomi adresu;

Pr. Narvydas, 
542 Lorimer Str.,

Brooklyn 11. N. Y.

infor-

Parsiduoda—Dorchestery
$6500.
$6700.
$7400.

3-jų šeimynų
3-jų šeimynų
3-jų šeimynų
2-jų šeimyną namas— $4000.
A. M. JOHNSON & SON 

Real Estate <£ Insurąnce 
1453 Dorchester Avė., 

Dorchester, Mass.
Tel. Col. 1020

namas— 
namas— 
namas—

ADV. C. J. KALINAUSKO 
Pagerbimo Bankieto 

Tikietų
galima gauti “Darbininke” ir 
pas Rengimo Bankieto narius. 
Bankietas įvyks gruodžio 5, š. 
m., Boston City Club patalpose. 
Laikas trumpas, norinčius da
lyvauti bankiete, kviečiame ti- t” 
kietus įsigyti iš anksto.

Rezervacijos galima užsisa
kyti tik ligi pirmadienio, gruo
džio 3, vakaro.

PIRKITE VICTORY 
BONUS

Prieš-Adventiniai 
Šokiai

GARBĖ BuK! JAU NĖRA

STRĖNŲ GĖLOS
Štai švarus, naujas būdas liuo- 
suot paprasta strėnų gėla. 
Johnson’s Bark Plasteri Leng
vina skausmą, sustingimą, į- 
veržimą. Jautiesi puikiai l Vi
sose. vaistinėse. Reikalauk 
Johnson & Johnson kokybės.

BACK plaster

šeštadienį, gruodžio-Dec. 1 d., į 
prasidedant 8 vai. vakare, Mu-; 
nicipal salėje, 535 E. Broadvay, , 
South Bostone, įvyks nepapras-Į 
tas parengimas: paskutiniai šo-j 
kiai prieš adventą, rengiami, 
mūsų parapijos seselių naudai. ;

Jėzaus Nukryžiuotojo seselės.] 
kaip visi žinome, nuoširdžiai iri 
uoliai darbuojasi mūsų parapi-. 
joje, ypatingai vaikučių ir jau-! 
nimo tarpe. Seselių vadovybėje] 
yra naujai įsteigta parapijos 
mokykla, katekizacijos klasės, 
parapijos chorai, ir tt.

Šiems šokiams gros pagarsė-l 
jusi Billy O’Connell’s orkestrą. 
Visi atvykę turės progos gražiai 
pasilinksminti, pašokti ir su 
draugais sueiti. įžanga į šiuos] 
nepaprastus šokius yra tik 75c.. 
priskaitant taksus.

Būkime visi seselių rėmėjai ir 
prieteliai. Parodykime viešai, 
kad mes jų sunkų darbą tinka
mai įvertiname. Tikietus galite 
iš anksto įsigyti pas šokių ko
miteto pirmininką, p. Juozą 
Kasperą, 187 Dorchester St.. 
pas kun. Albertą Abračinską. 
klebonijoje, arba pas seseles, jų 
namuose, 488 E, 7th St., South 
Boston.

Karas pasibaigė. Mūsų kariai 
j grįžta į namus. Jie atliko didelį 

7] darbą kautynių laukuose, jūro
je. Jung. Valstybėms dabar rei
kalingi pinigai išlaikymui oku- 
pacijinių jėgų, sergančių ir su
žeistų karių - veteranų.

So. Bostono Lietuvių Piliečių 
draugija ragina savo narius ir 
draugus pirkti bonus laike Vic
tory Loan vajaus. Pataria vi
siems pirkti bonus per Mt. Wa- 
shington Co-operative Bank, 
430 W. Broadway, So. Boston.; 
ir pasakyti, kad būtų priskaito- į 
ma lietuvių kreditan.

MUZIKA
Norintieji išmokti muzikos, išla

vinti savo balsą, išmokti skambin
ti pianu, vaikai ir suaugusieji, už
eikite pas lietuvaitę, muzikos mo
kytoją Amelią Tataronytę —

Three Arts StucHo
480 Boylston St.,

Boston, Mass, 
Tel. KENmore 3571

i

Res. Šou 3729 Šou 4618

Liftiuanian Fumiture Co.
MOVER8 — 
Insured and

Bonded 
Local & Long 

Distance 
Moving

326 _ 328 W. Broadway
So. Boston, Mass.

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 

PO GLOBA MOTINO8 4 V C.
PlrmininkS — Eva Marksienė,

625 E. 8th St., So. Boston, Mass. 
Tel. So. Boston 1298.

Vlce-Pirmininkė — B. Gailiūnienfi, 
8 VVinfleld SL, So. Boston, Mass.

Prot. Rašt. — Ona IvaškienS,
440 E. Sixth St., So. Boston, Mass. 

Fin. Rašt. — B. CunienS,
29 Gould SL, W. Roxbury, Mass. 

TeL Parkway—1864-W.
iždininkė — Ona Staniuliūtft,

177 West 7th SL, So. Boston. Mass. 
TvarkdarS — Ona Mizgirdlenė,

948 E. Broadway, S. Boston, Mass. 
Kasos GI. — Elzbieta Aukštikalnytė,

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

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

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
nas nrotokolu raštininke

•V JONO EV. BL. PA8ALPIN88
DRAUGIJOS VALDYBA

i

f

j

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

Vlce-Pirmlnlnkas — Pranas Tulelkls
702 E. 5th St, So. Boston, Mass.

Prot. Ra5t. — Jonas Glineckls,
5 Tbomas Pk., So. Boston, Mass 

Ęįn. Rast. — Aleksandras IvaSka,
440 E. Slxth St., So. Boston, Mana 

Iždininkas—Stasys K. Griganavidus,
699 E. Seventh St, So. Boston, Mass 

Maršalka — Jonas Zaikts,
787 E. Broadway, So. Boston, Masa

Draugija laiko susirinkimus kas tn
Č14 sekmadienį kiekvieno mėnesio 
2 vai. po pietų. Parapijos aaJ*j 
492 E. 7th SL. So. Boston. Mam

EARN WHILE YOU LEARN
WOMEN AND GIRLS WANTED 

TO SEW BY HAND ON MEN'S CLOTHING

Rap.

HAYMARKET CLOTHING COMPANY
136 Harrison Avenue, Boston, Mass.

So. Boston Furmture Co

i

■
■

Visokį baldai, lovos, matrasai 
ir vaikams pilnas 

pasirinkimas.
38OV2 West Broaduay,

Tel. ŠOU 2758 
Jūsų kreditas geras. 
Pristatymas skubus.

APKALKITE NAMUS 
BINGELIAIS — 

NEREIKĖS JŲ MALI A VOTĮ 
Dėl platesnių informacijų 

pašaukite
H. S. TITELBAUM

Tilo Roofing Co., Ine.
District Managerį 

1576 BLUE HILL AVĖ., 
MATTAPAN, MASS.
Tel. Blue Hilts 8400

GRABORIAI
— ' I
S. Barase vičius ir Simus

MOTERIS PAGELB1NINKB 
Lietuvių Graborjus Ir 

BalMmuotojM 
Turi Notaro Teise*

254 W. Broadway
SO. BOSTON, MASS.

Tel. 8OUth Boston 2500 
Sūnaus gyvenamoji vieta — 

838 Dorchester Ava. 
TeL COLumbia 2537

/

CASPER
FUNERAL HOMK
187 Dorchester Street 

8outh Boston, Mass. 

Joseph I.Casper 
(KASPERAS) 

Laidotuvių Direktorius Ir 
Balsamuotejas 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas Diena ir NaktJ 

Koplyčia termenims Dykai 
Tel. ŠOU Boston 1437 

8OU Boston 3980

ZALETSKAS
FUNERAL H<

564 East Broadway 
SOUTH BOSTON, MASS.

O. A. Zaletskas, F. E. Zaletskas 
Graborlal Ir Balsamuotojal 

Patarnavimas dieną Ir naktį 
Koplyčia šermenim* dykai 

NOTART PUBLIC 
Tel. ŠOU Boston 0815 

ŠOU Boston 2600

I
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HARTFORD, COHH.
• _________

Gruodžio 2 d., 1 vai. po pietų, 
įvyks prieš metinis susirinki
mas. Šv. Jono Ev. draugijos vi
sų narių priedermė dalyvauti. 
Yra daug svarbių nusprendimų 
draugijos labui. Taipgi bus val
dybos rinkimas, kur išgirsite 
raportą iš- atsibuvusios vakarie
nės. kurį bendrai buvo surengta 
su Šv. Elzbietos draugija. Pa
rengimas pavyko gerai, tai gar
bė priklauso abiejų draugijų 
valdyboms. Pažymėtina šv. Elz
bietos jaunų valdybos narių 
nuoširdų darbštumą. būtent, 
p-lė Elena Bartusevičiūtė ir pa
nelė Marcela Barolis.

Šv. Jono draugijos daugiausia 
darbavosi pirm. Jonas Patrik. 
Edvardas Mončiūnas, Jonas Ke- 
mešas. Juozas Barolis ir tt. Bet 
prie surengimo pačios vakarie
nės ir daug darbo įdėjo Šv. Elz
bietos narės, ir joms priklauso 
padėkos žodis.

Gruodžio 2 d., Šv. Trejybės 
par. bažnyčioje prasidės dviejų 
savaičių misijos. Pirmą savaitė 
lietuvių kalboje, antra savaitė 
anglų kalboje. Misijonierius Tė
vas Gabrielius Pasijonistas.

Į Amerikos Lietuvių Kongre
są. kuris įvyks Chicago, III., šią 
koloniją atstovauti išrinktas 
Prelatas J. J. Ambotas. Jei dėl 
kokių aplinkybių negalėtų nu
vykti. tai jo vietą užimtų kun. 
P. Sabulis. Rep.

WATERBURY, CONH.
KONCERTAS GERAI 

PAVYKO
Lapkričio 25 d.. Šv. Juozapo 

parap. choras, vad. A. J. Alek
siui, išpildė turiningą koncerti
nę programą. Svetys artistas R. 
Juška savo gabumais tikrai vi
sus sužavėjo. Solo bei duetuose 
vietiniai sekantieji pasižymėjo: 
Marcelė Andrikis. Adelė Golas. 
Constance Jegela. Nellie Meš- 
kūnas. Florence Petroskv, Ste
fanija Sapranas, Helen Snyder, 
A. Miklinevich. A. Ulinskas ir 
Ray Vaichus. Mišras. Moterų ir 
vyrų, ypatingai gerai savo už
duotis atliko. Valio, mūsų jau
nimas! Bėjai Publikos buvo a-

' pie šeši šimtai ir svečių atvyko 
į iš įvairių kolonijų.

AUKOS L. V. KONGRESUI
Koncerto pabaigoje. Federaci

jos pirm, keliais žodžiais prabi
lo L. Kongreso reikale ir tam 
tikslui paprašė aukų? Aukavo 
sekantieji asmenys: M. Brazau
skas $10.00. Juozas Lazauskai 
$5.00. Šv. Juozapo Maldos d-ja 
$5.00. Juozas Augvs $5.00. 
Pranciška Povilaitienė $2.00 ir 
Ieva Kintienė $1.00. Viso $28.00. 
Taigi viso labo. VVaterburio Lie
tuvių Kat. draugijos bei jų na- 
riai-rės. per Fed. pirmininką. L. 
V. Kongresui yra suaukavę ly
giai $300.00. Lai būna garbė 
jums broliai ir sesers lietuviai 
waterburiečiai 1 A ūlaa.

Lapkričio 11 dieną įvyko Šv. 
Vardo draugijos mėnesinė Ko
munija. Tuoj po pamaldų įvyko 
susirinkimas. Svarstyta kaip 
pritraukti daugiau narių prie 
Šv. Vardo draugijos. Draugija 
kas mėnuo užprašo šv. mišias, 
jeigu yra miręs narys, atlanko 
ir sukalba rožančių.

Baigiantis susirinkimui pas
kyrė auką Lietuvos reikalams 
$5.00. Nariai aukavo šie: $2.00 
Pranas Kuzminskas. Po $1.00 — 
Jonas Kairys ir Juozas Aba- 
dauskas. Kiti nariai yra auka
vę ankščiau. Nutarta suruošti 
kortavimo vakarą. Palikta val
dybai.

Lapkričio 17 d. įvyko Federa
cijos Tėvų ir Savųjų draugijos 
ir BALF susirinkimas. Federa
cijos pirm. komp. A. Aleksis at
sišaukė į visus, kad kiek paau
kotų Lietuvos reikalams. Prane
šė. kad yra surinkta $300.00.

Į Federacijos skyrių aukojo 
šie: Šv. Onos draugija $1.65; 
Gyv. Rožančiaus $4.39: Rūtos 
$1.20: Tretininkų $1.20: Mote
rų Sąjungos $1.35: Kristaus 
Kančios 85c. Viso $10.64.

Tuoj po šio susirinkimo įvyko 
BALF skyriaus susirinkimas. 
Komp. A. Aleksis pranešė, kad 
daug knygų ir gerų yra paauko
ta. bet jeigu kas turi daugiau 
paaukoti, tai prašome atnešti į 
kleboniją arba į Janušaičių 
krautuvę. Bank St. Ponia Janu- 
šaitienė pranešė, kad yra paau
koto kenuoto maisto.

Kenuoto maisto galite priduo-

1

Iš Pacifiko grįžtantieji kariai sustoję Panama kanalo krantinėje išlipa ir valandėlę pasilinks
mina. Jie čia perkasi souvenirų, kiti pageria vieną kitą stiklelį alučio, dar kiti ant greitųjų nusifo
tografuoja. Tuo kartu plaukė iš Pacifiko dvylika laivų, kurie po Laivyno dienos celebracijų vyks 
į Europą parvežti armijos karių.

drabu-
Jonas 

$14.00.

ti į kleboniją arba į Janušaičių 
krautuvę. Darbiniams 
žiams. kuriems aukojo 
Breiva. dabar turime
Gal kai kas paaukos tam tikslui. 
• Tėvų Savųjų draugija nutarė 

užprašyti šv. mišias už žuvu
sius karius. Jonas Breiva auko
jo $2.00 Lietuvos tremtiniams. 
Dabar turime $14.00. Gal kas 
daugiau paaukos.

Tėvų savųjų draugija nutarė 
užprašyti šv. mišias už žuvusius 
karius. Koresp.

Moterų Sąjungos 43 kuopos 
svarbus susirinkimas įvyks 
gruodžio 2 d., po pamaldų — 
2:30 vai. po pietų, senos moky
klos patalpose.

Visos narės kviečiamos daly
vauti. nes bus valdybos rinki
mas 1946 m. Po susirinkimo į- 
vyks užkandžiai ir atsilankys 
Kalėdų diedukas.

81.00 su centais. Tikrai daug 
pasidarbavo komisija ir sky
riaus nariai platindami tikietus 
ir kviesdami publiką į parengi
mą.

| Taipgi buvo plačiai apkalbėta 
besiartinančio Lietuvių Kongre
so reikalai ir priimta iš draugi
jų aukos dėl Kongreso, kur au- 
įkavo šios draugijos: Po Globa 
j P. Š. Draugija $25.00, vietinis 
Tarybos skyrius $15.00. Lietu
vos Dukterų Draugija $10.00, 
Šv. Jurgio Draugija $10.00. Vi
so aukų Kongresui suaukota 
$60.00, kurios bus pasiųstos 
Kongreso laiku. Draugijos, ma-

Paieškomi Asmenys jMolupių km., Tauragės apskr., į 
j USA emigravo prieš D. Karą.
į JURKEWICZ, Stasys, sūnus

II
BILIŪNIENE, Ona. iš namų ■ Valento ir Rozalijos, kilęs iš Pa- į

į

*

jnau. kad ir kitos aukos pasek- ■ daitė. abu paeina 
damos šių draugijų pavyzdį, irį1,<rn-’ Pa?’bri 

j prisiųsdamos Tarybos skyriui 
į savo aukas, pasiųsti centran.
I —

Šalpos 8-tas skyrius baigė 
i maisto ir drabužių rinkimo va
jų, kur buvo tikrai sėkmingas. 
‘Surinkta 60 didžių dėžių kenuo
to maisto ir drabužių, ir kitokių 
reikalingų daiktų. Taipgi Šalpos 
skyrius paskyrė $50.00 dėl su
organizavimo visokių naujų 
daiktų žmonėms ir vaikučiams. 
Pakavimui į dėžes maistą ir 
drabužius pasidarbavo šie as
menys: p. EI. Šukienė. M. Ruz
gienė, Em. Ragauskienė, 
Stasiunaitienė, J. Minalga, 
Stanislauskas, K. Rudis, Jr. ir 
A. Stanišauskas. Tikrai galima 
pasakyti, kad tie keli šimtai 
žmonių, kur aukavo į šį rinkimo 
vajų buvo Šv. Jurgio parapijos 
nariai ir kitataučiai, tikrai 

karo tarnyboje jiems yra didi garbė už šias au- 
Linkime jiem su- kas ir Lietuvos vargstanti bus 

laukti ir kito sūnaus i? 
tarnybos garbingai atleisto.

Šiame parengime dalyvavo: rūšiuoti ir pasiųsti kur reikia. 
P. Mažeika, K. Sakalauskas, pa-į --------------
nelė Irena Gauvin. G. Levanavi-, Choro parengimas labai gra- 
čienė, J. Bukauskienė. S. Sapra- ^įaį paVyko praeitą šeštadienį, 
nienė, Mrs. Colney, L. Liūnas. įmonių atsilankė daug. Choris- 
A. Augis, M. Sabas. J. Kalinau- pasidarbavo savo vakaro pa- 
skienė. T. Bakutis. M. Fortier. rengime labai gražiai. Toliaus 
M. Shambaris, M. Degimas, M. bus surengtas parapijai didis 
Budzinauskienė ir pp. S. Rama- koncertas, kur dalyvaus svečiai 
nauskai. .V.

PAGERBĖ SUGRĮŽUSĮ KARĮ
Šiomis dienomis Sąjungietės 

pagerbė sugrįžusį iš karo tar
nybos garbingai atleistą karį L. 
Ramanauską. Suruošė jo tėve
lių namuose “YVelcome Home 
Partv”. Sveikino sugrįžusį karį 
veteraną L. Ramanauską ir jam 
įteikė piniginę dovaną.

Karvs - veteranas L. Rama-! 
i nauskas išbuvo karo tarnyboje 

virš 3 metus. Du metu buvo už- 
sienyj — Europoj — Prancūzi
joj, Belgijoj. Olandijoj. Vokieti- 
joj-

Kitas pp. Ramanauskų sūnus 
Stasys tebėra 
Vokietijoje.

Mrs. Robert Kuhn, Anglijos mergina slapta 
su kareiviais atvykusi, nes ji buvo vedusi su šiuo 
kareiviu, jam įpila kavos. Jei leista metus gy
venti ir po to reiks nuvykti į Kanadą iš kur gaus 
legalų įvažiavimą.

Paplauskaitė, kilusi iš Papilės, kalniškių. Musninkų valsšč., 
Dabikinės vnk. spėjamai gyve- ‘ Ukmergės apskr.
na Chicago. III. | KAZLAUSKAS, Vladimiras,

ČEPOKEVIČIENE, Magdale-’ - T ... .. v . ..° • sūnūs Jono, Kilęs iš Kucgalio
na ir jos dukterys Ona. Zuzana,!, ... ... t-> „x iJ - Km.. Papilio valse.. Biržų apskr.
Magdalena ir Agnė, spėjamai1 
gyvena Scranton, Penn.

DAUGĖLIENĖ. Konstancija, 
iš namų Tupinytė, kilusi iš Ga- 
čionių km.. Kvietkų valse.. Ro
kiškio apskr. į USA emigravo 
prieš D. Karą.

DŪDA. Petras ir Valerija Du-
i iš Kučgalio

, Papilio vaisė., Biržų aps.
GAVĖNIA ir Gavenytė. kilę 

pš Molupių km.. Tauragės aps
kričio. į USA emigravo prieš D. 
Karą.

GELEŽINIS, Jonas, kilęs iš

daug žmonių. P. Konsulą supa- 
žindino su publika kun. Al. J.! 
Zanavičius. Gerb. konsulas 
trumpai gražiai pakalbėjo Lie
tuvos pabėgėlių reikalais; pa
aiškino kaip gali susisiekti su 
jais laiškais arba kitokiu būdu. 
Taipgi paaiškino ir dabartinę 
padėtį Lietuvos. Tikrai Bridge- 
portiečiai yra dėkingi jam už 
suteikimą daug žinių, kurios 
kiekvienam lietuviui ir mylin
čiam Lietuvą buvo labai nau
dingos. Taip gi p. Konsulas su
teikė vizitą kleb. kun. J. V. Kaz
lauskui. atsilankydamas pas jį į 
kleboniją.

į USA emigravo prieš 1905 m.
KELEČIUS, Anthony, kilęs iš 

Palunkės vnk., Rokiškio valšč., 
į USA emigravo apie 1934-35 m. 
spėjamai gyvena Chicago. III.

KONIG, Kari, apie 60 m. am
žiaus. kilęs iš Bridžių km., Ša
kių apskr., spėjamai gyvena 
Brooklyn. N. Y.

MAČYS, Vincas, spėjamai gy
vena Philadelphia, Penn.

MEDŽIUNIENĖ, Valerija, iš 
. namų Paplauskaitė, kilusi iš 
Papilės, Dabikinės vnk., spėja
mai gyvena Chicago, III.

MIKELAITIS, Petras, kilęs iš 
Molupių km., Tauragės apskr., 
į USA emigravo prieš D. Karą.

NORVILAS, Kazimieras ir 
į Norvilytė, Veronika.

PAPLAUSKAS. Aleksandras, 
kilęs iš Papilės, Dabikinės vnk.. 
spėjamai gyvena Chicago, III.

PETKEtVICH. Leonas ir Pet- 
' kewich Juija (iš namų Bonat), 

į USA emigravo 1914 m., spė
jamai gyvena Chicago, III.

i • PETROSZEVICZ, Anna Per- 
žinskas, kilusi iš Mažeikių, spė
jamai gyvena Chicago, III.

PERŽINSKAS. Vaclovas, ki
lęs iš Mažeikių, į USA emigravo

prieš D ,n.arą, spėjamai gyve. a 
Į Paulina St.. Chicago, 111.

PETRUITIS, Jonas, spėjamai 
gyvena New York City.

PIETKUS, Dominykas, kilęs 
iš Pačauskų km., Skapiškio v'., 
į USA emigravo prieš D. Karą, 
spėjamai gyvena Detroit. Mich.

PLOTKOVVSKI, Karol, apie 
40 m. amžiaus; Pranas, apie 38 
m. amžiaus: Mamertas, apie 35 
m. amžiaus, enfgravo į USA 
1915 m.

REPŠYS, Vincas, spėjamai 
įgyvena Detroit, Mich.

ŠNEIDERIENĖ, Gudaitytė, a- 
pie 67 m. amžiaus, kilusi iš Kau- 
kakalnių km., šakių apskr., į 
USA emigravo prieš D. Karą.

Mrs. SPOCKES, Hipolit, suė- 
įjamai gyvena Philadelphia, Pa. 
; STRZYNECKA tSkrzynec- 
ika?), Julija Perzinskas, kilusi iš 
: Mažeikių, spėjamai gyvena Chi
cago, III.

VAINEIKIENĖ, Rozalija, iš 
į namų Dubinskaitė.

VFBRA. Vincas.
VELKYTĖ, Milia. į Kanadą 

emigravo 1922 m. spėjamai gv- 
; vena Montreal. Que.

VIRKUTYTĖ, Bronė, spėja- 
|mai gyvena Boston. Mass., ar 
Brooklyn. N. Y.

ŽEKAS. Jonas, apie 60 m. am. 
Ižiaus, kilęs iš Pajavonio valšč., 
Vilkaviškio apskr.

ŽITKUS, Marcelinas ir Žitkus, 
Vytas, sūnūs Rapolo, abu gimę 
Cleveland. Ohio., 1910—1911 m.

ZORSKIENĖ. Mačiulaitytė, 
Ona duktė Izidoriaus, kilusi iš 
Gavaltuvos km., Sasnavos vai., 
Marijampolės apskr., spėjamai 
gyvena Detroit. Mich.

ZURBA. Povilas ir Petras, 
į abu paeina iš Kučgalio km.. Pa- 
jpilio valse., Biržų apskr., į USA 
į emigravo prieš D. Karą.

Ieškomieji ar apie juos žinan
tieji maloniai prašomi atsiliep
ti — Lithuanian American In- 
formation Center. Sočiai Service 
Bureau, 233 Broadvvay, New 
York 7, N. Y.

HOME AGAIN — Actress 
Gene Tiernev finished role in 
“Leave Her to Heaven" in 
time to arrive home in New 
York for Navy Day celebra- 
tions. She wwes preetincs.

iš karo labai dėkingi. Visi drabužiai pa
siųsti į Brooklyn, kur bus su-

—
Bendro Šalpos Fondo vakaras 

labai gražiai praėjo, kur daugį 
pasidarbavo komisijos nariai p. 
Amilė Tauskienė ir J. Stanis- 
lauskas. ir kiti šalpos fondo vie
tinio skyriaus nariai, kur liks 
daug gražaus pelno.

(Keep Your War Bonds and Win a Jeep!

koncertas, kur dalyvaus svečiai 
solistai, nes jau yra tariamasi 

j su jais, šis koncertas bus miesto 
mokyklos svetainėj ir pirmas 
tokis šaunus su gerais artistais 

Praeitą savaitę įvyko Tarybos lietuviais iš New Yorko. 
vietinio skyriaus svarbus susi
rinkimas, kur buvo išduotas ra
portas iš praeito Šalpės Fondo mos į bažnyčią atsilankė neti- 
skyriaus parengimo. Raportavo, ketas svetis p. Konsulas J. Bud- 
p. Aml. Tuskienė ir p. J. Stanis- rys iš New Yorko. Tuojau po 
lauskas. Pasirodė, kad pelno sumos buvo sušauktas gražus 
pasiliko Šalpos Fondo skyriui, susirinkimas.

BRIDGEPGRT, CONH.

Šalpos Fondo vajus dėl mais
to ir drabužių tikrai gražiai ei
na, jau daug parapijos svetai
nėj suneštų dalykų, daug iš 
valgių yra. ir netik lietuviai au
kauja. bet ir daug svetimtau
čių. Tikrai vajus matomai bus 
labai sėkmingas.

Praeitą sekmadienį laike su-

kur atsilankė

Ateinantį šeštadienį bus choro 
metinis parengimas, dainos, 
kortų žaidimas su dovanomis, ir 
šokiai. Kareiviams bus tikietai 
dykai. Choras kviečia visus jau
nus ir suaugusius į šį linksmą 
parengimą, kuris dar tokis bus, 
pirmas. O.į

' Charles Luckman (left), president of Pepsodent, and James A 
Barnett. vice presider.t, look over an exact model of a civilian jeep, 
twenty of which soon will go out to winners of a contest on Bob Hope’s 
coast-to-coast radio show. A redesign of the famous military jeep (a 
model of which stands in the foreground), the civilian jeeps vili be 
driven right up to the doors of those who write the twenty best com- 
pletions of the_aantence: “We sbould not cash in our War Bonds 
IMMIAUSC: •


