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Adv. Stasys Gabaliauskas, iš
buvęs “Lietuvių Žinių” redak
torium lygiai keturis ir pusę 
metų, pasitraukė iš tų pareigų. 
Jis pats savo “Atsisveikinimo 
Žodyj” to laikraščio gruodžio 
28 d., 1945 m. laidoje rašo:

“Pasikartojanti širdies liga 
verčia mane pasitraukti iš 
“Lietuvių Žinių” redakto
riaus pareigų, šis yra pasku
tinis numeris, kurį aš sureda
gavau.”
Gaila, bet taip jau yra Aukš

čiausiojo skilta. Adv. Stasys 
Gabaliauskas nuo pat atvykimo 
į Ameriką labai uoliai dirbo vi
suomeninį darbą. Pradžioje jis 
važinėjo su prakalbomis, skelb
damas mūsų išeivijai baisią 
Lietuvos nelaimę, kai ji pateko 
Rusijos bolševikų vergijon, nes 
ir jam pačiam teko nors trumpą 
laiką toje vergijoje pagyventi. 
Mūsų išgamoms jis buvo kaulas 
gerklėje.

Stojęs į žurnalistinį darbą, 
adv. Gabaliauskas neatleidžiai 
kovojo dėl Lietuvos išlaisvini
mo. Tai buvo sunkus darbas, 
nes jo redaguojamas laikraštis 
pradžioje neturėjo nei tinka
mos spaustuvės, nei pinigų to
kią spaustuvę įsigyti. Jam rei
kėjo susirasti spaudos rėmėjus 
ir jų pagalba įrengti spaustuvę, 
tik jau ne Cieveland, Ohio. bet 
Pittsburgh, Pa. Gal nesuklysi- 
me pasakę, kad spaustuvės 
stambiausiu rėmėju buvo kleb. 
kun. Magnus Kazėnas, kuris 
taip pat buvo labai dažnai ir 
redaktoriaus pavaduotojas.

Lai Dievas stiprina adv. S. 
Gabaliauską, kad jis ilgus 
metus galėtų darbuotis kovoje 
dėl Lietuvos nepriklausomybės 
ir laisvės!
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Naują Metu Šventėse Žuvo i 
Ap'e 500 Žmonių

Praneša, kad nuo šešta
dienio, gruodžio 29 dienos 
iki sausio 2 d. š. m. žuvo 
apie 500 žmonių įvairiose 
nelaimėse. Vien automobi
liais užmušta apie pustre
čio šimto žmonių. Kiti žu
vo gaisruose, susišaudy
muose, muštynėse ir ki
čuose atsitikimuose.

Naciai Nesiskaitė Su Vati 
kana Protestais

l Nuernberg, Vokietija, 
sausio 3 — Šiomis dieno
mis paaiškėjo, kad Vati
kanas nasiuntė protestą 
Vokietijos naciu valdžiai 
dėl Katalikų 
persekiojimo 
Nacių užsieniu

• v

Bažnyčios 
Lenkijoje, 

ofisas to 
protesto atsisakė perduoti! 
užsienių mmisteriui Joa- į 
chim von Ribbentrop’ui,i 
pareikšdamas, jog “tai tik 
laiko gaišinimas.” ;
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VETERANAI GALĖS PIRKTIS DALĮ “JEEPS” PERTEKLIAUS. — Šis 
vaizdas parodo išrikiuotų 2000 mažų Armijos automobilių - jeeps, kurie 
kainuoja nuo $598 iki $782 ir bus parduodami tik veteranams. Juos globo
ja Reconstruction Finance Corp.. Jie išrikiuoti Columbus, O.

Capt. Richarde Gina Lietu
vos Teisę | Neprftlau- 

somybę
“The Catholic Mirror” 

gruodžio mėn. numerį tilpo 
gražus apie Lietuvą straip
snis. Autorius Capt. Aleck 
Richards. Jis jau ne kartą 
įvairiuose žurnaluose drą
siai gina Lietuvos teisę į 
nepriklausomybę. Tai yra 
ne lietuvis, prekybos laivy
no kapitonas.

Išgelbėjo 8 Angliakasius
Pineville, Kentucky — 

Kaip žinoma dėl ekspliozi- 
jos Kentucky Stra i g h t 
Creek Coal kompanijos ka
sykloje buvo užgriauta 32 
darbininkai. Pirmiau s i a 
gelbėjimo darbininkai iš
gelbėjo devynius darbinin
kus. Iš kurių /ienas tuojau 
mirė.

Gelbėjimo darbas sun
kus. Vėliau rado keturis 
darbininkų lavonus, kurie 
buvo apdegę ir suspausti. 
Gruodžio 30 d. atkasė dar 
du lavonu. Tačiau maža' 
vilties, kad kiti 17 užgriau
tų darbininkų būtų gyvi.

Sveikiname Jubiliatę

Pavogė 540 Svarų 
Cukraus

Boston, Mass. —Vagiliai 
pavogė 10 maišų, po 60 
svarų kiekvienas, cukraus 
nuo Lombard Bros., eks
preso iš Waterbury, Conn., 

• sunkvežimio. Vairuotojas 
Thomas Dixon, gyv. Char- 
lestown, sako, kad jis 
sunkvežimį pastatęs prie 
valgyklos ir įėjęs užvalgy
ti. Kada išėjo važiuoti, tai 
pasigedo 10 maišų cuk
raus. Pranešė policijai, ku
ri vėliau surado vieną mai
šelį su cukrum.

KORĖJIEČIAI NEPATENKINTI 
MASKVOS KONFERENCIJOS 

NUTARIMU

Suruošė Demonstracijas
< ■ ............   , 4b-

Seoul, Korėja, sausio 3— gu jie nenutrauksią kovos 
Šiomis dienomis pietinėje prieš žydiją. Hitleris sako, 
Korėjoje, Jung. Valstybių kad jis prieš vokiečių - len- 
karo jėgų okupuotoje, gy-kų karą pasiūlęs Anglijai 
ventojai suruošė protesto taikytis, bet jo pasiūlymas 
demonstraciją prieš “trijų (tapo atmestas. Jis ir dėl to 

valstybių užsie- atmetimo kaltina tarptau
tinę žydiją.

I

didžiųjų
nių ministerių nutarimą 
palaikyti Korėją iki 5 me
tų globoje Jung. Valsty
bių, Anglijos, Rusijos ir 
Kinijos.

Korėjiečiai reikalauja 
nepriklausomybės.

Hitleris Apsivedęs Prieš 
Pat Nusižudymą

J. E. Arkivyskupas Cushing 
Kalbėjo Kaliniais

Mėsos Įstaigų Darbininkai Išeisią
Į Streiką Sausio 16

Chicago, III., sausio 3 — 
CIO - United Packing- 
house Workers unija pra
neša, kad jos 200,000 na
rių sausio 16 dieną išeis į 
streiką, jeigu skerdyklų ir 
mėsų gaminimo kompani
jos nepatenkins darbinin
kų reikalavimo.

Darbininkai reikalauja 
pakelti atlyginimą 25c. 
per valandą. Unijos vadas 
sako, kad kompanijos be 
jokių sunkumų gali pridė
ki darbininkams po 25 cen
tus.

Kompanijos ir taipgi 
Jung. Valstybių Agrikul
tūros sekretorius Ander- 
son sako, kad dėl streiko 

i bus didelis mėsos trūku- 
[mas i trumpą laiką. Taigi 
! valdžia deda pastangas,
ikad darbininkus su darb
daviais sutaikinti ir strei
ko išvengti.

Generalis Streftas 
Stamforde

pikietuoti dirbtuvę. Šis 
streikas paskelbtas tik 
vienos dienos, bet gali už
sitęsti ir ilgiau, jeigu dar
bininkai su darbdaviais 
nesusitaikinš.

Byrnes Kalbėjo Per Radio 
Apie Konferenciją Maskvoj

Naujų metų dienoje J. E. 
Arkivyskupas Richard J. 
Cushing, D. D., lankėsi 
Charlestown (Mass.) vals
tybės kalėjime ir ten 300 
kalinių pasakė įdomią kal
bą.

Jo Ekscelencijai kal
bant, vienas iš kalinių at
sistojo ir nusiskundė, kad 
“parole board” jį diskri
minavusi pasiųsdama ka
lėjimam

sausioStamford, Conn.,
3 — Amerikos Darbo Fe
deracijos ir CIO unijų dar
bininkai, maždaug apie 
10,000, paskelbė generalį 
streiką, kad paremti Maši
nistų Unijos (ADF) darbi
ninkų streiką, kuris jau 
devinta savaitė kaip tęsia
si Yale & Towne Mfg. kom
panijos dirbtuvėje.

Generalis streikas kilo 
dėl valstybės policijos 
trukdymo darbininkams

Washington, D. C. — 
Jung. Valstybių valstybės 
sekretorius James Byrnes 
oasakė kalbą per radio 
gruodžio 30 d. vakare. Jis 
kalbėjo apie “trijų didžių
jų” valstybių užsienių mi
nisterių nutarimus Mas
kvoje.

Valstybės sekretorius 
Byrnes nieko nauja nepa
sakė, apart to, kas jau bu
vo paskelbta snaudoje. Pa
žymėtina, kad mažai kas 
entuziastingai užgyrė nu
tarimus Maskvoje.

Toje konferencijoje dau
giausia laimėjo Maskva, 
kain pavyzdžiui Japonijos 
ir Balkanų valstybių klau
simais.

Kita “trijų didžiųjų” val
stybių užsienių ministerių 
konferencija įvyksianti 
Washingtone.

CuHuy Parims Mayaro 
Pareigas

Boston, Mass. — Pirma
dienį, sausio 7 d. išrinktas 
Bostono mayoru James M. 
Curley perims tas parei
gas.

Tūkstančiai Žydų Bėga Iš Rytų 
j Amerikiečių Zonų Vokietijon

AREŠTAVO 2,700 ŽYDŲ
PALESTINOJE

Gruodžio 30 d., 1945 m. irun. 
Antanas K. Martinkus, Dievo 
Apvaizdos lietuvių parapijos, 
Chicago, III., klebonas minėjo 
savo 25 metų kunigavimo -su
kaktį. Jubiliatas tą dieną atna
šavo iškilmingas padėkos šv. 

-mišias, o parapijiečiai jį pa
gerbti suruošė šaunų bankietą.

Kun. A. K. Martinkus. įšven
tintas kunigu, per 10 metų vi
karavo, o jau 15 metų kaip kle- 

; bonauja: 10 metų klebonavo Šv. 
Kazimiero* parapijoj, Chicago 
Heights, III., ir 5 metai klebo
nauja Dievo Apvaizdos parapi
joj-

Pažymėtina, kad Jubiliatas i 
dar studentaudamas daug dar

bavosi Lietuvių Moksleivių or- 
' ganizacijoj ir katalikiškos spau- 
i dos srityje. Būdamas kunigu la
bai daug yra pasidarbavęs pa
rapijose. Jis buvo ir yra visų 
mylimas ir gerbiamas.

Sveikiname Jubiliatą ir linki
me Dievo palaimos jo darbuo
tei!

Nuerenberg, Vokietija— 
Jung. Valstybių ir Angli
jos žvalgymą, ieškodama 
Hitlerio adjutanto Martin 
Bormann Bavarijoj, sura
do Hitlerio politinį testa
mentą naciams ir jo su Eva 
Brun vedybų dokumentą. 
Iš tų dokumentų sužinoma, 
kad Hitleris apsivedęs su 
Eva Brun 
dymą.

Tuose 
Hitleris 
vokiečiai

I

prieš pat nusižu-

dokumen tuose 
pranašavo, kad 
atsigriebsią, jei-

Frankfort, Vokie t i j a, tinos problema yra surišta 
sausio 3 — Lt. Gen. Sir sū tuo žydų judėjimu. 
Fredtrick E. Morgan, UN- UNRRA centras Wash- 
RRA veiklos viršininkas ingtone pareiškė, kad jis 
Vokietijoj, spaudos konfe- pareikalavęs Gen. Morga- 
rencijoje pareiškė, kad no visą pareiškimo tekstą, 
tūkstančiai Lenkijos žydų Londone, A. L. Easter- 
bėga iš rytų i Amerikiečių man, Pasaulio Žydų Kon- 
zoną, ir pareiškė įsitikini- greso politinis sekretorius, 
mą, kad jie tai dara su pareiškė, kad Gen. Morgan 
“gerai organizuotu, aiškiu pareiškimas yra “fantas- 
planu išvykti iš Europos.” tiškai neteisingas”.

Morgan pasakė laikraš-
UNRRA viršininkas pri- tininkams, kad nėra įtikin- 

dėjo, kad jis tikįs, jog ne- ____________
žinoma slapta žydų orga- žydų pogromus Lenkijoj, 
nizacija yra užpakalyj to jįs sake. kad žydai atvyk- 
žydų užpludimo Vokieti- SĮa pilnais traukiniais į
joj. Jis jaučiąs, jog Pales-

J. V. Valdžia Nesitarė Su Gen. 
MacArthur Japonijos Valdymo

Tokio, Japonija — Jung. puotoje Japonijoje. 
Valstybių valdžia visai ne
sitarė su Gen. Douglas javęs Maskvoje padarytus 
MacArthur dėl Japonijos 
valdymo, kaip buvo sutar
ta Maskvoj užsienių minis
terių konferencijoj, pa
reiškė Gen. MacArthur, 
kuris yra vyriausias ali
jantų komandierius oku-

Jeruzalė, Palestina — 
Anglijos policija areštavo 
2,700 žydų, kuriuos dabar 
tardo dėl policijos centre 
padėtų bombų.

Dabar, kada eina tardy
mas, Anglija atsisakė į- 
leisti žydus į Palestiną.

z

Japonijoje ir Vokietijoje 
apžiūrės okupuotas sritis.

SSSR - Šveicarijos 6Was

J. V Karo Sekretorius Kelio
nėje Aplink Pasauli

“visomis kalbomis apie
99

VVashington, D. C. — 
Gruodžio 30 d. J. V. Karo 
Sekretorius Patterson lėk
tuvu pradėjo kelionę ap
link pasaulį. Jis sustos Ha- 
waii, Guam, Tokio, Korė
joj, Kinijoj, Philippinuose,

Berlyną iš Lodz ir kitų Indijoj, Cairo ir Vokietijo- 
Lenkijos centrų “gerai ap-je. 
sirengę, gerai maitinami,f 
raudonais skruostais ir tu- • 
ri užtektinai pinigų”.

“Jie tikrai neatrodo, kad

• New York (LAIC) — 
į Primesdami šveicarams, 
| kad jie vilkina grąžinti į 
•Sovietų Rusiją. Šveicarijo- 
j je atsidūrusius piliečius, 
į bolševikai griebėsi sankci
jų — Maskva uždraudė iš
leisti Šveicarijos piliečius 

į iš SSSR. Šį rudenį ginčą 
■ pavyko likviduoti. Kaip 
[“Pravda” praneša, iš Švei
carijos jau repatrijuoti a- 
oie 10,000 sovietų piliečių. 
Ryšium su tuo ir Sovietų 
vyriausybė spalių 1 d. da
vė įsakymą išleisti Šveica
rijos piliečius.

Lietuvių Radio Programa
J1U ŪKI AI IICŽLLI LTUU, AttU • **

būtų persekiojami žmo-; ŠEŠTADIENĮ, 1:15—-2:15 P. M. 
nes”. Morgan sakė: “Aš 1230 KILOCYCLES —WESX ,SALĖM, MASS.
tikiu, kad jie turi planą/ 
tikrą planą išvykti iš Eu-į 

i ropos.”
Gen. MacArthur išstudi-

nutarimus, kaip jie buvo 
paskelbti spaudoje, ir jis 
mano, kad dabartiniu lai
ku neparanku pervesti o- 
kupuotos Japonijos valdy
mą keturių valstybių tary
bai.

Italai Reikalauja Duonas 
Ir Darbo

sausioFlorence, Italija,
3 — Tūkstančiai italų be
darbių parodavo Florence 
gatvėse reikalaudami duo
nos ir darbo.

šeštadienį, sausio 5 d., 1946 m., 1:15 vai. po pietų 
įvyks Lietuvių Darbininkų Radio programa. Lietuviš
kos liaudies dainos, muzika, pranešimai ir sveikinimai 
plauks oro bangomis iš WESX stoties, Salėm, Mass., 
per visą valandą.

Prašome pasukti savo radio rodyklę ant 1230 kilo
cycles ir klausytis lietuvių radio programos.

Visus pranešimus, sveikinimus ir skelbimus siųs
kite arba asmeniai priduokite šiuo adresu:

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

Telephonai:—SOUth Boston 2680 arba NORwood 1MB
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Užsimušė J. V Generolas
I
I

ologiją ir raštus kaip tik dvasiniais 
pasibaigė karas.

I

Hirohito Priimsiąs 
Krikščionybę

Iš Maskvos Grižo 
Kun. Braun

Valstybės Vadai Remia 
Tobino Planę

Boston, Mass. — Massa 
chusetts valstybės guber- j 
na torius Maurice J. Tobin,; 
pradedant Naujus Metus,! 
pasakė Kongresui kalbą, 

Į kurioj išdėstė planą kas 
'turi būti padaryta, ypač 
į statyboje.
Į Gub. Tobin pasiūlė, kad 

vo Amerikiečius katalikus į Logan Intemational Air-
> reikalais. Jis port ir kiti didesni staty-Į 

buvo vienintelis laisvas tm>; Riu. atimti!
katalikų kunigas Rusijoje, 

Knnfwnriiji Dėl AKiantu nes RusiJos bol§evikai, no-
RUIiiciCIIUJO IICI Alljalių trėdami palaikyti gerus

H'ashington, D. C., sau
sio 3 — Kartu su Jung. 
Valstybių valstybės sekre
torium James Byrnes grį
žo iš Maskvos (Rusijos) 
kun. Leopold Braun, išbu
vęs ten 12 metų.

Kun. Leopold Braun bū-

Tokio, Japonija — Impe
ratoriško Universi t e t o 
naujas prezidentas Shige- 
ru Nambara pranašauja, 
kad Japonijos imperato
rius Hirohito “artimoje a- 
teityje” priimsiąs Krikš
čionybę.

Jis sako, kad Hirohito dam.as Maskvoje ,aPta™a.'! 
studijuojąs krikščionių te-

Kariuomenės Sudarymo santykius su jung. valsty- 
----------- bėmis, nedrįso persekioti

VVashington, D. C. —Sau- šio krašto piliečio kunigo, 
šio mėnesio pradžioje į-. Kun. Braun paliko savo 
vyks Londone Jung. Vals- vietoj kun. George La- 
tybių, Didžiosios Britani- berq. Tačiau kun. Braun, 
jos, Prancūzijos, Rusijos pailsėjęs, tikisi grįžti at- 
ir Kinijos karo vadų pasi- gal į Maskvą, 
tarimas dėl alijantų ka
riuomenės sudarymo.

Tos konferencijos pirmo
je sesijoje vadovaus J. V. 
valstybės sekretorius Ja
mes F. Byrnes. Karo vadų, 
konferencijoj Jung. Vals- ■

Kazlauskas Pripažintas
Geriausiu taktikų Orange 

Bowl

Miami, Fla., sausio 3 — 
tybes atstovaus generolas Stan Koslowski, Holy 
George C. Kenney, gen. Į Cross football žaidikas, 
Matthew B. Ridgway ir pripažintas geriausiu žai- 
adm. Richmond K. Turner.' diku, kada jis žaidė Naujų 

___________ Metų dienoje Orange Bowl 
Icnaniia I aikici Hrifraliimn i football žaidime tarp Holy nfmja uikcsi nenraiumu |Cross ir Miami universite-

Madridas, Ispanija - Pažymėti„a> kad 
Šiomis dienomis Ispanijos football ratelio žaidiku 
ministerių kabinetas Pada- taip pat buvo lietuvis Ma. 
re viešą pareiškimą, kad
Ispanija karo metu laikėsi 
griežto neitralumo. Iš to 
daroma išvada, kad Ispa
nijos valdžia atsako į 
Prancūzijos pasiūlymą A- 
merikai ir Anglijai nu
traukti ryšius su Ispanija.

Kad Ispanija laikėsi nei
tralumo, tai įrodo net ir 
tuo, kad ji neleido Vokie
tijos armijai pereiti per
jos žemę ir pulti alijantus.

Prieš Ispaniją daugiau
sia šėlsta Rusijos komisa
rai. Kaip žinoma laike ci
vilio karo Ispanijoj raudo
nuosius rėmė Rusija. Rau
donieji pralaimėjo. Todėl 
dabar ir griežia dantis, 
kad atkeršytų.

Pakorė Už Išdavystę

Londonas, sausio 3 — 
Šiandien pakorė William 
Joyce “Lord Haw Haw”, 
kuris buvo nuteistas mir
ties bausme už išdavystę. 
Jis karo metu buvo Vokie
tijos nacių propagandistu 
ir per radio skelbdavo na
cių žinias.

bos darbai turi būti atimti 
iš Public Works Commr. 
Herman A. MacDonald ir 
Statė Department of Pub
lic Workes turi būti peror
ganizuotas. j

Valstybės vadai tokiam! 
gub. Tobin planui nuošir-' 
džiai pritaria.

Vienna, Australija — 
Jung. Valstybių Maj. Gen. 
Donald W. Brann iš San* 
Antonio, Texas, bemedžio-i 
damas nukrito nuo kalno ir! 

' užsimušė.
Brann buvo J. V. karo 

jėgų Austrijoj komandie- 
riaus pavaduotoju.

Holy Cross ratelis pra
laimėjo, bet garbingai.

Sunkumai Atvažiuoti J USA
_________________________

Lisabona (LAIC) — Mū
sų korespondentas iš Por
tugalijos praneša, kad Li
sabonoje vietos laivuose 
yra užimtos dviems mėne
siams pirmyn. Apie 700 
žmonių laukia eilės skristi 
lėktuvu.

Padangų Bufinurinar 
Atšauktas

sau-H'ashington, D. C., 
šio 3 — OPA atšaukė pa
dangų (tires) racioną vi- 
mą nuo sausio 1 d. Dabar 

i pirkti padangas 
automobiliams be valdžios 
certifikato. Tačiau kol kas 
yra padangų trūkumas.

Atšaukus padangų ra- 
cionavimą, beliko tik cuk
rus racionavimo sąraše.

Gimęs Kūdikis Su Dviem 
Galvom

Birmingham, Anglija, 
sausio 3 — Sakoma, kad 
gimė mergaitė su dviem 
galvom. Tėvas esąs Ame
rikos kareivis, o motina 
anglikone 21 metų am
žiaus. Tėvas esąs jau nuo 
liepos mėnesio Amerikoje.

Gydytojai abejoja, kad 
kūdikis gyvens.

!

, .... .X g;:.:. o
Sprogusios atominės bombos ant Nagasaki, 

Japonijoje, vaizdas. Dūmai pakilę virš debesų, 
apie 20,000 pėdų aukščio. Atominė bomba priver
tė Japoniją kuogreičiausiai pasiduoti ir toji pat 
bomba, sulig amerikiečio Senatoriaus posakio, 
numetė Sovietus nuo tvoros, kuri užlipę žiūręjo, 
kaip amerikonai ir britai kaujasi japonais. Sovie
tai pamatę, kad japonai nusilpo, tada ir jie šoko, 
girdamiesi, kaip uodas ant jaučio rago — ir mes 
ariam - kariaujam — japonus sumušėm.

I

LIETUVIŲ BALSAS

Roma (LAIC) — Tokia 
antrašte pasirodė Romos 
Lietuvių draugijos “Lith
uania” įsteigtas mėnesinis 
žurnalas. Prieš akis turime 
to žurnalo pirmąjį numerį. 
Jo redakcijos žodyje, tarp 
kitko, skaitome:

MŪSŲ

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 
jokių ums abligacijų išaiškinsime visas smulk
menas. Pašaukite SOUth Boston 0379.

k Mt WASHIMGTpKĮ

STRASBOURGO LIETUVIAI 
DĖKOJA UŽ DRABUŽIUS 

I ■ I A.......................................... •

Bendrasis Amerikos Lie- pylinkėj gyvenančių lietu- 
tuvių šalpos Fondas šio-l 
mis dienomis gavo Lietu
vių Sąjungos Strasbourge 
laišką, kuriame jie dėkoja 
Amerikos lietuviams už 
aukotus drabužius ir apa
vą. Laiškas šitokio turi
nio:

“Brangūs tautiečiai,
Dėl karo ir jo sukeltų au

drų, Strasbourge ir apylin
kėse, Prancūzijoj, yra at
blokšti 150 lietuvių, jų tar
pe nemažas skaičius vaikų. 
Priversti staiga ir netikė
tai apleisti Tėvynę, daugu
mas beveik be jokio turto 
ir drabužių atsidūrė sveti
mųjų tarpe, o ką ir turėjo 
— neteko oro bombardavi
mų ar kovų metu. Likę ant 
kūno drabužiai bei apavas 
nuplyšo, sudrisko, o vaikai 
dar juos ir išaugo.

Padėtis buvo apverktina 
ir atrodė beviltiška.

Bet štai per Paryžių ga
vome Jūsų surinktus ir at
siųstus vartotus drabužius 
bei batus. Visi, kuriems tik 
jų reikėjo, buvo atitinka
mai sušelpti — aprūpinti.

Taip pat per jūsų įgalio
tinį Paryžiuje esame gavę 
pašalpos pinigais. Pagal 
kolonijos dydį ir turint 
galvoj vietinį brangumą, 
gautoji suma yra kukli, bet 
vis dėlto ne vienam ser
gančiam, bedarbiui ir sun
kiame varge kritusiam ji 
padės nors laikinai ašaras 
nušluostyti.

Šitai visa turėdami gal
voj, visų Strasbourge ir a-

vių vardu, mes reiškiame 
Jums, Gerbiama jai Fondo 
Centro Valdybai, 
Gerbiamosioms 
Valdyboms ir 
Brangiems Fondo Nariams 
savo nuoširdžiausią padė
ką už visas Jūsų didžias 
pastangas, sunkų vargą, 
rūpestį suorganizuojant, 
surenkant, sutvarkant ir 
persiunčiant daiktines au
kas bei surandant ir sutel
kiant lėšas vargšams nuo 
karo ir jo padarinių nu- 
kentėjusiems lietuviams 
šelpti, kuo ir mums teko 
malonė pasinaudoti.

Kartu mes prašytume 
perduoti visiems mūsų 
Broliams ir Sesutėms A- 
merikos Lietuviams mūsų 
giliausius padėkos žodžius 
už tai, kad jie taip gausiai, 
kuo tik galėdami, aukojo ir 
tuo tiek daug padėjo kaip 
mums, taip ir tūkstan
čiams kitų kenčiančių lie
tuvių, likimo žiauriai iš
mėtytų po visus pasaulio 
kraštus.

Lietuvių Sąjunga 
Strasbourge”.

visoms 
Skyrių 

visiems

įsakė Uždaryti Ambasada 
Vatikane

Roma — Japonijos am
basada Vatikane praneša, 
kad ji gavo Japonijos val
džios įsakymą šbspenduoti 
visus diplomatinius santy
kius su Vatikanu, o tik pil
dyti Gen. MacArthur įsa
kymus.

“Lietuvių Tautos idealas 
— būti Nepriklausoma 
Valstybė, o jos tradicija— 
ištikimybė krikščionybės 
principams. Tad ir ^Lietu
vių Balsas” nėra nei politi
nis nei religinis, o tik lietu
viškas laikraštis, atvaiz
duojąs nepriklausomybės 
laikais išaugusio lietuvio 
dvasią, besireiškiančios 
tautinėmis formomis su 
religiniu turiniu.”

Žurnalas leidžiamas apo- 
lografo pagalba ir sudaro 
16 puslapių.

Be kelių skoningai pa
rinktų eilėraščių (Mairo
nio, Mykolaičio - Putino, 
Kėkšto) ir vedamojo, pir
majame numeryje ištisai 
paduotas š. m. liepos mė
nesyje Romoje Arkivysku
po A. Aratos lietuvių kolo
nijai pasakytas pamoks
las,, paminėta rugsėjo 8 d. 
ir paduotas pluoštas žinių 
tiek iš Lietuvos, tiek iš A- 
merikos lietuvių veiklos.

Skiltyje “Amerikos lietu
vių spauda apie lietuvių 
kovą už nepriklausomybę”, 
randame svarbesnių laik
raščių santrauką. Žurna
las biagiamas Romos lietu
vių kolonijos gyvenimo ap
žvalga ir tremtinių reikalų 
skyreliu.

S. Lozoraičio parašytą 
vedamąjį ‘Tauta Trėmime’, 
paduodame ištisai:

Lietuvos Garbė Nesutepta
Keli šimtai metų prieš 

Kristaus gimimą Atėnų 
miesto respublika prieš 
tuos savo piliečius, kurie 
buvo didžiai pavojingi jos 
saugumui, galėjo griebtis 
taip vadinamojo ostrakiz
mo, tai yra, ištrėmimo tam 
tikram laikui už respubli
kos sienų. Tai buvo anais 
laikais viena sunkiausių 
bausmių, kuri tegalėjo būti 
pavartota vieną kartą į 
metus ir tik visuotino pi
liečių susirinkimo sprendi
mu. Ištremtasis nenusto-

davo teisių į savo turtą ir tautų žmonių, kuriems tik- 
jam buvo taikoma Atėnų rai yra sugrįžusi taika, ra- 
įstatymų globa. Taigi, mumas, darbas. Šituo sa-
prieš daugiau kaip 2000 vo keliu eidami, mes gali- 
metų Atėnų demokratijoj me ateiti į kraštus, kurie 
buvo tremiami tiktai žino- vėl yra nepriklausomi, ku- 
nės sunkiai nusikaltę savo rių prezidentai ar karaliai 
kraštui, bet net ir jiems užsienio yra pripažįstami, 
bausmė buvo vykdoma, kurių ministeriai ir dele- 
kaip matome žmoniškai, gatai važiuoja į tarptauti- 
tokiu būdu, kad nebūtų su-nes konferencijas. Tuo ke- 
naikinta jų egzistencija, liu mums neretai teks pra- 

Šiandien, kada visai eilei eiti vakare pro apšviestus 
Europos valstybių yra pri-į svetimus langus, už kurių 
mesta santvarka, kurią kai 
kas mėgina vadinti “prog
resyvine demokratija”, iš
trėmime yra dešimtys mi
lijonų žmonių ir jų tarpe 
keli šimtai tūkstančiai lie
tuvių. Dalis tų mūsų tau
tiečių yra departuota netik 
iš savo tėvų žemės, bet iš 
viso iš Europos, į privers
tinųjų darbų stovyklas, 
prie Ledynuotojo Vande
nyno ar ties Kinijos siena. 
Juos paėmė iš namų naktį 
slapčia pagal moksliškai 
paruoštą planą, tikrą žmo
nių medžioklės planą, ir ne 
už tai, kad jie būtų pavo
jingi savo valstybės— Lie
tuvos Valstybės — saugu
mui, ar šiaip Lietuvai nu
sikaltę, bet todėl, kad jie 
buvo dori savo krašto pi- 
lieciai.

Kita, žymi mūsų Tautos 
dalis, atsidūrusi ištrėmi
me, buvo priversta — ap
leisti savo kraštą, ir ieško
ti prieglaudos anglų ir a- 
merikiečių užimtose srity
se, nes tik tuo būdu galėjo 
išvengti deportavimo ar 
kitos staigesnės mirties 
rūšies. Tie pabėgėliai ne
gali grįžti Lietuvon iki ji 
nėra laisva ir pačių lietu
vių valdoma. Jie negali 
grįžti ne todėl, kad būtų 
piktadariai, bet kaip tik 
dėlto, kad yra ištikimi Die
vo ir savo krašto įstaty
mams. O tokia ištikimybė 
šiandien kai kieno yra lai
koma baustinu dalyku, 
kaip baustina yra laikoma 
ir paprasta neprogresyvinė 
logika, pagal kurią oku
pantas palieka okupantu, 
kad ir kokių obalsių var
dan okupaciją vykdytų ir 
teisę laužytų. Ta pačia lo
gika eidama, Europa prie
šinosi hitlerininkams, ku
rie taip laukė sutarties ir 
pavergdavo laisvas tautas 
taip pat kažkokio teisingu
mo ir kažkokios pažangos 
vardan. Ir dėl tos pačios 
logikos hitlerininkų Rei
chas šiandieną gulis griu- i kurioje brutališkai puolė 
vėsiuose. | Lietuvą, anuo metu vienin-

Padėtis, kurioje yra lie- tėlę valstybę, kuri drįso 
tuvių tauta, yra juodą, priešintis nacijonalsocia- 
kruvina dėmė ant žmonijos listų ir iš viso vokiečių ek- 
sąžinės ir garbės. Ta aplin- spansijai, Lietuvos delega- 
kybė, kad mūsų byla daž- tas Tautų Sąj u n g o j e, 
nai yra apsupta tylos, to kreipdamasis į visą civili- 
dalyko nepakeičia, bet jį į- zuotą pasaulį, atrėmė to 
rodo — kad Lietuvos ir lie- barbaro pramanytus kalti- 
tuvių likimas yra gėdinga 
dėmė.

Lietuvių tremtinių ke
lias yra sunkus ir, gal būt, 
ilgas, šitame vargo, bado 
ir ašarų kelyje mes vis 
dažniau sutinkame kitų

matysime kokią šeimą su
sirinkusią savo bute prie 
savo lempos taip, kaip mes 
esame sėdėję tyliais žie
mos vakarais mūsų na
muose prie mūsų lempų 
mūsų Lietuvoje. Ir mūsų 
širdį gali apimti liūdesio 
bei kartumo jausmas. Tas 
jausmas turi apimti mūsų 
širdį, nes žmogaus širdies 
kentėjimui yra ribos, o tos 
ribos lietuviams jau senai 
peržengtos.

Vieno tačiau jausmo nie
kados neturi būti mūsų 
širdyje: kad mes esame 
kuo nors menkesni, mažiau 
garbingi už tuos, kurie tu
ri savo imperatorius ar 
prezidentus, savo namus ir 
savo gyvenimą. Mes turi
me teisę eiti pakelta galva 
ir žiūrėti tiesiai į akis bet 
kam, kiekvienam, kurs 
grįžta iš San Francisco, 
kur mūsų nebuvo, ar kurs 
važiuoja į kitą kurią kon
ferenciją, kur mūsų nebus. 
Mes galime eiti pakelta 
galva, nes mūsų garbė — 
valstybinė, tautinė, asme
ninė — nesutepta. Tame, 
kas įvyko Europoj, kas iš
tiko Lietuvą, kas tebevyk
sta Europoje, toje bangoje 
neteisėtumo, melo, ciniz
mo ir nežmoniškumo, kuri 
gręsia paskandinti Europą 
su jos doros sąvokomis ir 
paskutinėmis sveiko proto 
liekanomis — yra daug 
kieno kaltės, bet nėra nei 
Lietuvos Valstybės, nei 
lietuvių tautos kaltės. Ir 
kiekvienas mūsų tremti
nys turėjo apleisti savo 
kraštą bei savo namus dėl
to, kad yra garbingas pi
lietis ir europietis, o to
kiems “progresyvinėje de
mokratijoje” nėra vietos 
nei gyvenimo.

Bet ateis laikas, kad mes 
vėl turėsime savo vietą ir 
savo gyvenimą!

1935 metų rudenį, kai 
Klaipėdos rinkimų išvaka
rėse Hitleris pasakė kalbą,

nimus ir savo kalbą užbai
gė pareikšdamas, jog ‘Lie
tuvos garbė yra nepalies
ta!’

Taip yra ir šiandien. O 
Hitleris, guli po Berlyno 
griuvėsiais.

t

Užsisakykite Toniko Pas Mus
Pristatom geriausį toniką 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir visokiems 

Parengimams.
Kainos prieinamos.

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

Tel. Dedham 1304-W ..........
PRANAS GERULSKIS, N amų T ei. Dedham 1301-R
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Dideliu nuliūdimu tenka pažymėti kun. J. Židana- 
vičiaus mirtį. Nors mirė jau susilaukęs žilos senatvės 
(79 metų), jau atšventęs auksinį kunigystės jubiliejuj 
ir palikęs didingą nuveiktų darbų paminklą bažnytinėj 
ir tautinėj dirvoj, vis dėlto labai gaila, kad toks dvasi
nis pajėgūnas įteikė Dievuliui savo rezignaciją ir nu
vyko i amžiną poilsį.

Kun. židanavičius vienas iš pirmųjų mūsų atėjū- 
nų-nionierių, atvykęs i Ameriką 1904 m. ir kaip tik pa
taikę? i auksinį mūsų išeiviios amžių — Kaupų, Staniu- 
kynų, Miluku, Šedvydžių, Kaulakių, Kuru laikotarpį. 
Jis, esmėje tikras lietuvis, Seirijų miestely gimęs, buvo gaj nxuo bolševikų,

Nearty 1M3M389 Americans 
Wfll haveccca m* heard Greer 
Oan— (akavę) voiee the appeal 
•f the Motin Pietore Industry’s 
March of Dimes committee by 
January 31, when the drive for 
fands with vrhich to fight infan- 
tile paralysis is seheduled to end. 
The appeal is snonsored by the 
National Fountation for Infantile 
Paralysis.

' senai Kompteno stovykloje 
nuotikis, kad rusai - uk
rainiečiai, kuomet atvyko 
rusų - bolševikų mašinos 
juos vežtis į tėvynę, tai 
pa* ys save žudėsi pasikar
dami, užsinuodydami arba 
šokdami iš 3-4-to aukšto 
per langus, kad tik nepa
pulti į tą nelemtą “tvynę”. 
Buvo ir tokių atsitikimi’, 
kad prie rusų sienos t. y. 
prie sienos, kur bolševikų 
yra užimtos sritys, gyveno 
kaimuose ir kai kokia lie
tuvių šeima, tai bolševikai 

; sužinoję apie tokius sve- 
'timšalius per vokiečių kai
mo burmistrus, naktį su 
sunkvežimiais atvažiuoja 
ir prievarta išvagia tuos 
žmones išsiveždami į Rusi
ją. Lietuvos miškai pilni 
partizanų ir tik miestuose 

, o kai
muose Lietuvos partizanai

Bambergas, Bavarijoje, 
1945 m. spalių mėn. 12 d.
Pas mus dabar Vokieti

joje visokiausių kalbų apie 
Lietuvos ateitį girdisi ir 
Amerikos karo vadovybė 
mums tikro dar nieko nėra 
pasakiusi apie grįžimą į tė
vynę, bet prievartą nieko 
neverčia7 grįžti į tėvynę. 
Yra pas mus atbėgusių at- 

, grąži
nant juos į “Tėvynę”. Pa
sak jų, tai bolševikai suda
lę grupę išveža iš Ameri- 
:iečiu užimtos srities ir tik 

pervažiavus į bolševikų 
sritį, tuojau bolševikų ka
riuomenės pareigūnai api- je esančius pabėgėlius. La- 
plėšia, atimdami laikro- bai ir mums nuostabu, kad _ _
džius, žiedus, geresnius rū- tekią garsią propagandą komunistų valdžia 
bus ir daiktus. Apčystinę bolševikai vesdami, savo muose Lietuvos PjL 
kain reikia, veža į Liubli- tikrus piliečius gaudyte. valdo Kaip dabar girdėti, 
na, į Minską, arba Kijevą, gaudo visoje Vokietijoje ir ^ai karui pasihaigus part'- 
į lagerius, kur pravedama prievarta po priežiūrai ^“ zanams pasunkėjo gyveni

mas, nes bolševikų kariuo
menės daliniai miškus nuo 
partizanų pradėjo valyti.

vis dėlto kiek apdulkėjęs lenkuojančia įtaka, kurios 
. negalėio išvengti, besimokydamas Suvalkų gimnazijoj 
i ir Plo '’ r- Serrrnariįoi. Bet ta įtaka tik tiek tereiškė, 
i kiek r žde^^usieji žarijas pelenai: pūstelėjo lietuvybės 
■vėjelis ir žariics pilnu kaitrumu sužėrėjo. Keisti tai 
įbuvo laibai: Lietuvos inteligentai sulietuvėdavo — A- 

Šv. Tėvas Pijus XII paskyrė 32 naujus kardinolus, merikoj! Ne visi, žinoma. Jų dauguma jau atsinešė lie- 
tarp kurių yra keturi amerikiečiai: Arkivyskupas tuvvb’s dvasia, kurią čia laisvoj dirvoj pilnai išugdė. 
Francis J. Spellman iš New Yorko, Ark. Edward Moo- Bet buvo ir tokiu, kurie tik Amerikoj lietuviais esą pa- 
ney iš Detroit, Ark. Samuel A. Stritch iš Chicago ir sijuto. Ir kun. Židanavičius, likimo į Lenkiją nustūm- 
Ark. John J. Glennon iš St. Louis. Pridėjus dar tebesan- tas ir ten besidarbuojąs, Amerikoj atrado savo esmę ir 
tį Philadelphijos Kardinolą Dennis J. Dougherty, Jung- savo vertę. O jo vertė buvo didelė. Jis turėjo stambų ra
tinės Valstybės turės penkis Bažnyčios Kunigaikščius, šytojo talentą ne tik prozoje, bet ir poezijoj, daugiau- 
Ir kitos katalikų šalys nepamirštos. Paskirtieji 32 su- šiai dramos srity. Serijų Juozo kūriniai plačiai žinomi. ■ kvota ir sulig tai kvotai delio sargybinių skaičiaus 
daro pilną Kardinolų Kolegijos sąstatą — 70. Amerika Jo dramos ir komedijos buvo vaidinamos visose stam-1skiriami: l-“v Sibir, 2-v varu verčia grįžti į raudo- 
džiūgauja, nes toks ryškus mūsų šalies atžymėjimas besniose kolonijose. Autorius turi įgimtą dramatizavi- tiurmu ir 3-ti į amžiną at-nąjį rojų; ir pas mus daž- 
parodo, kad Jung. Valstybių katalikija aukštai stovi mo dovaną. Veiksmo užuomazga, išsivystymas ir išsi- ; 
Vatikano akyse. Ir iš tiesų, mūsų Episkopatas, eilinė rišimas lengvai ir natūraliai susiderina. Jokio sunkiai 
dvasiški ja ir katalikiškoji visuomenė parodo daug svei- išspausto dirbtinumo nesimato, viskas plaukia laisva, 
kos dvasinės veiklos šiais sunkių sukrėtimų, skriaudų, lengvute srove, tarsi autoriui nėkiek netenka įsitempti, 
melų ir nelaimių laikais. Ypač katalikų spauda, drąsiu Skaitant junti, kad čia esama tikro talento. Netenka 
teisybės skelbimu, sudaro vienintelį teisingą šių dienų ginčytį, kad kun. Židanavičius daug įnešė į mūsų litera- 
politikos veidrodį Kad ir nukenčia dėl tiesos, bet melo tūros lobyną. Nepamiršo ir dvasinės srities. Savo stam- 
vis tiek vengia ir pasaulio cezariams batų nelaižo. Vi- bioje, Kaune spausdintoje knygoje “Tikėjimo Skydas” 
suomet taip buvo ir bus. Smarki Bažnyčios priešų ak- jis surinko ištisą sandėlį įvairių priemonių tikėjimui 
ei ja iššaukia energingą reakciją, kitais žodžiais, puoli- nuodugniai pažinti, sustiprinti ir nuo priešų puolimo 
mas puolimu atremiama, nes vien apsigynimo nebeuž- apginti. Tos knygos įvade jis šitaip jos tikslą išdėsti: 
tenka. Karo veiksmuose geriausiu apsigynimu skaito- “Sunku ginti tikėjimą ir kylančias abejones pašalinti, 
ma ataka bei atsuktas puolimas. Kas puola, tas pasi- jeigu jo pamatinių tiesų nepažįstame. Jas nuodugniai 
griebia inicijatyvą bei vadovaujančią rolę. Tuomet jau supratę, duosime protui tvirtą pamatą. Jeigu tikime, 
priešininkas priverstas gintis ir spėlioti, ką darys puo- žinosime, kodėl taip tikime. Tuomet ir vyliūgingiausi 
likas ir kokie jo strateginiai planai. Kas turi inicijaty- priekaištai, jeigu jų net negalėtume išaiškinti, mūsų 
vą, tas žygiuoja į pergalę. pi-s-*s 11

Visai panašu ir dvasinėj kovoj, kuri dabar atkak
liai verda visame pasauly tarp krikščioniškos Civiliza
cijos ir laukinio barbarizmo. Civilizacijos pusėje kata
likai sudaro patį branduolį. Jie, palyginti, ir skaitliu-i 
giausi, ir geriausiai organizuoti. Jiems nereikia mitin
guose rinktis savo vadų, nė drebėti dėl jų sumanumo ar. 
ištikimybės. Jie turi savo vadus, seniai, seniai paties jaį skelbia žūtbūtinę kovą. Iš pašaknų griaudami šimt- 
Kristaus užgirtus Bažnyčios vyriausią Galvą ir jos mečiais sukurtą civilizacijos lobyną, aklieji ir atkak- 
padėjėjus Kardinolus r Vyskupus Tie vadai neišduos Ueji marksistai kad civilizacijos laimėjimų kalti-1 _ „„„ .. _____  „„____________
*£ ne®uve^žl°s.'.J,į 'sUkmybė patikrinta. Jie Bazny-;ninkg yra Katalikų Bažnyčia. Ir ne tik civilizacijos kū-'ma sakyti, kad jis tų parapiją įkūrė, išugdė - ir valdė 
cios Kunigaikščiai. Is jų tarpo renkami Popiežiai. į rėja, bet ir lopšys tikėjimo ir dorovės principų, kurių daugiau kaip 40 metų. Tokių ilgamečių klebonų mūsų

Dvasinį Bažnyčios pajėgumą labai gerai supranta žmonijos išsigimėliai negali pakęsti. Tad prieš katali- išeivijoj kaip ir nesigirdi. Iš viso, tai buvo vienas gar- 
jos priešai. Išoriniai jie gali iš jos tyčiotis, šaipytis, kiją atkreipia didžiausius savo smūgius. Bet ir Bažny-bingiausių išeivijos vadų. Didžiausia jo širdgėla, kad 
pranašauti jos greitą susmukimą ir galutinį išnykimą,' čios Galva nesnaudžia. Jis siunčia į visą pasaulį savo keliaudamas į amžinybę paliko Lietuvą nelaisvėj ir ne- 
bet tikrenybėje — savo širdyje ir privatiniuose pasita- ištikimiausius kunigaikščius — kardinolus, kad paska- laimėj paskendusią.
rimuose — visi karingai nusiteikusieji bedieviai Kata- tintų ir vestų katalikus į energingą dvasinį antpuolį,! Labai pageidaujama, kad tokio vyro gyvenimą 
likų Bažnyčią skaito pavojingiausiu savo priešu ir nu- kurs geriausia užtikrina pilną tiesos ir teisingumo lai-.plačiau kas aprašytų. Bet tam jau reikia Antano Vai- 
junta, kad iš jos rankų jiems patiems teks žūti. Todėl mėjimą. K.Įčiulaičio plunksnos. K.

Bažnyčios Kunigaikščiai

ilsį. Tokius dalykus paša- nai bolševikų _ politrukai jęad net per trumpų bangų 

tį iš buto pavagia jiems ne- pagelbos ir Vokietijoje 
pakenčiamus asmenis ir gyveną lietuviai su ultra-

vogte nuo gatvės arba nak-

j tikėjimo nenusilpnins. Todėl šiame “Skyde” yra išdės
tyti Kristaus tikėjimo mokslo pamatai. Be to, gana 
smulkiai išdėstyti tie dalykai, kuriems daugiausia da
iroms priekaištų, pavyzdžiui: apie evoliuciją? žmogaus 
kilmę, sielos nemirtingumą, stebuklų galimumą, Po
piežiaus primatą ir tt... Budėkime, ginkime save ir lie
tuvius brolius. Tikėjimo priešai veikia. Negalima šal-

koja įvairių tautų žmonės, 
kuriems pasisekė laimin
gai pasprukti iš Stalino ro- 
jaus ir pasiekti Vokietijo-lveža į savo rojų. Buvo ne-Rangomis pagavo ir pa
tai į tą viską, kas dedasi, žiūrėti. Ruoškime Kristaus 
mokslo gynėjų ko didžiausią armiją!”

Iš to matome, kaip jam rūpėjo žmonių sielų išga
nymas.

Greta dvasinio uolumo kun. židanavičius pasižy
mėjo karštu patriotizmu. Jis nuolatos čiupinėjo Lietu
vos gyvenimo pulsą, džiaugėsi jos laimėjimais ir sielo
josi dėl jos vargų. Gal dabartinė Lietuvos nelaimė pri
sidėjo prie jo mirties. Kaip didelis buvo jo lietuvišku
mas, liūdyja šits charakteringas jo poelgis. Duodamas * r
kokius užsakymus angliškoms firmoms, jis rašydavo Amerikos kariuomenė‘kiek 
lietuviškai. Jei, girdi, jie nori lietuviškos duonos para- galėdami visapusiškai šel- 
gauti, tepasirupina suprasti musų kalbą. Anglai ko Di 
puikiausiai pasirūpindavo ir laukdavo daugiau tokių 
užsakymų. Kun. Židanavičius ypatingai įvertindavo 
raštus ir raštininkus. Jo manymu, žmogus nieko savo 
gyvenime neparašęs lyg ir tuščiai būtų pasaulyje gyve
nęs.

Bažnytinių atžvilgiu, kun. Židanavičius buvo uo- 
! lūs, išmintingas ir taktingas dvasios vadas. Amsterda
me kaip pradėjo, taip ir iki mirties išklebonavo. Gali-

siųstuvą partizanų šauks-

į gauna. Apie Lietuvos gy- 
'venimą, tai girdėti bolševi- 
ikų siautėjimai ir nekaltų 
žmonių žudynės bei trėmi
mai į Sibirą. Mes esantieji 
lietuviai Vokietijoje visi 
kaip vienas nusistatę pas 
raudonuosius budelius ne
važiuoti ir dabar mumis 
rūpinasi amerikiečių tarp- 

Į tautinė įsteigta UNRRA ir

pia. Tarptautinis Raudo
nasis Kryžius dar kol kas 
nieko mums neoadėjo. Ką 
dabar, apie tokį neaiškų 
gyvenimą nieko negalime 
ką daugiau pasakyti, tik 
kad nei sotus nei alkanas, 
nei nuogas nei apsirengęs, 
vienu žodžiu prasme, tai 
mūsų padėtis be aiškaus 
rytojaus. Jeigu jau neatei
tų galimybė sugrįžti į Lie
tuvą, tai teks emigruoti, 
bet kur, tai dar nenusista- 
tėme, pagyvensime ir pa
matysime ką privalome 
daryti.

Jonas K mitas.

VYTIS ir ERELIS
APYSAKA

XIX.

Nelaisvėje
Birutė pažvelgė į jį su pasigerėjimu.

— Tamsta turi būti antžmogis. Bent kapi
tonas von der Goltz taip sako. O jis be reikalo 
nepagirs. Toks neprieinamai šiurkštus, be
veik žiaurus. Bet — atsidūsėjo slaugė — ka
ro metu visi žmonės turi būti žiaurūs. Aš ne
suprantu, kaip žmonės gali kits kitą žudyti. 
Tamstai ir gi turėjo būti sunku nukauti varg
šą Fritzą.
— O, visai ne. Tai paprasčiausias lietuviškas 

vikrumas.
— Tamsta turi būti labai vikrus. Bet aš ne 

apie tai kalbu. Aš nesuprantu, kaip galima 
ramia sąžine nudurti savo artimą.
— Bet jisai buvo užsimojęs nukirsti man 

galvą. Čia buvo paprasčiausias savo gyvybės 
apgynimas. Jei vieną sekundę būčiau pavė
lavęs, tai ne Fritzas, bet aš būčiau buvęs nu
kautas.

Slaugė sudrebėjo.
— O, kaip baisu!
— Taip, karas tai baisi nežmoniška skerdy- 

nė.
Ir pats Andrius sudrebėjo, atsiminęs pasi

baisėtinus įvykius ties Soldau. Birutė pilnai 
su tuo sutiko. Taip, karas tai baisi, žiauri ne
laimė. Tiek jaunų, sveikų vyrų žūva ir kam? 
Kokia iš to nauda? Tie vyrai, iš tiesų, atrodo

neturį nei širdies, nei proto, kad kits kitą be
reikalingai žudo. Juk galėtų žmoniškai pasi
tarti ir visus nesusipratimus taikos keliu iš
spręsti. Gi dabar kits kitą ar nukauna, ar 
taip sužaloja, kad kiti sužeistieji nė į žmones 
nepanašūs. Moterys taip nesielgtų. Gaila 
Fritzo, nes jis vokiečių kareivis, bet jeigu jo 
vietoj būtų nukautas šis jaunas lietuvis...

Birutė nenorėjo įsivaizduoti tokios gali
mybės. Jai pačiai buvo keista, kad ji, vokie
čių armijos slaugė, užjaučia ne nukautam 
vokiečiui, bet sužeistam lietuviui.

♦ ♦ ♦

Andriui pagaliau buvo leista išeiti kieman 
tyru oru pakvėpuoti. Vieną kartą besivaikšti- 
nėdamas, jis pamatė bešlubčiojantį belaisvį, 
kurio veidas ir eisena buvo jam lyg pažįsta
mi. Priėjęs arčiau ir įsižiūrėjęs, Andrius net 
pašoko iš nuostabos.
— Pilvutis! Kaip tu čia pakliuvai?!

Taip, tai buvo Pilvutis, tas pats, kurs tuo
met revoliucijonierių mitinge užtarinėjo And
rių ir skaudžiai pašiepė Michailovą. Buvusis 
eseras dar daugiau suliesėjo. Atrodė kaip 
koks vėjo pučiamas baduolis. Ir jo ūpas, ma
tyt, buvo ne per geriausias, nes tik skersomis 
į Andrių pažiūrėjo. Iš pradžių norėjo apsi
mesti nepažįstąs, bet staiga pakeitė savo 
mintį ir kiek šyptelėjęs atsakė:
— Tas pats, drauguti, tas pats. Kaip gi tau 

patinka buržujų nelaisvė? A! — matyt, kad 
tave čia gerai maitina ir kas nors paglosto. 
Susilaižęs kaip ponaitis. Aš taip ir nujutau, 
kad tu buržujiškas didvyris. Į šnipus gal pa
sisiūlei, kad vokiečiai tave lepina?
— Kaip tik priešingai. Aš jiems žalos pridir

bau. Nudūriau vieną vokietį. Ir jie tai žino.
Pilvutis su panieka į jį pažiūrėjo.

— Taip ir yr. Buržujiškas didvyris. Eina 
pirmyn, akis užsimerkęs ir mostaguoja durk
lu. Buržujiškų romanų prisiskaitęs. Kaip gi 
tau negėda nudurti darbininką!
— Bet tas darbininkas buvo užsimojęs man 

galvą nukirsti. Ar man galas, ar jam. Pama
niau, verčiau tegu bus jam.

Pilvutis kiek patylėjo. Pagaliau numojo 
ranka.
— Tiesa pasakius, ir vokiečiai tokios pat 

buržuiškos kiaulės. Gal ir gerai, kad vieną 
paskerdei. Tačiau visų neišskersi. Jų milijo
nai. Ir visi kvaili kaip čebatai. Vieton sukelti 
revoliuciją, jie, besmegeniai, guldo galvas už 
savo Vaterlandą. Avinai!
— Bet kaip gi sukelsi revoliuciją, kad karo 

disciplina baudžia mirtimi už mažiausią ne
klusnumą?
— Aš nesakau, kad reikia kelti tiesioginė re

voliucija. Tas dabar neįmanoma. Bet juk yra 
tūkstančiai visokeriopo sabotažo būdų. To 
nieks nesuseks. Reikia tik geros valios ir su
sipratimo.
— Tur būt, norėjai pasakyti — blogos va

lios, — pertarė Andrius.
Pilvutis vėl su panieka į jį pažiūrėjo.

— Nepataisomas buržujus!
Prisegęs Andriui tokį nepageidaujamą ti

tulą, Pilvutis numojo ranka ir nutraukė pasi
kalbėjimą. Gaila žodžių tokiam atsilikėliui 
įtikinti. Norėjo jau sau eiti, bet Andrius jį 
sulaikė.
— Bet klausyk, Pilvutį, kaip gi pats patekai 

į tokį buržuišką malūną? Juk turėjai kovoti 
kapitalistų eilėse, kad pakliuvai į nelaisvę, ir 
dar gi esi sužeistas. Tai ne revoliucijonieriaus 
dariNUL

Pilvutis aitriai susiraukė.

— Čia, brolau, prievartos dalykas. Ne savo 
valia čia atvykau. Bet aš sunaudosiu ir šią 
situaciją. Aš pradėsiu revoliucijos propagan
dą vokiečių armijoj.

Andrius šyptelėjo.
— Negreit tu prieisi prie vokiečių kareivių 

su savo propaganda.
— Aš žinau. Tai avinų būrys. Be to, jie visai 

apjako nuo pirmųjų pasisekimų. Tačiau kiek 
palūkėjus, visa ko gali atsitikti. Vienas kitas 
pralaimėjimas, ir vokiečių akys atsidarys. 
Tada jau bus persilaužimo momentas. Reikia 
iš anksto juos prie to prirengti. Taigi matai, 
kad aš ir čia turiu savo tikslą.
— Ir aš čia ne be tikslo, — tarė Andrius.
— A! Tai tu vis dėlto revoliucijonierius! 

Duok ranką, brolau!
Ir Pilvutis karštai paspaudė* Andriui ran

ką.
— Tačiau, Pilvuti, kad neišeitų nesusiprati

mo, aš turiu pareikšti, kad mano tikslas kiek 
kitoniškesnis. Tu darbuojiesi pasaulio revo
liucijai, ar ne?

— Taip, taip! — karštai patvirtino eseras.
— Na, tai aš taip plačiai nesieksiu. Aš dirbu 

Lietuvai.
Pilvutis patrynė akis.

— Lietuvai? Ką tuo nori pasakyti?
— Tą, ką pasakiau. Lietuvai, vadingsi, Lie

tuvai atstatyti.
— Lietuvai atstatyti? Ką tai reiškia? — vis 

nesuprato Pilvutis.
— Juk aš kalbu lietuviškai. Ar gi nesupran

ti?
— žodžius suprasti suprantu, bet negaliu 

pagauti tavo idėjos.
— O ji tokia aiški. Juk Lietuva kadaise yra

{Bus daugiau)
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“Darbininko” kalendoriai 1946 metams atspaus
dinti gražūs ir laiku išsiųsti. Gerbiamieji gavėjai šiuo
mi atsidėkoja, prisiųsdami išlaidoms padengti mažės- 
nes ir didesnes aukas:
J. Šlapelis, Rochester, N. Y.........................
Amelia Krakauskas, Southbury, Conn......
Mrs. K. Dvylienė, Hartford, Conn. .........
Gabriel Glebus, Walpole, Mass.................
Peter Janukonis, Lawrence, Mass—........
Paul Sabutis, Ansonia, Conn........... . ........
F. Wolange, Lawrence, Mass......................
S. Berzinskas, Dorchester, Mass. ............
M. Tamulaitienė, So. Boston, Mass. .........
P. Tamulaitienė, So. Boston, Mass..............
Stanley Spundulis, New Britain, Conn.......
Bernardas Jurkevičius, Haverhill, Mass... 
Theresa Bakas, Hartford, Conn..................
Martha Kazemekas, Gilbertville, Mass.......
K. Ramanauskas, New Haven, Conn.........
M. Litvinas, Ansonia, Conn.........................
A. Jokūbaitis, So. Boston, Mass..................
Mrs. Peter Urban, Pittsfield, Mass...........
Joseph Manikas, Hartford, Conn.............
A. Sakievičius, Baltimore, Md....................
I. Ikasala, Brockton, Mass..........................
M. Sroga, Orange, Mass............................... 
Stanley Kerbelis, Amsterdam, N. Y...........
Mr. Williama, Nashua, N. H......................
Mrs. Mary Gilbert, So. Boston, Mass.........
V. Valatka, So. Boston, Mass......................
Paulina Zajauskienė, Quincy, Mass...........
J. Kunsevičius.............................................
Juozas Slanina, So. Boston, Mass..............
Mrs. Mary Walsh, W. Lynn, Mass..............
Lt. Comdr. Edw. A. VValiackas ................
K. Zagurskienė, Brockton, Mass.................
M. Smkaulisk, Lawrence, Mass..................
L. Valkovicius, Hudson, Mass. ................
Rev. A. Ezerskis, Wilkes-Barre, Pa..........
Simanas Razulevičius, Norwood, Mass. .. 
Mrs. P. Rosemus, Scranton, Pa..................
John J. Roman, Allston, Mass.................
Uršulė Liutkevičienė, Waterbury, Conn. .. 
Mrs. Julia Ykasala, Brockton, Mass...........
Mrs. Barbora Aleknienė, Brockton, Mass. 
Mrs. George Bomil, Lowell, Mass.............
Zasė Žukauskienė, So. Boston, Mass...........
Ona Ramanauskas, W. Hanover, Mass.......
K. Baltrukonis, Phila., Pa. ..................... ..
C. Urbonas, Providence, R. I......................
Joseph Povilonis, Hartford, Conn..............
Anastasia Zukonienė, W. Everett, Mass. .. 
Anna Kalokowsky, Dorchester, Mass........
J. Andrunas, Dorchester, Mass..................
Rev. Strimaitis, Albany, N. Y.....................
Kaz. Rusilas, Amsterdam, N. Y...............
Elz. Navickienė, Worcester, Mass..........
Rev. Mendelis, Baltimore, Md.....................
M. Wallent, Brockton, Mass. .............-....
VI. Makauskas, Millinocket, Me..................
Peter Stones, Brockton, Mass................................. 1.00
O. Vaitienė, Phila, Pa..................   50
Mrs. Alukonis, Dorchester, Mass.................................. 50
Chas. Roman, Torrington, Conn..... . ...........................50
Ant Švenčionis, Lowell, Mass. ............................ 50
K. Kaziukonis, Maynard, Mass ............................50
A. Saveikis, So. Boston. Mass .............................50
W. Bartis, Nashua, N. H............. ...............................50
M. Matulis, Torrington, Conn. .................................... 50
Mrs. C. Letusky, Lynn, Mass........ ................................50
P. Kleponis, So. Boston, Mass. .................................... 50
J. Bakunas, So. Boston, Mass. . .................................. 50
K. Bumblis, Chicago, IR............ . ...................................50

Nuoširdžiausiai dėkojame visiems mūsų rėmė
jams ir {lieteliams už jų nuošfirdžią paramą.

Darbininko” Administracija.
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BARTULICIJUS, Arno, paei
nąs iš Tauragės apskr. spėjamai 
gyvena New York City.

BRANIAUSKAITE. Ona. gi
musi 1890 m. Pa k užu km., Vi
duklės vaisė., Raseinių apskr., į 
USA emigravo prieš Did. Karą.

DUMSCHA. Ignacas, gimęs 
New Haven, Conn.. 1907 m.

DYRSE (vardas nežinomas).
GERULSKIENE, Tamašaus

kaitė. Adolfina, kilusi iš Kriau
nų km.. Ylakių valse.. Mažeikių 
apskr.. į USA emigravo prieš 
Did. Karą, spėjamai gyvena 
Boston, Mass.

GRISIENĖ. Kazimiera iš na
mų Brazauskaitė, spėjamai gy
vena Chicago, III.

GRINKEVIČIUS, Povilas, a-

DARBININKAS ’

pie 45 m. amžiaus, spėjamai gy-Įvo prieš D. Karą, spėjamai gy
vena Richmond, 1938-39 metais vena New York City. 
lankėsi Lietuvoje.

JASAITIS, Povilas,
KAVALIAUSKIENĖ, Jogmi-

__________ _ _______ , kilęs i.’naitė, Vincą, gimusi 1905 m., 
Degučių km., Naumiesčio valse.,įkilusi iš Dirvonių km., Eržvilko 

Tauragės apskr. į USA emigra-valsč., Tauragės apskr., į USA

i

emigravo po Did. Karo, VVARDAUSKIENŽ, Jasiu-
mai gyvena Chicago, III. Emilija, kilusi iš Degučių

KAZLAUSKIENE, Karaliūtė,; km., Naumiesčio vaišč., Taura- 
Marcelė, kilusi iš Briedžių km.,jgės apekr., į USA emigravo 

prieš Did. Karą, spėjamai gyve
na Chicago, IIL

PAULAUSKIS, Jonas, kilęs iš 
Grabšyčių - Dauginčių km., 
Kartenos valse., Kretingos aps., 
į USA emigravęs prieš pat Did. 
Karą. Trys jo vaikai (Jonas, O- 
na ir Olga) gimęs USA.

PETRAITYTE, Zofija, gimusi 
1907 m. Eržvilkio valšč., Taura
gės apskr., į USA emigravo po 
D. Karo, spėjamai gyvena Chi
cago, m.

PIETER, Albertas, sūnus Liu. 
dviko, kilęs iš Serijų m., Aly
taus apskr., į USA emigravo 
prieš Did. Karą.

Tęsinys 5-tame pusi.

Lukšių valsč., šakių apskr., į 
USA emigravo prieš D. Karą, 
spėjamai gyvena Chicago, III.

KROKUS (Brolelis?), Iva
nauskaitė, Ona, spėjamai gyve
na Brooklyn, N. Y.

KUPRYTE, Barbora, spėja- 
mai gyvena New York City.

LAPINSKAS, Antanas, apie 
50-60 m. amžiaus, kilęs iš Steig. 
vilių km., Žeimelio valsč., Šiau
lių apskr., spėjamai gyvena Chi
cago, m.

MOLIENE, Tamašauskaitė, 
Zofija, kilusi iš Kriaunų km., Y- 
lakių valsč., Mažeikių apskr., į 
USA emigravo prieš Did. Karą 
spėjamai gyvena Boston, Mass.

IŠPILDYTAS PASIŽADĖJIMAS

Metimam Boston Edison Company Borininlni Baporto nx 1941 metus, išleis- 
tame 1942 metų pradžioje, yra toks pasižadėjimas:

t
“Iki šis karas bus laimingai pabaigtas, mūsų ir kitų alijantu valstybių reikalai 
viršys visus kitus reikalus. Todėl, šitais nepaprastais laikais, visi jūsų Kompani
jos ištekliai, gyvybiniai ir negyvybiniai, turi būt visų pirma pašvęsti tam, kad di
dintų dideles karo pastangas. Šitaip darydami tačiau neturim be reikalo apkrauti 
dideliais sunkumais šios kompanijos kostumerių, tarnautojų ar šėrininkų. Kom
panijai atliekant pirmučiausią prievolę kraštui, neprivalo būt užmiršti ir jų reika
lai.”

Būtų galima prirašyti tomus apie tai, kaip Boston Edison 
Company pildė šitą pasižadėjimą. Per 44 karo mėnesius, 
kurie pasibaigė V-J diena, šitos Kompanijos ištekliai bu
vo “pašvęsti visų pirma tam”, kad didintų karo pastan
gas. Apie gerą Edisono patarnavimą karo metu liudija 
dėkingi mūsų kostumeriai. Gi operaciniai ekspensai — 
taksai, algos ir kuras — pabrango 40 procentų, kuomet 
pajamos pakilo tik 25 procentus. Kompanija padengė 
padidėjusias išlaidas nepakeldama kainų už elektrą.
Štai keli svarbūs punktai iš Boston Edison Company ka
ro talkos:

pradžioje pajuto darbininkų trukumą. Kompanijos per
sonalas nuo 3300 1941 m. buvo sumažintas iki 2600 pra
džioje 1945 metų. Neatsižvelgiant 600 vyrų ir moterų 
trūkumo, ši įstaiga stengėsi patenkinti visus reikalavi
mus. Šiandien iš tarnybos grįžo darban 200 vyrų ir mo
terų. Dvylika iš tarnaujančių atidavė savo gyvybę už 
šalies laisvę. Už jų didžiausį pasiaukojimą Boston Edi
son niekad negalės jiems atsidėkoti ir atsilyginti.

ATŽYMĖJI-

v

1. KOŽNAS KARO PAREIKALAVIMAS AT
LIKTAS GREITAI. Pasistatydama naujų elektrai 
gaminti įmonių, kurios buvo pradėtos dar 1939 m. Euro
pos Karui prasidedant, Boston Edison Company galėjo 
patenkinti nepaprastus karo pramonės reikalavimus. 
Tarp 1940, kuomet prasidėjo Nacionalė Apsigynimo Pro
grama, ir 1944 metų, aukščiausio karo gamybos laipsnio, 
mūsų Kompanija parduodama pramonei elektrą, imant 
kilowatt-valandom, pakilo per 100 procentų. Už tokį e- 
lektros kompanijų patarnavimą karo pramonei, aukštie
ji mūsų valdininkai yra davę du pripažinimu: “Jėgos 
niekad nestigo ir niekad ji nepavėlavo”, pasakė War Pro- 
duction Boardo pirmininkas. “Kada tik mes ręikalavom 
jėgos, mes gavom jėgą, bet ne pasiteisinimus”, pasakė 
laivyno vice-admirolas.

3. ARMIJOS IR LAIVYNO “E”
MAL Kadangi elektros įstaigos tiesioginiai karo laukui 
negamino reikmenų, todėlei jos negalėjo gauti “E” atžy- 
mėjimų. Bet 52 mūsų dideli klijantai, pasidėkojant Bos
ton Edison Companijai, gavo Armijos ir Laivyno “E” 
atžymėjimus. Atsižymėjusios įstaigos pareiškė, jei ne 
Edison jėga, jos to nebūtų atsiekusios. Kaikurie shipyar- 
dai, amunicijos fabrikai ir kitos karo išdirbystės padidi
no jėgą nuo 300 iki 500 nuošimčių kaip 1940 m., bet Bos
ton Edison viską tai atlaikė ir patenkino visus reikalavi
mus.

Japonų submarino komandierius M. Hasjhi- 
moto, kairėj, lydimas tardymui. Jis yra nuskan
dinęs Amerikos karo laivą kruiserį USS Indiajia- 
polis. Jis turės pasakyti visą skandinimo istoriją.

2. DARBININKAI PERGYVENO KARO IŠ
BANDYMĄ. Boston Edison įstaigos 638 darbininkai 
buvo išėję karo tarnybon, užtai ši įstaiga pačioje karo

4. VIEŠAS APTARNAVIMAS PADĖJO IŠPIL
DYTI KARO PROGRAMĄ. PradžiAjo 1942 m. vie
šas aptarnavimas pradėjo dirbti ranka rankon su kariuo
mene ir laivynu ir teikė jiems visas galimybes. Naujosios 
Anglijos rybose, Boston Edison organizaeijai buvo pri
pažinta pirmenybė šiame patrijotingame darbe. Naujo
sios Anglijos Viešojo Aptarnavimo įstaigų išlavinti inži
nieriai be pertraukos dirbo Armijos ir Laivyno įstai
goms, neapsakomai sutaupydami laiko, pinigų ir darbi
ninkų.

5. PASITIKĖJIMAS BOSTONO ATEITIMI. Boston Edison Kompanija turi didelį pasiti
kėjimą Bostonu ir 39 kitais miestais ir miesteliais Didžiojo Bostono apylinkėje, kuriuos tiesiogi
niai aptarnauja mūsų linijos, ši apylinkė nevien gali stoti su kitais šios šalies miestais į kompeti- 
ciją. bet ji turi galimybių daugiau progresuoti — josios nepamainoma prieplauka, strategiška ge
ografiška vieta, oro transportacijai tinkamiausia vieta, darbininkų išsilavinimas, piliečių taupu
mas, išsimokslinimui geriausios progos ir kitos naturalės progos.

Per daugelį metų Boston Edison įstaigos šėrininkai daug įvestavo ir įvestuos pasitikėdami ateiti
mi. Į penkis metus ši Kompanija planuoja išleisti $40,000,000 — padauginant elektros gaminimo 
kiekybę, pailginant elektros srovės linijas, pagaminant pasyvę elektros jėgą veikiamosios srovės 
distriktuose ir modernizavimui kitų aptarnavimo dalykų. Elektros aptarnavimas turi vadovaujan
čių rolę vaidinti, o ne sekti kitų industrijos išsivystymų. General Motors galėjo pasirinkti Framin- 
gham naują esemblinimo įstaigai vietą, dėlto, kad prieš penkius metus Boston Edison padidino 
elektros jėgos išdirbimą toje apylinkėje su 110,000 vaitų transmission linija. Tie, kurie planuoja 
industrijos išvystymą po karui, Bostonas gali žengti pirmyn su pasitikėjimu, kad elektros jėga — 
industrijos gyvybės kraujas pilniausiai aptarnaus—niekad nebus “per maža ir per vėlai”.

BOSTON EDISON COMPANY
Boston, Sausio 1, 1940 JAMES V. TON KR, Prezidentes.
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lietuvis, Aplankęs Kinų

— Iš pašauto lėktuvo i įaugsi upę. — Kinų žvejo 
laivo slepiasi nuo japonų.
— Partlsanų vaišės.

galvų. — Paslaptys japonų užfrontėje.

Patrulių laiveliai. 
Milijonas už aviatoriaus

Į

IJAPONŲ SUVIS NUMU- 1 IŠGELBSTI ŽVEJYS
ŠA MOTORUS j staiga pastebėjau, kad 

— Mūsų buvo dešimts vy-!už kokių beveik 200 jardų 
rų lėktuve B-24. Pereitų i plaukia mano guminis kel-j 
metų liepos mėn. 17 dieną!tas (raft). Priplaukiau; 
mes iš Okinavos skridome prie jo, pripūeiau (tam y-| 
virš Kinijos, bombarduoti ra specialūs prietaisai).; 
japonų aerodromą (air Dabar buvo saugiau, bet...! 
field) Ting-hay. Diena bu- greit netekau sąmonės. Kaj' 
vo debesuota ir bomboms atsibudau — pasijutau e-j 
išmesti vartojome naują sąs ištrauktas kinų žvejo.! 
“radar” aparatą, kurs Tie žvejai su savo šeimo-| 
magnetinėmis bangomis mis ir gyvena laiveliuose' 
pasako kur koks dalykas upėje. Mane išgelbėjęs ki-j 
yra. Išmėtėme bombas. Pa- nietis turėjo žmoną, seserį) 
sviręs į šalį aš žiūrėjau, i ir septynius vaikus nuo i 
kaip krinta bombos. Staiga vieno iki dešimts metų.
- japonų šūviai tiesiai pa- V£LIAVA _ išgELBĖ- -Į 
taikė į musų lęktuvą, nu-! TOJ A
mušė du motoru iš keturių! . w . .
ir benzino tankus. Jei ne-i A,s nemokėjau kalbėti ki- 
būčiau buvęs persikreipęs :]uska,> ° nesuprato
būtų nunešę mano visą'klt« kalb?-, Bet mes, avia- 
bumą, - šitaip pasakojo torlal> Pasn-
S/Sgt. Jonas Stukas, kilęs “lame tokl5 mazą vekave’ 
iš Binghamton, N. Y. Jis su Parašu.
buvo prie užpakalinio kul
kosvaidžio lėktuve, t. 
5-kias kautynių ‘straipas 
ir net septynis medalius, 
kaip-Legion of

I vėliavėlę. Kiniečiai dar su- 
i žvejojo vieną draugą ir per

į — Aš esu amerikietis, ka- 
turi riauJu ui KinW sugrą- 
;QS.»'žinsi mane, atlygins”.

■- Kinietis davė sausus dra- 
’ i bužius ir nuvežė į salą, kur 

AirMedal  ̂Asdatic 
service Medai ir kitus.

.B
i i 3

Policija saugo tūlo Manville’s rezidenciją, kai jis uždraudė laike savo 
vedybų įeiti bet kokiems laikraštininkams. Laikraštininkams buvo įdomu 
patirti, kodėl jis atidėjo savo vedybų datą.

Iždų dieną lijo per visą dieną. 
Misijonierius kun. Antanas Ma- 
žukna, Marijonas, sakė pamoks

lus lietuviškai ir angliškai per 
I visas mišias. Kalėdų dieną nė 
po pietų, nė vakare jokių pa
maldų nebuvo. Stebuklingo Me- 
dalikėlio N o venos pamaldos 
kaip Kalėdų savaitėje, taip per 
Naujus Metus buvo laikomos 
pirmadienį ir trečiadienį. Pir
moje Naujų Metų savaitėje mū
sų kunigai pranešė, kad 1946 
m. bus dedamos pastangos su
rinkti $10.000.00 Klierikų Fon
dui. kurs buvo pramintas TAI
KOS KARALIENĖS FONDAS. 
Tikslas šio fondo bus duoti vi
siems progą išreikšti savo pa
dėką Marijai už jos tarpininka
vimą. kad išmelsti pasauliui 
taiką. Yra visai tinkama, kad 
mūsų padėka už pergalę suteik
tą mūsų ginklams būtų įamžin
ta paminklu, kaip kad bus šis 
fondas .kurs padės taikos apaš
talams prisiruošti Evangelijos 
darbui. Pradžia graži. Pirmą 
savaitę surinkta $500.00.
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Pradžia 4-tame pusi.

ŠIKIDANSAS, Leo, paeinąs iš 
Naumiesčio, Tauragės apskr., 
spėjamai gyvena New 
City.

STULGAITIS, Vincas: 
gaitis, Kazys, abu kilę iš
nų vnk.. Girkalnio valsč., Rasei
nių apskr.

ŠVARCAS. Augustas sūnus 
Simano, kilęs iš Gaisrų km., An- 
tanavo 
apskr. 
prieš D. Karą, spėjamai gyvena 
Kanadoj.

TOMAŠAUSKAS. Alfonsas, 
kilęs iš Kriaunų km.. Ylakių 
vaišč., Mažeikių apskr., į USA 
emigravęs 1928 m., spėjamai 
gyvena Brooklyn. N. Y.

TAMAŠAUSKAS. Mateušas, 
kilęs iš Kriaunų km.. Ylakių 
vaišč., Mažeikių apskr. į USA 
emigravo prieš Did. Karą, spė
jamai gyvena Brooklyn. N. Y.

TAMAŠAUSKAS. Konstanti
nas kilęs iš Kriaunų km.. Ylakių 
vaišč., Mažeikių apskr. į USA 
emigravo 1924 m. spėjamai gy
vena Brooklyn.- N. Y.

VANDOMSKI. Martin, sūnus 
Antano, apie 52 m. amžiaus, ki
lęs iš Trakų apskr.. Semeliškių 
vaišč., Raudonakių km.

VTEŽAUSKAITĖ. Adolfina, 
ištekėjusi (dabartinė pavardė 
nežinoma) Amerikoje gimusi, 
spėjamai gyvena Detroit, Mich.

VIE2AUSKAS. Aleksandras, 
Amerikoje gimęs, spėjamai gy
vena Detroit. Mich.

VILKAITIS, (vardas nežino
mas), apie 25-27 m. amžiaus, 
spėjamai gyvena Florida. Jo tė
vai (dabar mirę) paeina iš Bar
zdų km., Šakių apskr.

ZATULSKIS. Dumscha, Viola, 
gimusi New Haven. 1909 m.

ŽEMĖPATIS. Aleksondras.
ŽIŽYS. (vardas nežinomas), 

kilęs iš Ukmergės apskr.
Ieškomieji ar apie juos žinan

tieji maloniai prašomi atsiliepti, 
Lithuanian American Informa- 

tion Center, 233 Broadvcay, 
New York 7, N. Y.

• >

vaišč., Marijampolės 
į Ameriką emigravo

Nuotrupos
Ivoškienė. zakristijonoOna 

žmona, vis dar tebeserga. Nors 
ir namie, bet negali vaikščioti. 
Tas pats ir su Stepone Šilans- 

, kiene. Tiesa, grįžo iš ligoninės, 
' bet nėra dar sveikatos. Kazi
mieras Pugevičius dar tebėra 
ligonis. Šalkauskų mame. Sar- 
gent St.. ir kenčia jau kelintas 
mėnuo. Prašo visi savo pažįsta
mų pasimelsti, kad Dievas duo- 
'tų jiems kantrybę jų ligoje.
I Per Kalėdų šventes viešėjo

I

Ilgiausių Metų!
šeštadienį, gruodžio 29 d. grį

žęs karys Petras Barčauskas pa
ėmė sau už moterį p-lę Anasta
ziją Misevičiūtę. Jaunosios bro
lis Kazimieras ir jaunojo sesuo 
Marijona Laukaitienė buvo liu
dytojais naujavedžių gyvenimo 
sutarties. Klebonas kun. dr. 
Mendelis Bažnyčios vardu lai
mino moterystės ryšį. Greta jo 
stovėjo kun. Antanas Dubins
kas. Abudu jaunieji yra užaugę 
Lietuvoje, nors buvo gimę Ame-

rikoje. Abudu yra pavyzdingi 
katalikai. Pridera juos pasvei
kinti jų naujam luome ir palin-'p&s Mendelių mamytę jos duk- 
kėti jiems ilgiausių metų ir gau- relė slaugė Alicija iš New York. 
siausios Dievo palaimos.

Prie progos tuos pačius linkė- Į laikosi toj pačioj sveikatoj. Nė- 
jimus reikia suteikti p-lei Onai ra perdaug stipri, bet kas rytą 
Naravaitei. Mercy ligoninės galima ją matyti bažnyčioje šv. 
slaugei, kuri paėmė sau už vyrą'mišiose. <
svetimtautį, ir grįžusį karį.! Teko nugirsti, 
VValter O’Connor. Kun. dr. Men- ■ mūsų kunigai išmokino 
delis priėmė jų pasižadėjimus ir!..........  ..........
suteikė jiems palaiminimą. Ten
ka sužinoti, kad ši nauja pore
lė apsigyvens apie Bostoną. Die. 
ve duok jiems sutikime ir susi
pratime laimingai gyventi.

arbatinę, radome vieną a- 
merikoniškai apsirengusį 
kinietį. Jis anglų kalbos 
nemokėjo, bet suprato kas j 
mes, davė karšto vandens; 
ir kiniečiai mus pradėjo | 
vesti per ryžių laukus. Mus’ 
lydėjo kinų partizanai. Pa-' 
siekėme kinų partizanų! 
štabą. Jie veikė per visą' 
karo metą. Kiniečiai —■ 
mažo ūgio, bet nustebome
štabe atradę vieną net 6 Į 
pėdų aukščio. Viduje inži
nierius gėrė kokį tai leng- 

j vą gėrimą. Mes patekome į 
jiems tamsoje japonų buvo'kinų generolo Chen-Cheng 
uždrausta plaukti.

PAVOJUS!
Rytą pasirodė japonų pa- 

troliniai laivai ir darydami 
zigzagus upėje ieškojo a- 
merikiečių. Vienas japonų 
laivas priplaukė apie 20 pė
dų prie mūsų. Mes sugulė
me laive, kiniečių vaikai 
ant mūsų užmetė drabu
žius, ėmė žaisti, o kinietis 
nudavė žvejojąs. Per plyšį 
matėme, kad laive japonų 
buvo apie keturis, turėjo 
ginklus, bet mūsų nepaste
bėję paliko.

KINŲ ARBATINĖJ
Plaukėme tolyn. Kiniečio 

vaikai susekę mūsų vaistų 
atsargas, išardė ir žaidė 
sau. Pasiekėme Pootung 
pusiausalį apie 10-15 my
lių nuo vietos, kur nukrito- 
me. Išlipome į dumbluotą 
pakrantę. Užėjau į kiniečių

PABA?™|™Gl,LA (naktį stovėjo virtoje. Tęs
* -jinmc tamcri*ui i urvynu hnvrJ

Bet grįžkime prie jo įdo
mios istorijos, kaip ją jis 
pasakojo savais žodžiais:
— Japonų šūvis man bis- 

kį užgavo pirštą ir nugarą. 
Mūsų lėktuvas buvo, bom
bas metant, apie 10,000 pė
dų aukštyje. Staiga pradė
jo leistis žemyn. Pamatė
me priekyje esančius drau
gus šokant su parašiutais. 
Buvome gal apie 900 pėdų 
nuo žemės kai aš iššokau 
su parašiutu. Kritau apie 
10-15 sekundų ir trenkiau į 
vandenį, į pačią Jangsės u- 
pę Šanchajaus mieste. Ne
suspėjau nusirišti parašiu
to. Turėjau ant savęs plū- 
dis (life preserver), bet 
parašiutas užgulęs spaudė 
žemyn. Išsikrapstęs peilį 
ėmiau pamažu piauti, bet 
kaip pasilenkdavau, vis 
buvau priverstas gerti 
purviną upės vandenį.

i
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Šis šuva.buvęs Italijos fronte ir daug gero 
kariams padaręs. Jis buvo apdovanotas Sidabro 
žvaigžde. Po šio įvykio Karo Departmentas įsa
kė atžymėsimus teikti tik atsižymėjusiems ka- 
riams-žmonėms.

namus. Atradome vieną 
buvusį USA konsulato tar
nautoją, kurs pagelbėjo 
susikalbėti. Gavome nau
jus drabužius, alaus ir pie
tų tokį minkštą steiką, 
kad galėjai porcelano pei
liu piauti. Japonų kariai 
vengė tų partizanų būsti
nių, nes kinų partizanai 
juos pavieniui pasigavę — 
į Jangsi upę sugrūsdavo.

SLAPTOS INFORMA
CIJOS

Partizanų štabe gavome 
svarbių informacijų: kur 
japonų štabas, kaip išdės
tyta artilerija, kur ginklų 
sandėliai.

Japonai kinams neleido 
vartoti jokių motorinių 
laivų. Būriniu laivu leido
mės upe, vėliau — į kinų 
jūrą. Susirado 6 mūsų 
draugai, keturis buvo suė
mę japonai, o vieną iš jų 
nušovė, nes suimamas 
priešinosi. Kiniečiai noriai 
mums padėjo, nes už kiek
vieną išgelbėtą USA avia
torių jie gauna vieną mili
joną savo pinigais, kas pri
lygsta maždaug 500 dole
rių.

DŽIOVINTA ŽUVIS 
IR RYŽIAI

Ir japonai buvo paskyrę 
tokį pat atlyginimą, bet ki

niečiai jiems neišduodavo. 
'Jei kuris išdrįsdavo ati
duoti, partizanai jo namus 

i sudegindavo. Kiniečiai ma
lonūs ir vaišingi, jei turi 
kuo vaišinti. Šiaip jau ke
lionėje per 6 dienas mito- 
me džiovinta žuvimi ir ry-’ 
žiais. Kai alkanas, gerai 
ir tas. Mus išgelbėjo kinų 
nacionalistai. Jau ir tada 
buvo stiprūs jų nesutari
mai su komunistais, ku
riuos jie vadino banditais. 
Kartą tie kinų komunistai 
ir mus apšaudė.

ATGAL PAS SAVUO
SIUS

Mus atgabeno į pajūrio

I

Mendelių mamytė iki kol vis

|
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miestą Hiemen, kur kinų 
partizanai galėjo pasinau
doti radio stotimi. Jie pa
siuntė telegramą apie mū
sų išgelbėjimą. Po trijų 
dienų atskrido trys jūrų 
lėktuvai ir nugabeno į Oki- 
nawą. Patyrę, kad mes at
vežėme daug karinių pa
slapčių, neleido mums nė 
su korespondentais kalbė
tis, o tuojau nugabeno į 
Manilą, į Filipinus ir ten 
aukšti karininkai išklausi
nėjo per tris dienas ką mes 
patyrėme japonų užfrontė
je. Baigdamas pasikalbėji
mą Jonas Stukas dar pri
dėjo:

— Buvau visuose pasau
lio kraštuose. Dabar aš tik 
noriu važiuoti į vieną vie
tą, į Lietuvą, kad tik ten 

'komunistų nebūtų...
J. Prauskis.

A. A. Justina Baronienė
Liūdnos buvo Kalėdos Von- 

derbesch namuose, nes ponios, 
Vonderbesch mamytė Justina 
Baronienė buvo pašaukta amži
nybėn sekmadienį prieš Kūčias. 
Laidotuvės įvyko ketvirtadienį, 
gruodžio 27 d. Iškilmingos gedu
lo mišios buvo atnašautos už 
mirusios vėlę ir keli tinkami žo
džiai buvo pasakyti šeimos su
raminimui. Palaidota Holy Re- 
deemer kapinėse. Senukė Baro
nienė mirė sulaukusi 78 metų 
amžiaus. Jos liga buvo trumpa, 
tik kelių dienų. Be didelių skau
smų ji tarytum migti užmigo 
amžinu miegu. Lai ilsisi Viešpa
ties ramybėje!

kad 1945 m. 
" i ir pa- 

krikštino 18 nekatalikų. Kaip 
kun. dr. Mendelis. taip kun. Du
binskas yra pagarsėję Baltimo- 
rės mieste kaipo daugiausia su
prantą nekatalikų psichologiją • 
ir jų sunkenybes priimant kata
likų tikėjimą.

Gruodžio 21 d. kun. Dubins-I
' kas minėjo 16 metų į kunigus 
' įšventinimo sukaktuves. Kun. 
dr. Mendeliui sausio 15 d. sueis 
18 metų kaip yra kunigas. Abu
du jie nuo pat įšventimų dar
buojasi šv. Alfonso parapijoj.

Vietinė SLRKA 13 kp. turėjo 
valdybos rinkimus gruodžio 30 
d. Sekantieji buvo išrinkti: — 
pirm. J. J. Budelis: vice-pirm/ 
Emilija Gregorius: nutarimų 

•rašt. Ona Griučkūnienė: duok
lių rašt. Juozas Budelis, tėvas: 
iždininkas Angelą Maskevičiū- 
tė: maršalka Juozas Teberys: 
gydytojas J. Benešiūnas: iždo| 
globėjai — Juozas Kasinskas ir, 
Vera Mikušauskienė; dvasios 
vadas kun. dr. L. Mendelis.

Juozas Kasinskas
Ine.

Laidotuvių 
Direktorius

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

LlmMinai dėl visokių relka'ų 
Patarnavimas Dieną ir Nakų

VjTvpl nvunum 
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 

t kas”, f “
• I 8oston. Mass.

Kalėdos ir Nauji Metai
Gal ne vienoj bažnyčioj nebu

vo tiek žmonių prie išpažinties, 
kaip kad buvo šv. Alfonso baž
nyčioje Kūčių dieną. Nuo 11 vai. 
ryto iki 3 vai. po pietų keturi 
kunigai klausė, o nuo 3 vai. po 
pietų iki 7 vai. vakare net šeši 
kunigai buvo užimti šiuo darbu. 
Bažnyčia buvo atdara per visą 
vakarą: bilietų Bernelių mi- 

Išioms nereikėjo, tad 11:30 vai. 
jau buvo prikimšta žmonių, ti
ras naktį buvo gražus, nors Ka-

NCW COMMANVEB—Brit 
ish Lt Gen. Villiam D. Mor- 
s?an who accepted uncondi 
tional surrender of 
Army in Italy for Albo, h 
been appomted Supreme Al 
lied Commander for Medi 
terranean, accor re
cent official anr cnt

’ i4



Penktadienis, Sausio t d. 1046

GIRDĖTI LIETUVIU 
KOLONIJOSE *

dalį išpildys brolijos vaikinai ir 
parapijos choristės. Kalbas pa
sakys kun. Pranciškus M. Ju
ras. šv. Pranciškaus parapijos 
klebonas iš Lawrence ir Omer J. 
Burgeois, vietos Union National 
Bankos pirmininkas. Juozas.

LOWEU, MASS
PARODĖ ARTIMO MEILĘ
Lowellio Lietuviai Katalikai 

begalo gražiai pasirodė kasi ink 
išsiuntimo maisto Europos karo 
nukentėjusiems. Pereitą savai
tę išsiųsta 45 dėžės maisto. Iš 
viso buvo 1558 indeliai maisto. 
Siuntinys svėrė 1724 svarus. 
Vietos parapijų komisija nuo
širdžiai sveikino lietuvius už jų 
duosnų meilės parodymą arti
mui nelaimės valandoje.

•nvčia susilaukė dviejų naujų1 
paveiksluotų langų. Tai darbas; 
garsaus artisto Heimierio iš Pa- 
tersono. N. J. Dabar bažnyčioje 
visi langai puošia Šv. Juozapo 
gyvenimą. Tai vis nuoširdumas 
gerų žmonių, kurie Dievo garbei 
nesigaili aukų.

NORVOOD, ‘1AS!

NAUJA STATULA

ŠV. VARDO IŠKILMĖS
Mūsų parapijos Šv. Vardo 

Brolijos iškilmės įvyko gruodžio 
9-tą dieną. Gražus buvo reginys 
kuomet 62 vyrai, seni ir jauni, 
atėję pas altorių išreiškė 
pačiui savo ištikimybę.

Sausio 4-tą dieną mūsų bažny
čioje šventinama nauja Sal
džiausios Viešpaties širdies sta
tula. Visi džiaugiamės, kad mū
sų bažnvčia tampa puošnesnė. ; 

i 
i

Sekmadienį, gruodžio 23 d. Šv. 
Jurgio lietuvių par. Sodalietės 
suruošė vaikučiams Kalėdinę 
eglaitę ir vaišes. Programą ve
dė ir judamus paveikslus paro
dė kleb. kun. S. P. Kneižis.

Sodalietės apdovanojo vaiku
čius saldainėmis, ledais, pyra
gaičiais.

Kaikurie iš vaikelių pagiedojo 
ir padainavo, pasakė eiles ir 
pasakas.

JO,

PRIGELBĖJO
Kalėdų metu mūsų klebonui 

pagelbėjo bažnyčios pamaldose 
kun. Juozas Mačiulionis. MIC. 
iš Thompsono. Conn. Kalėdų 
metu per visas šv. mišias baž
nyčia buvo pilna žmonių. Šį me
tą bažnyčia ir altoriai buvo be
galo artistiškai ir skoningai iš
puošti. Kiekvienas atėjęs džiau
gėsi gerų žmonių pasišventimu, 
kurie nepatingėjo ateiti zakris
tijonui į pagalbą.

------------- ■ Kalėdų ir Naujųjų metų šven- 
IŠSIUNTINĖTA Itėse, Šv. Jurgio lietuvių par.

Šiomis dienomis būrelis mer- bažnyčioje labai daug žmonių 
ginų turėjo užtektinai darbo kol;dalyvavo šv. mišiose ir priėmė 

~ ■_ išsiuntinėjo <00 Alvino J. Kons- jv. Komuniją. 10:30 vai. šv. mi- 
' T. kio brošiūrėlės egzempliorių a-

ies’ pie Lietuvos vargus ir persekio
jimus. Knygelės vardas “LITH- 
UANIA UNDER RED FAS- 
CISM”. Daugelis iš svetimtau
čių gavę knygelę ir ją perskaitę 
prisiuntė savo padėkos žodį ir 
pasiaiškinimą, kad jie niekados 
nemanė, kad Lietuva 
tiek daug neteisybių.

KAS
March of Dimes Symbol

I

6

šiose. Kalėdose ir Naujuose Me
tuose. tarnavo seminaristas An
tanas P. Kneižys, kuris buvo 
parvykęs pas savo tėvelius atos
togoms. Grįžo į Seminariją tre
čiadienio vakare, sausio 2 d.

kenčia ijimsr.
O

METINĖ VAKARIENĖ
Šv. Vardo Brolijos metinė va

karienė įvyks sausio 13-tą die- ku buvo Corpus Christi, Texas. į 
ną. Komisijos nariai su brolijos Kartu su juo grįžo ir jo žmone- 

‘ pirmininku Zigmu Stanevičių lė Marcelė. Grįžę apsigyveno 
uoliai darbuojasi, kad šių metų'toje pačioje vietoje, 35 Austin 

i vakarienė būtų viena iš sekmin-Įst. Veteranas Jonas Glebauskas 
jau dirba Bird & Son dirbtuvėje. 
Sveikiname!

NAUJI LANGAI
Neseniai mūsų parapijos baž- giausių. Muzikalinę programos

LDS KUOPŲ SUSIRINKIMAI
LDS * KUOPOS METINIS SUSIRINKIMAS

įvyks sausio 6 d.. 1946, 4 valandą po pietų, Šv. Kazi
miero par. salėje, Worcešter, Mass. Todėlei visi nariai 
kviečiami dalyvauti. Prie to gera proga užsimokėti už 
organą “Darbininką” už 1946 metus. Taipgi bus renka
ma valdyba 1946 metams.

V. J. Blavackas, rašt.

SVARBUS LDS KUOPOS SUSIRINKIMAS 
Montello, Mass.

For millions of Americans, Franklin D. Roosevelt, who re- 
fused to aecept defeat from infantile paralysis, symbolized the 
nation’s fight against the Great Crippler organized and directed by 
the National Foundation for Infantile Paralysis, which the late 
President founded. The above poster was prepared by the Nation
al Foundation for its 1946 March of Dimes. Januarv 14-31.

I

I
I

|žūs buvo išdalinti “Souvenirs” I
‘su visa vakaro tvarka. Ten vis- 

šiomis dienomis sugrįžo iš kas apgalvotai įvertinta ir tas 
\alstybių karo laivyno paskatina ir kitais kartais rem- 

garbingai atleistas Jonas Gle- t- panašius rengėjų parengimus. 
bauskas. gyv. Norwood, Mass.j Pasisekimo. vyčiai! jūsų 
Jjs būdamas Laivyne ėjo P<>lici-'entuziazmas ir pavyzdys skati. 
įlinko pareigas. Pastaruoju lai

I

bendrai visiems, kurie kokiu 
nors būdu prisidėjo prie mūsų 
pagerbimo. Lai Dievas visiems 
atlygina.

Pranas ir Petronėlė Gerulikiai.
j

na kitas kolonijas lenktyniuotis. 
Raporteris.

i
I ISLINGTON, MASS

PADĖKA

Nuotikiai Su Meškomis
Philadelphia, Pa. — Lapkričio 

mėnesio pradžioje, kada prasi
dėjo medžiojimo sezonas ir pir
moje dienoje Pennsylvanijos 

.valstybėje per apsirikimą net
Mums, žemiau pasirašiusiems trylika medžiotojų nušauta mū- 

pp. Pazniokai, gyv. Heaton'Padarė tikrą surPrizs* * malo-jsų mieste. Prie Allegheny avė. 
Avė. gavo žinią nuo savo sū- num^ mūsų dvidešimt penkių ir Richmond gatvės kampo sto- 
naus kario Gaspero Paznioko metų vedybinio gyvenimo su-į vėjo keliolika vyrų m kalbėjos! 
kad jis grįžta iš Europos į na- kakties Proga' Kadan^i mūsų, apie medžioklę. Vienas jų, per
sius. bet dėl smarkios audros Sidabrinis Jubiliejus įvyko spa-'traukęs kitų kalbas, tarė: “Ke- 
turėjo sustoti Azores salose. mėn ’ 1945 tai gruodžio j lėtą metų atgal aš su savo 

' Karys Gasparas vra jauniausias i 15'd” gaVę mūsų giminaičių PP-.dviem tiuliais nuvažiavom 
pp. Pazniokų sūnus. Linkime'Ąugusto * Adolfinos Low, gyv. | medžioti į Allegheny kalnus. At- 
'jam laimingo sugrįžimo pas 
vuosius.

manim, šūktelėjo: ‘Jaunuoli, 
šok į roges! Dviem bus links
miau važiuoti!’ Suprantama, 
kaip bematant aš ir atsiradau 
šalę jo rogėse. Kiek pavažiavus, 
prisivyjome čigoną - meškinin
ką, kuris, nutraukęs nuo galvos 
kepurę, maldingai prabylo: 
‘Pone, gaspadore, malonėkite 
mus pavėžėti! O užkalbintas 
murktelėjo: Rogės nedidelės. 
Prie to gi, meška... Bet tiek to 
— tu sėsk užpakaly, o meška 
gali bėgti užpakaly rogių. Kaip 
buvo pasakyta, taip čigonas ir 
padarė, bet kur tau... Arkliai 
buvo greiti, tai kur gi meškai 
bėgy su jais susilyginti... Todėl 
meškininkas, mums nematant, 
sugebėjo mešką patupdyti šalę 
savęs. Naktis buvo šviesi, nes 
buvo pilnutis mėnulis. Arkliai, 
užuodę meškos odos smarvę, 
dirstelėjo užpakalin, ir pamatę 
mešką, leidosi bėgti kaip pas..., 
nes jie buvo stiprūs ir greiti, 
kaip pasakiškai sparnuoti sma
kai. Aš irgi stvėriau už vadelių, 
bet kur tau... dviese ne kaip ne
galėjome sulaikyti. Tada ir či
gonas - meškininkas šoko mums 
į pagalbą. Bet vadelės, nors ir 
odinės — stiprios, kaip bema
tant nutruko. Arkliai dar smar
kiau pasileido bėgti. Ūkininkas 
ne savo balsu, kaip kariamas, 
suriko: ‘Jėzus, Marija!!’ O meš
ka, matydama mūsų nesugebė
jimą ir desperaciją, pastūmė 
mus į šalį ir tik capt arkliam už 
uodegų prie pačių pasturgalių, 
ir kaip bematant juos sulaikė, 
įleisdama jiem savo aštrius na
gus į jų uodegas. Mes ant grei
tųjų pataisėme vadeles. Čigonas 
su meška nuėjo savo keliu, o 
mes nuvažiavome savuoju. Su
grįžę namo, ūkininkas apie tai 
pranešė vaitui, o šis klebonui. 
Kitą sekmadienį, klebonas, sa-' 
kydamas pamokslą, pasakė, kad 
žmonės nedrįstų pavėžėti meš
kininkų su meškomis, nes tai y- 
ra pavojingas dalykas.”

K. Vidikauskas.
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FIGHT
INFANTILI PARALYSIS

JANUARY 14 i 1

Tite Natioaal Fav«4atte« for Infonfil, Oaralyiii

viengenčių!, tarp kitko parašė:
“Aš gana pavargau, bet nepo- 

ilgo sulauksiu iš Lietuvos du a- 
sistentu, kuriem išgavau leidi
mą atvykti į Ameriką. Atvyksta 
kun. Jonas Tamulis iš Australi
jos ir kun. Jonas Kučinskas iš 
Šveicarijos — abu pabėgėliai 
nuo rusų žudynių.”

Beje, Prelato Maciejausko a- 
dresas yra toks: 2511—3rd 
Avė., Los Angeles 16, Cal.

Pranešėjas.

ktt Mariaitima
Sekmadienį, sausio 6 d., 6:30 

vai. vakare, iš WHDH stoties, 
Boston, turėsime progą klausy
tis dramatizuotos programos a- 
pie St. Madeleine Sophie Barat, 
vieną veikliausių pionierių mo. 
terų švietime ir Saldžiausios 
Širdies draugijos įkūrėją.

MEDUS
“Darbininkas” per kaikurį 

laiką buvo pritrūkęs Končiaus 
Bityno medaus. Pereitą savaitę 
nedidelį kiekį gavome. Taigi, 
kas norite gauti gryno bičių 
medaus, atvykite į “Darbinin
ko” administraciją. Kvorta 
parsiduoda po $1.00.

Albert R. Barter
Pirmiau — Pope Optleal Co.

Kada Jums reikalingi akiniai leis
kite mums išegzaminuoti akis ir 
pritaikinti akinius. Mes padarome j 

dirbtinas akis.
Room 206

Tel. 6-1644
397 Main St.,

WORCESTER, MASS.
275 Main St, Webster, Masa į

sa- iBrighton, Mass., kvietimą pas vykę į vietą, palikome prie vie- 
jjuos atvykti, nieko nesitikėda- no kalno savo forduką su visa 
‘mi nuvykome, ir kaip mus nu- i provizija — duona, puikia deš-

BROCKTON, MASS.
Pirmadienį, sausio 7 d., 7 vai. vakare, Šv. Roko pa

rapijos salėje įvyks metinis LDS 2-ros kuopos susirin-| 
kimas, kuriame bus renkama šiems metams valdyba.’ 
Taigi, prašome Tamstą būtinai dalyvauti ir užsimokėti 
savo duoklę už organą “Darbininką”.

Su pagarba.
K. Grigas, pirmininkas.

“SN0W FLAKE BALL” 
PASISEKĖ

SVARBUS LDS 1-mos KUOPOS SUSIRINKIMAS 
So. Boston, Mass.

Sekmadienį, sausio 13, 1946 m., 3 vai. po pietų 
“Darbininko” salėje, 330 E Street, įvyks LDS 1-mos 
kuopos metinis susirinkimas, kuriame bus renkama 
šiems metams valdyba. Taigi, prašome Tamstą daly
vauti ir užsimokėti savo duoklę už organą ‘Darbininką’. 

Iki pasimatymo susirinkime,
Stasys Griganavičius, pirm.,

Jonas Kumpa, rašt.

stebino, kad tai buvo suruoštas ra ir didele bonka snapso, ir nu- 
bankietas jų namuose mus pa- (ėjome į krūmus, kad ką nors 
gerbti. ' į sumedžiojus. Bet kada grįžome

Todėl nuoširdžiai dėkojame (atgal, tai ar jūs tikėsite, nuo 
pp. Augustui ir Adolfinai Low mūsų forduko, kaip girtas šiau- 
ir jų šeimai už surengimą šau-čius, vėžliojo atgal į krūmus di- 
nios party, sveikinimus ir dova-1 dėlė kalninė meška, amerikiečių 
nas. Taipgi dėkojame už sveiki- į vadinama “grizzly”. Norėjome 
nimus. linkėjimus ir dovanas ją pavaišinti paraku, bet, jos 
pp. Adomui ir Onai Deimontam laimė, nebeturėjome šūvių. O 

pp. A. Jakučiam,1 kada pasiekėme mūsų forduką, 
Petrauskam, Stais-'tai, kad ją kipšas kankintų am- 
Litvinam (visi iš žinai, radome forduko duris at- 
pp. Bellows iš Wa-’ plėštas, duona ir puiki, česnaku 

. kvėpianti dešra suėsta ir visas 
i šnapsas išlaktas, kurio buvo ne
mažai ir buvo labai stiprus.”

“Ką tu kalbi”, vienas iš klau
sančių pertraukė jo pasakoji-

Balsas Iš ToKmos 
Kalifornijos

Philadelphia, Pa. — Prelatas 
Julius Maciejauskas, labai daug) 
užsipelnęs ne vien Katalikų Baž.' 
nyčiai, bet ir lietuvių tautai, o’ 
iš dalies ir mūsų išeivijai, šven-| 
čių proga, linkėdamas vienam

iIFLlKJiT
GRABORIUS 

"Asmeniškas Patarnavimai* 

331 SmithSL. 
PROVIOENCE, R. I.

Telephone:
Ofiso: Oexter 1952

Namų: PI. 6266
Lietuvos Vyčių 1-mos kuopos 

šokiai — “Snow Flake Bali”, ku
rie buvo rengiami gruodžio 29, 
1945, praėjo puikiausiu pasise
kimu. Nežiūrint to. kad tą dieną'
ir vakarą snigo slapias sunkus j iš Wobum; 
sniegas, tikrai snieginiais puok- Rudokam, 
štai, bet prisirinko ne tik jauni- kam. Emil 

’:mo, bet ir senimo. Tas parodo, Brighton);
kad lietuviškas kraujas verda j tertovvn; pp. Apoliui ir Emilijai 
ir jis pilnai pasirengęs nugalėti ,Savage iš W. Roxbury: pp. Rai- 
visus sunkumus, kokie tik prieš lam iš Stoughton; pp. Kontri- 
jį iškyla. Tikrai džiugu, kad to- mam iš Cambridge; p. Tilenie- 
kie metiniai parengimai praeina nei (sesutei) iš So. Boston; pp. 
dideliu entuziazmu. Labai gra- Petkam iš Jamaica Plain, ir mą, “ar toji meška buvo tiek 

į jau protinga, kad mokėjo net ir 
bonkos kamštį ištraukti?” Bet 
pirmąsis pasakotojas į jo pasta
bas šiaip jam atšovė: “Tai tu 
manai, kad ji buvo mulkė. Vi
siškai ne! Ji ne tik, kad ištrau
kė kamštį, bet ir šnapsį iščiul
pė iš bonkos iki paskutinio la
šelio!” Tas jo pasakymas ir ma
ne, neėmusį dalyvumą tame 
plepėjime, taip jumoriniai nu
teikė, kad ką tik nepradėjau 
prunkšt juoku, bet prisiminęs 
mano tėvo, a. a. Aleksandro Vi- 
dikausko pasakojimą apie jo 
patyrimus su meška, nuo juoko 
susilaikiau.

Mano tėvas dažnai ir tai be 
mažiausio jumoro pasakodavo 
taip: “Vieną sekmadienio vaka
rą, būdamas truputį įkaušęs, 
grįžau iš miestelio į dvarą, kur 
jau tada buvau kalvio gizeliu. 
Beeinant namų link, pavyjo ma
ne važiuojantis puikiomis rogu
tėmis vienas pažįstamas turtin- 

£ I gas ūkininkas, ir susilyginęs su

įsigyk Angliškcri-Lintuviikg Žodyną 
English - Lithuanian Dictionary

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

Mes siūlome Jums Angliškai - Lietuvišką Žodyną, ku
ris yra skaitomas vienas iš geriausių. Jo formatas-dydis: 6 coliai 
per 4*. 400 puslapių; kietais, stipriais audeklo apdarais. Parduo
davo po $4.00; dabar mes Jums siūlome bargeną—atiduodame už 
$3.00. Mes jų nedidelį skaičių turime. Prašome skubiai užsisakyti.

Užsisakant žodyną, mums laišką rašyti nereikia, tik įdėk į 
konvertą kuponą su $3.00, ir tuojau gausite puikų Angliškai- 
Lietuvišką žodyną.

Užsakymus siųskite:
DARBININKAS

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

JANUARY CLEARANCE SALE

it

I. J. Fox didžiausia moteriškų kailinių firma Amerikoje šį mėne
sį skelbia JANUARY CLEARANCE SALE. Šiame išpardavime mūsų 
krautuvėje yra labai platus ir didelis kailinių pasirinkimas nuo 10 iki 
50 size’o. Po švenčių kailinių kainos yra numažintos - numarkiuotos. 
Taigi, Naujosios Anglijos ponios ir panelės, pasinaudokite January 
Clearance Sale — ateikite į mūsų krautuvę ir įsigykite lengvomis są
lygomis kailinius.

SENUS KAILINIUS išmainome į naujus. Tai, kam dėvėti senus, 
kad šiais metais galite įsimainyti į naujus? Atėjusios į krautuvę vi
suomet reikalaukite, kad Jums patarnautų šios firmos lietuvis atsto
vas BERNARDAS KORAITIS, kuris yra kailinių ekspertas ir žino
vas. Per jį pirkdamos kailinius gausite 10 nuošimčių nuolaidos.

411 wA5HINGTON STREET
BOSTON, MASS.

s
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“DARBININKO” ADMINISTRACIJAI:
Šiuomi siunčiu $3.00 ir prašau prisiųsti Angliškai-Lietuvišką 

Žodyną:
Vardas .......................................................................................... ..
Adresas ................... ...................... .................................................

Visų Lietuvių Mylimas ir Skaudžiai Nukentėjęs 
Misijonierius

Tėvas Jonas Bružikas 
Visiems Lietuviams Amerikoje Įdomiai Rašo 

Iš Tremtinystės!
Jo jaudinantieji laiškai yra spausdinami 

“ŽVAIGŽDĖJE” 
Skubėkite “ŽVAIGŽDĘ” užsisakyti!

f

Kaina — $1.00 metams.
“ŽVAIGŽDES” ADMINISTRACIJA

488 E. Seventh St., So. Boston 27, Mass.
i > ■ -------- -------—--------



Penktadienis, Sausio 4 d., 1946 n
| kursai yra taikomi buvusiems 

i kareiviams bei kareivėms. Ex- 
į kareiviams už mokslą užmoka 
šalies valdžia.

DARBININKAS

9VIETINĖS ŽINIOsį9 9 9 9

a 9 9 a

ŽINUTES
AUKOS. Adv. Juozapas Cūnys 

visos šeimynos vardu paaukavo 
mokyklos fondan $55., atmin
čiai savo mylimo tėvo Vincento 
įCūnio ; N. N. dar aukavo $200., 
[Marijona Beliuskevičiūtė $1. 
Labai ačiū.

Gruodžio 29 d., priėmė mote
rystės Šv. Sakramentą jaunikai
tis ex-kareivis Alfonsas V. Mar- 
celionis su panele Pranciška 
Mankevičiūte, gyv. 319 E St.

DAKTARAI

Tą dieną tapo pakrikštytas 
Petras Juozapas ex-kareivio, 
Petro Roberto ir Alenos (Pečiu- 
kaitytės) Patukonių. gyv. 257 
Gold St.

JAUNIMAS TUOKIASI. Vale- 
■rija Valiulytė išteka už Michael 
! J. McDermott, sausio 12 d. Mar
tinas Grigaliūnas tuokiasi su 0-
na Buzaite, sausio 6 d. Antanas 
Grabijolas veda Liudoviką 
Knuipytę, sausio 5 d., 10 vai. r. 
Jonas Suslavičius su Birūte 
Kazmauskaite ima moterystės 
Sakramentą, sausio 13 d.

Šou 4476

Dr. Joseph F. Antanefis
OPTOMETRISTAI .

515 E. Broadway 
So. Boston, Mass.

Ofiso Valandos išskyrus 
Trečiadieniais ir Penktadieniais 

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

ŠOU 2805

Dr.LLPasakamis
DR. AMELIA E. RODO

OPTOMETRISTAI

447 Broadway
So. Boston, Mass.

OFISO VALANDOS: -r
Nuo 9 ryto iki 12 vai. diena.

Seredomis: —
Nuo 9 ryto iki 7 vai. vakare

TeL TROwbrldg« 6330

J. RepsHs, M. D.
(REPŠYS)

Lietuvis Gydytojas
278 HARVARD STREET 

Kampu Inman arti Centrai Sq.
CAMBRIDGE, MASS. 

Ofiso Valandos 2—4 ir 6—8.

(VAIRŪS SKELBIMAI

A. J. NAMAKSY
REAL ESTATE A INSURANCE 

414 W. Broadway 
South Boston, Mass.

Offlce Tel. So. Boston 0948

Res. 37 Oriole Street
Weat Rosbury, Mass.

TeL Parkway 1233-W

Džiaugiasi Seserys Kazimie- 
rietės. South Bostonietė Seselė 
M. Andreata iš Chicagos rašo: 
“džiaugiuos, kad mūsų parapija 
jau turi savo mokyklą ir vienuo
lyną”... Sesuo M. Redempta, ra
šo iš Plytown, Pa.: “noriu pa
reikšti kokį didelį džiaugsmą 
turime kiekvieną kartą kai ran
du laikraščiuose aprašymą apie 
pasisekimus South Bostono pa
rapijos mokyklos”...

PRADĖJO SPAUDOS VAJŲ. 
Sekmadienį, gruodžio 30 d., Šv. 
Petro parapija pradėjo spaudos 
vajų. Per visas septynias viešas 
mišias pamokslai buvo pasakyti 
apie katalikišką spaudą. Apart 
vietinių kunigų pasakė pamoks
lus šie svečiai: kun. A. Mešlis, 
S. J., kapelionas kun. K. Jenkus, 
kun. A. Baltrušiūnas ir kun. Fi- 
sher.

Po Mišparų, kuriuos atlaikė 
kun. J. B. Rusteika, įvyko sėk
mingos prakalbos. Kalbėjo ka
pitonas kunigas Jonas Daunis, 
kun. J. B. Rusteika, kun. A. 
Mešlis, S. J., kun. Virmauskis, 
Dr. Pr. Galinis ir p. Svilienė.

Dr. Galinis artistiškoje su- 
’ traukoje davė viešą raportą iš 

Amerikos Lietuvių Kongreso di
džios eigos, Chicago, III. Jis at- 

| stovąvo Federacijos skyrių. Visi 
susirinkę džiaugėsi šiuo rapor
tu ir visomis prakalbomis.

Tėvas Mešlis kalbėjo apie 
spaudą. Po jo prakalbos žmonės 
užsisakė laikraščių. Ypatingai 
daug užsirašė ir lietuvių pabė
gėliams užrašė jo redaguojamą 
“Žvaigždę”.

Ponia Svilienė pranešė visuo-

Viktoras Medonis, 
metinio Šv. Jono Ev. BĮ. Pašal- 
pinės draugijos šeimininkas. Jis 
rūpinasi, kad naujai išpuošta 
Strand salė, 376 W. Broadway, 
So. Bostone, būtų tinkamai pri
rengta, kur įvyks balius. Reikia 
pažymėti, kad balius tai yra ne 
vakarienė, o tik pasilinksmini
mas su programa. Užkandžių ir 
gėrimu bus, bet jie nieko netu
ri bendro su įžangos tikietu. 
Įžanga visiems bendrai 50 cen
tų, išskyrus tas moteris-mergi- 
nas draugijos nares, kurios mo
kas! mėnesiui 25 centus, tai, 
joms ir įžanga tik 25c. Gros ge-i 
ra orkestrą smagias polkas ir j 
kitus šokių numerius. Kviečiami! 
visi atvykti į šį parengimą ir 
linksmai praleisti laiką su Jo- 
niečiais, kurie yra didžiausios 
Bostone lietuvių draugijos na
riai.

Balius įvyks šeštadienį, sausio 
5 d., 1946. Pradžia 6:30 vai. va
kare. Iki pasimatymo.

Blaivininkų 
Sii Kirinlriuuy n c

tuo-

Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims yra

SOUTH BOSTON CAFE
VINCAS BALUKONIS, 

Savininkas

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

giai patarnauja.

258 Wesl Broadmy, South Boston, Mass.

Mirė Lankutis ’vusių savanorių metė darbus 
nuo V-J dienos, o tik mažas 
skaičius slaugių ir kitų darbi
ninkų grįžo iš karo tarnybos. Ir

Sausio 3 d. mirė Pranas Lan
kutis, gyv. 377 West 2nd St., 
So. Bostone. Velionis pašarvo- 'kol nebus užtektinai slaugių ir 
tas D. A. Zaletskų, laidotuvių kitų darbininkų militarėse ligo- 

, tai civilėse ligoninėse 
galima tikėtis labai mažai pa-

Sekmadienį, sausio 6 d., 
jau po mišparų įvyks Blaivinin
kų kuopos susirinkimas, bažny
tinėje salėje. Prašome visų da
lyvauti. Valdyba.

Nudegė

Šiomis dienomis pranešta, kad 
Jonas Jakimavičius, kun. Pr. 
Jakimavičiaus tėvelis, gyv. 130 
“O” St., So. Bostone, gruodžio 

į 27 d. dirbtuvėje smarkiai nude
ngė dešinę ranką. Ligonis randa- 
jsi Dr. P. Jakimavičiaus globoje.

Ieško Savo Dėdžių Gyve
nančių Šiaurės ar Pietų 

Amerikoje

Ieva Marksienč, 
metinio Šv. Jono Ev. BĮ. Palai
pinės draugijos šeimininkė. Ji 
jau čirškina, spirgo ir kepa lie-; 
tuvišką kugelį ir pyragus. Sako, 
bus ir lietuviško sūrio nuo far- 
mų. Kas bus alkanas baliuje, 
tas galės pasisotinti lietuviškais 
užkandžiais. Nedėčiau lažybų ir 
už lietuviškas kilbasas. Gal būt 
ir jų bus. Bet šeimininkės, mat. 
pripratę ką nors patiekti ir dėl 
“surprizo”. Taigi kviečiami vi
si. seni ir jauni, atvykti į Šv. 
Jono draugijos balių, kuris į- 
vyks šeštadienį. SAUSIO 5, šių 
metų, Strand salėje. 376 Westl 
Broadway, So. Boston. Mass. 
Pradžia 6:30 vai. vakare. Iki pa
simatymo baliuje.

direktorių, 564 E. Broadway, ninėse,
So. Boston, koplyčioje.

Laidojamas šeštadienį, sau- gaibos arba ir visai be pagalbos, 
šio 5 d., 9 vai. rytą iš Šv. Petro, 
lietuvių parapijos bažnyčios 
Naujos Kalvarijos kapuose.

Likusi nuliūdime velionio 
žmona Grace (Mažulytė) Lan- 
kutienė kviečia visus dalyvauti 
šermenyse ir laidotuvėse. A. a. 
Pranas Lankutis Amerikoje 
pragyveno 50 metų.

IEŠKOMAS BALTRIUS 
ALEKSANDRAVIČIUS, 
kilęs iš Babraninkų km., Simno 
vals., Alytaus apsk., į Jungti
nes Amerikos Valstybes išvykęs 
dar prieš aną Didįjį karą. Jei 

, ieškomasis atsirastų ir norėtų 
. šį tą sužinoti apie savo gimines, 
jis gali rašyti laišką šitokiu ad- 

tresu: 
! F. M..
Italia.

Savanorės moterys - merginos 
gali įsirašyti į bile kurią iš trijų 
Raudonojo Kryžiaus ligoninių 
tarnybą. Pamokos savanorėms 
prasidės Raudonojo Kryžiaus 
Bostono skyriuje, 17 Gloucester 

i St., Boston, kaip tik atsiras už
tektinas skaičius savanorių. Sa. 

! vanorėms reikalingos tik tokios 
j kvalifikacijos, kad jos būtų 18 
metų amžiaus ar daugiau, gero- 

i je sveikatoje ir turėtų aukštes
nės mokyklos arba jai lygų 
mokslą.

Remkite tuo* profesionalus ir biz
nierius, kurie savo skelbimais remia 
-Darbininku".

P. Vittore Gidžiūnas, O.
Via Merulana 124, Roma,

ĮVAIRŪS skelbimai

Vilkaviškiečio Tremtinio 
Laiškas

menei, kad South Bostono 17 ■ 
skyrius Bendro Amerikos Lietu- ■ 
vių Fondo dabar laiko savo dar- ' 
bo stotį šioje bažnytinėje salė
je, W. 5th St. Ji sakė, kad ji ir 1 
kitos darbuotojos, kas vakaras, 
šioje salėje nuo 7-tos iki 9-tail 
valandai. Priimdinėja Lietuvos 
pabėgėliams knygas, maisto, ir 
drabužius.

•Galima priminti, kad į minė
tas prakalbas žmonės sunešė į 
gan daug lietuviškos literatūros! 
pasiųsti Lietuvos pabėgėliams.

Taip pat galima priminti, kad 
katalikiškos Spaudos platinimo 
vajus tęsis per sausio mėnesį. 
Draugijos ir darbuotojai turės 
progos pagelbėti, kad visi lietu
viai turėtų gerų skaitymų.

Jonas Rakauskas, Marijonos 
Kemėžytės sūnus, atsiradęs Ita
lijoje. nori surasti savo dėdes 
Kazimierą ir Baltrių Kemėžius. 
Jei dėdės atsirastų, jis prašo 
jam parašyti šitokiu adresu:— 
Jonas Rakauskas, Šuore Coleti- 
ne. Via Borgo San Pietro 3., As- 
sisi (Perugia). Italia.

VYČIAI VEIKIA

Lietuvos Vyčių Centro valdy
ba rengiasi suorganizuoti puikų 
MASQUERADE BALL. kuris į- 
vyks šeštadienį, kovo-March 2, 
1946, Municipal Building Hali, 
South Boston, Mass. Tai bus pa
skutinis šeštadienis prieš užga
vėnes. Raginami visi parengimų 

į rengėjai tą vakarą laikyti atda
ru ir dalyvauti kartu su jauni
mu jų puikiame parengime. Rap.

Gerb. Sesute:—
Jau šeši metai kaip tau rašiau i 

laišką. Nežinau ar tave pasieks, j 
ar ne? Gyvenu Vokietijoje, ang-i 
lų užimtame krašte. Karui užė
jus, Lietuvoje viską mūsų sude-j 

kai, gyv. Dorchester, džiaugiasi. i»ino- Vilkaviškis sugriautas ir Į 
kad abu sūnus - jūreivis James išdegintas. tik pamatai stovi. į 
ir karys Alfonsas grįžo į namus. ‘ Rusai smarkiai žmones žudo, i 
James Alčiauskas garbingai at-!^e^u ^as J'ems kuo pasiskun- 
leistas iš karo tarnybos. Jis yra ^*a’ ta‘ nakties tas ir pra-i 
vedęs ir turi sūnelį. ____
Alfonsas, kuris buvo patekęs į 
vokiečių nelaisvę, tebėra tarny-J 
boję. Jis laikomas ligoninėje, 
sveikatos sustiprinimui, ^isa 
šeima bendrai praleido šventes.

pp. Alčiauskai yra ilgamečiai 
“Darbininko” skaitytojai.

Re*. 8ou 3729 Šou 4618

LithuaniM Fumiture Co.
MOVER8 — 
Insured and

Bondod 
Local A Long 

Distanoe 
Moving

326-328 W. Broadway
So. Boston. Mass.

I

• i
Linksmų Šv. Kalėdų švenčių!

Pristatome Alų ir Toniką
Mes turime 11-kos rūšių alaus ir įvairių tonikų. Mes alų ir 
toniką pristatome vestuvėms, į namus, krikštynoms, parems 

piknikams. Patarnavimas skubus ir mandagus, šaukite: 

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

22OE St., Tel. ŠOU 3141, So. Boston, Mass.

ir

Visa Šeima Bendrai 
Praleido Šventes

pp. Rokas ir Morta Alčiaus- So. Boston Fumiture Co.
Visoki baldai, lovos, matrasai .

Kviečia f Balių

Pagerbimui Chicagos Kongreso 
Delegatų

•7

Jo brolis Puola- suSruda 1 gyvulių vago
nus ir išveža, niekas nežino kur.;

Mes. visa šeimyna išbėgom ir į 
dar visi kartu gyvenam. Mes. 
manėme kur prisiglausti — prie' 
angliį ar amerikiečių. Tai taip ir 
papuolė. Dabar gavom daugiau 

I drabužių ir maisto.
Jeigu Lietuva neišsilaisvins, 

i tai nemanome grįžti, nes jau 
į ten gyvenimo nėra. Prašytume 
Jūsų pagalbos, kad mums padė-l 
tumėte kaip nors pas Jus atva
žiuoti. Brolis Jonas.
Lapkričio 8, 1945

ir vaikams pilnas 
pasirinkimas.

380% VVest Broaduay,
Tel. ŠOU 2758

Jūsų kreditas geras. 
Pristatymas skubus.

APKALKITE NAMUS 
BINGELIAIS — 

NEREIKĖS JŲ MALIAVOTI 
Dėl platesnių informacijų 

pasaukite
H. S. TITELBAUM

Tilo RooffogCo., Ine.
District Managerj

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

The PILOT. J. E. Arkivysku
pas skelbia parapijose vajų pla
tinimo diecezijos organo The 
Pilot, nuo sausio 1 d. iki 13 d.

The Pilot yra virš 100 metų. 
Yra labai įtakingas laikraštis. 
Jis yra cituojamas net tokių di
džiulių laikraščių kaip “New 
York Times”. Turi visų didžią 
pagarbą.

Kas nori, iš Šv. Petro parapi
jos, skaityti “The Pilot”, prašo
me jį užsirašyti ar atnaujinti 
jo prenumeratą pas kun. S. Sau- 
lėną.

Šiemet “Darbininko” sieniniai 
kalendoriai skaitytojus pasiekė 
prieš šventes, pasidėkojant ka
lendorių rinkėjoms - talkinin
kėms: p-lei Antaninai Majaus- 
kaitei. M. Jankevičienei, Juoza- 
finai Gudaitei, Mrs. Martusevi- 
čienei ir Agotai Jocienei. Ačiū 
visoms už didelį nuoširdumą, o 
ypač daug padėkos užsipelno 
Antanina Majauskaitė, kuri la
bai daug valandų pašventė tam 
darbui.

VASARIO 16 d. NEBETOLI. 
Nebėra pilnai pusantro mėne
sio iki mūsų nepriklausomybės 
šventės, šiuom tarpu nepriklau
somybės nebeturime. Reikia 
milžiniško darbo ją vėl atgauti. 
Vas. 16 d. iškilmingo minėjimo 
surengimas yra vienas iš tų mil- 

jžiniškų darbų bei kovojimų dėl 
i Lietuvos išalisvinimo. Lietuvos 
I išeivija yra vienos minties 
' kovoti iki Lietuva bus
Kolonijų vadams tenka garbė 
vesti savus prie didžių darbų 
Lietuvos naudai. Ypatinga pro
ga yra daug gero Lietuvai 
daryti visiems tinkamai 
vaikščiojant Vasario 16-tą. 
giname.

KOLEGIJOS MOKSLAS. Bos- 
tono Tėvų Jėzuitų Kolegija ve
da kolegijos mokslus. Newbury 
St., Bostone, vakarais, vyrams 
ir moterims, norintiems gauti 
kolegijos laipsnį. Ypatingai šie

laisva.

A. Peldžius,
“Darbininko” Adm.

Lankėsi

Gruodžio 30, lankėsi Mrs. A. 
Janušonienė iš So. Bostono. At
silankymo proga viešnia “Dar
bininko” palaikymui aukojo 
$7.00. širdingai ačiū.

Pereitą savaitę lankėsi “Dar
bininko” bendradarbis kun. Al
fonsas Janušonis. Atsilankymo 

71 proga kalendoriaus fondui au
kojo $1.00.

Naujoj Vietoj Biznis
pa- 
ap- 
Ra-

Sandaros Moterų klubas ren-į 
gia Balių - Vakarienę. Bus ska
nių valgių ir gėrimų kiek tik ' 
kas norės...

Taip gi delegatai patieks la
bai svarbių žinių iš kongreso, 
kurias jie girdėjo apie okupuo-i 
tą Lietuvą ir Lietuvos tremti-‘ 
nius, kurie vargsta ir badauja, 
ir kaip jie kenčia netekę savo 
tėvynės Lietuvos. .Tai ne vienas 
ar du, bet So. Bostoniečių buvo 
apie 16 ir visi kongrese būdami ninkių. 
pasišventė už pavergtą tėvynę ir; Ligoninių vadai sako, kad ne- 
mūsų brolius bei sesutes net ne žiūrint to, jog kiekviena lova li- 
viena ašara išbyrėjo... igoninėse yra užimta ir daug li-

Na prie to dar bus gražių dai-'gonių laukia lovos, bet daug di
nų ir muzikalis programas, ku-. dėsnių institucijų turėjo užda- 
ris visus palinksmins, ir tas vi- ryti kambarius ir net visą aukš- 
sas malonumas įvyks sekma- tį. nes negali gauti užtektinai 
dienį, sausio 6 d.. Lietuvių sve-1 gydytojų, slaugių ir kitų darbi- 
tainėj. E ir Silver St., So. Bos-įninku ligonių prižiūrėjimui, 
tone. Prasidės 5 vai. vak.

Antradienį, lankėsi “Darbi
ninke” Juozas Bernatonis, kuris 
kalendoriaus fondan paaukavo 
dolerį ir padaręs kitokio biznio 
papasakojo, kad jis savo seną 
biznį So. Bostone pardavęs ir 
jau nupirkęs naują — 48 Cres- 
cent Avė., Dorchester. Mass.

Linkime p. Bematoniui pasi
sekimo. Rap.

Didelis Trūkumas Slaugių 
Ligoninėse

LAIMINGA PAGALBA NUO 
ŽIAURIOS

Raudonojo Kryžiaus viršinin
kai per spaudą, radio, bažnyčias 
atsišaukia į moteris, kad jos 
laisvu laiku nuo kasdieninio 
darbo savanoriai stotų į pagal
bą ligoninėms, kuriose yra dide
lis trūkumas slaugių ir darbi-

STRĖNŲ GHOS
štai švarus, naujas būdas liuo- 
suot paprastą strėnų gėlą. 
Johnson’s Ba<k Plaster! Leng
vina skausmą, sustingimą, i- 
veržimą. Jautiesi puikiai! Vi
sose vaistinėse. Reikalauk 
Johnson & Johnson kokybės.

j/M PLASTER

I GRABORIAI

S. Barasevičius h* Soros
MOTERIS PAGELBININKt 

Lietuvių Graboriua Ir 
Balsamuotojaa 

Turi Notaro Teises

254 W. Broadway
SO. BOSTON, MASS. 

Tel. SOUth Boston 2S90 
Sūnaus gyvenamoji vieta — 

838 Dorchester Avė. 
Tel. COLumbia 2S37

Kaikuriuose atsitikimuose da-
Kviečia visus KOMISIJA, i bar padėtis yra blogesnė negu

SfceZb.'buvo karo metu, nes šimtai bu-

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS *VČ.
Pirmininkė — Eva Marksienfi,

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

Viee-Pirminlnkė — B. GailiūnicnA.
8 Winfield St.. So. Boston, Masa. 

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

Fin. RaSt. — B. CunicnS,
29 Gould St.. W. Roxbury. Masa. 

Tel. Parkway—1864-VV.
iždininkė — Ona StaniuliūtA, 

177 We*t 7th St., So. Boston. Mass.
Tvarkdarfi — Ona MizgirdienS.

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

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

antrą antradieni mėnesio, 7:30 vaL 
vakare. T 
Seventh St.. So. Boston, Mass.

1 Visais draugijos reikalais kreipkitės 
par protokolų rašttaiakg

•V JONO EV. BL. PA8ALPINĖ8 

DRAUGIJOS VALDYBA

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

Vice-Pirmininkas — Pranas TuleUdS
702 E. 5th St.. So. Boston, Masa. 

Prot. Ražt. — Jonas Glineckla,
5 Thomas Fk., So. Boston, Masa. 

Fin. Rašt. — Aleksandra* Ivaška,
440 E. Sixth St., So. Boston, Maaa.

Iždininkas— Stasys K Griganavičiua
699 E. Seventh St.. So. Boston. Masa 

Maršalka — Jonas Zaikia,
787 E. Broadvvay. So. Boston, Maaa

i i

Parapijos salėje. 492 E. Draugija laiko susirinkimus ku tre
— - — - -- įią sekmadienj kiekvieno mėnesio •

2 vai. po pietų. ParaDijos sali] I 
492 E. 7tb SL. So. Boston. Mase

CASPER
FUNERAL
187 Dorchester $

KOMI
187 Dorchester Street 

South Boston, Man. 
Joseph f. Cėsper 

(KASPERAS) 
Laidotuvių DiraktoHsa Ir 

Balsamuotojaa 
NOTART PŪBUC 

Patarnavimas Dieną ir Nakų 
Koplyčia lermenlms Dykai 

Tai. ŠOU Boaton 148? 
8OU Boaton 3980

ZALETSKAS
FUNERAL KOMI

564 East Broadway 
SOUTH BOSTON. MASS.

O. A. Zaletskas, F- E. ZaMukao 
Oratoriai Ir Balsamųotojal 

Patarnavimas dieną Ir naktį 
Koplyčia iermenlm* dykai 

NOTART PUBLIC 
Tel. ŠOU Boston 0919 

ŠOU Bostonam

f
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ties Eight

RYTINIU
1 VALSTYBIŲ ŽINIOS

SKRIAUDŽIAMIEJI, 
PRABILKIME

Sekretorius Byrnes sugrįžo iš prieš bet kokios vyriausybės 
Maskvos. Viešoji spauda peši-j sankciją skriaudoms mažųjų
mistiškai atpasakojo trijulės tautų. Kad dabartinė adminis-Į 
konferencijos eigą ir nutarimus, tracija su Byrnes 
praneštus komunikate.

Spaudės
konferencijoje būti ir stebėti b?i 
pranešti kalbas, diskusijas ir 
nutarimus. Viskas ėjo prie už
darų durų ir baigėsi slaptai.

Kodėl Amerika nieko nelaimė
jo ir taip daug nusileido? Kodėl mhmgą Manhattan Center sa
viškas atsiduoda nauju šokinė- 34-tos gatvės ties Eight 

Valstybės ,Avenue-
_ ; BillofRightsAssociation.su- 

Japonų klausimuose, ^'dedanti iš suomių, estų, lat- 
'*>•», lietuvių, lenkų, slovakų, 
vengrų ir serbų kilmės ameri- 

šaukia šį susirinkimą

priešaky ne-| 
drįstų kompromisus daryTi su! 

‘.Stalinu, dabar laikas tiems mi-! atstovai negalėjo . , , .
1 liponams ameri žiedams kelti 
balsą.

1946 m. sausio 20 i New Yor-j 
: ke mažųjų tautybių kilmės a- 
merikiečiai organizuoja masinį

jimu apie Maskvą? 
sekretorius laužė savo principus 
Balkanų ir , 
Kokia baimė vertė ieškoti ru-!v:U- 
suose tik “geros valios tartis”?. 
Kodėl Amerika turi tik visurj kiečių. 
duoti ir duoti, o nieko negauti? protestuoti prieš minėtų tautų

Žinome iš spaudos, kad ir Lie- skriaudas. Kalbės žymūs politi- 
tuvos nepriklausomybės klausi- kai amerikiečiai ir vienas is 
mas ir pabėgėlių “repatriacija“, kiekvienos tautybės asmuo, 
buvo paliesti Maskvoje. Kokios! Kalbėtojai išaiškins daromas 
išvados padarytos? Kiek dabar skriaudas šioms tautoms. Prie 
lietuvių reikalai pagerėjo, o gal JW prisidės dar graikai, turkai 
ir “pablogėjo“? Konferencijos pr P61"83*' Amerikos visuomenei 
dvasia prašosi išvados, kad ir:bus nurodyta. kaip Bill of 
čia rusai nieko nenustojo. Suk-!Rights turėtų būti duodama vi- 
ta Molotovo diplomatija turėjo.soms tautoms apsispręsti, rink- 
padaryti įtagos amerikiečių pa- ■ ti savo vytiausybes demokratiš- 
sirvžimams žūt būt susitarti. ; kai. be jokios intervencijos iš

Visa eilė mažųjų tautų su bai-j kitur, kad Atlanto Čarteris ir

Autorizuoti valdžios asmenys suradę tūlos VVAVE Frances Brown, 33 
m. amž, pusnuogį kūną, jos gyvenamam apartmente, Chicago, III. išnešę 
talpina į ambulansą. Jos mirties priežastis tiriama.

8
tami ir Dievui dėkoja, kad d^vė.< 
progą sveikiems sugrįsti. Svsi- 
kinam abu jaunuoliu laimingai: 
grįžusiu pas savuosius. M. ;

i

i

AMERICAN 
RED CROSS

I 
t 
I

t
I Politišką klubą (suvienytos),

YATERBURY, CONN.
SVARBUS SUSIRINKIMAS
Penktadienį, sausio 4 d., 8 vai. DLK Vytauto, Šviesos ir Šv, O-

vakare, choro kambaryje įvyks nos draugijas, SLA 66 kuopą, 
: svarbus Federacijos 22-jo s’ry- LRKSA 32 kuopą ir Liethua- 
riaus ir Lietuvių šalpas 2-jo nian Club of Ansonla, nutarė 
skyriaus susirinkimai. Į šį svar- protestuoti prieš tokią spaudą, 
bųjį bei p:rmajį š’n metų Fede- kuri skleidžia melagingas žinias 
racijos posėdi yra kviečiami at- apie Ansonijos lietuvių draugi- 

jsilankyti netik buvusieū ir nau- jas, panašiai kaip rašo savaitr. 
iai išrinktieji draugijų atstovai- “Dirvoj”, būk mes, Ansonijos 
atstovės, bet ir v;sų katalikiškų- organizuoti lietuviai protestuo
ju draugijų valdybų nariai. Bū- jame prieš Amerikos Lietuvių 

! tų labai malonu 1946 metais Tarybą. Tai visai netiesa. Prie 
i matyti Federacijos skvria”s su- to dar turime pareikšti, kad vi- 
■ sirinkimuese visų vietinių kata- sos Ansonijos lietuvių draugl- 
pik'šku draug ių p:rmininkus- jos aukoja ir vieningai remia A- 
nirmininkes, raštininkus-kes, iž- merikos Lietuvių Tarybą ir ko- 
dininkus-kes ir kitus valdybų vą dėl Lietuvos nepriklausomy- 

parius. Reikia vis;em^ ir visoms bės. 
Pinoti ir sunrasti. k',d Federaū-, 
1 ia tai yra Lietuviu Katalikų fu-* 
-etos orentaci ios be: sn.sinrs i-į 
mo organizacija. Šia nrog- l’n-j 
kiu waterburiečiams “Darbin n- 
vo” skaitytojams Laimingiau
sių Naujųjų 1946 Metų! Aidas.

(Pasirašo)
ALT Skyriaus Valdyba
S. Bujanauskas, pirm.

V. Visniauskas, vice-pirm. 
J. Radzevičius, sekr.

Antanas Baranauskas, ižd.

Keturics Laisvės visose tautose 
būtų išlaikomas.

Mums, lietuviams, svarbu dė
tis prie šios grupės ir pareikšti 
vieningą nusistatymą Amerikos 
vyriausybei. Visos draugijos ir 
kiekviena įstaiga bei kiekvienas 
lietuvis privalo būti World Bill 
of Rights Association talkinin
ku. Metas lietuviams susiburti 
bendrai kovai su savo draugais, 
kuriuos skaitome milijonais A- 

įmerikoj. Skriaudžiamųjų tauty-

me žiūri į demokratijos nusilei
dimus totalitarizmui.

Turkijos ir Persijos įvykiai 
komunikate net nepaminėti. Ka
da bus galas visokiems užpuoli
mams ant mažų ir nekaltų tau
tų?

Didžiūnai mažųjų likimu žai
džia kaip šachmatais. Mažieji 
gi nežino, kur kreiptis, keno 
pagelbos prašyli. Ieško teisybės 
ir neranda, prašo gailestingumo 
ir negauna.

Vienintelė Amerika ligi šiol bių amerikiečių pnskaitoma a- 
laikoma mažųjų laisvės čampio. Pie trylika milijonų! Toks fron- 
ne. Į jy atkreiptos akys nuo ,^as JU1{ galingesnis už vien lie- 
Arktiko ligi Viduržemio jūrų ir tuvišką.
net ligi Pietų Vandenyno. Ame- Saulio 20 d. visi keliai teveda 
rikos pirmas ir aukščiausias ka- i Manhattan Center
ro tikslas buvo ir yra kovoti V ineas Juronis.
prieš neteisingumą tautose ir 
skriaudžiamuosius apginti. Tik
rasis karas baigėsi, bet skriau
dos neatitaisytos, ir daugiau 
tautų skriaudžiama.

Didelis spaudimas jaučiamas

Rimšaitis anglų kalba rašo il
gesnę knygą iš Amerikos lietu- I 
vių gyvenimo. Veikalas pava
dintas “Būt. Tomorrow is the 
Dawn”. Knyga jau turi dvylika 
gatavų skyrių ir ligi birželio 
mėnesio bus baigta, nes pagal 
sutartį ji tada turi būti įteikta 
leidėjui Lippincott.

V. Rimšaitis yra veteranas, 
jau anksčiau pasirodęs Ameri
kos laikraščiuose.

V. Rimšaitis yra veteranas, 
jau anksčiau pasirodęs Ameri
kos laikraščiuose.

INFANTILE
PARALYSIS

JANUARY 14-31
TM National Foundation for Infontila Foro lysis

BRIDGEPORT, CONN

! PUTNAM, CONN.

MOKINIŲ DARBAI

MARIANAPOLIS
KALfiDŲ ŠVENTĖS

Marianapoly Kalėdų šventės 
praėjo savųjų tarpe, mokiniams 

gauti Amerikos sutikimą pada-, beveik visiems išvažinėjus į na- 
•■—-■3 ir daromoms skriau- mus.

1 Bernelių mišias laikė viršinin
kas kun. J. Kuprevičius. Buvo 
susirinkę ne tik Marianapolio 
gyventojai, bet nemaža atvažia
vo ir iš apylinkės.

rytomis i. ________  _____ _
doms. Btimę turime, kad norima- 
taiką užtikrinti bet kuria kaina. 
Taip įgyta taika negali būti tik
ra ir ilga. Tokiai taikai Ameri
kos visuomenė nepritars.

Amerikoje gyvena milijonai 
žmonių, kilusių iš tų skriaudžia
mųjų tautybių, šie kels balsą

RAŠO KNYGĄ
Marianapolio studentas

I
i

Užsiprenumeruokite Įdomiausi 
Du kart savaitinį laikraštį

DARBININKĄ"\\

Amerikos Lietuvių 
Jaunimo Žurnalas 

“VYTIS” 
“VYTĮ” leidžia Amerikos didžiau

sia jaunimo organizacija — Lietuvos

Gruodžio 27 d. Švč. Panelės 
Nekalto Prasidėjimo seserų vie
nuolyne buvo surengtas įdomus 
koncertas.

Emma Ecker iš Bostono buvo 
atsivežusi jaunų dainavimo ir 
muzikos mokinių. Jos dainavo ir 
skambino rimtus ir sunkius da
lykus, kaip Chopino, Mozarto, 
Griego ir kitų.

Pasiklausyti žmonių buvo at
važiavę iš Marianapolio ir iš a- 
py linkės. Visi turėjo daug 
džiaugsmo, klausydamiesi prog
ramos, ir dėkojo seserims 
tokią gražią pramogą.

ANSONIA, CONN.
Gruodžio 23 d.. Lietuvių para

pijos salėje įvyko Amerikos 
Lietuvių Tarybos skyriaus su
sirinkimas, kurį vedė pirm. S. . , . , _1 > •'VYTIS” eina kas mėnesi gražiai
Bujanauskas. ■ paveiksluotas ir deda jdomių straips-

Šioje kolonijoje bendrai V?i- Olų, anių i* Amerikos ir užsienio.
- ~. v ' "VYTY” rasi žinių iž viso pasaukia ir BALF skyrius. Kaip jau Bo.

buvo nutarta pravesti sėkminga' “VYTIS” rašo apie Amerikos lie
tuvių jaunimo judėjimų.

mų tinkamų seniems ir jauniems. 
“VYTI” redaguoja įžymus ir paty

ręs redaktorius Ignas Sakalas it 
“VYČIUI” bendradarbiauja Jo su- 
Kviesti įžymiausi literatai.

TAD, padarykime šūkį: ‘Tenelie- 
fca nei vienos katalikiškos jaunimo 

j organizacijos, ar nors mažiausio sky* 
1 riaus, kurie neska;Cytų “VYTIES”.

* , • 1 • • . • i i tuvių BUJUinu juucjmuf.
maisto rinkimo vajų, tai valdy-| «yy<py> josite įdomių pasiskaity* 
ba įgaliota kreiptis pas parapi
jos kleboną ir prašyti jo, kad 
tą vajų skelbtų bažnyčioje. Kai 
bus išrinkti rinkėjai, tai jie eis 
pas visus lietuvius ir prašys 
aukoti pinigais.

Komisija pranešė, kad jau y- visi skaitykime “vyti*!” 
ra atspausdintos karo bono lai- ' 
mėjimo knygutės šalpos naudai.

Lietuvos Nepriklausomybės 
Minėjimas

ALT skyriaus komisija prane
ša, kaip jau buvo skelbta, kad 
Lietuvos nepriklausomybės mi
nėjimas įvyks vasario 17 d., bet 
minėjimas nukeltas į vasario 
24 d. Minėjimas bus iškilmin
gas i prakalbos, koncertas ir ba
lius. Koncerto programos dalį 
išpildys iš Waterbury šv. Juo
zapo lietuvių par. choras, vad. 
komp. A. Aleksio. Ansoniečiai 
yra labai patenkinti, kad Wa- 
terburiečiai pasižadėjo dalyvau
ti. Iš anksto kviečia visus daly-! 
vauti mūsų tautos šventėje.

Nutarta per spaudą viešai pa
reikšti, kad Ansonijos lietuviai 
visuomet vieningai remia Lietu
vos reikalus ir Amerikos Lietu
vių Tarybą, ir kad nei viena 
draugija neruošė protestų prieš 
ALT, kaip rašo laikraštyj “Dir
voj”, ir prieš tokius raštus nu
tarta protestuoti.

ALT skyriaus valdyba 191/6 
m.: Garbės pirm. kun. V. Kar- 
kauskas; pirm. S. Bujanauskas; 
vice-pirm. V. Višniauskas; ižd. 
A. Baranauskas. Sekretoriui J. 
Radziavičiui atsisakius, išrink
tas S. Trapkauskas. Korespon
dentai 
Kantautas.

Jonas Kantautas,
ALT skyriaus koresp.

Šventės praėjo. Šv. Kalėdų 
Bernelių mišios šį metą buvo vi
durnaktį. Žmonių buvo kupina 
Šv. Jurgio bažnyčia. Bernelių 
mišias atnašavo kleboans. Cho
ras. vad. A. Stanišauskui, pasi
rodė gražiai su giedojimu. Solo 

:išpildė šie asmenys: Anna Rad
vilaitė. M. Šulinskaitė, AL Dul- 
biūtė, C. Šulinskaitė, F. Ruoos, 
A. Mačiukaitis, J. Česikas ir J. 
Barnotas. Parapijiečiai chorui 
:r solistams dėkingi už gražų 
giedojimą.

I

Be knygų, mokymosi ir spor
to. šiemet Marianapolio moki
niai yra praplėtę savo veikimą.

Gruodžio 8 d. Marianapolio 
mokiniai suvaidino “Magnifi- 
cat”, kurį parašė ir scenai pa
ruošė kun. J. Dambrauskas.

Taip pat mokiniai išleido sa-i 
vo laikraštuką, pavadintą “To- 
wer“. Laikraštukas dedikuotas' 
kun. J. Navickui — “Lietuvos) 
mylėtojui”.

Po Kalėdų atostogų mokiniai? 
susirenka sausio 7 d., pirmadie
nį.

už

NEW HAVEN, CONN.

HARTFORD, CONN
Naujos Valdybos 191/6 Metams

i 
l

Petrušionį,

“VYTIES” kaina metams tik $3.00 
“VYTIS”

366 W. Broadway,
So. Boston 27. Mass.Jaukiai Praleistos 

Kalėdų šventės
Šį metą, rodos, švenčių nuo

taika buvo kiek daugiau pakilu
si mūsų parapijiečių tarpe, nes 
karas pasibaigė ir daug sugrįžo 
karių iš užsienių pas savuosius.

Kalėdų rytą visi tikintieji rin
kosi į bažnyčią. Piemenėlių šv. 
mišias atnašavo vikaras kun. 
Kazys Parėdna. Pamokslą pasa
kė klebonas kun. Edvardas Gra- 
deckas, sveikindamas visus pa
rapijiečius ir mūsų karius, su
grįžusius iš kovos laukų. Kvietė 
visus savo maldose prašyti gi
musio Kūdikėlio, kad savo ma
lonėmis ir galingu būdu globotų 
mūsų seses ir brolius ir mažy
čius bei senelius, vargstančius 
ištremime ir šaltame Sibire, 
taipgi maldauti mūsų tėvelių 
šalelei laisvės ir nepriklauso
mybės.

Skaitlingai parapijiečiai arti
nosi prie Dievo stalo. Po mišių, 
visi iš bažnyčios išėję, nuošir
džiai sveikinosi vieni kitiems 
linkėdami džiaugsmo ir laimės, 
ir kad kitos Kalėdos būtų links
mesnės mūsų broliams ir sesėms 
lietuviams, kurie dabar vargsta 
svetimuose kraštuose ir negali 
grįžti į tėvynę.

4

j

Švenčių metu teko daug para
pijos jaunimo, grįžusio iš ka
riuomenės, sutikti, būtent: G. 
Radvilą, A. Skirką, J. Krikščiū- 
laitį. Minalgą. J. Jurkšaitį. V. 
Pilką. J. Sinkevičių, J. Elovetc- 
ką, brolius Tatariunus, brolius 
Tuskus, brolius Petruškevičius, 
J. Makauską, J.
Yokštą, J. Praisą, Al. Zikarą, 
keturius brolius
Jurkšaitį. A. Višniauską; dar 
laukia savo sūnų grįštant p. L. 
Pocius, p. A. Čeponis, W. Kirk- 
Uauskas. Bridgeporte p. Julijo
na Nurkuvienė turėjo savo šei
mos penkis sūnus ir žentą ka
riuomenėj. Tai viena iš Bridge- 
norto lietuvių skaitlingiausia 
šeima kariuomenėj, ir visi svei
ki grįšta į namus. Motina labai 
džiaugsis, kad visi sugrįš sveiki.

Norkus, J.
Per pereitus 5 metus LDS 6 j 

kuopai pirmininkavo p. Paulina 
Ambrasienė. Ji yra daug pasi
darbavus. Jai atsisakius, pirmi
ninku išrinktas Juozas Berno
tas, kuris taip pat yra daug dir
bęs kuopoje; vice-pirm. p. Ona 
Navickienė, kuri yra pasišven- 
tus darbininkė; prot. rašt. Jo
nas Vaičiulis, nuoširdus veikė
jas; ižd. p. P. Manikienė. kuri 
yra net kelių draugijų valdybų 
narė ir visuomet savo darbą są
žiningai atlieka: fin. rašt. A. J. 
Pateckis. tai veteranas veikėjas 
ir valdybos narys. Veikiančioji 
komisija: Stasys šrupšas ir P. 
Ambrasienė.

Sv. Jono Ev. draugijos valdy
ba. Pirm. Jonas Petrik: vice- 
pirm. Jonas Labeckis; fin. rašt. 

? j (ilgametis) Juozas Barolis; nu- 
ri tarimų rašt. Edvardas Mončiū- 
’ nas. jaunas, darbštus narys: 
i ižd. Jonas Kemėšis, kuris pui

kiai veda finansines sąskaitas: 
iždo globėjai: Juozas Petraitis 
r A. Garbataučius. Trečias rašt.

M. Sabeckis.
Sausio 6 d. įvyks Šv. Jono Ev. 

draugijos metinis susirinkimas. J 
Bus išduota įvairūs raportai ir 
finansinė apyskaita. Nauja vai-' 
dyba užims pareigas. Ra.p.[

V.

•f,

J
i

Vienas vietinis biznierius, p. 
S. Krolides ir p. Krolaidienė. 
nraplėtė savo biznį. atidarydami 
kitą krautuvę. Pas juos dabar 
bus galima gauti visokių reik
menų. Sveikinam gerus parapi- 
os biznierius. •

J. Marčiulionis ir J.

Laikraštis “Darbininkas” yra vienas rimčiau
sių ir geriausiai mėgstančių laikraščių, Amerikoje. 
T --- 1 ’ • • j---.i-t-j įrJis išeina du sykiu į savaitę — antradieniais 
penktadieniais.

“Darbininko” kaina metams.......
Pusei metų .................................
Imant tik vieną numerį į savaitę, 
metams kaina...................................$2.00
Pusei metų ...................................... 1.00
Užsiprenumeruodami money orderį ar ček|

siųskite:—

DARBININKAS
36$ W«ct Broadway, Se. Boston 27, Man.

$4.00
. 2.00

$

Muz. A. Stanišauskas gavo iš 
Lietuvos nuo sesutės laišką, ku
riame minima, kad tėvelis mirė, 
:r du kartu buvo sudegintos vi
sos ūkio trobos. Rašo, kad jau 
nradeda vėl atsistatyti.

šventės tikrai buvo 
ponų Jono ir Stasės 

namuose, nes jų vy*

Kalėdų 
linksmios 
Tamulių 
riausias sūnus Leonas parvyko
iš Prancūzijos ir Kūčių dieną 
netikėtai parvyko pas tėvelius.

Ponai Tamuliai dar turi du 
sūnus karo tarnyboje ir,laukiaO. sūnus karo tarnyboje ir Jaukia 

reiš-ijųjų sugrįžtant. 
gilią! Taipgi pas savo motinėlę ir

“Darbininko” redakcija
kia muz. A. Stanišauskui
užuojautą dėl jo tėvelio mirties. Dakt"“.Pe‘?1-
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ivičius, kuris praleido kiek laiko 
įvairiose karo fronto ligoninėse, 

: gydydamas mūsų karius. Džiau
giasi motinėlė ir sesutė, taipgi 
džiaugiasi visi draugai ir pažįs-

Protesto Rezoliucija
ALT skyrius Alison i joje, at

stovaudamas visas vietines 
draugijas, būtent, Šv. Antano ir




