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New York (LAIC) — 
Maskvos laikraštis “Prav
da” (Nr. 239) praneša, kad 
iki p. m. spalių mėn. 1 die
nos iš Vilniaus apskr. ūki
ninkų jau buvę išreikalau
ta 65% jiems skirtų grūdų 
duoklių. Ūkininkai spau
džiami visame Pabaltyj. 
Laikraščio “Izviestija” ko
respondentas praneša iš 
Rygos, kad Latvija ūki
ninkų galvose gimstančios 
naujos mintys anie sovie-į 
tu valstybės “neaprėpiamą'tpiXn«u7ūb™ 
jėgą”. Girdi, jie dabar “belRaiD bU tLRS ancių RUDinių 
pertraukos aorūpiną rau
donąją armiją” grūdais. 
Ūkininkai, kurie savo javų 
nesą dar iškūlę, skolinasi 
iš kitų ir skuba savo duok
les atiduoti...

Nelaimingųjų ūkininkų 
skubotumas visai supran
tamas: duoklių neprista- 
čius, atsidursi koncentra
cijos stovykloje!

Lietuvos Miškus Veža 
I Rusiją

Neu York (LAIC)— Ko, 
naciai neišvežė į Vokietiją, 
dabar bolševikai gabenasi 
į Rusiją; tas ypač liečia 
Lietuvos rrnškus. “Izviesti-I 
ja” Nr. 239 Dirmame pus-; 
lapvje praneša, kad vien 
trečiame šių metu ketvir-J 
ityje Lietuvos miškuose bu-' 
ivo prigaminta daugiau,'

Patys Sau Akis Bado

į metrų ramsčiu kasykloms.1 
Vietiniai bolševikai, oku
pantų skatinami, taip vyk
do Lietuvos miškų naiki
nimą, kad Maskvos planą 
išpildė visu 112% .

Dešimtys tūkstančių ku
binių metrų ramščių (ku
binis metras lygus 1,3 kū-, 
biniams vardams) jau pri-j 
statyta i geležinkelių sto-Į 
tis ir gabenama į Donbaso 
kasyklas.

I 
»

Lietuviškų bolševikų 
(Maskvos gaidukų) dien
raštis Laisvė, No. 5 įsidėjo 
paveikslą, kur atbėgu
siems iš Lenkijos žydams 
dalinama duona. Po tuo 
paveikslu padėjo šitokį pa
rašą: “Duonos mūsų visų 
dienų... Penki tūkstančiai 
žydų pabėgėlių nuo fašiz
mo liekanų teroro Lenki
joj gauna alkanų žmonių 
porciją, bakanėlį duonos 
dienai per 4 asmenis”.
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Streiką 44 Va'stybėse
Streikuoja 7,704 Mechanikai

VVashington, D. C. — Šio-* 
mis dienomis oficialiai kai-

Pirmoji diena naciams kriminalistams teisti Nuernberge, prasidėjo 
lapkričio 20. To teismo pirmos dienos posėdžio ir matome šį vaizdą.

j dėti prie “keyboards”, po 
'to, kai 60 nuoš. paprasto 
! biznio buvo atlikta.

■

Bulgarai Reikalauja 
Naujų Rinkimų

Sausio 9 d. išėio į streiką 
telephonų mechanikai 44 
valstybėse. Streikas, kuris 
yra nukreiptas prieš Wes- 
tern Electric Kompaniją, 
ištraukė 7.704 darbinin
kus, nriskaitant ir studen
tus. Šis streikas nepalietė, 
tik Montana, New Hamp-' 
shire, Maine ir Vermont 
valstybių.

Agrikultūros Sekretorius 
Siūlo Pakelti Sviesto 

Kanas

EISENHOWER ĮSAKE GRAŽIN- ' meeha- bama, kad būtų pakeltos
* * nikai pradės pikietuoti, tai sviesto ir mėsų kainos. Sa-
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Londonas — Bulgarijos
demokratinių partijų at-]

___  į stovai nesutinka įeiti į da-|
Tokiu tempu einant, iš,^artirę Georgievo valdžią,! -

į Įaį.'nes ji neatstovauja krašto S1° Eisenhower

TI VISUS NEREIKALINGUS 
VYRUS♦

Washington, D. C., sau-
Lietuvos miškų, greitu lai
ku tikrai nieko neliks.

I

Valdžia Leis Pakelti 
Plieno Kainas

gyvento jų daugumos. dsakė visiems komandie-
Valdžios opozicija su- ]riams užsieny j grąžinti vi- 

tiktų įeiti tik ta sąlyga,;^ 
jeigu valdžia sutiktų pra
vesti naujus laisvus rinki
mus.
buvo pravesti, buvo tik

“Rinkimai”, kurie
j Washington, D. C. —Vai
įdžia praneša, kad plieno'vienos partijos — vienas 
kainos bus pakeltos apie Į kandidatų sąrašas. Tą są-

I
r
$4.00 už toną.

I

jrašą paruošė komunistai.

“be atidėliojimo”, kurie 
ten militariai nereikalingi.

Gen. Eisenhower pranešė 
Prezidentui Truman, kad 
jokios drausmingumo bau
smės kareiviams, dalyva
vusiems Mani los demons
tracijoj, nėra planuojama 
skirti.

Areštavo S Streikierius

gali ištraukti ir kitus tele- koma, kad Jung. Valstybių 
phonų kompanijų darbi- į Agrikultūros sekretorius 
ninkus į streiką. Tačiau Anderson jau pasiūlęs 
daroma pastangos susitar-; sviesto kainas pakelti 18c.

kiečių komitetu ir Mayor’s U.ir t°kiu būdu streiką 1 d
Industrijos Santykių pa-jvld“otlJ „ . I Sekretonus Anderson y-
sitarimui i ™estern Union operato- ra kalbėjęs ir apie auks-

rių streikas tęsiasi. Kom- tesnes mėsų kainų lubas, 
Kai mayoras turėjo pasi- panija bando vietinius te- kad tokiu būdu būtų gali- 

tarimus su komitetu, tai 
daugiau kaip 300 streikie- 
rių suruošė demonstraciją 
prie miesto rotušės. Pasi
baigus pasitarimui, nolici- 
ja areštavo 5 streikierius, 
tarp kurių Frank Bluse- 
wiez, lokalo 441 preziden
tą. Jie kaltinami už užpuo-j 
limą George R. Bessmer ir 
Benoit J. Sirois, kompani
jos atstovų. Jie kaltais ne

legramus perduoti. Tačiau ma išvengti mėsos indus- 
kablegramų siuntimas vi- trijos darbininkų streiko, 
siškai nutrauktas, kada u- kuris yra numatytas tre- 
ni ja įsakė savo nariams sė- čiadienį, sausio 16 d.

Čia “Laisvės”
riai, kaip tikri Maskvos 
gaidukai, nei
kaip bakstelėjo sau į akis. 
Juk Lenkija senai bolševi
kų valdoma. Ten juk vei
kia paties Stalino paskirta1 
ir iš Maskvos nusiųsta val
džia su kvislingu Osubka - 
Morawskiu priešaky. I^en- 
kijoie tebekursuoja Rau
donoji Armija. Visoks vei
kimas Lenkijoje yra griež
toje Maskvos enkavedistų 
ir komisarų priežiūroje. 
Bet žydai iš Lenkijos urmu 
su visomis šeimomis bėga 
ir veržiasi į Vokietiją į A- 
merikos, Anglijos, Pran- ney, Jung. Valstybių Ar- kareivių 
cūzijos zonas. Jie bėga, a- mijos Tarnybos Koman-:išprovokavo komunistai ir] 
not “Laisvės” “nuo fašiz- ----------------------------------, bolševikai. Kaip žinoma,
mo liekanų teroro Lenki jo-ti ją, pas amerikiečius ir j komunistai garsiai šaukia 
je”... tai yra, raudonojo anglus. Reiškia, jie bėga!ir protestuoja, kad karei- 
fašizmo (komunistų - bol- nuo raudonojo 
ševikų) teroro, kuris da
bar siaučia netik Lenkijo
je, bet taipgi Lietuvoje, 
Latvijoje, Estijoje, Balka
nų šalyse ir tiesia savo na
gus į Švediją, Turkiją, I- 
raną...

Jei jie bėgtų nuo lenkiš
kojo fašizmo teroro, tai 
galėtų patraukti, kur daug 
arčiau į “broliškąją” Rusi
ją. Bet ne, jie bėga toli, į 
nuteriotą, išgriautą Vokie-

nepajuto.

v • —

Yokohama, sausio 10 — 
Lt. Gen. Charles P. Hali, 
einąs komandieriaus pa
reigas, padarė pareiškimą 
Armijos laikraštyj “Stars 
and Stripes”. Jis sako, kad 
japonai su dideliu įdomu
mu seka kareivių veiks
mus, jų moralės ir disci
plinos palūžimą.

££ ,k? P«'k- Mahoney: ypač 
mūsų ateities veiksmus.” Iuz pagrąsmimą kalėjimu. !

Pulk. Charles A. Maho-‘ Pulk. Mahoney sako, kad, 
į demonstracijas]

I Elizabeth, N. J., sausio 
■ 10 — Čia streikuoja Phelps 
Dodge Copper korporaci- 

. Komite-

KARALIUS JURGIS VI SURUO
ŠĖ PIETŪS STO ATSTOVAMS

Į ______________
Londonas, sausio 10 —’subėgimo duobes netoli 

_______ Šiandien prasidėjo Suvie- Degnan namų.
prisipažino ir jų byla ati- nvtų^Tautų Organizacijos! Policija areštavo ir kvo- 
dėta sausio 23 d. 1", ' _ _ ’ ----- — _

duobes netoli

dos maršalas, išsklaidė de- \ , . * .■ .
monstrantus kareivius, at- Jos darbininkai, 
vykus Karo sekretoriui itas’ ,^uris ats^Oj’au2a 
Patterson, nes kareiviai i streikuojančių , darbininkų, 
demonstrantai jį pažemi-į 
ūžiate* vyr7“kurisJjUau’“u->as.Ja™s T-Jflrk sutiko paleido Belgijos «inų. 
vo kareiviu kada jūs dar susisiekti su WUey Brown,' Premjeras van Acker 
buvote negimę”. .korporacijos prezidentu, ir pranese kad nauji rinki-

b įkviesti jį kartu su strei- mai įvyks vasario 17 d.
Kareiviai išleido mimeo----- ----------------------------- ——---------------------------

Paleido Belgijos Seimą
Brussels, Belgija, sausio 

i* turėjo susirinkimą. Tuoj 10 — Premjerui Achille 
- po to susirinkimo, mayo- van Acker reikalaujant,

■= Kiniečiai Susitarė Nutraukti Gvilj 
Karą-Naujas Valdžios

(rusiško) Įviai neskubiai vežami iš 
fašizmo teroro, taip, kaip užsienio į namus. Komu-

(STO) pirmas generalis čia Hector Verburgh, 65 
susirinkimas, kuriame da- metų amžiaus. Northside 
lyvauja 51 tautos atstovai.’apartmento džianitorių ir 

Šio susirinkimo išvakarė- kitus. Valdžios agentai ša
še Anglijos karalius Geor- ko, kad apartmento rūsyj, 
ge VI suruošė pietūs St. kur buvo Verburgh prižiū- 
James palociuje. Jis paša-(reto jum, rasta kraujo ir 
kė kalbą, kuria ragino vi-(kitų ženklų. Tačiau Ver- 
sus atstovus “atsiduoti vi- burgh kaltu neprisipažįs- 
sų tautų bendrai gerovei” ta. Verburgh draugas 
virš savo tautinių interesų. Smet taip pat areštuotas.

Jung. Valstybių delega
cijai vadovauja valstybės 
sekretorius Byrnes. Ir Vokietijoj Demonstruoja 

Amerikos Kareiviai
Surado t Metų Mergaitės 

Supiaustytų Lavoną
Chicago, III., sausio 10 —

Chungking, Kinija, sau- reikalavimai nepriimtini.
-_ r_______e ______  ____  šio 10 — Kaip žinoma,! Gen. George C. Marshall,

bėgo tūkstančiai Balti jos • nistai tai daro daugiausia Chungking valdžios ir Ye- Prezidento Trumano at- 
ir kitų kraštų gyventojų. Į politiniais sumetimais. Jie nan komunistų atstovai,'stovas, kuris dalyvavo 
Tik tuos bėgančius žydus nori, kad sovietų Rusija;tarpininkaujant Jung. Vai-konferencijoj, sako, kad 
“Laisvė” dar nedrįsta ap-! turėtų visiškai laisvas ran- stybių Gen. Marshall’ui, neiškilo nepermatytų keb- 
šaukti “fašistiniais šuni-jl ”
mis”, “Hitlerio bendradar
biais”, kaip ji pravardžiuo
ja kitus pabėgėlius. Mat, 
viešas antisemitizmas šio
je šaly ir Maskvos gaidu
kams gali būti pavojingas.

A.

kas ne tik Europoj, bet ir prieita prie susitarimo nu- luinų ir kad jis vis dar tu- 
Tolimuose Rytuose. j traukti kautynes ir tęsti ri viltį sutaikinti.

Dar Dvi Aukos

i traukti kautynes ir tęsti ri viltį sutaikinti, 
derybas. Tuojau buvo įsa-1 Konferencijoj dalyvauja 
kyta karo komandieriams ne tjk chiang Kai-sheko 
nutraukti susirėmimus. i valdžios ir komunistų ats-

Visai netikėtai ChungĄ0™’ bet taip gi ir visų
Neiv York (LAIC) — Iš ki valdžia pareikalavo, kit« partijų ir taip gi de-

Frankfort, Vokietija, — 
Sausio 10 — Tūkstančiai 
Amerikos kareivių suruo- 

išė protesto demonstraciją. 
Anksti pirmadienio rytą, Susirinkę prie Gen. Joseph
buvo pavogta Suzanne t. McNamey’s centro, rei- 
Degnan, 6 metų amžiaus, kalavo, kad jis pasirodytų 
pp. James E. Degnan, OPA įr smarkiai kritikavo “po- 

__•___ 1_____ ______ IT _ ..... .... ••

i Europos gautomis žinio- kad jos kariuomenės būtų vYni nepartiniai atstovai, 
mis nuo bolševikų rankos jjeistos užimti strateginius 
Alytuje esą žuvę dekanas miestelius komunistų kon- 
kun. Konstantinas Paula- troliuojamoj Vidurinėje 
vičius ir kun. Mazurkevi- Mongolijoje. Komunistai 
čius. tuojau pareiškė, kad “tie

viršininko, dukrelė. Prie 
mergaitės lovos rastas pa
liktas raštelis reikalaujan
tis $20,000 už jos grąžini
mą.

Namo užpakalyje rasta 
septynių pėdų kopėčios.

Mergaitės tėvas atsišau- Rusijoje būtų tokios ka- 
kė į grobėją, kad jis grą
žintų mergaitę, o “aš duo
siu tau pinigus.”

Vėliau rado mergaitės 
kūną supiaustytą į gaba
lus ir sumesta į atmatų

litikierius” dėl atidėlioji
mo jų grąžinimo į namus.

Kareiviai sakė, kad jie 
demonstruosią kas vaka
rą, kol jų protestas bus pa
tenkintas.

Pažymėtina, kad jeigu

reivių demonstracijos, tai 
visi demonstrantai be jo
kio teismo būtų buvę su
šaudyti. Tai toks skirtu
mas tarp demokratijos ir 
totalitarizmo.

Sovietu Rusija Jau "Turi 
Atominę Bombą”
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PLIENO KORPORACIJA IR UNI
JA ATNAUJINA PASITARIMUS

VVashington, D. C., sau- Jeigu plieno darbininkų 
šio 10 — Jung. Valstybių streikas būtų prašalintas, 
Plieno korporacijos ir uni- tai tada ir kitose industri
jos viršininkai atnaujina jos šakose būtų paakstini- 
pasitarimus dėl algų ,įr mas u streiko išspręsti vi- 
tis, kad korporacija ir uni- sus nesusipratimus. Plieno 
ja susitars ir tokiu būdu darbininkų streikas pa- 

,bus išvengtas streikas.

Londonas — Dr. Raphael 
Armattoe, Londonderry 
Antropologijos Instituto 
direktorius, sako, kad so
vietų Rusijos valdžia jau 
pasigaminusi atominę 
bombą, kuri yra daug stip
resnė už amerikiečių gami
namas atomines bombas.

Šiam Armattoe pareiški
mui mažai kas priduoda 
reikšmės. Rimtesnieji ži
novai netiki tomis žinio- 

liestų milijoną darbininkų.* mis.

I

I

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

1230 KILOCYCLES —WESX ,SALĖM, MASS.

šeštadienį, sausio 12 d., 1:15 vai. po pietų įvyks 
lietuvių darbininkų radio programa. Prašome pasukti 
savo radio rodyklę ant 1230 kilocycles ir klausytis gra
žių lietuviškų liaudies dainų, muzikos, pranešimų ir 
sveikinimų iš WESX stoties, Salėm.

Šios radio programos metinis koncertas įvyks tuo
jau po Velykų. Nauji artistai, nauja programa.

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

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

Telephonai:—SOUth Boston 2680 arba NORwood 1449
4



ĮVAIRIOS žinios

Amerikos Valstybėse.

penktadienis. Sausio 11. 1946

Ark. J. Skvirecko Mokslinis 
Darbas

Vakarų Europa (LAIC)
Kauno arkivyskupas met
ropolitas J. Skvireckas bu
vo pasižymėjęs savo Šv. 
Rašto studijomis. Paskuti
niu metu Lietuvoje jis bu
vo paruošęs trečią laidą 
Naujojo Testamento ant
rosios dalies. Bolševikų o- 
kupacija buvo sutrukdžiu
si jos spausdinimą, tačiau, 
kiek vėliau, spausdinimas 
buvo atliktas ir knyga bu
vo išdalinta, “Mūsų Laik
raščio” prenumeratoriams. 
N. Testamento lietuviškoji 
laida šiuo metu yra išsi
baigusi ne tik Lietuvoje, 
bet ir Amerikoje. Taipgi y- 
ra išsemta ir didžioji še
šių tomų šv. Rašto laida. 
Dabar Ark. J. Skvireckas 
ruošia naują laidą ir jau■ kronika, kuriose būtų at- 
turi pirmąjį tomą visiškai ; žymima ne tik žinios apie 
spaudai paruoštą.

to. mokytojas dažnai tesi
naudoja tamsia priemene, 
neretai tik palomis ati
tverta nuo bendros salės— 
bendrabučio. Be to. moki
niai. net pamokų metu at
likinėja visokius darbus 
stovykloje ir pamokos, 
kartais. eina pustuštėj 
klasėje. Laimei, netrūksta 
kvalifikuotų mokytojų. 
Pradžios mokyklų aukš
tesniuose skyriuose einami 
tie patys dalykai, ką gim
nazijų I—IV klasėse. Iš 
svetimų kalbų gimnazijoje 
dėstoma anglų, prancūzų, 
vokiečių, lotynų. Pamokos 
surašomos Į mokyklos die
nyną. kad visada būtų ga
lima patikrinti kiek kurio 
dalyko išeita. Visose mo
kyklose raginama rašyti

Vilniaus Istorija

Curley Užėmė Mayoro 
Pareigas

Pirma- 
kongr. 
priėmė 
Bosto- 
parei- 
įsakė

Bo-ton, Mass. — 
dieni, sausio 7 d. 
James M. Curley 
priesaiką ir užėmė 
no miesto raavoro 
gas. Jis pirmiausia
atnešti tą patį kilimą, kurį 
jis nupirko būdamas ma- 
yoru.

Mayoras James M. Cur
ley sako, kad tas kilimas, 
kurį išmetė Kerrigan, yra 
geras 100 metų. Jis sako, 
Turkijoj tas kilimas nie
kad nenusidėvėtų, nes tur
kai basi vaikščioja ant ki
limo. Suprantama, Bosto
ne nei mayoras. nei 
basi nevaikščios.

Sausio 9 d. mayoras Cur
ley prieš išvykstant Į Wa- 
shington. D. C., kur tęsia
mas teismas prieš jį ir ki-l 
tus Inžinierių grupės na
rius, pareiškė, kad jis ne
galėsiąs dalyvauti ir kal
bėti Įvairiuose pietuose, 

darbo eigą, bet ir apie tos kur jis buvo kviečiamas, 
. bet užtikrino visus, kad 

kiti jį atstovaus.

kiti
Japonų vyriausybės delegacija ant laivo USS 

Missouri, Tokio Įlankoj, pasirašo pasidavimo do
kumentus.

Lapkričio 29, 30 ir gruo
džio 1 dd., Chicagoje įvyko 
Amerikos Lietuvių Kon
gresas, kuris buvo sėkmin
gas visais atžvilgiais. Ne
žiūrint susisiekimo keblu
mų ir kitų kliūčių. Kon
grese dalyvavo daugiau 
kaip 800 įgaliotų organi
zuotos visuomenės delega
tų. taip pat daugelis kitų 
visuomenės veikėjų ir Įta
kingų svečių. Kongresas 

, priėmė visą eilę svarbių

kurie vienokiu ar kitokiu 
būdu prisidėjo prie Kon
greso pasisekimo.

Tačiau visi supranta, kad 
patys didžiausieji darbai 
laukia mus ateityje. Lietu
vos likimas dar nėra iš
spręstas. Ji šaukiasi mūsų 
pagalbos. Visa viltis žmo
nių, gyvenančių svetimos 
jėgos pavergtame mūsų 
gimtame krašte, taip pat 
kaip ir šimtų tūkstančių 
jos tremtinių, išblaškytų Į- 

:nutarimų, pareikšdamas;vairiuose Europos ir Azi- 
; tvirtą Amerikos lietuvių'jos kraštuose, šiandie yra 
i nusistatymą tęsti kovą dėl i Vakarų Demokratijose, ir, 
■demokratinių principų į- pirmoje vietoje, Jungtinė- 
. gyvendiųimo taikos sutar- se
Įtyse ir dėl Lietuvos atsta-įMūsų. kaipo šios šalies gy- 
tymo, kaipo nepriklauso-; ventoj ų ir piliečių, pareiga 
mos, laisvos ir demokrati-bus daryli visa, kas gali
nės respublikos. Žymių A- ma. kad Lietuva būtų iš- 
merikos visuomenės ir po- gelbėta, 
litikos vadų pasakytos .................

__ j Kongrese kalbos, ir laiš- 
. _ Į kais bei telegramomis iš-

ANULIUOJAMA REPATRIJAN- i reikštas pritarimas mūsų j sis atlikti,

Vienbalsiai Kongrese iš
rinkta Amerikos Lietuvių 
Taryba šitą pareigą steng- 

, pasitikėdama, 
kad plačioji mūsų visuo
menė rėmė ją tokiu patTAMS SUTEIKTA PILIETYBE j išlaisvinimo, sukėlė Kon-

____________ grėsė nepaprasto entuziaz- vieningu pasiryžimu, koks
• Amerikos Lie- 

i dalyviui įkvėpė naują e-Į tuvių Kongrese.
inergiją dirbti ir kovoti,! Amerikos Lietuvių Tarybos 

V ykdomasis Kom it etas 
1739 S. Halsted Street.

Chicago 8. Iii.
Leonardas Šimutis. Prezidentai 

Dr. P. Grigaitis, Sekretorius 
Valdyta. Iždininkas.

AMERIKOS LIETUVIŲ 
TARYBA

Kun. Igoris Albavičius 
Komy. Aleksandras Alcksis 
■Juozas Arlauskas 
Stasys Bakanas 
Kun. J. Balkūnas 
Povilas P. Dar gis 
Alena Devenienė 
Stasys Gegužis 
■Juozas Glaveckas 
Dr. P. Grigaitis 
Adv. Jonas Grigalius 
■Jonas V. Grinius 
Kun. Pranas Juras 
Kastantas Jurgeliunas 
Povilas Kručas 
Vincas T. Kvetkas 
Juozas B. Laučko 
Wm. F. Laukaitis 
Stasys Michelsonas 
Adv. Antanas Mileris 
Dr. Antanas Montvidas 
Elžbieta Pauraziene 
Petras J. Pivaronas 
Leonardas Šimutis 
■Juozas V. Stilsonas 
Mikas Vaidyla 
Dr. M. J. Vinikas.

Danija (LAIC) — Mūsų) Streikas gali būti išveng- ŪPQ ir kiekvienam jo|pasireiškė 
Kopenhagos koresponden-tas, jeigu kompanija pa- 

, to žiniomis, santarvininkai kels algas po $2.00 Į dieną, 
yra nusistatę nepripažinti pripažins unijos teises ir j 

i vokiškosios pili e t y b ė s atitinkamą pensijos planą. Į 
tiems asmenims, kurie ją I Šis streikas paliestų dau- į • • — • o ari o n lznin riarkinin-

kad mūsų tikslas būtų pa
siektas.

Šimtai Amerikos lietuvių 
organizacijų, per savo Į- 
galiotus atstovus. Kongre
se išreiškė savo pasitikėji
mą Amerikos Lietuvių Ta
rybai ir pasisakė už tai, 
kad darbas Lietuvos iš
laisvinimui eitų vieningai, 
Amerikos Lietuvių Tary
bos vadovybėje. Šitam 
darbui visuomenė suteikė 
ir stambią finansinę para-

Į kolonijos lietuvių gyveni
mą. Numatomi rajonų in
spektoriai. kurie lankytų 
mokyklas ir duotų reikia
mus patarimus bei prižiū
rėtų mokslo pažangą.

Prie lietuvių Sąjungos 
Valdybos sudaryta penkių 
profesorių komisija uni
versiteto reikalams svars
tyti. Tiriamos galimybės 
sukurti savo universitetą 
su visais fakultetais. Prie 
pradžios mokyklų ir gim- dalyku ^U,s. skiriama po 
nazijų yra kapelionai.

I

New Y’ork (LAIC)—Lie
tuvoje esą ruošiama spau
dai Vilniaus miesto istori
ja, kurios surašymui pa
naudojami Vilniaus archy
vai, kuriuose, kaip rašo 
“Izviestija” Nr. 239, esą 
apie trys milijonai bylų. 
Būsią atspausdinti doku
mentai iš XV ir XVI šimt
mečio. Esą. numatoma iš
leisti keletą tokių doku
mentų rinkinių. Lietuvos 
istorikai kebą rimtų abe
jojimų dėl projektuojamos 
istorijos bešališkumo, ypa
tingai pradedant XV šimt
mečio pabaiga, kai Masko- 
lijos agresija aiškiai pasi
suko Lietuvos linkui.

Ne paslaptis, kad dabar
tinė Rusija, nors ir skel
bianti save socialistine. į 
padanges kelia viską kas 
yra surišta su absoliutiz
mu, ekspansija, militariz- 
mu ir praeities kariniu 
eposu.

Galime būt tikri, kad ir 
žadėtoje istorijoje Masko- 
lijos vaidmuo bus prilygin
tas lietuvio tikro draugo ir 
geraširdžio protektoriaus 
vaidmeniui.

Kaizer-Frazer Ir Unija Pasi
rašė Nauju Sutartį

Detroit, Mich., sausio 10 
— Kaizer - Frazer korpo
racija ir CIO United Au- 
tomobile VVorkers unija 
pasirašė naują sutartį. Pa
gal šią sutartį tarp kitų

New York (LAIC) —
Kaip matyti iš Maskvos 
pranešimo, raudonasis ka
rinis tribunolas Gruzdžiuo
se pasmerkė Vili Juozą. 
Kosto sūnų, ištremti ka
torgos darbams 15 metų. 
Keletas nuteista sušaudy
ti. Teisiami buvo už gink
luotą pasipriešinimą prieš 
okupantų siautėjimą Lie
tuvoje.

Kompartijos Mokykla 
Vilniuje

Rūpesčiai Su Išvietinfy 
Lietuviu Mokyklomis

New Y’ork (LAIC)—Lie
tuvių mokyklos Vokietijo
je turi daug sunkumų ir 
veikia tik didelio mokyto
jų pasišventimo dėka. Nė
ra nei reikiamų patalpų, 
nei vadovėlių. Vietoje bu-

t

Įgyjo po 1939 m. rugsėjo 3 kaip 10,000 darbinin- 
d., t. y. po anglų - prancūzų- 
zų paskelbimo karo vokie
čiams.

Šis patvarkymas savai-! 
mi paliestų ir visus taip 
vadina mus “repatri jan-| 
tus” iš Pabalčio.

Kaip atsimename, vokie
čiams su rusais įtakų sfe-i 
iromis Rylų Europoje pasi-j 
dalinus, tuojaus prasidėjo 
taip vadinamoji repatrija- 
cija.

Pirmoji repatrijacijos 
sutartis vokiečių buvo pa
sirašyta 1939 m. spalių 15 
d. (su estais). Po to sekė 
sutartis su latviais (spalių 
30 d.).

Pagal šias sutartis, iš 
šiaurinių Baltijos valsty
bių, iki 1940 metų pavasa-į 
rio, liko repatrijuota ir 
vokiečių pilietybe aprūpin-i 
ta 80,000 asmenų. Daugu-Į 
moję tai buvo gryno krau
jo vokiečiai.

Pabaltį sovietams oku
pavus, analoginė repatri- 
jacija buvo Įvykdyta ir 
Lietuvoje. 1941 m. sausio 
10 d. buvo pasirašyta spe
ciali tarp Vokietijos ir 
SSSR sutartis. Pagal šią 
sutartį iš Lietuvos buvo’ 
repatrijuota saujalė ten 
gyvenusių vokiečių, o iš, 
Latvijos ir Estijos — ne
spėję pereitais metais eva-Į 
kuotis vokiškųjų baronų, 

! likučiai.
Repatrijacijos proga pa- 

! sinaudoję, iš sovietiško ro
jaus Lietuvoje per 1941 m.' 
pavasarį išvažiavo artil 
50,000 lietuvių.

Kuriems iš repatri jantų i 
vokiškoji pilietybė bus pa
likta, o kurie bus paskai
tyti priklausą tai ir kitai 
Pabalčio tremtinių grupei 
— tuom tarpu dar nėra pa
skelbta.

Lietuvos Pinigai Svetimai 
Propagandai

i

$5.00 nuo kiekvieno paga
minto automobilio į atski
rą fondą, taip kad metų 
pabaigoje, kaip apskai
čiuojama, susidarys $1,- 
500,000, kurie bus padalin
ti tarp 8,000 iki 11.000 dar
bininkų.

New York (LAIC) —Ry
šium su besiartinančiais 
rinkimais Lietuvoje susti
prėjo sovietinė propagan
da. “]_____  r_____ ,__ 1
Vilniuje lietuvių kalba iš-

Rumunai Prisibijo Vergijos

New York (LAIC) — į 
Siekdami Lietuvą galimai, 
greičiaus sukomunistintij 
Vilniuje Įsteigta komparti-! 
jos mokykla.

Joje mokėsi 150 studen
tų, jų tarpe 30 moterų. 
Mokslas paskirstytas pen
kiomis šakomis: organi
zacinė - partinė, propa
gandos. sovietų, komsomo- 
lo (komunistinio jaunimo) 
ir spaudos.

Washington, D. C., sau
sio 10 — Didelė dalis Ru
munijos gyventojų prisibi
jo. kad pro-sovietų jėgos, 
kurios dabar kontroliuoja 
valdžią, gali taip pravesti 
būsiančius rinkimus, kad 
po rinkimų dauguma par
lamento narių gali nubal
suoti Rumuniją padaryti 
sovietų Rusijos respubli
ka.

Toks esąs dabar 
mentas opozicijos 
jose.

senti- 
parti-

Vilniuje Steigiamas Rusų 
Teatras

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 Jums abligacijų išaiškinsime visas smulk
menas. Pašaukite SOUth Boston 0379.

Co OPERATIVE BANK
410 BIOADWAT • lOOTR IOITON

I

New York (LAIC)
Lietuvą atgabenta 
daug rusų, kad jie Įsigeidė 
net turėti savo teatrą, 
kurs savo ruožtu prisidės 

I prie Lietuvos rusinimo, 
i Kaip praneša Maskvos “Iz- 
iviestija” Nr. 239, Vilniuje 
atidaromas rusų teatras.

, Tam reikalui miesto cen
tre net jau parinktos pato
gios patalpos. Šiuo metu 
rūmai baigiama remontuo
ti, komplektuojama vai
dintojų trupė ir t.t. Pirmas 
spektaklis turėjo būti me
tų pabaigoje.

- I 
tiek

i

I

j i
’Įsio 7 —Vakar vakare siau-

Viesulą Užmušė Tris 
. Arkansoj

Lake Viliūge, Ark., sau-

iįtė viesulą. Užmušė tris 
| i žmones, keturis namus nu- 

.} Įnešė Į ežerą.

Pravda” praneša, kad
i leidžiamas" lx>lševi*kų™ka- 500, neskaitant Kongreso 
I tekizmas”, pavadintas — banketo pelno ir kitų paja- 
“Trumpas kursas komu-kurių galutinas ap- 
nistų partijos istorijos”, skaičiavimas dar nėra pa- 
Tai knygai aiškinti stei- baigtas. (Atskaitos netru- 
giami kursai, konsultaci- bus paskelbtas). Tai- 
jos. Taip pat išleidžiama p’ vfo b™ “telta dau- 
vienuoliktoji laida Stalino glau kaip $20,000.
veikalo leninizmo klausi- ' šiuomi Amerikos Lietu- 
mais.

sudėta daugiau kaip $19,-

kurių galutinas ap-
w • • — —

konsulinei- kus bus Paskelbtas). Tai-

Negali Išrinkti Majoro

Šiuomi Amerikos Lietu- 
Ivių Taryba reiškia nuošir- 
i džiausią padėką aukoto
jams — ALT skyriams, 
draugijų komitetams kolo
nijose, atskiroms draugi-

Cambridge, Mass. — Mi- joms ir asmenims. Ameri- 
;rus miesto mayorui, pagal kos Lietuvių Taryba reiš- n 4-r* i « • -e — «! E planą miesto taryba turi 
išrinkti naują mayorą. Per 
tris dienas tarybininkai 
ginčijasi ir balsuoja už no
minuotus kandidatus ir 
nei vienas iš nominuotų 
kandidatų negauna reikia
mo balsų skaičiaus. Jau į- 
vyko 232 balsavimai.

4

kia gilią padėką Chicagos 
Lietuvių Tarybai, kuri at
liko Kongreso rengimo 
darbą, rūpinosi delegatų 
priėmimu ir banketo su-! 
rengimu; taip pat visiems, si lygūs ubagai.

Komunistų “rojus”— vi-

OUT OF BANGE!

Bdševikg Cenzūra 
Lietuvoje

New York (LAIC)
Ant kiek bolševikų cenzu-1 
ra siaučia Lietuvoje, gali
ma spręsti iš to, kad po 
pirmojo bolševikm e č i o, • 
Lietuvos sukilėliai centri- j 
nėj pašto įstaigoj Kaune; 
rado sulaikytų, į užsienį 
skirtų laiškų net aštuonio
lika šimtų.

i

Pervežimo Streikas "Neiš- 
vengiamas" Philadelphijoj

Philadelphia, Pa., sausio 
10 — Transport Workers 
Unija .CIO, Įspėja, kad po 
nevykusių derybų su Phi
ladelphia Transportation 
kompanija streikas “neiš
vengiamas” vasario 11 d. i

Komjaunuoliai Padeda Api
plėšti Lietuvos Ūkininkus

New York (LAIC) — Iš 
Maskvos šaltinių paeinan
čiomis informacijomis Lie
tuvos valsčiuose komjau
nimas ir komunistų tary
binis aktyvas padeda iš
ieškoti rekvizicijas iš Lie
tuvos ūkininkų. Tam tiks
lui jie susimeata į vadina
mą “raudonosios prievolės 
gurguolę”.

D'um«d-cf olectrical appliancet likę these are currently bara te g e t, 
anU one ef the reaeent, oecortflng to the Department of Agricutture, is 
the shortage of fats and o iii. Uoed cooking fat substitutas for industrial 
fats and oils that cannot yct be imported, and makes Mrs. G.l. Wife'a 
postwar dream tome trus Moncr.. fjutęhera will mt four erai*.* Brang
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Dabar Metas Reaguoti
TRYS DIDIEJI — Iš kairės į dešinę, Generalissimo Josef Stalin, Pre- 
e tas Harry S. Truman ir Britų buvęs premieras Winston Churchill, kai 
susitiko Potsdam konferencijoj.

JK 1 X ■ vfe \ ’ I___
F ■■■
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Kai Associated Press paleido žinią, kad Jungt. A- 
merikos Valstybės yra pasiryžusios atiduoti Lietuvą 
Rusijai, kai kurie mūsų laikraštininkai (tarp jų ir aš) 
ne rašalu, bet krauju savo pastabas rašė. Vadinasi, ne 
tai, kad būtų pasidažę plunksnas j savo kraują, bet nu- 
keltine prasme: tiek buvo susijaudinę, kad to nelemto 
darbo kaltininkams nesigailėjo kiečiausių priekaištų.

Tito, Raudonasis Jugoslavijos 1 karalius Jugoslavijai, ne-

3
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buvo "^ra auklė, bot ne- mobilizuotas Austroven- 
i na ruošta mokytoja. Tą pa- grijos, bet greit pabėgo į 
stebėjo Petro senelė. Ru- Rusija. Caro armijoje irgi 

Imunijos karalienė Marija nesutiko tarnauti, tada bu- 
lir po tėvo mirties Petrą vo išvežtas i Sibirą, kur iš- 
į pasiuntė mokytis į Angli- buvo iki 1917 metų revoliu- 
į ją. Tač’au tik metus naši- ciios. įsijungęs į bolševikų 
mokinęs jis buvo išrinktas eiles jisai per trejus metus 
karaliumi, o krašto įstatv- buvo makomas, rengiamas 
mai tokiu atveju karalių specialiems uždaviniams ir 

i būtinai verčia gyventi sa- 1920 - 1923 m. jis buvo mo- 
i varne krašte, nors tikru- kinamas slaptoje Maskvos 
moj už ji, nenilnametį, vai- mokykloje, vakarų sky- 
d? regentai. Taip, kad jisai rluie. Čia buvo ruošiami 
grįžo Jugoslavijon ir to- užsienio komisarai sabota
vau tęsė mokslą, vadovau- žui ir revoliucijoms prieš 
Įjamas vieno anglo auklė- “ 
tojo.
KAIP ATRODO TITO

kad reikia- Metalo Darbininku Unijo- 
- ie. Už priešvalstybinę vei- 

nejstengė buvo uždarytas į kalė- 
P^ieš paują įima, bet po penkerių me

tų išėjo dar kietesnių ko
munistu. Apie tolimesnį jo 
gyvenimą — žinios blan
kios, bet visi daviniai veda, 
kad jisai buvo kominterno 
agentas ir slaptas Rusijos 
šnipas. Jis pats prisipa
žįsta, kad 1929 - 1939 m. 
jisai kartkartėmis slaptai 
keliaudavo į Rusiją.

kapitalistines valdžias”... 
Turėdamas 28 m. amžiaus 
jis vėl grižo j gimtaią Kro- 
atiią ir dasikasė iki vadų

mo išsimokslinimo nepa
siekęs Petras ie. Už priešvalstybinę vei-

(išvengė baisios tragedijos.!sosto apginti
Pasakojama, kad jiems žmogu _ Tito. Tiesa sa- 

jbuvo baisus pavojus pa- ka^t, čia p’al daugiausia 
.tekti į turkų belaisvę. Jie nulėmė politinės aplinkv- 
Ižinojo, kokios kančios juos bės: dabartiniams didžiū- 

Juodasis Jurgis nužudė tėvą, kad nepatek- , JurJris” nužudęs savo tėvą, | didelio intereso paremti 
, _ ,__ t, o tuo pačiu nukelti

— Vienuolikos metų tas, kad tik gyvi nepasi-(petrą nuo sosto.
Kas gi yra tasai Tito? 

1914 m. birž. 28 d. Jugo-,vįenį jo vardą išveda iš r* w y* -ino miAot-n v>r» iaitzi ' • • _ • jy- y jv*pirmųjų raidžių žodžiuose 
“Tainaja Internacionalna- 
ja Terorističeskaja Orga
nizacija” (Slaptoji Tarp
tautinė Teroristų Organi
zacija). Minėtasis gi majo
ras Fielding tvirtina, kad 
jis tokį vardą pasirinkęs, 
sužavėtas romėnų impera
toriaus Tito darbais. Tito 
turi virš 50 metų, musku- 
lingas, su ilgais plaukais, 
mėlynakis, iškalbus, mėgs
ta anekdotus ir daug juo
kiasi. Bet jis nėra asketas. 
Jis gali išgerti didelį kiekį 
vietinės brandės (rakija) 
ir neprarasti galvos; daž
nai jis užkamanduoja — 
“sveiks”, su išmaukimu po 
dvi “čerkas” iš karto.

Ant savo uniformos kai
rėje pusėje jis turi parti
zanų medalį, paties sau 
paskirtą, o dešinėje — So
vietų Suvorovo ordeną.

Jį visada apsupę sargai 
ir Olga Ninčič, kuri oficia
liai — eina jo vertėjo pa- 
ireigas. Tito antroji žmona 
į— slovėnė Herta, jos nesi
mato Tito būstinėje.
MASKVOS AUKLĖTINIS 
JUOZ. BROZ.

Tikrasis Tito vardas — 
Juozas Broz. Jo tėvas — 
kroatas, užsiėmimu — kal
vis, o motina — šiaip sau 
kaimietė. 1914 m. jis buvo

A

Rašomasis popieris mirgėjo ir vodkos kaušais ir ikros t baision belaisvėm — Peršautas Aleksandro brolį ir nats buvęs nužudymo 
sauk^, ir Judo “Mdabnmais . Bet atep is PasmnU-karalių kapuose. — Vienuolikos metų tas, kad tik gyvi nepasi-'pį“ 
nybes telegrama, kad Statė Departamentas paneigia tą ^ r t. Iai^i turtams Tk
žinią, kaipo “interesuotos pusės inspiruotą gryną pra- vaikas karalius, su 10 mil. dolerių turto. Tito,; • Tuo-n-Lr-^2
simanymą”, ir kad “Amerikos vyriausybės tvirtas iki slaptoji policija ir Olga. — Slapti Tito ryšiai suLiavilos mieste Saraieve* •er- 7. y slavijos mieste Sarajeve

Sugautoji svetimotere dus susau- buvo nužudytas Austrijos 
*"'* kunigaikštis Pranciškus

i Ferdinandas, kas davė 
i pradžią kruvinoms Didžio
jo Karo skerdynėms. 

| Praslinkus dvidešimčiai, 
metų ir pačios Jugoslavi- puse" turi tiek įtakos ir pajėgos ir čia ir Anglijoj, kaa t;—,, .r*“ —t™----- y- “r*- i ios karalius Aleksandras

. - __7.^^ L skaitančioji publika gavo ventojų ir uzeme 9o tuks- JO15 „r.dUj t i „jTS-
nekliudomai daro tokius pranešimus, kuriuos teisėtai P}u°štą įdomių žinių, ku- taučius kvadratinių mylių, Į 
vyriausybei reikia užginčyti. Ar tie intriganai turi ’
tiek valios ir pajėgos, kad gali tokius pranešimus au-

šiolinis nusistatymas šiame reikale nėra pakitėjęs”* Maskva. — 
Vadinasi, Lietuva oficialiai neišduota. Ant širdies kiek 
palengvėjo. Teko susivaldyt ir tie ugningi straipsniai 
iš spaudos ištraukti. Bet kaip tą painiavą suprasti ir 
kaip į ją reaguoti? Kas yra toji interesuota pusė, kuri 
savo naudai padarė tą gryną prasimanymą? Gandas'. . ..
pasklido Amerikoj ir Anglijoj. Reiškia, “interesuota J4jį_Jugoslavijos valdovą laikotarpiu 
pusė” turi tiek įtakos ir pajėgos ir čia ir Anglijoj, kad 
ji pasikinkė tokią rimtą agentūrą kaip Ass. Press ir

dyta". — Badaujančių pilnos gatvės, bet Tito 
neįleido USA laivų su maistu. —

Gili paslaptis supė nau- mai valstybei. Paskutiniu 
i Jugoslavija 

— Tito. Tik nepersenai turėjo apie 16 milijonų gy-

v •

- - -j. ~ “• ~ // - 2. j buvo nužudytas Makedoni-
rias spaudoje paskleidė taigi plotą dvigubai didės-^roristo Georgievo. 

___ _____ i USA majoras T. H. Field- nį kaip New Yorko valsty- *7S Prancupjojt
toritetingai'da'r'JtiVlš kūl jieūma"žinių,“kad panašūs '"«• keletą mėnesių gyve- bė ir kaip keturis
gandai turi pagrindo? Akyvaizdoj tų skaudžių klausi- Jugoslavijoj kaip ame- kartus didesnj uz Lietuvą. Pa™aas
mu. siūlosi įtarimas, kad Maskvoj tuo reikalu tartasi rikiecių karines misijos Su^Laetuva jįko įamžinta jo mirtis...

kad^TaugiausiTūkiūin-į0 peršautas kūnas ir da- 
kų kraštas: apie 85% gy- ^ar turbūt tebeguli palai- 

.ventojų užsiima žemės ir!dotas karalių kriptoje Ob- 
lmiškų ūkiu.

KRAUJU RAŠYTI

mų, siūlosi įtarimas, kad Maskvoj tuo reikalu tartasi rikiečių 
ir gal jau prieita prie konkrečių išvadų ir sutarčių. narys.

Oficialus Washingtono užginčyjimas tuos spėlio- a VIJA
jimus numalšina, bet neišrauja skaudaus pasibaišėji-‘ ‘ ‘
mo, kad yra galimybių tiems gandams pasitikrinti. 
Gal kas įtars mus netikystėje ir nepagrįstam abejoji-;
me, bet čia eina apie mūsų tautos likimą, kurs, rodos/ Pirmiausia — porą 
tik ant siūlelio kabo, imant dėmesin, kad jau karui se- džių apie patį kraštą: t ipai
niai pasibaigus ir išmušus valandai turėti Lietuvai tik-! gosią vi ja lietuviškai reikš- ISTORIJOS LAPAI 
rą demokratinę valdžią, bet gi rusams leidžiama ten tų “Pietų Slavija”, ji api- C* 
žiauriai šeimininkauti, rusinti, komunistinti ir stačiai ma serbus, kroatus, šlove- slavijos gyventojai, bet I jo sūnus Petras. Tada 
iš pašaknų naikinti mūši) tautą. Tokie kruvini faktai nūs, taigi visus Pietinės'daugelis to krašto istori- (1934 m.) jis tebuvo jau- 
garsiau kalba už oficialius užginčyjimus. Tad gi nesi- Europos slavus, išskyrus jos lapų krauju rašyti. Iki nas, vienuolikos metų vai- 
duokime suklaidinami. Pavojus čia pat. Nelaukime, kol bulgarus. Ta jungtinė sla- šių metų juos valdė kara- kas, bet gal turtingiausis 
gandai išsipildys ir Lietuva oficialiai bus parduota, vų valstybė atsirado po liai iš Karageorgeovič gi- vaikas pasaulyje, nes pa- 
Tuomet protestai bus tik tuščiais žodžiais. Fait pirmojo pasaulinio karo, minės. Lietuviškai tas var- veldėjo apie 10 milijonų 
accompli (įvykęs faktas — nieko nepadarysi) tai mė- kai buvo taikomi Wilsono das reiškia “Juodasis Jur- dolerių nuosavybę, jo tau- 
giamojr moderninės diplomatijos frazė bei posakis, tautų apsisprendimo dės- gis”. Jisai buvo vadas sa- paus tėvo karaliaus su-Į 
kurs jau ne vieną tautą karstan įstūmė. Su Lietuva jau niai ir kai garsusis pran- votiškos, vadinamos ban- krautą. Perankstyba tėvo 
faktas įvyko — noroms nenoroms tenka tai pripažinti, cūzų politikos vadas CIe-ditų grupės, kuri tačiau' mirtis sukliudė Petro iš-

, pasirengimą 
gyvenimui.

pa-tais. Tačiau pati “Juodojo Į jo ir mokė anglų guver-

lenece, netoli Belgrado.
JAUNOJO PETRO 
KELIASJ KARALIUS

i Po Aleksandro mirties «Simpatingi ir mieli Jugo-i karaliumi buvo apšauktas 
t gyventojai, bet j jo sūnus Petras.

KUNIGAIS PERSIREN
GĘ TITO AGENTAI

1941 m. balandžio 6 d. 
Hitleris užpuolė Jugoslavi
ją. Per du mėnesiu nebuvo 
girdėti apie Tito, tačiau 
nuo tos dienos, kai vokie
čiai užpuolė Rusiją, Tito 
partizanai pradėjo kovoti 
su naciais. Persirengę ke
liauninkais, kunigais, mo
terimis jo agentai rinko 
partizanus, kryžiavoda- 
miesi, kad “mes nekomu- 
nistai, mes esame kovo
jantieji patriotai”. Jų šū
kis buvo ‘Laisvė liaudžiai’. 
Bet greit paaiškėjo, kokią 
laisvę jie nori įvesti: jau 
1941 m. spalių mėnesį Ti-

Tęsinys 5-tame pusi.

r •

l* •

I

v •

w y X. X. ' —■ a k ' g

tiktai to žodžio dar oficialiai neištarta. Ant to siūlelio menceau norėjo pakirsti atliko didelį patriotinį dar- auklėjimą, 
dar tebekabo mūsų viltis. Tad kol dar jis neištartas,; savo konkurentė Italijos bą — išvadavo kraštą iš i valstybiniam 
dėkime visas pastangas, kad Lietuvos atžvilgiu būtų Į galybę Adrijos jūrose, an- turkų nelaisvės, 1810 me-jlki dešimtų metų jį globo- 
padaryta žmoniška tvarka pagal Atlanto Čarterio nuo-j trąjį krantą verčiau L — _
status. K.įvesdamas naujai sudaro-Jurgio” šeima, nors davusi’nantė panelė Crowther. Ji

JOIN THE MARCH 
OF DIMES

The Nationol Foundation for Infontlle Parolysh

Jonas Kmitas.'

VYTIS ir ERELIS
APYSAKA .

XIX.
Nelaisvėje

Ir vėl tas priekaištas dėl stokos aukštesnio 
protinio išsilavinimo! Andriui tai buvo skau
džiau už bet kokį užgauliojimą. Bet jeigu ta 
“aukštoji protinė sfera” reikalauja paneigti 
tėvų kraštą, tai tegu ji prasmenga! — net su 
pagieža pamanė Andrius. Tačiau jam tuoj 
mušė į galvą mintis, kad yra žmonių, baigu
sių aukštesniuosius mokslus, o vis dėlto išli
kusių karštais patriotais. Kad ir Vaišmantas 
su Bitinu — juk tai universitetą išėję vyrai. 
Čia pat jam prisiminė ir keli aukštai išmoks
linti rusų rašytojai patriotai. Ne, čia kažkas 
ne taip. Ne aukštesnysis mokslas Pilvučio iš- 
tautėjimo priežastis. Čia reikia atversti kitas 
lapas — vidujinio gyvenimo lapas. O gal ir 
patsai Pilvučio protas nesuėmė ar tinkamai 
nesugebėjo suvirškinti tų idėjų, kuriomis jis 
buvo maitinamas. Andrius staiga paklausė:
— Ar skaitei Dostojevskį?
— O tu pats ar skaitei? — klausimu į klau

simą atsakė Pilvutis.
— Nuo a iki z.
— Tai kas iš to?
— Jei skaitei, tai atsimeni, kad Dostojevs

kis vienoje vietoje pasakė: “ne jis suvalgė idė
ją, bet idėja jį suvalgė”.

— Gal atsimenu, gal ir ne. Dostojevskis juo
do tipo buržujus. Pažangūs žmonės jo neskai
to. Bet — kas iš to?
— Dostojevskis genijus. Bet tu klausi: kas 

iš to? Nugi tas, ką jis pasakė. Jei tau neaiš
ku, tai jo žodžius tiesiog prie tavęs pritaikin
siu. Tu nesugebėjai suvirškinti revoliucinės 
idėjos, bet užtai ji tave suėdė taip, kad nė ta
vo ausų nesimato.
— Kas tai? Tikslus užgauliojimas? — pasi

pūtė Pilvutis.
— Ne. Tik paprasčiausias pabrėžimas fakto. 

Aukštesnysis mokslas nepateisina patriotiz
mo stokos. Aš pažįstu kelis aukštai mokytus 
vyrus, kurie yra karštesni už mane patriotai. 
Tuo būdu aš esu įsitikinęs, kad mokslas pagi
lina patriotizmą. Pas tave kaip tik priešingai 
išeina. Vadinasi, arba neturi aukštesniojo 
mokslo, arba esi iš mokytų žmonių nelaimin
ga išskirtis.

Tai pasakęs, Andrius atsikvėpė pilna krū
tine, nes jautėsi tinkamai savo oponentui at- 
keršyjęs.

Pilvutis nesitikėjo tokio miklaus atsakymo 
iš mažiau išmokslinto savo draugo. Jo akys 
piktai žybtelėjo. Jose užsidegė senas iš gim
nazijos laikų pavydas. Gimnazijoje Andrius 
visuomet moksle aukščiau stovėjo už Pilvutį, 
kurs, būdamas negabus, bet pilnas puikybės, 
širdingai jo už tai nekentė. Tačiau dalykai 
taip išėjo, kad Andrius baigė tik gimnaziją, o 
Pilvučiui pavyko pakliūti į universitetą. Tai 
pakeitė jų santykius. Dabar jau Pilvutis jau
tėsi kur kas mokytesnis ir pasiėmė iš aukšto 
žiūrinčią protekcijonalią rolę, nepamiršda

mas kartais bakštelti savo draugui yla į pa
šonę, primenant jam savo mokytumą, o jo ne
žinojimą. Bet staiga pajuto, kad nemokšystės 
ir net paniekos yla jam pačiam į pašonę įsmi
go. Iš pradžių negalėjo nė žodžio surasti And
riui atsakyti. Pyktis užėmė jam kvapą. Ta
čiau greit susivaldė ir priverstinai papuošė 
savo veidą tokia šypsena, kokią mokytojas 
parodo atkakliai išsišokusiam mokiniui.
— Na, tavo Dostojevskis rašė sapnuodamas. 

Juk tai buvo epileptikas ir geriausius savo 
veikalus parašė tuomet, kada jam artėdavo 
ligos paroksizmas. Ką gi sveiko galima susi
laukti iš patologiško talento? Jis yra pripa
sakojęs visokių paradoksų, tarp kurių ir aš 
vieną gerai atsimenu. Štai jis: “reikia būti 
tikrai genijališkam žmogui, kad galėtum at
silaikyti prieš sveiką protą”. Matai, ir aš pa
žįstu Dostojevskį. Cha! cha! cha!

Čia Andrius tikrai nustebo. “Jis ne toks 
kvailas, kaip aš buvau manęs. Ir kur jis taip 
išsivystė”?

Garsiai gi atsiliepė:
— Bet Dostojevskis tai vartojo kaipo pašai

pą. Pasakęs, kad reikia genijalaus žmogaus 
sveikam protui atsispirti, tuoj pridūrė, kad ir 
bet koks durnius gali tai padaryti. Vis dėlto 
posakis labai sąmoningas. Jam išgalvoti rei
kia genijaus.
— Na, aš nežinau. Vis dėlto tai nesveiko, 

kad ir gabaus proto padarinys. Jis tiek pat 
vertas kiek ir tas nuposteringavimas apie su
valgymą idėjos. Bet, pagaliau, Dostojevskis 
gal ir tiesą pasakė, — baigė lyg į save kalbė
damas Pilvutis. — Vieni suvirškina idėjas,

kiti ne. Pirmieji vadai, antrieji tik eiliniai už 
idėją kovotojai.
— Pridurk dar — ir fanatikai, — pagriebė 

Andrius. — Iš visa ko matyti, kad tu antrie
siems priklausai.
— Būti eiliniu už revoliucinę idėją kovotoju 

daugiau garbės, negu būti buržujų vadu, — 
atsikirto Pilvutis.
— Ar ir fanatikus prie to priskaitai?
— Fanatikų pas mus nėra. Yra tik karštieji 

darbuotojai. Bet meskime tą tuščią ginčą dėl 
žodžių. Kalbėjome apie patriotizmą. Tu man 
prikišdinėjai stoką lietuviškojo patriotizmo. 
Bet aš didesnis už jus patriotas: aš myliu vi
są žmoniją.
— Bet nekenti Lietuvos, — aitriai pastebėjo 

Andrius.
Pilvutis pakratė galvą.

—Tu vis, atsiprašau, matuoji kaimietišku 
matu. Kas myli daugiau, tas myli ir mažiau. 
Juk ir Lietuva žmonijos dalis. Tai dabar iš
vadą pats sau padaryk.

— Čia tik gudrus, sofistiškas išsisukinėji
mas. Juk esi pareiškęs, kad visa širdimi esi 
priešingas Lietuvos atgimimui. Tai kokia čia 
meilė?

Pilvutis šyptelėjo. Staiga jis paklausė:
— Ar pažįsti Plechanovą? Vadinasi, ne patį 

Plechanovą, bet jo raštus?
Plechanovą — kokį Plechanovą? Apie Ple- 

kavičių tai Andrius buvo girdėjęs, bet apie 
Plechanovą — ne. Jis Plechanovo nepažįsta. 
Jis taip ir prisipažino.

Pilvutis nuolaidžiai nusišypsojo.
(Bus daugiau) -



Penktadienis. Sausio 11. 1946 darbininkas '

Atsidėkoja Už Kalendorius
________ !

“Darbininko” kalendoriai 1946 metams atspaus
dinti gražūs ir laiku išsiųsti. Gerbiamieji gavėjai šiuo- 
mi atsidėkoja, prisiųsdami išlaidoms padengti mažes
nes ir didesnes aukas:
Mrs. C. Brasiskienė, Phila., Pa. 
Mrs. Agnės Bacenas. Kearny, N. J. 
M. Pomikaitienė, Canton, III........................
Agota Jucienė, So. Boston, Mass. ..... .......
Rev. P. Garmus, Easton, Pa........................
\Vm. Paulikonis, Elizabeth. N. J..................
Mrs. M. Mikutis, Cicero. III...........................
Ona Bataitis, Worcester, Mass. ................
D. Cevanaviėienė. Peabody, Mass................
Peter Chaplik. So. Boston. Mass.................
Ona Zakarauskas. Scranton, Pa..................
A. Vicius. IVilkes Barre. Pa.........................
M. Stankevičius, Amsterdam, N. Y............
Helen Masteka. E. Greenvvich. R. I............
Petras Stubedas. SomerviU. Mass................
M. Sangavicius. Brighton. Mass..................
B. Jakutis. Cambridge. Mass........................
J. Leiscinskas. So. Boston. Mass.................
J. Sakevičius. Cambridge. Mass...................
Frank Gaidis. So. Boston. Mass. .............
E. Ambrose. Brooklyn. N. Y.........................
P. Jasukevich, So. Boston. Mass.................
T. Skucevičius. Latvrence. Mass..................
Mrs. M. Grabauskienė. Elizabeth. N. J.......
K. Zigmantas. Lošt Creek. Pa.....................
J. Matunas. Elizabeth. N. J............................
F. Lutkevich. Roxbury. Mass......................
Rev. \V. Washila. Clayton, N. Mex................
J. Jasinski. Cambridge. Mass.......................
B. Silkauskas. \Vaterbuiy. Conn. ...........
Mrs. R. Yakimavicius. Elizabeth. N. J........
Joseph Yokshas. Rochester. N. Y.............
V. Radzevičiūtė. Elizabeth, N. J.................
K. Rinktinas, Scranton, Pa..............................
Rev. J. Colavecchio, Wilsonville. III.............
Mis. H. Valatkienė, Norvvood, Mass. ........
J. Stukas. Binghamton, N. Y.........................
Julija Oreskienė. Binghamton, N. Y............
Mrs. Pauline Mulesky, Union City, Conn. 
Louis Wirnusky, Hoosick Falls. N. Y........
Katrina Aleksiūnienė, Norwood, Mass. ..
J. Delionis, Jersey City, N. J. ......................
P. Glugodienė. Cleveland. Ohio ...................
Mrs. Elena Slaičiūnas, So. Boston, Mass. . 
Kotryna Vosylienė, So. Boston, Mass. ....
Mrs. Shimkus. New Britain, Conn................
Mrs. A. Jakutis, Brighton, Mass................
K. Kuiisauskas, \Vorcester. Mass. .............
Ignas Stega. Dorchester, Mass. ..................

Vancevičius, Hartford, Conn.
Petkus. Brockton, Mass.............................

J. Yanuska, Springfield, Mass.....................
Galvydis, So. Boston. Mass. ..................

Chas. Znotinas, Middieboro. Mass..............
A. Kacevičius, Providence. R. I. ..................
I. Viesulienė, Norwood. Mass.......................
J. Petrauskas. Gardner, Mass. . ...........
P. Kazlauskas. Amsterdam, N. Y. .............
Juozas Treinavičius, Brockton. Mass........
J. Plaskus. Brockton. Mass...........................
Mrs. M. Neviskas, Elizabeth. N. J. 
Mrs. Agnės Thompson, New York, N. Y. 
P. Lukas, Brooklyn, N. Y. ..........................
Marcelio Banevičienė, Scranton, Pa. 
J. Lukša. New Haven, Conn........................
Ona Oksas. Brockton, Mass.........................
T. Debeikis, Worcester, Mass.......................
M. Grigaitienė, Detroit. Mich........................
Petras Sinkevičius, Providence. R. I. 
Felix Davainis, Hudson, Mass. 
Mrs. A. Dambrauskas, Baltimore. Md.
J. Kudrevičius, So. Boston, Mass................
K. Jankunavičius, So. Boston, Mass..........
A. Grigaliūnienė, So. Boston, Mass. 
Ona Rapolienė. So. Boston, Mass. 
James Korshuk, So. Boston, Mass. 
J. Salinis, Detroit, Mich. ...............................
J. Gailevičius, Cambridge, Mass................
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W0RCESTa. MASS.

Aušros Vartų Parapija

CAMBRIDGE, MASS.

NAl'JA VYČIŲ VALDYBA
Organizacija be valdybos yra 

kaip žmogus be galvos. Kur val
dyba gera ir veikli, ten organi
zacija irgi veikli ir atsiekianti 
savo tikslą. Lietuvos Vyčiai ar
tyn eina prie savo tikslo atsieki
me) todėl, kad jai vadovauja 
prakilniai veikianti valdyba ir

1.00 todėl, kad jos kuopas vadovau- 
1.00 ja geros širdies. susipratusieji 
1.00 Vyčiai.
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Šiems naujiems metams Vy
čių 116-tos kuopos valdyba su
sidaro iš šių narių: Edmundas 
Vaškas. pirmininkas: Irena 
Keršytė. vice - pirmininkė: Liu
dvika Totilaitė. protokolo rašti
ninkė: Elena Kašėtaitė, finansų 
raštininkė ir Jonas Andriuška, 
iždininkas.

Nuo 1941 m. kada tapo vyčiu. 
Edmundas Vaškas valdyboje y- 
ra užėmęs finansų raštininko, 
maršalkos ir iždininko vietas.
Tad jis gerai apsipažinęs -su 
kuopos reikalais ir eiti pirmi
ninko pareigas nebus jam nau-

Elena Kašėtaitė.
L. F. 116 kp. fin. raštininkė.

Edmundas Vaskas,
L. Vyčių 116 kp. pirmininkas.

jas darbas. Dramos mylėtojas, 
yra parašęs kelis net vaidini
mus ir vaidinęs svarbiausias 
roles tuose vaidinimuose. Taip
gi vadovauja svarbiai bei gerai
visos lietuviškos visuomenės ži-j 
nomai kuopos Lietuvių Reikalų 
Komisijai. Iš tos vietos dėl svar
bių priežasčių atsisakė Felec-ijaį 
Zakaraitė.

Vice-pirmininkė yra Irena 
Keršytė. kuri ėjo tas pačias pa
reigas 1943 metais. Jos di
džiausias darbas kuopai nuo 
įstojimo. 1940 metais, tai buvo 
išgarsinti kuopą ir jos veikimą

Irena Keršytė,
L. V. 116 kp. vice-pirmininkė.

II
I
I

i

Liudvika Totilaitė,
L. Vyčių 776 kp. prot. rast.I Jonas Andriuška,

L. Vyčiu 116 kp. iždininkas.

Peter Svirskas, Bridgeport, Conn. .............
Mrs. A. Vaicekauskas, VVilkes - Earre, Pa. 
And. Sabaliauskas Rumford, Me.................
Kazys Mekuska, Canada ...............................
Mary Bilskis. Scranton, Pa............................
O. Kinderienė, Manchester, N. H.................
Julia Masaitis, Baltimore, Md......................
Ona Milinavičienė, Wilkes Barre, Pa. .......

1.00 S. Simanauskas, VVaterbury, Conn. .......
1.00 A. Ambvt, Grand Rapids, Mich....................
1.00 J. Sinkevičius, Brockton, Mass.....................
1.00 M. Svirskas, Brockton, Mass.........................
1.00 F. Tan.kelavich, Scranton, Pa......................
1.00 V. Černiauskas, Lavvrence, Mass. .............
1.00 J. Galinauskis, Rumford, Me. ..................
1.00 Mr*;. E. Nenortas. Bayonne, N. J......... . ....
1.00 Mrs. Grace Ramoška, Scranton, Pa.............
1.00 Matas Kučinskas. Brooklyn, N. Y. .........
1.00 J. Poškus. So. Boston, Mass..........................

J. Neverauskas, Minersville, Pa. ............
1.00 Peter Amsiejus. Haverhill, Mass.................
1.00 Pranas Macius. Haverhill, Mass.................
1.00 Ant. Radzukinas, Haverhill, Mass.............
1.00 Ant. Mareulonis, Haverhill, Mass. ..........
1.00 Jonas Jaruševičius, Haverhill, Mass. .....
1.00 Peter Svirskas, Haverhill. Mass. ..........
1.0C p. Glušauskas, Scranton, Pa. 
1.00 M. Joniką, Wilmerding, Pa............................
1.00 C. Žilinskas, Brighton, Mass....... ......

O. Sliupstikienė, So. Boston,
P. Povilaitis, Jamaica Plain,

j Teresė Dumšienė. Dorchester, Mass...................
A. Kanevičienė, So. Boston, Mass. ...... ........ 

iMrs. Ona Brown, So. Boston, Mass. .......... ....
, John Raulonis. Elizabeth, N. J. 
’John Strakauskas, Norvvood, Mass................. .....

Nuoširdžiausiai dėkojame visiems mūsų 
jams ir prieteliams už jų nuoširdžią paramą.

“Darbininko” Administracija.

1.00

Mass.
Mass.

JOIN THE MARCH OF DIMES
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Jau antra savaitė kaip sunko
kai serga mūsų parapijos kle
bonas. kun. P. J. Juškaitis. 
Kun. Juškaičiui yra pasikarto
jusi pirmutinė liga, kuria jis 
sirgo. Kadangi jam buvo įsaky
ta gydytojų vengti sunkaus ir 
įtempto darbo, bet vadovaujant 
parapijai, yra mažai galimybės 
išvengti sunkumų, tai liga pa
sikartojo. Linkime mūsų klebo- 

jnui greitai pasveikti. Visi pasi- 
I melskime už jo sveikatą.

p. Jakavičienė. kuri buvo sun 
kokai susirgusi prieš Kalėdų 
šventes, jau baigia pasveikti. O. 
Bubliauskienė yra sunkokai su
sirgusi, ir ji patalpinta Šv. Elž
bietos ligoninėje. Jos sveikata 
randasi kritiškoje padėtyje. J. 
Bražinskas irgi šiuo tarpu sun
kiai serga. Jis randasi namuose 
gydytojo priežiūroje. Linkime 
visiems ligoniams greitai pa
sveikti.

Mūsų parapijos vikaras, kun. 
A. Baltrušiūnas. praleidęs dvie
jų savaičių poilsio pas savo tė
velius, grįžo prie kasdieninių 
pareigų.

t

nybon ir greitu laiku išvyksta 
tarnybon. Linkime sėkmių.

Kapitonas F. Monkus atosto
gų metu buvo apsirgęs ir dėl li
gos turėjo pratęsti viena savai
te savo atostogas. Sausio 6 d. 
jis išvykp atgal tarnybon, į Wa- 
shington, D. C. studijoms. Ka
pitono tėvelis p. P. Monkus šiuo 
tarpu serga namuose nuo susi- 
žeidimo dirbtuvėje. Linkime pa
sveikti.

vietiniuose miesto laikraščiuo
se. Taipgi prakilniai veikia Lie
tuvių Reikalų Komisijoj, kaipo 
korespondencijos raštininkė. Ji 
užima vietą, kurią apleido dėl 
aukštesnio mokslo priežasties 
Vytautas Pigaga.

Dar kitiems metams protoko
lus rašyti pasilieka Liudvika 
Totilaitė, kuri visoj organizaci
joj žinoma kaipo ištikima ir 
rimta vytė. Lietuvių kalba jai 
nesvetima.

Sekmadienį, sausio 13 d., 8:30 
vai. ryte, šv. mišios bus atna
šaujamos Šv. Vardo vyrų drau
gijos intencijai. Visi nariai pri
ims bendrai šv. Komuniją. 
Taipgi bus priimami nauji na
riai. Vyrai, kurie išpildė blan
kas. bet nedalyvavo gruodžio 9 
d. priėmime, raginami sekma
dienį .sausio 13 d. tapti oficia
liais Šv. Vardo draugijos na-

Šiomis dienomis sugrįžo iš ka
ro tarnybos Sgt. V. Raškevi- 
čius. Jis dalyvavo Vokietijos, 
Prancūzijos ir Belgijos mūšiuo
se. Karo metu buvo sužeistas 
einant karo lauko telefonisto 
pareigas. Dabar garbingai pa
leistas atsargom Pailsėjęs kele
tą dienų, vyksta B. Memorial 
ligoninėn trejetą savaičių svei
katos pataisymui. Sveikiname 
grįžusį karį V. Raškevičių ir lin
kime ramaus civilio gyvenimo.

Vyr. leitenantas J. Mileikis. 
išbuvęs ilgą laiką Pacifiko karo 
zonose, 
sargon, 
namus.

garbingai paleistas at- 
sugrįžo pas tėvelius į 
Sveikiname.

Sunkokai serga gripu p. G. 
Lučinskas. p. Lučinskas gydy
tojo priežiūroje randasi namuo
se ir jau pradeda sveikti. Lin
kime greitos sveikatos.

Šią savaitę pas tėvelius pp. 
riais. Visi vyrai susirenka į pa- j Točionius lankėsi jų sūnus jū-
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Korespondentės mintyje svar
biausia vieta yra finansų rašti
ninkės vieta, juk per ją yra da
romi visi kontaktai su centru. 
Kadangi Elena Kašėtaitė gra
žiai atliko šį darbą per 1945 me
tus, nariai išrinko ją dar ir ki
tiems metams.

Kuopos F.iansus vesti tapo 
išrinktas Jonas Andriuška. Vy
tis nuo 1940 metų. Jonas buvęs 
maršalka ir aktyviai dalyvavęs 
visuose “Knightmares” vaidini
muose. Be to yra daug pasidar
bavęs parengimų komisijoj. Šios 
komisijos užduotis kas mėnesį 
surengti visiems nariams links
mą vakarėlį. Kadangi tikros 
vyriškos dvasios pilnas, kuopa 
matė reikalą Joną įtraukti į 
valdybos narius.

Mažesnias vietas valdyboje 
užima Juozas Čėsna ir Veronika 
Jurgelionytė, maršalkos, ir Sta
sys Karsokas ir Adomas Kurei- 
ša. iždo globėjai.

Instaliacija naujos valdybos 
įvyko per mėnesinį susirinkimą 
sausio 7 d. Sveikiname nuošir
džiai šiuos narius ir linkime kuo 
geriausių sėkmių kuopos veiki
me. Lai jų darbštumas bei pa
sidarbavimas atneša kuopai 
daugiau stiprybės toliau pratęs
ti savo prakilnius darbus.

rapijos svetainę 8:15 vai. rytą i reivis W. Točionis. Pp. Točioniai 
ir bendrai maršuoja išklausyti yra pavyzdingi mūsų parapijos 
šv. mišių.

Sekmadienį, sausio 13 d. tuoj 
po paskutinių mišių, parapijos 
svetainėje įvyksta LDS 8 kps. 
metinis susirinkimas. Kuopos 
pirm. p. P. Radaitis, ragina vi
sus narius-es dalyvauti susirin
kime. ir taipgi, kurie nėra dar 
užsimokėję už laikraštį “Darbi
ninką”, tą padaryti susirinki
me. Yra daug svarbių reikalų.

nariai. Taipgi pas tėvelius pp. 
Adomavičius lankėsi jų sūnus 
jūreivis J. Adamavičius. Svei
kiname.

Pp. F. M. Jankauskai šią sa
vaitę BALF Cambridge Nr. 60 
skyriui paaukojo gražią auką 
$5.00 papirkimui maisto Lietu
vos tremtiniams. Dėkojame.

A. D.

Sekmadienį, sausio 13 d., tuoj 
po paskutinių mišių, parapijos 
svetainėje įvyksta Cambridge 
Moterų S-gos 22 kps. metinis 
susirinkimas. Valdyba kviečia 
visas nares dalyvauti. Yra daug 
svarbių reikalų ir taipgi reikia 
išrinkti naują valdybą.

t

Jūreivis J. Petrušauskas rašo 
savo mamytei ,kad esąs Atlanto 
vandenyne. ,kur 25 pėdų bangos 
daužančios jų laivą. Audra e- 
santi toki, kokios jie dar nema
tę. Jis dabar esąs paskirtas prie 
skandinimo bombų, kurių A- 
merika tiek yra pridariusi, kad 
neturi kur jų net padėti, tai pa
dovanoja jas jūrų gelmėms, p. 
Petrušauskienės antras sūnus 
Edwardas pašauktas karo tar-

Mums šeimininkėms tikrai 
malonu, kad pp. Daukantai ati
darė valgomųjų produktų krau
tuvę. 187 Webster Avė., visai 
arti lietuvių parapijos bažny
čios. Krautuvė moderniškai į- 
rengta, patarnavimas malonus 
ir galima gauti geriausios rū
šies produktus.

Kalbant apie mėsos įstaigų 
darbininkų streiką, p. A. Dau
kantas pareiškė: “Jeigu bus 
mėsos trūkumas iš priežasties 
streiko, tai paukštienos ne
truks, netruks ir kitokių pro
duktų.”

Beje. pp. Daukantai priima 
užsakymus ir telephonu ir at
veža į namus. Tik pašaukite — 
KIRkland 8533.

Visa gera velijanti.
M. S. 22 kuopos valdyba.

Švenčių proga keli nariai bu
vo parvažiavę iš tarnybos. Ed
mundas Butkevičius, Vytautas 
Jazukevičius. Vytautas Ciūnys, 
Ona šablinskaitė ir Jonas But
kevičius gavo progą bent kelias 
dienas praleisti su tėvais. Gir
dėta. kad Jonas Butkevičius ne
užilgo bus visai paliuosuotas. 
Kuopa lauks jo sugrįžimo.

Nariai yra pasiryžę dalyvauti 
parapijos metiniame minstrel 
show, kurs įvyks šiais metais 
Mechanics salėje vasario 20 d. 
Vargonininkas Vincas Burdulis 
diriguoja ir tvirtina, kad šių 
metų parengimas bus toks ge
ras, jei ne geresnis, kaip ir per
nai. Bilietus galima gauti pas 
bile kurį narį.

Auksas ir Sidabras.

FIGHTS
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Uaed Fai For Floor Coveringa

Mn. Harry Weir, C.l. Wife, (tieka out floor coveringa for har futur: 
Kome. Leundry aoap, packaged aoap. floating soap, nylo.it, fiij.-ica, 
painta. papar, pharmacauticata. in additian to floor coveringa ne:- 
fata and eile in their manufacture. Uaed ceoking fat heipa makc «-» t 
deficit. and will contmue to be our aupply atockpile until induatriaj . 
can agam be imported.

nylo.it
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Tito, Raudonasis Jugoslavijos
DARBI* IN RAS

Pradžia 3-čiame pusi, 
to su savo talkininkais į- ! 
steigė tris “sovietų respu- . 
blikas”: Serbijoj, Bosnijoj 
ir Montenegro. Kaimiečiai 
sujudo, kai juos pradėjo 
brukti į komunistines far- 
mas. Tas bandymas tada 
nepavyko. Tačiau visur, 
kur tik galėjo, Tito kopija
vo Sovietų Rusiją: jo pase
kėjai sveikinosi iškeldami! 
kumštį, jų vėliava buvo 
raudonoji žvaigždė, jie bu-į 
vo “draugai” jie turėjo ko
misarus politiniam auklė
jimui, visur šalia Tito buvo 
ir Stalino paveikslai, o jo 
suorganizuotoji slaptoji 
policija OZNA veikė bol
ševikų NKVD ir GPU me-į 
todais. nepageidaujami asmenys
PAGALBA Iš ŠALIES IR į buvo neleidžiami į salę, 
— MOTERYS TARP , kur savu ruožtu balsavi- 
PARTIZANŲ mai vyko rankų pakėlimu,

Britams ir amerikie
čiams buvo reikalinga Ru
sijos pagalba kovoje su 
vokiečiais ir jie nusilenkė 
soviątų reikalavimams pa
remti Tito. Garsusis Mi-, 
chailovičius buvo paliktas; VARDU 
nuošaly, o į Tito liogerius Padėtį Jugoslavijoje ge- visi (daugiau 100) jų leis- Po kteurių metų tarotamy- 
ėmė plaukti anglų ir britų rai pavaizduoja to krašto;tieji laikraščiai uždaryti ir bos Baltimorėn gydytojas

karinės misijos narių nie-j 
kur neleisdavo be palydo
vų. Daugelis fabrikų, na
mų ir kitos nuosavybės — 
konfiskuota. Net ir valgis 
skirstomas pagal pažiū
ras: esi Tito šalininkas, 
būsi sotus, jei ne — ba
dauk. Amerikiečių atsto
vas matė pilnas gatves ba
daujančių, bet Tito vistiek 
neįleido į Jugoslavijos uos
tus amerikiečių laivų su 
maistu, jam nepatiko, ko- 

j dėl amerikiečiai nori pri- 
! žiūrėti kaip bus maistas 
| dalinamas.

Visas gyvenimas eina; 
palaipsniui sovietizacijos 
linkme. Amerikiečių atsto
vas dalyvavo jugoslavų 
rinkimuose ir matė, kaip 
nepageidaujami

kai slaptoji policija sekė; 
kiekvieną judesį Tito kan-j 
didatai buvo išrinkti vien
balsiai...
243 NUŽUDYTŲJŲ

Minia žmonių ir tarnybos skyrių būriai atiduoda paskutinį patarnavi
mą mirus šalies prezidentui Franklin D. Roosevelt, Hyde Parke, balan
džio 12,1945.

riams dr-ja turėtų žymiai padi-l 
dėti. Jau dabar matosi mažiau 
tuščių vietų. Mūsų kunigai turi 
vilties, kad sugrįž laikai kuo-1 
met visas viduris bažnyčios bus 
užpildytas vien tik vyrais antrą 
mėnesio sekmadienį. Tas pri-! 
klausys daugiau nuo pačių vy-j 

Irų negu nuo kunigų. Kas sek-! 
madienis mūsų kunigai ragina. 

!kad kiekvienas katalikas vyras 
(privalo būti Šv. Vardo dr-jos 
narys. Gal ir paklausys.—

! Šv. Vardo Draugijos Išti
kimybės Kryžiaus Nariai 

1945 m.
■ Strazdauskas Valerijonas. 
Pirm.. Strazdauskas Antanas, 
rast.. Rėkus Feliksas, ižd.. Vil
činskas Kazimieras, tvarkd.

Adomaitis Antanas Sr.. Am- 
brazas Antanas. Bridickas Vin
cas. Budelis Juozas Sr., Bukevi-

I I
ičius Pijušas, Čaplinskas Vincas 
Sr., Dubinskas Pranas. Franka 
Matas. Gensevičius Juozas. 
Glenn Wallace. Grigaliūnas 
Pranas. Grudžinskas Jonas, I- 
vanauskas Jonas Sr.. Ivoška 
Antanas Sr., Jančys Petras, mieras Sr..

INFANTILE
PARALYSIS

JANUARY 14-31
Yhe Melionai Foundotion for Infontila Forolysts

Bažnyčios nuosavybės e- 
sant konfiskuotai Jugo
slavija nesiskiria nuo tų 
kraštų, kur valstybė atvi
rai persekioja tikinčiuo
sius”.

Vyskupų apskaičiavimu'
— nuo karo jau net 243 ka
talikų kunigai yra nužudy
ti, 169 yra kalėjimuose ir 
89 neturi apeliacijos teisės. ■
(Jugoslavijoje yra daugiau? 
(kaip 6 milijonai katalikų ir Gražus Padėkos Pavyzdys

Po kteurių metų karo tarny-

paruoštos uniformos, kon- vyskupų laiškas, kurį jie 
servuota mėsa, artilerija,,baigia žodžiais: 
tankai, bombos net gi nau
jieji kovos įrankiai “ra- 
dar”. Veikė propaganda 
viduje; į Tito partizanų 
eiles suplaukė 
jaunuolių, jų tarpe ketvir-Į laikraščiams esant užda- 
tadalis moterų. Palaiky-! rytiems, seminarijoms iš- 
mui drausmės buvo išleis-' naikintoms, krikščioniškai 
tas įsakymas: sugautoji i moterystei ir krikščioniš- 
svetimoterystėje bus su
šaudyta...

Tito partizanai liko ga
lingiausia ginkluota grupė 
Jugoslavijoje, jų rankose 
atsidūrė- ir krašto politini 
valdžia. Patsai Tito yra 
ministeris pirmininkas, 
karo ministeris ir vyriau- 
sis kariuomenės vadas. 21 
ministeris yra jo žmogus, 
likusieji keturi — truputį 
kitokesni. Jugoslavija pa
dalyta į “autonomines val-

— Šimtams kunigų ir vie
nuolių esant išžudytiems, 
kalinamiems ar neteku
siems teisės šauktis jų by- 

nemažai lų peržiūrėjimo, katalikųI - —

kam auklėjimui esant už
draustiems, did ž i u m a i

atmetamas kiekv ienas 
prašymas duoti leidimą 
kuriam spausdiniui. Dau
guma i 
konfiskuota. . . • po savo sūnaus sugrįžimo. Men-Jugoslavija palaipsniu! tė iakilmin.
eina j raudonojo teroro gas padėkos ml,las kurios yra

Jankūnas Kazimieras. Jasaitis 
Jonas Sr., Jenkins Kostantas, 
Jonča Jonas. Jovaiša Albertas, 
ucis Bonifacas. Karalius Jonas, 
Karalius Liudvikas. Kašinskas 
Juozas. Kavaliauskas Matas, 
Kriauėunas Povilas. Kvedera 
Juozas Sr.. Levickas Jonas, 

i Lukša Jonas. Magdušauskas 
Augustas. Makarauskas Juozas 
Sr.. Mandravickas Antanas, 
Masaitis Jonas. Mašinskas Ka
zimieras. Maskevičius Juozas. 
Mastauskas Jurgis. Matulevi
čius Juozas. Medzveckis Alek
sas, Mikelaitis Juozas Sr., Mi
liauskas Juozas (Parkn). Mise
vičius Petras Sr.. Mockevičius 
Jonas. Norkus Jonas. Pabedins
kas Jurgis. Pakalniškis Kazi
mieras Sr.. Paškauskas Myko
las Sr.. Petkus Feliksas, Petkus 
Juozas. Petrikas Jonas. Petro
šius Juozas, Pugevičius Kazi- 

' mieras Sr.. Rašlevičius Kazi
mieras. Razauskas Pranas. Rė
kus Jonas. Remeikis Jonas 
(Herkimer). Remeikis Antanas 
(Parkin), Sakevičius Antanas 
Sr.. Šilanskas Kristopas. Stalio- 
nis Alfonsas, Tarsevskis Vin
cas. Tauteris Kazimieras Sr.. 

’ Urbonavičius Aleksas, Vasiliau
skas Pranas Sr., Visniauskas 
Vytautas. Warnauskas Jurgis, 
Weisengoff Vladas. Wychulis 
William. Yeskauskas Mykolas, 
Zimnavoda Benjamin.

JAUNAMECIAI
Dumsha Juozas, pirm.: Šilan

skas Albertas, vice-pirm.: Anto- 
, szewski Stanislovas, rašt.: Le- 
kevičius Edwardas, tvarkd.. Cu- 

Dumsha Arnold,

Amą Kaskas Dai

Artiste Anna Kaskas

Krizostomas Mendelis. Džiau-
I

giasi jo šeimyna, bet ypatingai 
džiaugiasi jo mamytė. Štai sek- netgi spaustuvių madienį sausio 6 d. tris dienos

tanas Dubinskas rūpinasi apei
gomis. Visa Mendelių šeima mi
šių metu eina prie šv. Komuni
jos: eina Mendelių mamytė, gy
dytojas Krizostomas Mendelis, 
jo žmona, jo sūnus ir duktė. Ei
na taipgi Vaškevičiai, gydytojo 
žmonos tėvai. Juozas Mendelis 
su savo žmona, atvykę net iš 
New Yorko, Alicija Mendelytė 

Kiek 
tenka sužinoti tai Mendelių ma
mytės sumanymas. Jau nuo se
niai ji šį padėkos aktą buvo su
galvojusi ir Dievui leidžiant ji 
tai atliko. Po mišių kun. klebo-,
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pinkles ir ligšioliniai jo atnašaUjamos paties kun. dr. ir Felicija Pliuškikienė.
darbai rodo, kad Tito yra Mendelio. Kun. Jonas Mendelis 
tik ištikimas Stalino sese- tvyksta iš washingtono. kad 
lis, lygiai kruvinas ir ziau- su mišlomls Kun
rus. i_________ _____________
__________DrJIJPrunskis.Įtįe pabėgėliai pradeda šiek 
__ ___ _____ _ įtiek susitvarkyti,, pradeda 

■susižinoti su viens kitu. 
_______ (Tačiau ir dabar jie vis dar 
šaltis, nusiminimas kanki-j“« 
na šiuo pat momentu tūks-l 
tančius ir milijonus žmo
nių gyvenančių karo ište- 
riotuose kraštuose. Mes 
čia gyvenam šiltai kūren
tuose butuose, jie ten be
namiai šala griuvėsių ur
vuose ar sunaikintose tro
bose be stogų ir langų, ar 
nemaloniose, nesvetingose,1 
stovyklose. Mes čia prisi-' 
valgom iki sočiai, gal nė i 
negalvodami, kad kitur y- 
ra daug daug biednų žmo
nių, ir suaugusių ir mažų 
vaikelių, kuriems valgis 
išdalinamas ir primieruo- 
jamas pagal kaliorijas, 
kad tik visiems tektų po 
biskį. Visiems pilnai neuž
tektų to kas yra. Niekas 
ten negali sočiai pavalgyti. 
Tarp tų vargšų yra ir mū
sų giminių ir pažįstamų. 
Jūs žinote, kad kelios de
šimtys tūkstančių lietuvių 
gyvena kaip pabėgėliai 
svetimoje žemėje. Visi jie 
klausosi, visi teiraujasi: 
“Kuomet, kuomet gi galė
sim surasti sau savą pa
stogę?” Namo grįžti jie 
negalės, gal ilgai negalės. 
Priešai degino jų name
lius, naikino jų kruvinu 
prakaitu sutaupytą turte
lį. Varu juos varė, vežė į 
svetimą, niekad nematytą 
kraštą. Jie sumišo, išskli
do, suvargo. Nebesusirin- 
ko, nebesusišaukė, nebesu
sigaudė kame broliai, se
sers, kame vyras, kame jo 
žmona su kūdikiais. Nebe
žinojo, kas kame gyvas, 
kas po velėna pakištas. De
juoja, vargsta, ašaromis 
plaukia. Tik įsivaizdinkite, 
kokios jiems bus Kalėdos!

PROF. SENN KALBA
(Pasakyta Kalėdų švenčių 

proga iš radio stoties WHAT 
p. P. Antanaitienės vedamoje 
programoje, Phila., Pa.).

Metai praslinko, metai 
pralėkė, ir vėl Kalėdos, ir 
vėl Nauji Metai! Nors jie 

i mums ir jums vargu, aša-stybėles”, kurių penkiose.; krauju laukį, 
svarbiausios ministerijos | rod vė,u praūžė tes lai.
yra komunistų rankose. 
Tik šeštoje, Serbijoje, stip
resnė Tito opozicija. Jie 
kelia balsą, kad Tito iššau
dė tūkstančius ir į kalėji
mus uždarė dešimtis tūks
tančių.
DABARTINIS VAIZDAS

Jugoslavijoje dabar pil
na slaptosios policijos ko
misarų. Įtariamieji tuoj 
areštuojami. Opozicija Ti
tui ar Rusijai baudžiama 
mirtimi. Atsilankantiems 
užsieniečiams įsakyta lai
kytis nustatytose vietose 
ir nevalia bendrauti su gy
ventojais. Mat amerikiečių

kas, tie meteliai. Karas pa
sibaigė ir mes džiūgavom. 
Dabar Kalėdos, taikos 
šventė, pirmos Kalėdos, 
kada mums nereikia dre
bėti dėl mūsų artimųjų ir 
mylimųjų gyvybės. Šiemet 
kaip tai mums visiems len
gviau ir pakeltu ūpu aš 
jums visiems linkiu links
mų Kalėdų ir laimingų 
naujų metų.

Tačiau, kad ir karas pa
sibaigė, kad ir taika sugrį
žo į mūsų kraštą ir į mūsų 
židinius, dar nevisa bėda 
prašalinta iš pasaulio. 
Vargas, skurdas, alkis,

<nu’$

Streikieriai sustoję valandėlei ir vadovaujami 
kun. Lrouis R. Loe. pasimeldžia, kad streikas grei
čiau pasibaigtų.
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BALTIMORE. MD. — Iki šiol čulis Jonas, 
nas šeimos nariams turėjo pie-:didžiuma šios padangės lietuvių Petrikas Juozas, 
tus klebonijoj. Viskas buvo at-l^ girdėjo apie Oną Kaskas - (Suaugusių. 73: Jaunamečių. 
likta kukliai, bet kurie dalyvavo! Katkauskaitę. bet dainuojantį 7; Viso, 80).
neužmirš šio gražaus dėkingu-!J08 dar negirdėjo. Tai gi šį me-( 

tą, būtent, sekmadienį, sausio' 
20. 1946. kaip 2:30 dieną. Lietu-;
vių Salės Auditorijoje. 851 Hol- 
lins Street. suaidės Onos Kas-' 
kas žavingas balsas gražių dai-į 
nų garsais. Mat. šio krašto lie
tuviai. linksmiau prašventę Ka
lėdas ir džiugiau sutikę Naujus 
Metus — kai didžiosios karo au-! 
droš jau aprimo — nori dar pa-j 
sidžiaugti ir sparnuojančiomis ( 
dainos melodijomis. Ta proga, 
mūsų “Dainos” draugijai už- 
kvietus. Metropolitan Operos 
žvaigždę. Oną Kaskas. aukščiau 
minėtu laiku. ir padainuos 
mums girdėtų ir negirdėtų gies
mių ir giesmelių, bei dainų ir 
dainelių. Taigi. Marijos Žemės 
lietuviai. Lietuvių Auditorijoje, 
tarpe žaliuojančių paimu, iš
vys gražuolę lietuvaitę, ir išgirs 
jos glamonėjančias dainas. Te
ko girdėti, kad ir VVashingtono 
bei Philadelphijos muzikos me
no mėgėjai, dabar jau turėda
mi daugiau savo plieniniams 
žirgams avižų, vėl atskris pas 
mus. Užtai ir vietos lietuviai, 
pasipuošę šventadie n i š k a i. 
skaitlingai dalyvaus šiame ilgai 
lauktame artistės Onos Kaskas 
koncerte. -V. Č.

mo pavyzdžio.

Metinė švč. Vardo Iškilmė
Kasmetą antrą sausio mėn.

‘Jie gyvena svetimų žmo- 
inių jiems duotų maistu.
1 Bet karti jiems, begalo _ _
karti ta duonos plutelė, sekmadienį mūsų bažnyčioje į-
Jiems koktu, nemalonu 
šaukti pagalbos. Jie drovi
si. Tačiau jie šaukiasi į

vyksta nepaprastos iškilmės. 
Šį metą net 80 šv. Vardo dr-jos 
narių gaus ištikimybės kryžiusmus ir į jus. Tik didžiausia dėlto kad 1945 J jie priėmė HSrla ciinVnc varorac mnc w _bėda, sunkus vargas juos 

verčia taip daryti. Ar mes 
galim ramiai sėdėti, ra
miai miegoti, ramiai Kalė
das švęsti, žinodami, kad 
mūsų kraujo žmonės taip 
vargsta. badauja, šala, 
pirštus graužia iš nusimi
nimo? Manau, kad visi no
rime padėti, kiek tik išga
lėdami. Pasiryžkime viso
mis pajėgomis remti pabė
gėlių šelpimo darbą ir ne
nustotam davę pašalpos, 
kol nesužinosim tikrai, 
kad bent patys biednieji, 
patys vargingieji aprūpin
ti. Su tokiu pasiryžimu jūs 
daug ko galėsite nuveikti 
ir, svarbiausias dalykas, 
jūs patys galėsite švęsti 
Kalėdas su laimingesne 
širdimi ir linksmesniu ūpu. 
Su tokia mintimi aš jums * 
visiems linkiu dar kartą! 
linksmų Kalėdų ir laimin
gų naujų metų.

Prof. Alfred Senn, 
1945 m. gruodžio 19 d.

i

šv. Komuniją per visus 12 mė
nesių. Kadangi dr-ja skaito tik 
apie 150 narių, tai daugiau ne
gu pusė narių buvo ištikimi per 
visus metus. Buvo daugel, kurie 
priėmė šv. Komuniją per 10 ir 
11 mėnesių. Kun. Antanas Du- 
binskas. dr-jos dvasios vadas, 
didžiuojasi dr-jos ištikimybe. 
Ne daug parapijų gali pasigirti 
kur tiek vyrų priima šv. Komu
niją kas mėnesį. Grįžtant ka-

Džiugi Žinia
Palangėj vėjas ūžia. 
Danguj žvaigždutės spindi 
Sakyki man, daluže. 
Varpai ko šiandien dindi?

Žinau, žinau dalele.
Žinau, suprantu viską. 
Jau rimsta man širdelė. 
Sieloje džiaugsmas tviska.

Mums gimė Atpirkėjas 
Betliejuje ant šieno.
Džiugi žinia kaip vėjas 
Pasiekia mus kiekvieną.

I

J
I
‘ Tik dabar, dėka gerašir- 
|džių žmonių pastangoms,

Su ašaromis džiaugsmo 
Klumpu prieš Jį ant kelių. 
— Išgirsk mano šaukimą 
Dievo Sūnau, vaikeli!

Varpų garsai vis dindi. 
Garsiau, aiškiau kas kartą 
Linksmai žvaigždutės spindi 
Ar džiaugtis gi neverta?

Ir ne vienam mums miela. 
Kad gimė Atpirkėjas 
Visiems paguodžia sielą 
Džiugi žinia atėjus.

Ant. Z-nis.

STARS FOR CHRISTMAS in 
Ą^nerican Red Cross duba and 
hf it»l wards abroad are pre- 

Junior Red Cross 
memker.

Juozas Kasinskas
Ine.

Laidotuvių 
Direktorius

602 Washington Blvd.
BALTIMOP.E 30, Md.
Tel. Lexington 8595 

Llmosinai dėl visokių reikalų 
Patarnavimas Dieną ir Naktį

Your Dimes Helped

I

A b.iby's health cannot be mta^ 
ured in dimes ant? •fnllars In 
helping to restore small France# 
I.ou Spence. of Milo. Kentuckv. 
to this pirture of health after » 
cripplin; attack of poliomyelitis. 
the National Foundation for Ir»- 
fantile Paralysis used many con- 
tributions from the previou# 
March of Dimes.

There are thousands of othee 
polio stricken younfsters wh«, 
likę F ra neės Lou. depend npon 
your dimes in their fight against 
this dread disease. {

JOIN THE MARCH OF DlMfcg 
JANVABY H4k *-■
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Penktadienis, Sausio U 19^6 DARBININKAS

GIRDĖTI LIETUVIU 
KOLONIJOSEV

I

Sodaliečių Susirinkimas
Naujosios Anglijos Sodaliečių 

Apskr. valdyba susirinks pirmą 
kartą šiais metais, sekmadienį, 
sausio 13 d. 1946 m., Cambrid
ge. Mass.. vietinės prefektės. 
Genovaitės Zekevičiūtės namuo
se. 288 Columbia St.. 1:30 vai. 
po piet.

Apskrities prefekte Stasė Ka- 
zeliūnaitė iš Lawrence. Mass., 
vadovaus susirinkimui ir mano
ma. kad atsilankys ir naujai pa
skirtas apskrities dvasios va
das kun. Al. Abračinskas.

Visos dalyvaujančių sodalici- 
jų prefektės arba atstovės yra 
kviečiamos pribūti šiame susi
rinkime.

Ona Norkiūtė. pranešėja.

6 
________________ ■■■——■ j - 

su savo žmonomis dalyvaus va-'visą išklausė ir vienbalsiai nu- 
karienėje. Vaikinai dainininkai tarė įsteigti ALT skyrių, ir iš- 
išpildys muzikalinę programos rinko valdybon sekančius asme- 
dalį su pagelba parapijos cho- 
ristmis - solistėmis. Visi laukia
me tos dienos iškilmių.« ♦ !

vo metinį susirinkimą sekma
dienį. sausio 6 d. Valdybon iš
rinkta: pirmininkė — A. Struč- 
ko, vice - pirmininkė - 
Sands. sekretorė — Ona Who- 
ley. iždininkė — Rimienė.

|Šv. Pranciškaus parapijos fi-Į 
' nansinę apyskaitą. Parapijie
čiai džiaugiasi turėdami puoš
nią bažnyčią ir stambią sumą 
pinigų naujam auditorijumui 

Į statybos fondui.
—

Federacijos skyrius planuoja 
paminėjimą vasario 16-tos sek- Į 
madienį, vasario 17 d. Teko su-1 
žinoti, kad ir kalbėtojai pa-! 
kviesti. Apie tai smulkmeniš-Į 
kiau parašysiu kitą kartą.

------------ i
' Sausio mėnesis katalikiškos 
spaudos platinimo mėnuo. Mū-Į 

Šv. Vardo draugija, sausio 13 sų klebonas, kun. P. M. Juras 
d., turės naujų narių priėmimą rūpinasi, kad kiekvienoje šei-' 
prieš mišias. 8 vai. moję lankytųsi katalikiškas lai-

Po mišių turės savo bendrus kraštis ir mėnesiniai žurnalai, 
pusryčius, kuriuos rūpestingai Sausio 13 d., bažnyčioje, bus 
planuoja Eleanora švenčionie- užrašinėjami katalikiški laik- 
nė. 'raščiai. Aušrelė.

Visa valdyba darbuojasi išug
dymui draugijos; o Petras Jas- 
kal. neseniai grįžęs iš kariuome
nės yra veikimo komisijos pir-. 
mininkas ir stengiasi įnešti 
naujos akcijos.

i

NORWOO0. MASS.

BROCHOJ, MASS. LOVELL, MASS

Nauia Valdyba
Į Nauja Moterų Sąjungos 
k p. valdyba 1946 metams susi
deda iš sekančių: pirm. Elena 
Saulonaitė; vice pirm. Juozapi- 
na Narinkaitė; prot. rašt. Ona 
Kučinskaitė; fin. rašt. Vera 
Dzedulioniūtė; kasierka Elžbie
ta Dravinskaitė. Federacijos at
stovė Monika Milienė. Maršalka

; Ona Grendaitė. i

73

i Mirė

nis — pirmininku W. J. Morris, 
vice pirm. P. Medlin, raštininku 
Albiną Drižą, iždininku A. Či- 
žauską, korespondentu P. Med
lin, ir veikiantį komitetą — J.

Šeštadienio rytą, sausio 5-tą1 Slavickas, S. Kruger ir R. Čiup- 
Uršulė Baniuškevi- lienė. Pažymėtina, kad valdyba 

susideda su maža išimtimi iš A-

Išsiuntinėta Laiškai
Šiomis dienomis išsiuntinėta 

1100 laiškų svetimtaučiams a-; 
pie Lietuvos kankinimus. “Lith
uania under Red Fascism” davė 

i svetimtaučiams suprasti kokį 
vargą gyvena Lietuvos žmonės, 

mayoras vėl paskyrė Padėkos žodis eina kun. P. M.
■ • M. . .

dieną mirė
čienė. Tai buvo viena iš senes
niųjų mūsų kolonijos gyventojų, merikoje augusių jaunuolių. Pa- 
Visą laiką gyveno pas savo (girtina, kad mūsų jaunimas do- 

pavyzdinga se- mesi Lietuvos ir jos vadavimo 
prie Trečiojo reikalais.

Dar keletas draugijų bei kuo-

dukterį. Buvo
nelė. Priklausė
Šv. Pranciškaus Ordeno, Apaš
talavimo Maldos Draugijos ir pų neturėjo susirinkimą ir ne- 

| prie Gyvojo Rožančiaus Broli- išrinko atstovų, bet prie pirmos 
Įjos. Palaidota antradienį, sau-Į progos -prižadėjo išrinkti atsto- 
sio 8-tą iš Šv. Juozapo lietuvių vus ir prisiųsti. Skyrius nutarė 
par. bažnyčios. Ilsisi Švč. Tre- j surengti paminėjimą Lietuvos 
jybės kapinėse.

JUOZAS TREINAVIČIUS
Pereitą savaitę Brocktono

miesto
Juozą Treinavičių vandens ko- juruj jr kun. P. A. Virmauskui, 
misijonierium. Jis eina jau ant- kurie paskolino 700 knygučių, 
rą terminą. IVisi Lowellio miesto pramoni-

■ Juozas Treinavičius yra buvęs ninkai, advokatai, kunigai, gy- 
LDS Centro pirmininku. Jis ir dytojai ir mokytojai gavo po 
dabar yra aktyvus LDS 2-ros vieną knygelę. Negalima pa- 
kp. narys ir uolus Federacijos miršti neištarus padėkos žodžio 
vietinio skyriaus pirmininkas, sekantiems .kurie prigelbėjo už- 
Sveikiname p. Treinavičių, ūži- rašyti adresus: Veronikai Dze- 
mantį miesto valdininko vietą 
ir linkime geriausios kloties.

Nepriklausomybės sukaktuves, 
bet dar nenuskyrė dienos. Kal
bėtoją numatoma kviesti iš Chi- 

Šiomis dienomis begalo daug cago. ALT skyrius savo mėnesi- 
mūsų kolonijos mergaičių ište- nius susirinkimus laikys 

įka už svetimtaučių. Gaila, kad 
mes lietuviai paniekiname sa
vuosius ir einame pas svetimus, 
manydami, kad jie ką nors ge
resnio mums suteiks. Prastas 
paukštis, kurs teršia savo lizdą, visų draugijų atstovų antras 
Šiame dalyke daugiausiai kalti susirinkimas įvyks trečiadienio 
tėvai, kurie patys niekina lietu-Į vakare, 7:30, vasario 6 dieną, 
vius ir džiaugiasi, kad gauna 1946 m. P. Medlin.
svetimtautį žentą ar marčią. 
Kada mes lietuviai susiprasime 
ir mokėsime savo žmones aukš
tinti ir statyti pirmoje vietoje.

Juozas.

Gaila

kas 
mėnesis pirmą trečiadienį, pa
rapijos mokyklos patalpose. 
Valdybos ir Komisijos susirin
kimas įvyks trečiadienio vaka
re, 7:30, sausio 9 d., 1946 m., gi

Sekmadienį, sausio 13 d., 8 
vai. rytą šv. Jurgio lietuvių pa
rapijos bažnyčioje įvyks šv. 
Vardo draugijos šv. mišios už 
mirusius ir gyvus draugijos na
rius. Visi nariai bendrai priims 

c šv. Komuniją.o. .

Šv. Kazimiero draugija turė
jo susirinkimą šeštadienį, sau- 
šio o a. Issinnko valdybą, susi- „ .. r
dedant iš sekančių narių: S. S'’ Komuniją. į
Kariančius — pirmininkas, P. va' i'Y v- ar‘j
Bolis - vice pirmininkas. K. do drau^OS Pamaldos, o po pa-' 
.T ». -- ... . , maldų bus priimami nauji na-X encius — finansų rastminkas. .„ v , „ . . riai i Šv. Vardo draugiją. Pa-F. Kranch — protokolų rasti- * & .

. ,, T -j - i tartma kiekvienamninkas. N. Jodka — iždininkas. ....
A. Marcinkevičius ir J. Jančius
— kasos globėjai. A. Andruške- a ugi jos.

T T .. .. Pn namsvičius ir J. Jancius — ligonių 
lankvtojai. , - - -

_________ Katalikų vyrų suėjimas parapi- reikalu. Kiek teko girdėti, Jo 
Mirė a. a. Martinas Greska. jos svetamėje. Visi vyrai kata- Eksc. arkivyskupas Richard J. 

_______________ _ , , , Liko palaidotas iš Sv. Pranais- “kai- P^^ntieji ar nepri- Cnshing. D. D., užgyrė bažny- 
SUSIRINKIMAI kaus parapijos bažnyčios, sau- klaUSant,ejl pne Sv. Vardo čios statymą.

šio 8 dieną draugijos. kviečiami ateiti į šiame susirinkime bus pradė-
_________ svetainę, ypač jaunimas kvie. tas įr Bažnyčios Statymo Fondo 

Statybos fondo komisija pla- f *™“ dal-vvaut.i- Vajus. Pageidaujama. 1
nuoja suruošti “Minstrel Show” 
ir kitų pramogų, kad išauginus 
fondą. Komisijai pirmininkauja 
p. George Urnik: sekretoriauja 
p-lė Bernice Budrevičiūtė. Visų 
narių susirinkimas įvyks sek
madienį. sausio 13 d.. 3:30 vai.
po pietų. l

i Į

LAWREMCE, MASS.
Maldos Apaštalavimo draugi

ja susirinkime sausio 4 d., se
kantiems metams išsirinko nau
ją valdybą: pirmininkė — Ago
ta šedreikienė. pagelbininkė — 
Justina Čirienė. raštininkė — 
Eleanora Švenčionienė. iždinin
kė — Sophija Rimaitė.

Motinų Arkibrolija turėjo sa-

PARAPIJIEČIŲ MASINIS 
SUSIRINKIMAS

Sekmadienį, sausio 13 d., 
katalikui vai. vakare. Šv. Roko par. salė- 

vyrui priklausyti prie Šv. Vardo je įvyks masinis parapijiečių su-

dulionytei, Aleksandrai Kazlau
skaitei, Marijonai Jusevičiūtei, 

įMollie Finnigan, Agnės Sulli- 
; van, Getrude 0‘Brien ir John 
į Donoghue.

6 ------

i

LDS KUOPŲ

MANCHESTER, H. H

Nauja Valdyba
Apaštalavimo Maldos draugi- 

sirinkimas, kuriame klebonas ^a savo metinio susirinki-
Po pamaldų ir narių priėmimo kun. j. švagždys padarys platų mo išrinko sekančias nares į 

bažnyčioje, įvyks bendras visų pranešimą bažnyčios statymo nauJ4 valdybą: pirm. Jedvyga 
Sabaliauskienė; vice pirm. Ona 

: Kriaučiūnienė; protš rašt. Ur
šulė Gudeliunienė; finansų rašt.

I Ieva Dzedulionienė; kasierka 
Karolina Versiackienė; maršal- 
ka Ieva Veličkienė. Federacijos 

______ kad §įa_1 atstovės: Apolonija Žukauskie- 
kalbetojų ir užkandžių. Jokios jrie susirinkime parapijiečiai ti- Terese Blazioniene. Ligo- 
įžangos ir rinkliavos nebus. Vi- kraj gražiai pasirodytų _  ne- lankytojos — Aleksandra
si dalyvaukime. sigailėtų Dievo namų statymui Kazlauskienė ir Antanina Slai-

čiūnienė.

Šiame susirinkime bus prade-

LDS 74 kuopos metinis susi
rinkimas įvyks sekmadienį, 
sausio 13 dieną. 2 P. M. kuopos 
narių ponų Antanaičių namuo
se. 579 Lincoln St.

Visi nariai ir narės kviečiami
dalyvauti. ........ ________ tina ir dukreiė yra geroje svei- kp. skaitlingas

J. A. Vaičiūnas, | Mūsų klebonas, kun. P. M. katoje
Kuopos Raštininkas. Juras išdavė bažnyčioj metinę Sveikiname 1

«----------------------------------------------------------------------
SVARBUS LDS KUOPOS SUSIRINKIMAS 

Montello, Mass.

sigailėtų Dievo namų statymui. 
Kviečia Komisija, atiduoti savo dalį. Bus priima-Į 

-------------- mi ir Karo Bonai.
t Šiomis dienomis pp. Jonas ir ________
Marcelė Glebauskai. gyv. Aus- LDS SUSIRINKIMAS — Pe.

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.

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

Prakalbos
Vasario 10 dieną vietinis Fe-

tin St., susilaukė dukrelės. Mo- rejtą pirmadienį įvyko LDS 2 deracijos skyrius rengia pra
kalbas ir koncertą Lietuvos Nesusirinkimas.

Nonvood ligoninėje, šiame susirinkime daugelis na- priklausomybės šventės pami
nų apsimokėjo metinę duoklę dėjimui. —L

Pereitą sekmadienį pas Knei- 
jžius. gyv. Cottage St., lankėsi 
i veteranas Vincas Kohanskas, p. 
Kneižienės brolis, su žmona ir 
dukrele iš Dorchester.

Avė Maria Vaianda
Sekmadienį, sausio 13 <f, 6:30 

vai. vakare iš WHDH radio sto
ties. Boston. bus transliuojama 
Šv. Alfonso, kuris buvo įžymus 
ispanų prekybininkas, o vėliau 
tapo Jėzuitų broliuku.

6RAND RAPIPS, MICH.
Vietos lietuvių parapijos kle

bono, kun. Juozo A. Lipkaus ir 
vietinio įžymaus lietuvių veikė
jo W. J. Morris pastangomis su 
organizuotas Amerikos Lietu
vių Tarybas skyrius. Pirmas su- j 
sirinkimas įvyko 30 dieną gruo-1 
džio, 1945 metų, parapijos mo
kyklos patalpose. Į šį susirinki
mą atstovus prisiuntė sekančios 
draugijos: švento Petro ir Po
vilo parapija ir vietinės pašai
pūnės draugijos — Šv. Petro ir j 
Povilo, Šv. Jurgio, Vytauto Ka-; 
reivių, šv. Agotos. ALRK Mote
rų Sąjungos 42 kp., Moterų šv. 
Rožančiaus, šv. Pranciškaus 
Brolijos, Jaunų Moterų Gildą ir 
SLA 60 kp. j

W. J. Morris atidarė susirin
kimą ir perskaitė gautą laišką 
iš Amerikos Lietuvių Tarybos 
centro raštinės, ir kitas taisyk- 

1 les skyriui žinotinas. Atstovai

Albert R. Barter
Pirmiau —- Pope Optical Co.

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

dirbtinas akis.
Room 206

Tel. 6-1944
397 Main St.,

WORCESTER, MASS.
275 Main SU Webster. Mas^ '

W. J. Chšholm
GRABORIUS

“Asmeniškai Patamavlmar

331 Smith StM
PROVIDENCE, R. I.

Telephone:

Ofiso: Dexter 1952
Namų: PI. 6286

I
vėliau bus skelbiama 

: kalbėtojai ir koncerto daininin- 
! kai.

Sekmadienį, sausio 27 d. įvyks i Graži Dovana
parapijos gražus koncertas ir Parapijai įtaisyta nauji mišo- 
judamieji paveikslai. Kviečiami uždangalai. Vienas auksinis 
vis tą dieną atsilankyti į kon-1 *r kitas juodas. Tai vis gerų 
certą žmonių auka.

už organą ““Darbininką”.

KONCERTAS

Parapijos choras auga. 
jam vargonininkui p. V. 
kai pradėjus darbuotis, choras 
didėja. Pirma choro praktika 
po Naujų Metų įvyko antradie
nio vakare, sausio 8. šioje prak
tikoje dalyvavo ir penki vyrai.' tuojau po sumos, parapijos sve- 
Klebonas kun. S. P. Kneižis pa- tainėje. 
sveikino chorą, ypač vyrus ir 

kuriame bus renkama Patarė chorui išsirinkti sau vab

Nau- 
Šerei-

žmonių auka.

įvyks antradienį, sausio 15 d., 
7:30 vai. vakare, parapijos sve
tainėje. Choro susirinkimas į- 

■ vyks sekmadienį, sausio 13 d.,

Sekmadienį, sausio 13, 1946 m.. 3 vai. po pietų, 
“Darbininko” salėje, 330 E Street, įvyks LDS 1-mos 
Vilnone i
šiems metams valdyba. Taiįi, p“iįtome limsUd^Į^ą ir tvarkytis taip, kaip tę, gyv. 34 Fairvieur Rd., išvežė 
vauti ir užsimokėti savo duoklę už organą ‘Darbininką’.'tvarkėsi prieš karą. .. i.~_ . _ t

Iki pasimatymo susirinkime, 
Stasys Griganavičius, pirm.,

Jonas Kumpa, rašt.

Ilgą laiką sirgusią p. Bartuly-

Grįžta Jaunuoliai
Per paskutinį mėnesį begalo 

daug parapijos jaunuolių grįžo 
iš kariuomenės tarnybos. Link
sma matyti veidai pažįstamų 
vaikinų. Parapijos bažnyčios 
suolai kas savaitė vis pildosi. 
Tėvai ir parapijos klebonas be
galo džiaugiasi.

ANGLIŠKAI - LIETUVIŠKAS 
ŽODYNAS )

Varg. V.jį ligoninę. Taipgi serga p. J. 
Sereika atsišaukė į visus, kad į Bartulis. Jis yra namuose gydy- 
kviestų daugiau vyrų prisidėti. tojo priežiūroj. Reiškiame už- 
prie choro. Kita choro praktika' uojautą ir linkime pasveikti.

I JANUARY CLEARANCE SALE
j

M

8

%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.

<11 WA$HINGTON STREET
BOSTON, MASS.

Rengiasi Prie Koncerto
Parapijos chorai rengiasi prie 

naujų vargonų šventinimo, ku
rie greičiausiai bus šventinami 
gegužės 30-tą, dieną. Choristai 
širdingai deda pastangas į pra
tybas, kad tik sėkmingai galėtų 
šį gražų koncertini darbą atlik
ti. Vargonininkė uoliai darbuo
jasi šiame dalyke. Lauksime pa
sekmių.

Tretininkų Rinkimai
Sekmadienį, sausio 6-tą, įvy

ko Tretininkių kuopos pamaldos 
ir metinis susirinkimas. Iš
rinkta sekanti valdyba: pirm. 
Ieva Dzedulionienė; vice-pirm. 
Ona Laimutienė; prot. rašt. 
Jedvyga Sabaliauskienė; fin. 
rašt. Elena Kazlauskienė; ka- 
sierka Rožė Kasparavičienė; 
atstovės į Federaciją — Rožė 
Kasparavičienė ir Antanina Vil- 
kišienė.

šv. Vardo Vakarienė
Sekmadienio vakare, 6:30, į- 

vyks Sv. Juozapo parapijos Sv. 
Vardo Vyrų Brolijos metinė va
karienė ir koncertas. 65 vyrai

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

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

Žodyną:
Vardas

♦

M
Adresas

----- f

Visų Lietuvių Mylimas ir Skaudžiai Nukentėjęs 
Misijonierius

Tėvas Jonas Bružikas 
Visiems Lietuviams Amerikoje Įdomiai Rašo 

Iš Tremtinystės!
Jo jaudinantieji laiškai yra spausdinami

n“ŽVAIGŽDĖJE
Skubėkite “ŽVAIGŽDĘ” užsisakyti!

■ Kaina — $1.00 metams.
“ŽVAIGŽDES” ADMINISTRACIJA

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



MEDUS

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

SVARBIU

I

I

Baltic - American 
Susirinkimas

Lietuvos skriaudas ir norą: —Į 
sukelti Tarybai kapitalo, kadį 
galėtų kovoti dėl Lietuvos lais
vės.

A medical commission recruited by the National Foundation 
for Infantile Paralysis. uhich conducts the March oi Dimes, Janu
ary 14-31, is shoun as it left LaGuardia Airport for Belsium. where 
a serious polio epidemic raged early lašt fall. The Belgian govern- 
ment appealed for the consultants and -for five iron lungs which 
also were floun to that countrv. The Commission members are: 
(1 to r): Dr. Kustin Mclntosh, director of the Pediatric Service at 
Babies Hospital, N. Y. C.; Miss Alice Lou Plastridge, chief phvsical 
therapist at Georgia Warm Springs Foundation, and Dr. Charles 
E. Erwin, chief surgeon at Marm Springs Foundation.

• i i i i t • i 
i

enk tądien is, Sausio 11, 1946 DARBININKAS
Aided Belgium

VIETINES ŽINIOS
! mokslo mėnesinius raporte- 
■ ltus. Žvelgdamas jų mokslo 
! ženklus, mūsų gerb. išeivijos 

DAKTARAS MOKYKLOJE, vadas davė kiekvienam moki-! 
Kun. Dr. K. Urbonavičius at- niui pastabų. Šiam giliam tėvy- 
lankė parapijos mokyklą ir vai- nainiui labai patiko kai svetim

tautis vaikelis gražiai lietuviš
kai pakalbėjo “Sveika Marija”. 
Džiaugėsi daktaras ir tuo, kad 
visi vaikučiai yra patenkinti 
mokykla. —

BAŽNYČIOS VIENUMO PA
MALDOS. Bažnyčios vadai ir 
tikintieji pradeda ruoštis prie 
ypatingų pamaldų nuo sausio 
18 d. iki sausio 25 d., — kad vi
si tikėjimai grįštų prie vieno 
tikrojo Kristaus tikėjimo. Di- 
džiausis susikaupimas bus tai 
šių pamaldų išradėjų Tėvų 
Pranciškonų namuose, Gray- 

įmoor, Garrison, N. Y.
i Katalikų Universitetas, Wa- 
shingtone, Bažnyčios Vienumo 
pamaldose dalyvaus 5 vyskupai. 

I Šv. Kryžiaus katedroje labai 
.iškilmingai švęs šias pamaldas. 
Pradės ir užbaigs pats Arkivys
kupas.

So. Bostone lietuvių šv. Petro 
'par. bažnyčioje, kaip kas metai 
. šios pamaldos bus laikomos nuo 
'sausio 18 d., vakarais, pamoks- 
i lūs sakys Tėvas Pranas Aukšti
kalnis, S. J.

ŽINUTES

kučius, sausio 7 d. Kun. Vir- 
mauskio prašomas kunigas dak
taras išdalino vaikeliams jų

DAKTARAI

Dr. Joseph F. Antanėlis
OPTOMETRISTAS

515 E. Broadvvay 
So. Boston, Mass.

Ofiso Valandos išskyrus 
Trečiadieniais ir Penktadieniais 

Vakarais Nuo 7 iki 9-tai 
•ettadieniais Nuo 2 iki 8-tal.

Dr. J. L Pasakantis
DR. AMELIA E. RODD

OPTOMETRISTAI

447 Broadway
So. Boston, Mass.

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

Seredomis: —
Nuo 9 ryto iki 7 vai. vakare

j.Re|)sm$,M.D.
(REPŠYS)

Lietuvis Gydytojas 
278 HARVARO STREET 

Kampas Inman arti Centrai Sq.
CAMBRIDGE, MASS.

Ofiso Valandos 2—4 Ir 6—8.

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

A J. NAMAKSY
REAL ĖSTATE A INSURANCE

414 W. Broadway 
South Boston, Mass.

Office Tel. So. Boston 0948

Res. 37 Oriole Street
West Roxbury, Mase.

TeL Parkvay 1233-W

Trys Hanji Lietuviy Kalbos 
Vadovėliai

1

Sausio 9 d., mirė, miesto ligo
ninėje, ilgai sirgęs, jaunikaitis 
Juozapas Rusas, 36 metų, gyv.-. 
101 Train St. Gimęs Lowelly. 
Augęs So. Bostone ir Dorches-l 
tery. Paliko tėvus ir du broliu. 
Pašarvotas namuose. Laidoja
mas sausio 12 d., 9 vai. ryte iš 
Šv. Petro par. bažnyčios, Nau-j 
jos Kalvarijos kapuose.

——• —
Tą pačią dieną staiga mirė A- 

lena Balevičienė - Dobrovolskie- 
nė, 61 metų, gyv. 405 E. 5th St.; 
Ji paėjo iš Suvalkų. Paliko 4 
dukteris. Laidojama iš Šv. Pet
ro par. bažnyčios sausio 12 d., 
10 vai. ryte. Naujos Kalvarijos 
kapuose.

Melskimės už gyvus ir miru
sius.

AUKOS. Marijona Tamulai- 
tienė aukavo par. mokyklų fon
dan $5., Bronislava Zarembaitė 

Į S2„ N. N. S10., N.N. $5.
Į Kazys Kalinauskas, Newton 
Upper Falls, aukavo $1.50 Lie
tuvos badaujantiems žmonėms 
Ačiū.

_________

Kad Lietuvos šventė. Vasario 
šešioliktoji būtų visų lietuvių 
minima ir pakeltas vieningas.; 
smarkus šūkis už laisvę ir ne-j 
priklausomą Lietuvą. Todėl. I 
Boston Committee for Lithua
nian Independence, vieningai 
susirinkę sausio 9 d. nutarė, iš
kilmingai paminėti vasario še
šioliktąją vasario 10 dieną, Mu- 
nicipal Building salėje, So. Bos
tone.

Darbo Komitetą sudaro:
Kun. P. Virmauskis — garbės 

pirm.; adv. A. Young — pirm.; 
red. J. Jonuškis. S. Jakubaus
kas, Pr. Razvadauskas — vice
pirmininkai; adv. J. Cunys ir J. 
Arlauskas — sekretoriai; Dr. 
A. Kapochy ir A. Namaksy — 
iždininkai.

ĮSPŪDINGAS SUSIRINKI
MAS. Trečiadienį, susirinko a- 
pie 20 įvairių pažiūrų profesio- 
nalų ir veikėjų — didžiuma jų 
Amerikoje gimę ir augę, svars
tyti apie tinkamą 16 Vas. ap- 
vaikščiojimą. Susirinkimas ėjo 

■ labai sklandžiai. Nusiteikimas 
buvo labai patrijotingas. Vien- 

j balsiai nutarė rengti tam tiks
lui koncertą su kalbomis, vasa
rio 10 d.. 2 vai. p.p., Municipal 
salėje. Tikslas skelbti pasauliui

KOMISIJOS:
Rezoliucijų — adv. J. Grigą-' 

liūs, S. Michelsonas ir L. Švel- 
nis.

Priėmimo — Ponios: Cunys. 
Grigalius, Namaksy, Gailius, 
Young, Lekys. Tumavičius, Ar
lauskas, Kroli, Ivaška ir panelė, 
F. Grendelytė.

Patarėjai — Dr. P. Jakmauh, | 
Dr. Casper. adv. K. Kalinaus
kas. Dr. Duserick, red. A. Knei
žys. D. Zaletskas. J. Roman, S.

i

Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims yra

SOUTH BOSTON CAFE
I r

M’i*'

t / '

“Darbininkas” per kaikurį 
laiką buvo pritrūkęs Končiaus , 

'Bityno medaus. Pereitą savaitę 
i nedidelį kiekį gavome.. Taigi, 

i gryno bičių 
medaus, atvykite į “Darbinin
ko” administraciją. Kvorta

VINCAS BALUKONIS, 
Savininkas

258 West Broadway,

Pagamina gerus lietuvišku pietus, t 
užlaiko geriausį alų, vyną ir degti- į 
nę, ir visiems draugiškai ir manda- jį 

giai patarnauja.
South Boston, Mass.

Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių! $
Pristatome Alų ir Tonikų |

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

piknikams. Patarnavimas skubus ir mandagus. Saukite: £ 
BORIS BEVERAGE CO.

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

»

ir

i!

Take Years From Your 
Looks.

Face looka younger 
when framed in the 

•oft appealing 
Permanant Wave.

Tel. ŠOU 4645

BEAUTY GIFT 
SHOP

IS ADDED TO

CASPER'S 
Bėduly Salon

738 E. Broadway,
South Boston, Mass.

Sekmadienį, sausio 13, 7 
vakare. International Institute,1 
(190 Beacon St., Boston) patal
pose, įvyks Baltic American 
(lietuvių, latvių, estų) draugi
jos metinis susirinkimas. Susi
rinkime bus pasakyta įdomi 
prakalba. Bostono Symphony 
Orchestro kontrobasas virtuo
zas, Ludwig Juht išpildys kele
tą klasiškų kūrinių, o jo žmona 

i buvusi Tallino operos artistė 
■ (sopranas) Amanda Juht, pa
dainuos estiškų ir suomiškų 
dainų. Po programos bus šeimy
niška arbatėlė su užkandžiais. 
Kviečiami ir nepriklausantieji 
atsilankyti ir pasigerėti puikia 
programa. D-jos pirm, yra Dr. 
Pr. Galinis. Rap.

Svečias Iš Kansas
I ________
i 

vai i Švenčių proga, Bostone apie
'• savaitę laiko, pas savo tėvelius, 

svečiavosi kun. Jonas B. Rus
teika iš Independence, Kansas. 
Tai esąs apie 13.000 gyventojų 
turįs miestelis, kur tik viena 
katalikų bažnyčia tesiranda. ir jr v 
toje protestantų jūroje jam ten- dauge 
ka su savo klebonu darbuotis, kalbos 
Darbas esąs panašus į misionie-1 kams DUS ti’^ra 

jriaus. Tenką daug perkrikštyti į Kiekviena 
i katalikų tikėjimą. Lietuvių toje sudaro 128 pusi.

‘ I • • 1 LI parapijoje nesą nei vieno. Rap. šrifto knvgeię.

New York (LAIC)
Lietuvių mokyklose Ame- kaj. n0‘rite gaut° 
rikoje lietuvių kalbai mo
kyti, iki šiol, buvo naudo- 
jami Lietuvoje paruošti parsid”Oda"po“s7.00. 
vadovėliai. Metodikos po
žiūriu, tie vadovėliai buvo 
nritaikyti tiems, kuriems 
lietuvių kalba buvo pri-! 
gimta ir kuriem tik trūko 
įašto. Pagaliau, ir tie va
dovėliai išsibaigė. Šv. Ka- 
zimiero seserys, kurios 
moko keletą tūkstančių 
lietuvių vaikų, šiemet iš-i 
leido net tris pradžios mo
kykloms skirtus lietuvių 
kalbos vadovėlius. Vado- 

j vėliai labai gausiai ilius
truoti, beveik daugiau iliu
stracijų, kaip paties teks
to. žodžių parinkimas dau
giau pritaikytas Ameriko
je augusiems lietuvių vai
kams. Ten pat yra ir žody
nėliai. Vadovėliai pava
dinti “Pratimais”. Juos 
paruošė seserys Theophi- 
la, Perpetua ir P 
visos trys studijavusios 
lietuvių kalbą Vytauto Di
džiojo Universitete Kaune, 
ir vykusiai mokėjusios su-

• jungti taisyklingos lietu
vių kalbos mokymą su mo- 

i derniška USA metodika, 
i Vadovėliai taip sumaniai 

vaizdžiai sudaryti, kad 
ly atvejų lietuvių 

mokymasis vai- 
nramoga.

pratimų dalis 
ryškaus

REIKALINGA vidutinio am
žiaus vyras valymo bendram 
darbui (general cleaning). kuris 
nesibijo darbo, bet darbas jo. _ 
Atsiliepkite po 12 vai.. įeinant _ 
per virtuvę — Town House, 
100 Warrenton St., Boston, 
Mass. (8-11-15)

Reikalinga Mergina
Dirbti ofise kaip stenografė ir 

knygvedė. Patyrimas nereika
lingas. bile ^.ik baigus high 
school’ę. Darbas ant visados ir 
lengvas. Atsišaukite raštu pas 
adv. J. Gailių. 317 E SL, So. 
Boston 27, Mass.

, -1 ■ ■
i, Perpetua ir RosaritaJ REIKALINGAS

• geras ir pastovus vargoninin
kas, žinąs savo amatą, vieta yra 
gera. Klebonas Kun. I. Kelme
lis. 207 Adams St., Newark, 
New Jersey.

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-IOS 

PO GLOBA MOTINOS SVC.
Pirmininkė — Eva Marksienė,

625 E. 8th St.. So. Boston, Mass. 
TeL So. Eoston 1298.

6V JONO EV. BU. PASALPINES

□ RAUGUOS VALDYBA

REIKALINGA VIRĖJA Kei- 
terių įstaigoje. Darbas pasto
vus. alga gera. Atsišaukite tuo
jau telefonu: Long. 8586.

(11-15)
—

LAIMINGA PAGALBA NUO 
ŽIAURIOS

STRĖNŲ GĖLOS
štai švarus, naujas būdas liuo- 
suot paprasta strėnų gėla. 
Johnson's Bark Plaster! Leng
vina skausmą, .sustingimą. I- 
v>Tžirru Jautiesi puikiai! Vi
sose vaistinėse. Reikalauk 
Johnson 4. Johnson kokybės.

i Res. Šou 3729 Šou 4619 t

Lithuanian FumitureCo.
i

— - --------- . ; vice-Pirnunir.ke — B. Galliūnlenė,
8 Winfield SL, So. Bostcn, Mass. 

Ruošiasi Vykti Floridon j Prot. Rašt. — Ona Ivaškienė,J 440 E. Sixth St., So. Boston, Mass 
j Fin. Rašt. — B. Cunienč,

29 Gould St., W. Roxbury. Mass. 
, Tel. Parkway—1864-W.Dorchester, vyks- Lijjninkė — Ona Staniuliūtė,

177 West 7th St., So. Boston Mass.

p. VVilliam Amsie, gyv. 30 
Carruth St.. Dorchester, vyks
tąs į Floridą praleisti atostogas. --------- ------- .----------- -------

Tvarkdarė — Ona Mizgirdienč, 
948 E. Broadway. S. Eoston, Mass.

Į Kasos Gi. — Elzbieta Aukštikalnytė, 
1 110 H SL, So. Boston. Mas3

Draugija savo susirinkimus laiko kas 
antrą antradienį mėnesio, 7:30 vaL i 
vakare. Parapijos salėje, 492 E. i 
Seventh St., So. Boston, Mass. 

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
protokolu raštini n ke

Mockus, S. Strazdas, J. Kumpa, Atostogausiąs iki vasario 10 d. 
J. Kazmauskas. A. Neviera, S.j — --- --------- -
Griganavičius.

Spaudos komisijon kviečiami 
vietinių laikraščių redaktoriai 
ir jų padėjėjai.

Programą išpildyti yra pa- ggt Algirdas Masiulis, garbiu 
kviesta įžymūs kalbėtojai ir ar- gaj atleistas 
tistai. Kalbės — kun. J. Balkų- Beveik į 
nas, adv. K. Kalinauskas ir dar buvo gražiose Hawaii salose, tik 
vienas, kurį paskelbsime vėliau, japonus iškrapščius iš Okinawa 
Muzikalę dalį išpildys viešnios i salos jjs ten buvo perkeltas ir 
artistės iš Chicago s M. Kižyte i išbuvo 7 mėnesius. Gyvenimas 
ir B. Darlys. , Įen buvęs vargingas ir pilnas

Komisijos tikslas sutraukti pavojų. Sgt. Masiulis visą laiką 
didžiausią minią žmonių, pakel- (jįj-bo kariuomenės raštinėje, 
ti balsą prieš okupantus ir su-: Sugrįžęs rado savo mamytę, 
rinkti aukų Lietuvos laisvinimo darbuotoją p. Katrę Masiulienę, 
darbui. Pr. I ką tjk grįžusią iš ligoninės po

Sugrįžo Masiulis

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

Vice-Pirnūninkas — Pranas Tulelkla
702 E. 5th St., So. Boston. Mass.

Prct. Rašt. — Jonas Glineckis,
5 Thomas Pk., So. Boston, Mase. 

Fin. Rašt. — Aleksandras Ivaška,
440 E. Sixth St., So. Boston, Mase

I
i Iždininkas—Stasys K. Griganavičius

699 E. Seventh St., So. Boston, Mass 
, Maršalka — Jonas Zaikis,

787 E. Broadvvay. So. Boston. Mass

MOVERS — 
Insured and 

Bonded 
Local A Long 

Distance 
Moving 

326 - 328 W. Broadvvay 
j So. Boston. Mass.

Pastaromis dienomis sugrįžo; 
pas savo tėvelius pp. Masiulius*

Draugija laiko susirinkimus kas tre 
čią sekmadieni kiekvieno mėneslc 
2 vai. po pietų. 1’araDijos salė 
402 F. 7th St.. So r?o<iton Ma«>

iš karo tarnybos, 
per visą karo laiką jis

H 
k }

te

Užsiprenumeruokite Įdominusį 
Du kart savaitini laikraštį

DARBININKĄ"11

■

i

So. Boston FumitureCo.
, Visoki baldai, lovos, matrasai 

ir vaikams pilnas 
pasirinkimas.

380'/» VV est Broadvvay,
Tel. ŠOU 2758

Jūsų kreditas geras. 
Pristatymas skubus.

GRABOR1AI

Laikraštis “Darbininkas” yra vienas rimčiau
sių ir geriausiai mėgstančių laikraščių, Amerikoje. 

’ > ir

-------------------- sunkios operacijos. Kiek anks- 
Lankėsi Karys Veteranas čiau iš kariuomenės grįžo ir pp. 

------------- i Masiulių žentas Corp. Mažeika.
Antradienį, sausio 8 d. “Dar-!Reiškia, visi laimingai pergvve- 

bininko” redakcijoj lankėsi ka-!no karo audrą. ’ Rap.
rys veteranas Edvardas J. Byla. 
gyv. Lawrence .Mass., ir atvežė 
kelis laiškus iš Austrijos nuo 
Lietuvos tremtinių, adresuotus 
įvairiems asmenims.

Veteranas Byla pasakojo įdo
mių žinių apie Lietuvos išvie- 
tintų žmonių gyvenimą Austri
joj. Jie džiaugėsi sutikę Ameri-, 
kos lietuvį karį, mokantį lietu-! ___ . _ ____
viškai kalbėti. Lietuviai ten tu- Uo- '

, , , , . . “VYTIS rašo apie Amerikos lie-
n pradinę mokyklą, kurioj mo- tuvių jaunimo judėjimą, 
kosi 21 mokinys. Jis gavo ir at- “VYTY” rasite įdomių pasiskaity- 
. __mų tinkamų seniems ir jauniems,veze tos mokyklos mokinių są- ,<VYTJ., /cdaguoja įžy^U8 ir paty. 
rašą. p. Edvardas Byla paša- ręs redaktorius Ignas Sakalas ir 
kojo, kad Lietuvos išvietinti "vyčiui- bendradarbiauja jo su- 
_ _ , , . ... kviesti įžymiausi literatai,
žmones yra labai pasnigę spau- TAD. padarykime šūkį: "Tcnelte- 
dos. Laikraštis “Darbininkas”, ka nei vienos katalikiškoB jaunimo 
kurį jis gaudavęs ten. buvo vi-į ^ganizacijos, ar no^ mažiausio sky-

1 J ° v i riaus, kurie neska'.vtų "VYTIES i
sų mylimiausias ir plačiai skai-jviaį skaitykime "VYTĮ! 
tomas.

Veteranas Edvardas išbuvo 
Europoj 16 mėnesių, o karo tar-Į. 
nyboje buvo tris metus ir pusę.
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Amerikos Lietuvių 
Jaunimo žurnalas 

“VYTIS”
••VYTĮ” leidžia Amerikos didžiau

sia jaunimo organizacija — Lietuvos 
Vyčiai.

"VYTIS” eina kas mėnesį gražiai 
paveiksluotas ir deda įdomių straips- 

• nių, žinių iš Amerikos ir užsienio.
"VYTY” rasi žinių iš viso pašau

i

“VYTIES' kaina metams tik $3.00 

“VYTIS”
366 W. Broadvvay, 

So. Boston 27, Mass.

J

R

I
Oi

Jis 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 čekį 

siųskite:—

DARBININKAS
366 West Broadwav. So. Bosion 27. Mass.

$4.00
2.00

--■J.-

v

S. Barasevičius ir Sūnus
MOTERIS PAGELBININKft 

Lietuvių Graborius ir 
Balsamuotojaa 

Turi Notaro Telaee

254 W. Broadway
SO. BOSTON, MASS.

Tel. SOUth Boston 2590
Sūnaus gyvenamoji vieta —

838 Dorchester Avė.
Tel. COLumbia 2537

ana -na

Užsisakykite Toniko Pas Mus
Pristatom geriausį toniką 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir visokiems 

Parengimams. 
Kainos prieinames.

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

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

CASPER
FUNERAL HOMB
187 Dorchester Street 

South Boston, Mase.

Joseph W. Casper 
(K AMPERAS) 

Laidotuvių Direktorius Ir 
Balsamuotojas 

NOTARY PUBUC 
Patarnavimas Dieną ir Nakų 

Koplyčia šermenims Dykai 
Tel. ŠOU Boston 1437 

ŠOU Boston 3960

ZALETSKAS
FUNERAL H0MK

564 East Broadway 
SOUTH BOSTON. MASS.

D. A. Zaletskas, F. E. ZaletekM 
Graborial ir Balsamuotojal

Patarnavimas dieną ir nakt} 
Koplyčia šermenims dykai 

NOTARY PUBLIC 
Tel. ŠOU Boston 0815 

ŠOU Boston 2609



ren.--.ta.Lems. Sau^o 11. 194c darbininkas 8

RYTINIU 
VALSTYBIŲ ŽINIOS
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PIRMAM, CONN.

PADĖKA

tas Aleksis grįžo iš Indijos ir} 
atvyko aplankyti savo tėvelį. 
Jis grįšiąs armijom bet tikisi, 
kad bus garbingai atleistas iš 
karo tarnybos. Taipgi šventes 
praleido su tėveliais kitas J. V. 
Laivymo viršininkas Jonas Gur
klys. Jis kol kas nesitiki, kad 
bus atleistas iš karo tarnybos.

Majoras Norbertas Aleksis. 
sugrįžęs iš karo tarnybos, pla
nuoja tęsti mokslą. Taipgi pa-

Labai nuoširdžiai dėkojame p. i 
Magdalenai Clavton. Greene, 
Maine, už gautą stambią auką— 
penkis šimtus dolerių, ši auka 
yra skirta vienos seselės tremti, 
nės kelionei iš Vokietijos į Ame
riką.

Meldžiame Dievą, kad Jis at-;rei&s ir Jonas Gurklys, kad ir 
lygintų Jums gausiai, p. Clayto- jis kaip tik bus atle;Stas iš ka. 
mene, už Jūsų duosnumą ir at- ro tarnybo, tai stosiąs tęsti 
jautimą vargstančių tremtinių moki5Įą 
seselių. Esame tikros, kad tos} ________
seselės maldose Jūsų gerumas 
nuolat ras gyvą atminimą.

Nekalto Prasidėjimo Seserys.

į Choras gieda “Tylioje Naktyj”, 
(vadovaujant ir vargonais pri
tariant muz. S. Globiui.

j Sumą atnašavo kleb. kun. L.!
Į Vaicekauskas. Pamokslą pasa
ukė kun. S. Stonis.

Bažnyčios altoriai buvo gra-' 
žiai papuošti. Pamaldose daly
vavo daug žmonių, daugelis tu
rėjo stovėti.

i --------------
1 Kalėdose susirgo p. M. B.; 
Kauklienė, “Darbininko” platin- 
toio žmona. Gruodžio 29 d. pa
vojingai sužeidė p. M. Ožalo,; 
Šv. Vardo draugijos narį. Jis 
dirba Brooklyn Navy Yard. Su
žeistasis nuvežtas į Staten Is- 

iland ligoninę. Reiškiame užuo- 
■ jautą ir linkime pasveikti.

JOIN TIE 
MARCH OF DIMES 

JtMUVM-11

WATERBURY, CONH

, Kalėdos praėjo iškilmingai. 
Bernelių šv. mišiose, vidunaktį, 

i dalyvavo daug žmonių ir dau
guma jų priėmė šv. Komuniją. 
Naujuose Metuose taip pat.

Italai partizanai ir kiti piliečiai žiūri į Mussolinio lavoną, kuris buvo 
italų partizanų nužudytas balandžio 28,1945 m.

PIRMOS IŠKILMINGOS
ŠV. MIŠIOS

Gruodžio 30 d. kun. Bronius 
Benesevičius. primiciantas, at
našavo iškilmingas šv. mišias 
Šv. Juozapo lietuvių par. baž
nyčioje. Primiciantui asistavo 
kun. B. Gauronskas. kun. V. j
Pranckietis ir kun. P. Pranckus.; Centro laiškas

Sausio 4 d. autobusas trenkė 
i į kepyklą. 58 Congress Avė., iš
vertė mūro sieną ir sužeidė ke
lis keleivius.

Sausio 4 d. įvyko Federacijos 
22 skyriaus ir BALF susirinki
mai. Perskaitytas iš BALF 

> apie drabužių 
įspūdingą pamokslą pasakė rinkimo vajų, kuris prasidėjo 
kleb. kun. J. Valanatiejus. Taip-;sausio 7 d. ir tęsis iki sausio 31 
gi tarnavo šv. mišiose ir klieri- d. Komp. A. Aleksis. 
kas P. Karvelis.

Žmonių buvo pilna bažnyčia.
Po pamaldų, parapijos svetai- dalyvauti ALT skyriaus 

nėję įvyko šaunūs pietūs primi- rinkime, kuris

pirminin
kas. ragino visus prie to vajaus 
prisidėti. Taipgi kvietė visus 

susi
pyks sausio 13 

ciantą. kun. B. Benesevičių pa- d., 2:30 vai. po pietų, 
gerbti. Dalyvavo apie 200 žmo
nių. Pasakyta daug sveikinimo 
ir linkėjimo kalbų. Kaip žino
ma. kun. B. Benesevičiaus bro
lis Jonas užmuštas karo veiks
muose. Jis buvo Jung. Valsty
bių Laivyne. Kaip pp. Benesevi
čių šeima, taip ir visi kiti, kurie 
pažino a. a. Joną Benesevičių. 
labai jaudinosi, kad jis nesu
laukė tos linksmios dienos, bū
tent. pamatyti savo brolį kuni- 
gy-

Tą pačią dieną, vakare. įvyko 
vakarienė parapijos bažnyčios 
tarnautojams, kurią klebonas 
kasmet ruošia. Pats klebonas 
negalėjo dalyvauti, nes buvo iš
vykęs į a. a. kun. J. Židanavi- 
čiaus laidotuves: nedalyvavo ir 
komp. A. Aleksis. nes jo sūnus 
Majoras Norbertas buvo parva
žiavęs iš karo tarnybos. Daly
vavo kun. Radzevičius ir kun. 
Ražaitis.

Šeimininkės pp. Girdzijaus
kienė ir Jasaitienė paruošė tik
rai skanią vakarienę.

I
1 Federacijos skyrius išrinko į 
Tarybą, būtent, komp. A. Alek
sis. Aneiė Meškunienė. Juozas 
Žemaitis. Marcelė Andrikytė ir 
Jonas Jakštas.

Išduotas Federacijos 22 sky
riaus finansinis raportas, iš ku
rio pasirodė, kad draugijos ir

Ka p jau minėjau, komp. A. 
Aleksio sūnus. Majoras Norber-

Bob Backs Drive

Bob Hope, National Chairmar. 
of the March of Dimes Veterans' 
and Servicemen's Division, is ral- 
lving bis legions of radio listeners 
for a smashing victory in the 
January 14—31 appeal of the Na
tional Fouadation for Infantile 
Paralysia.

Pasibaigus kalboms, prasidė
jo dainavimas. Visi bendrai dai- 

jnavo gražias lietuviškas liau- 
i dies daineles. Pianu paskambi
no varg. S. Globis.

• Prisiminta ir Lietuvos tremti
nis. benamiai. Padaryta rink
liava ir surinkta $44.35. Šv. 

.Vardo draugija paaukojo tam 
! tikslui $40.00. Tai viso sudary- 
,ta $84.35. Programos vedėjas 
; pareiškė padėką ir pažymėjo, 
i kad draugija pereitais metais 
jišaukojo tris tūkstančius dole
rių geriems reikalams.p. Vaitkūnai iš Miami, 

sveikina visus Kalėdų ir Naujų Draugijos Raporteris kalbėda- 
Metų proga. Karys J. Bartuška mas pranešė, kad draugijos na- 
iš Okinawa pr siuntė

.mus savo tėveliams ir drau-‘i 
įgams. J. Stasilionis gavo laišką- 
j iš Lietuvos, Sidabravo par., 
Taukuočių kaimo. Laiškas ra-

, .. • • , • sytas rugpiūčio 31 d. Rašo, kadsekančiam susirinki- . . .„ .. . , visi gyvi, tik mamyte mirė 1943parapijiečiai mui, vasario men. Pranešta, kad . n ,’ ’ i. . - m- sausio 9 d.Nepriklausomybės.
su

tinkamomis apeigomis. Kitos 
informacijos bus vėliau praneš
tos.

SRITAfN CAHN 'siems turėjo gerų pasekmių mū-'syje. Naujos valdybos rinkimas 
sų kolonijoje. Kunigams pa-į atidėtas 
skelbus 
sunešė 
valgių, 
svarus.
jaus parapija užėmė ketvirtą 
vietą vajuje šiame mieste, pra
lenkdama kitas didesnes para
pijas. Širdingai ačiū visiems, 
kurie atjautė reikalą prisidėti 
prie to vajaus!

Mūsų parapija ką tik užbaigė 
istorinį metą. Jubiliejaus metai 
buvo tinkamai praleisti. Vieti
nė spauda gan daug rašė apie 
įvairius įvykius praeitais me
tais. Daug buvo nuveikta ir pa
daryta kun. M. A. Pankaus, kle
bono vadovybėj. Jo nenuilstan
tis pasiryžimas dirbti ir page
rinti Šv. Andriejaus parapijos 
ateitį yra gerai žinomas visiems 
New Britaine. Nors jo sveikata 
nepergeriausia, bet stebėtinai 
daug jėgų jame. Sekmadienį 
kun. Pankus išdavė metinę at
skaitą per visas mišias. Finan
siniai mūsų parapija labai ge
rai stovi. Nauja klebonija pra
dėta statyti ir jau darbas eina 
prie antros dalies, būtent, už
baigimo. Ateinančiais metais 
skolos ant naujos klebonijos gal 
nebus ir naujo Lietuvių Centro 
(Community Center) pastatai 
gal bus pradėti.

.dingai dėkojo visiems parapijie-

tą vajų,
43 dėžes konservuotų Lietuvos
Dėžė turi maždaug 35,diena bus apvaikščiojama 

Tokiu būdu Šv. Andrie-}

Kalėdų “Parties”
Gruodžio 30 d. tuojaus 

mišparų, vietinė Moterų Sąjun
gos kuopa surengė savo narėms 
Kalėdų pramogėlę. Dalyvaujan
tieji buvo apdovanoti dovanė
lėmis ir skaniai pavalgydinti. 
Kun. Pankus ir Matutis pagyrė 
Moterų Sąjungos narių suma
nymą užlaikyti gražius lietuviš
kus įpročius ir linkėjo laimingų 
Naujų Metų visoms narėms.

po

Klebonas šir- Mrs. Isabelė Degutienė, sausio
3 d., vakare, savo namuose, Rus-

pavieniai asmenys daug yra au-}čiams. kurie prisidėjo per visus swin ^oad- suruošė vaišes jau- 
' metus prie parapijos užlaikymo, nesniajam chorui mergaičių.

_________ (Mergaitės buvo labai patenkin- 
Naujas Vikaras tos- Buvo gražių “movies”, dai-

.. , - nų ir užkandžių. Ačiū p. Degu-Musų parapija susilaukė nau-., ,-. . , n tienei uz jos gerą širdj ir dosnu-jo vikaro, būtent, kun. Bronis- f j & »
lavo Benesevičiaus. Naujas ku- 
nigėlis buvo įšventintas gruo
džio 23 d., Hartford, Šv. Juoza
po Katedroje. Mokėsi Šv. Juo
zapo pradinėje mokykloje, Wa- 
terbury. Conn. Vėliau lankė 
Crosby High School, Waterbu- 
ry. Conn. Užbaigęs kursus šv. 
Tarno Seminarijoje. Bloomfield, 
Conn., buvo Vyskupo McAuliffe 
paskirtas kunigišką mokslą tęs- 

jti Šv. Marijos Seminarijoje, Ro- 
Įland Park, Baltimore, ________
gerai moka lietuviškai kalbėti.1 Sausio 4 d., įvyko Maldos A- 
Lai Dievulis jam duoda kantry- paštalavimo susirinkimas. Da- 
bės. stiprybės ir geros sveika- lyvavo dvasios direktorius, kun. 
tos, darbuojantis New Britain’o Matutis. Nauja valdyba: Bronė 
lietuvių katalikų gerovei.

Jo tėveliai gyvena Waterbury, ninkė; Ona Ryiz, iždininkė. Su- 
Conn. Vienas jo brolis žuvo ka-j sirinkimų laikas po pamaldų 
ro metu kai laivas susidūrė su; ’ * * •
mina.

kavę į Federaciją. Federacijos 
skyrius tas aukas skyrė febda- 
rvbei, daugiausia Lietuvos rei
kalams.

Pereitais metais komp. A. A- 
leksis nuvežė į Amerikos Lietu
vių Kongresą $300.00. Supran
tama. jeigu niekas nebūtų pra
šės aukų, tai jų nei nebūtų ga
lėjęs nuvežti. Kaip žinoma, 
komp. A. Aleksis lankėsi drau
gijų susirinkimuose, aiškino 
reikalą aukoti Lietuvos reika
lams ir tokiu būdu sukelta 
stambi suma, kuri ir buvo nu
vežta į Amerikos Lietuvių Kon
gresą. Federacijos 22 skyrius y- 
ra dėkingas už aukas.

j Federacijos 22 skyriun aukų 
priduota sekančiai: Rūtos drau
gija 50 c., Šv. Oncs — 73c., A- 
paštalavimo Maldos 60c., Treti
ninkų $1.00, Kristaus Kančios 
— 80c.. Vincas Ramažauskas 
$5.00, Juozas Žemaitis $1.00. 
Viso $9.63. Taipgi gauta aukų 
į šalpos fondą. Pp. M. Valuckiai 
$10.00.
$2.00. 
$2.00, 
Juozas

Šv. Andriejaus Guildas turė
jo savo mėnesinį susirinkimą 
gruodžio 3 d., vakare, parapijos 
svetainėje. Buvo aptarta laikyti 
metinį bankietą vasario 14-tą. 
Valdybos rinkimas davė tokius 
rezultatus: Julia Janušonis vėl 
išrinkta pirmininke: Ann Ryiz 
vice-pirmininke; Helen Ausan- 
ka raštininke; Rose Bružas, iž- 

Md. Jis dininke-

Mičiūnienė, pirmininkė ir rašti-

Fla.

sveikini- rys, M. Ožalas sunkiai sužeis- 
ir drau-'tas ir guli ligoninėje.

Pasibaigus dainų programai, 
prasidėjo šokiai. Buvo įvairių 
valgių ir gėrimų. Visi linksmai 
sulaukė Naujus Metus.

Raporteris J. S.

J.J.M.

KEARNY, N. J.

Gruodžio 31 d. labai linksmai 
sutikta Nauji Metai. Tą vaka
rą savoje svetainėje įvyko va
karienė. Klebonas kun. L. Vai
cekauskas. pradėjo vakarienę
malda. Po to šv. Vardo draugi- koplyčia yra 518 Harrison Avė.

Lietuviai kariai veteranai or
ganizuojasi. Jau įvyko pirmas 
susirinkimas sausio 4 d. Šv. 
Vardo draugijos svetainėje.

Prasidėjo lietuviška mokykla 
sausio 3 d. Mokytojauja Seserys 
Pranciškietės. Vienuolynas ir

links- jos pirmininkas K. Nekračis,Kalėdų šventės praėjo
mai. Kaikurie vyrai sugrįžo iš pasakęs įžanginę kalbelę, pers- 
karo tarnybos. Tėveliai ir arti- tatė programos vedimui p. J. 
mieji džiaugiasi, kad turėjo Katilių.
progą šventes praleisti bendrai.) Trumpas kalbeles pasakė kle- 
Liūdi tie. kurių sūnūs negrįžo ir \ bonas kun. L. Vaicekauskas, 
ilisisi ramybėje.

Kalėdų vidunaktis. Mūsų pa- p. T. Paknis,
rapijos bažnyčioje suskamba Balazis. Visi linkėjo laimingų susirinkimas yra svarbus, 
varpai. Bernelių šv. mišios. Naujų Metų.

Gruodžio 31 d. mirė 
vestravičius, biznierius 
parapijietis..

V. Sil- 
ir geras

metinis 
j kun. S. Stonis, p. J. Baltrukonis, susirinkimas įvyks sausio 14 d. 
_ m j Svirnelis, T. Visi nariai dalyvaukite, nes tas

Šv. Vardo draugijos

Kastancija Pranulienė 
Marijona Stankevičienė 
p. Kalinauskienė $1.00, 
Žemaitis $1.00.

Sausio 6 d. suėjo 40 metų kai 
Šv. Juozapo lietuvių par. moky
kla atidaryta. Tą dieną tos mo
kyklos vienas pirmųjų mokinių, 
būtent, kun. Dr. Antanas Bru
žas pasakė pamokslus.

Sausio 13 d., 8 vai. rytą Šv. 
Vardo draugijos šv. mišios. 
1:30 vai. po pietų įvyks tos 
draugijos susirinkimas. 2:30 v. 
po pietų tos draugijos kortavi- 
mo pramoga. Kviečia visus da
lyvauti, moteris ir vyrus.

I

Teko sutikti grįžusius iš karo 
tarnybos vyrus, kurių tėveliai 
yra LDS nariai, būtent, Vincą 
Urboną ir p. Rakauską.

Koresp.

Mirė Povilas Giedraitis
Naujų Metų dienoje pasimirė 

Povilas Giedraitis .visiems ge
rai pažįstamas New Britain’e. 
Velionis buvo pavyzdingas ka
talikas ir lietuvis. Palaidotas iš 
Šv. Andriejaus par. bažnyčios 
šeštadienį, 9 vai. ryte. Kun. M. 
A. Pankus, klebonas, laikė iš
kilmingas šv. mišias; deakonas 
— kun. John Horgan; sub-dea- 
konas kun. Pranas Pranokus. 
Keturias šv. mišias prie šoninių 
altorių atnašavo kunigai: Juo
zas Matutis, Petras Karlonas, 
Dr. Bružas, M. S., John Hor
gan. Kun. Matutis. Kartonas ir 
Pranokus palydėjo lavoną į šv. 
Marijos kapus. Amžiną atilsį 
duok jam Viešpatie!

pirmo mėnesio penktadieniais. 
Nutarta užsisakyti giedotas šv. 
mišias, kas pirmo mėnesio 
penktadienį 7 vai. ryte. Nariai 
eis bendrai prie šv. Komunijos. 
Taip pat buvo nutarta ruošti 
“Bingo Party”. Kun. Matutis 
ragino visus laikytis Maldos A- 
paštalavimo priedermių, būtent, 
atkalbėti rytines maldas, auko
jant Saldž. Jėzaus širdžiai; at
likti mėnesines atlyginimo Ko
munijas ir dalyvauti pirmo 
penktadienio pamaldose.

Sausio 4 d. įvyko L. Veikimo 
Centro susirinkimas. Apkalbėta 
ir nutarta turėti po Velykų ba- 
zarą. kurio pelnas eis naujos 
statybos fondan. Dovanai bus 
duotas Westinghouse Refrige- 
rator arba tiek vertės pinigų. 
Kun. Matutis išrinktas bazaro 
pirmininku. Draugijos prisidės

Lietuviai Pasižymėjo i prie darbo. Taip pat, nutarta už- 
Amerikos Vyskupų vajus su-Į sakyti Schutzen Parką pikni- 

šelpti pasaulio karo nukentėju-’kui, kuris įvyks birželio mene-,

Raporteris.

VETERANO ŠEIMAI
SUSIRASTI PASTOGĘ

ANKS

Dėl butų stokos daugiausia kenčia grįžtantieji veteranai. 
Tūkstančiai jų grįžta namo neturėdami namų. Jie neranda vie 
tos apsigyventi.

Jei namą reikėtų išpopieruoti, perdekoruoti, insuliuoti ar 
šiaip ką pataisyti... arba jei norėtumėt padaryti atskirą butą, 
pridedant virtuvėlę ir maudynę, Savings Bankas galėtų padėt 
tatai finansuoti. Gaunama nuoma greit tą paskolą išmokėtų.

Ateik į artimiausį Mutual Savings Banką... ir patirk, kaip 
lengva finansuoti namo pertaisymą. Padėsi veteranui ir pa
dėsi pats sau.

Bet esamuose Massachusetts namuose būtų galima pada
ryti šimtus atliekamų kambarių ir mažų butų. Pasidairyk po 
savo namą, ar negalėtum jo dalį pavesti kareiviui? Veterano 
šeimai tas duotų vietos, o tamstai pajamų.

^SAVINGS
of Massachusetts




