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TEL. SOUth Boston 2680 FTVE CENT3
Trečiadienio vakare, Bos

ton City klube So. Bostono 
lietuvių susidaręs komite
tas, vadovaujant Dr. Povi
lui Jakmauh, šauniai pa
gerbė adv. Kazį Kalinaus
ką, kuris neseniai tapo pa
skirtas Federalės valdžios 
prokuroro asistentu.

Dalyvavo apie 250 rikti- 
niausių svečių ir viešnių. 
Toastmasteriu buvo Dr. 
Povilas Jakmauh, komite-j 
to pirmininkas.

Nesipriešina Trijų Didžiųjų 
Valstybių Ministeriy 

Susirinkimams

Washington, D. C., gr. 6 
— Jung. Valstybių valsty
bės sekretorius James F. 
Byrnes bando atitaisyti 
susidariusią nuomonę, kad 
Prezidentas Truman savo 
pareiškime snaudės kon
ferencijoj būk pasakęs,^ 
kad jis nenorįs daugiau 
trii’i didžiųjų valstybių

Sekretorius Bvrn^s sako, 
’^ad Prezidentas Truman 

ines’nriešina trijn didžiuiu 
valstybių užsieniu minis- 
teriu š” si rjnl< imam s pasi
tarti anie įvairius reikalus, ii —:---------
Benamiai Lietuviai Turi Sa
vo Komendantus Ir Teismus

I
I

LlCtllVOS Partizanai NcpdSI* j viršininkų oasitarimų. 

duoda Bolševikams i

Pranešama, kad Vilniaus 
radio skelbia, jog Lietuvo
je dar vis smarkiai veda 
kovą su bolševikais, ypač 
Žemaitijoje. Arti Kretin
gos lietuviai partizanai už
puolė keletą rusų sunkve
žimių ir juos apiplėšė, pa
degė ir po to pasislėpė miš
kuose.

Lietuvos partizanai ir 
kitose vietose veikia prieš 
okupantus.

Lietuviškų Komnacių Siun
tiniai Nepasiekė Lietuvos

i

CIO PREZIDENTAS PUOLA 
PREZIDENTĄ TRUMAN

Trumano Pasiiilymas Įneštas
Kongresan

į New York (LAIC) — Be- 
; namiai lietuviai yra viena 
iš geriausiai susiorgani
zavusių tautinių grupių 
Europoje. Be kitų dalykų 
jie rūpinasi savo tarpe pa
laikyti aukštą moralinį 

į lygmenį, reikiamą draus- 
jmingumą ir tam reikalui 
į savo stovyklose parenka 
(komendantus. Jie taipgi 
(stengiasi, kad jei kokie 
: ginčai kiltų jų tarpe, kad 
i jie būtų savo tarpe ir iš
spręsti; dėl to kaikuriose 
vietose yra sudarę net sa
vo teismus. Jų gražus sa- 
vytarpis sugyvenimas iri 
susiklausymas okupaciniai į 

i vyriausybei daro gerą į-į 
i spūdį.

Brooklyno lietuviškų 
komnacių laikraštis “L.” 
gruodžio 4 d. š. m. laidoje 
įtalpino žinią, kad Stalino 
strielčius Antanas Bimba 
jau esąs “Tarybų Lietuvo
je”. Jis ten “kalbėjosi su 
Lietuvos prezidentu J. Pa- 
leckiu.” Keista, ar ne? 
Strielčius Bimba būdamas 
“Tarybų Lietuvoje kalbė
josi stf Lietuves preziden
tu.” Lietuva yra pavergta 
maskolių. Taigi J. Paleckis 
gali būti yra tik Maskoli- 
jos strielčių, kurie medžio
ja, žudo ir tremia nekaltus 
Lietuvos žmones, prezi
dentu.

Strielčius Bimba rapor
tuoja saviesiems Brookly- 
ne ir apie taip vadinamo 
“Lietuvai Pagalbos Teiki
mo Komiteto” siuntinius 
“Tarybų Lietuvon”. Jis sa
ko:

“Patyriau, jog keletas 
paskutinių mūsų (Lietuvai 
Pagalbos Teikimo Komite
to) siuntinių dar nepasie-' 
kė Lietuvos.”

Kaip žinoma iš jų pačių; 
spaudos, jie tik keletą 
siuntinių pridavė Russian 
War Relief’ui, kuris tuos 
siuntinius kartu su kitais 
pasiuntė Rusijos žmo
nėms.

Mes sakėme ir sakome, 
kad lietuviški komnaciai 
rinko ir renka drabužius ir 
pinigus maskoliams. Mes_________
už tai jų nesmerkėme ir jau esą gavę, 
nesmerkiame, nes jie ką 
nors sušelpė .Bet smerkė
me ir smerkiame už tai.

IVashington, D. C., gruo- Prezidento Truman suda- 
džio 6 — Pereitą pirmadie- ryta taryba padarė tiek, 
nį Prezidentas Harry S. kad CIO viršininkai sutiko 
Truman atsišaukė į Kon- sueiti su General Motors 
gresą, kad pravestu pana- viršininkais ir dar kartą 
šų įstatymą į Geležinkelių bandyti prieiti prie taikos. 
Darbo Įstatymą, kuris su- Prezidento Truman pa- 
valdytų streikus, kenkian- siūlymas suvaldyti strei- 
čius rekonversijos progra- kus jau yra pasiūlytas 

Kongresui priimti, nežiū
rint to, kad daugelis dar
bininkų vadų tokiam pa
siūlymui griežtai pasiprie
šino. Kongreso komitetas 
susirinks penktadienį, iš- 
diskusuos pasiūlytą bilių 
ir paskirs dieną apklausi
nėjimui.

mai.
Prezidentas Truman no

ri. kad Kongresas priimtų 
įstatymą, pagal kurį strei- 
L’2. į buLti Ivcicls.

Etiopijos imperatorius NAUJAS AMERIKOS LIETUVIU Pr“ident0, Paskirta ta-./ • v. _ J V ryba spręstų nesusiprati
mus tarp darbininkų ir

(darbdavių.
i Prezidentas Truman pa- 

v, skyrė tarybą ištirti Gene
ral Motors streiką ir taip
gi gresianti plieno darbi
ninkų streiką ir atsišaukė 
į United Automobile Wor- gruodžio 6 — 
kers (CIO) uniją, kad dar- prezidento rinkimų davi- 
bininkai grįžtų darban. niai rodo, kad buvusio pre- 

CIO prezidentas puola zidento Getulio Vargas re- 
Prezidentą Truman ir sa- miamas kandidatas gen. 
ko, kad jis kovosiąs prieš Gaspar Dutra laimi rinki- 
jo pasiūlytą planą. Tačiau mus.- -------------------------------------------------------------------------------—.

(•ene»-al Motors kompanijos Detro’te, darbininkai išėję streikuoji p’ ie- 
tuoja. Vaizde matome eilėje ir ak’ą, kurį šuo veda irgi pikietierių eil’se.

Kviečia Jėzuitus TARYBOS SĄSTATAS
Londonas — Imperato

rius Haile Selassie kviečia 
Jėzuitus misijonierius grį
žti į Ethiopiją.

Keturi jauni Kanadiečiai 
kunigai greitu laiku at
vyks į Addis Ababą ir ati
darys kolegiją, kurioj bus 
paruošiami mokytojai pra
dinėms mokykloms.

Chicago, Iii. — Amerikos 
Lietuvių Kongresas, įvy
kęs lapkričio 29, 30 ir 
gruodžio 1 d.d. š. m., padi
dino Amerikos Lietuvių 
Tarybos narių skaičių. Iki 
Kongreso buvo 11 narių, o čas, S. Bakanas. 
dabar yra 27 nariai. ( Iš samariečių - tautinin- 

i Nominacijos komisija kų: M. Vaidyla, P. Pivariū- 
: pasiūlo į ALT šiuos asme- nasJA. Devenienė. J. Ar- 
nis: ilauskas, K. Jurgeliūnas. J.

Žuvo Amerikos Lėktuvas i Iš kataliku: kun. Ig. Al- Grinius, S. Gegužis.
---------- bavičius, adv. Antanas Mi-i T- 'r 

Montevideo, gr. 6 — U- Ieris, p. Juozas Laučka.
rugvajaus radio praneša, komo. Aleksandras Alek- 

liabivAc Mflnininhi Pju/Ia. įkad Jun^ ValstYbiU armi- sis, E. Paurazienė. adv. Jo-, LIETUVOS FienininKal nauuo* įjos lėktuvas su 14 keleivių ras J. Grigalius, kun. Pr. 
najai Armijai Garsinti ;ir įgulos narių dingo kely M. Juras.

---------- į iš Asuncion, Paragvajaus/ Iš katalikų susivienymo: j
New York (LAIC)—‘Iz-iį Montevideo. Leonardas Šimutis, kun.j

viestija’ Nr. 223 įsidėjo j 
pranešimą iš Vilniaus, kad j 
lietuvių menlininkų grupėj 
Mikėno vadovaujama, ga
mina paminklą raudono
sios armijos karių, žuvusių i 
ties Karaliaučiumi pager
bimui. Drauge su Mikėnu’ 
dirba skulptoriai Pun- 
džius, Vaivada ir Jakima-1 
vičius. Bus pagamintas 
aukštas obeliskas, kuria
me bus iškalti raudonosios 
armijos kovų vaizdai, žy-

i paveikslai ir kiti ornamen_ i valstybių tremtinių. Rusi-
jos valdžia 

—1----------------------------- reikalavo
ui inrroi n Im 

tuos "drabužius ir pinigus nius išduotų. Švedijos vai- duoti Pabaltijo valstybių 
iš lietuvių. tvirtindami, dži& buvo sutikusi išduoti, tremtinius Rusijai, 

i kad tai eina Lietuvos žmo- bet susilaukusi daug pro- 
nių šelpimui ir Lietuvos testų ir prašymų iš viso 
žmonės tuos jų siuntinius pasaulio, laikinai susilaikė.

Pabaltijos vai s t y b i ų 
tremtiniai paskelbė bado 
streiką. Daug jų tiek nu- 

i silpnėjo, kad turėjo nuvež
ti į ligonines. Dabar švedų 
spaudoje keliamas didelis 
nerimas. Švedija, matyt, 
bijosi Rusijos.

Rusija stato didelę laivy
no bazę pietinėje Suomijos 
srityje. Karaliaučiuje taip 
pat dabar turi uostą. Len- New York (LAIC) 
kija irgi yra Maskvos įta- aiškėjo, kad daugelis lie-l 
koje. Taip pat nežinoma tuvių, kuriuos naciai buvo, 
kada rusai išsikraustys iš išvežę darbams į šiaurės, 

Italiją, buvo prisijungę: 
prie italų partizanų, kovo-

•>
I

Jonas Balkūnas ir 
Kvetkus.

Iš socialistu: Dr. P. Gri
gaitis, S. Michelsonas. J. 

jStilsonas, Dr. A. Montvi- 
das, J. Glaveckas, Pr. Kru-

■ r. A n C? LA 1 r

Iš SLA: P. Dargis, Dr. M. 
Vinikas. adv. Wm. Laukai
tis.

Pasiūlytasis sąstatas 
priimtas Kongreso atstovų 
vienbalsiai.

išrinktieji Pasiskirstė 
Pareigomis

Į

Stockholm, Švedija, gr. 6 užpultų Švedijos. Jeigu 
— Švedijos vyriausybė yra Jung. Valstybės ir Anglija 
susirūpinus dėl sovietų į- griežčiau išeitų prieš Rusi- 
takos Pabaltijį ir taipgi sa-ją, tai tuo sustiprintų ir į 
vo vidaus reikalais. i Švediją. Bet kol kas Jung

Kaip žinoma, Švedijoje Valstybės ir Anglija laiko-1 
raudonarmiečių | ^t.tįt'st!nčLaL ^bf,U2° “L_____ ITaigi yra rimtas pavojus, 

pakartotinai kad Švedijos vyriausybė, 
ir reikalauja, nenorėdama turėti susirė- 

kad jie apgaulingai rinko kad Švedija tuos tremti- mimų su Rusija, gali iš-i

Dabar pats 
strielčius Bimba patvirti 
na, kad jų siuntiniai nepa 
siekė Lietuvos.

Varaas Kandidatas Laimi 
Rinkimus Brazilijoj

K o De Janeiro, Brazilija, 
Vėliausieji

RUSIJA ATSISAKĖ IŠTRAUKTI 
KARIUOMENĘ IŠ IRANO

I
Washin2fton, D. C., gr. 6. kariuomenę atšaukti tik 

— Jung. Valstybės pasiūlei kovo 2 d., 1946 m. 
sovietų Rusijai ištraukti: Yra žinių, kad sovietų 
kariuomenę iš Irano sausio i Rusijos agentai gelbsti su- 
pirmą dieną. Šis pasiūlv-ikilėliams ir nori nuversti 
mas buvo taikomas ne tik dabartinę Irano vyriausy-

Bolševikai Išvežė 1,600 
Tremtinių Iš Švedijos

Stockholm, Švedija —So
vietų Rusijos laivas iš
plaukė iš Švedijos uosto su 
1,600 tremtinių. Tai buvo 
tragingas momentas. Trys 
tremtiniai nusižudė, o apie 
600 turėjo nuvežti į ligoni
nę.

Jung. Valstybių ir Angli
jos vyriausybės turėtų 
griežtai išeiti prieš Rusiją 
ir išgelbėti tūkstančius 
Pabaltijo tremtinių gyvy
bių. Jeigu Pabaltijo trem
tiniai bus išduoti Rusijai, 
tai aišku, kad jie visi bus 
nužudyti.

Lietuviai Partizanų Kare 
Italijoje

Pa-

Energija ir stiprus pasi
ryžimas — stebuklus daro.

Danijos salos, kuri yra tik
35 mylios nuo Švedijos.

Švedijoje 1 
nepadarė pažangos. Tačiau mą ir talkinusių sąjungi- 
yra baimė, kad Rusija ne- ninkams.

M e r’ • ~ y |
kopiunizmas jusiu prieš Musolinio rėži-

Ai ai, —- — 2 , £ . 11_* — ^2.. _ —. -Z-_ —Z | i

j Sekmadienį, gruodžio 2 v........ v-------  ----
i d., Congress viešbutyj įvy- Rusijai, bet Anglijai ir A- be. Rusams labai apeina 
ko Amerikos Lietuvių Ta----- :1";------
rvbos nariu susirinkimas.i ~Išrinktieji nariai pasiskyr- 

Įstė pareigomis. Amerikos 
Lietuvių Tarybos pirmi
ninku vėl išrinktas p. L. 

i Šimutis. Vice-pirmininkai 
j— adv. Wm. Laukaitis iš 
Baltimore, Md.; Petras Pi- 
variūnas, Pittsburgh, Pa.; 
adv. Antanas Mileris. Wor- 
cester, Mass.. ir Dr. A. 
Montvidas, Chicago, III. 

; Sekretorium perrink tas 
tas pats Dr. P. Grigaitis, 
iždininku — M. Vaidyla, 
globėjais — Vincas Kvet
kus iš VVilkes Barre, Pa.. 

,Dr. M. Vinikas iš New mo įr vra pasiryžusi 
j York, ir J. V. Stilsonas iš
Pittsburgh. Pa.

Visuomenės Santykiavi
mo Komitetas (Committee 
on Public Relations): adv. 
Wm. Laukaitis, V. Kvet
kus, adv. Jonas J. Griga- 
lus, P. Dargis, Elz. Paura- 
zienė, adv. A. Mileris ir 
komp. A. Aleksis.

Tremtinių komisija: J. V. 
Grinius, A. Devenienė, E. 
Paurazienė. kun. dr. J. 
Vaškas. MIC., M. Kižytė, 
A. Gabaliauskienė ir A. 
Vaivada.

Sveikiname ir linkime 
valdybai ir komisijoms ge
riausių sėkmių dirbant di
dįjį Lietuvos išlaisvinimo: 
darbą.

merikai. nes visos trys vai- pigios aliejaus koncesijos 
kariuo-! Irane, bet Irano valdžia ne

sutinka jų duoti rusams. 
Todėl, kaip sakoma, ir pro
vokuoja sukilimus prieš 
dabartinę Irano valdžią.

Sovietų Rusijos pasiun
tinybės pareigūnai žodžiu 
pranešė Irano valdžiai, kad

stybės turi savo j 
menes tame krašte.

Kaip žinoma, Jung. Vals
tybės. Didžioji Britanija ir 
sovietų Rusija buvo susi
tarusios atšaukti savo ar
mijas iš Irano kovo 2. 1946. 
Bet kilus sukilimams,! 
Jung. Valstybės nori iš- Rusija sutiktų padaryti di- 

i traukti savo kariuomenę dėlių nuolaidų, jeigu Irano 
sausio 1 d.. 1946 m. ir to valdžia pasižadėtų tartis 
paties reikalavo iš Angli- tiktai su Rusija, visai ne
jos ir sovietų Rusijos. jsiskaitydama su kitomis

Sovietų Rusijos užsienių valstybėmis. Rusija nori, 
komisaras Molotovas pa- kad Irano valdžioje įvyktų 
reiškė, kad jo vyriausybėj 
laikosi pirmesnio susitari- Rusija nori, kad Irano val-

permainos. Suprantama.

savo'džia būtų paklusni jai.

Lietuvių Radio Programa
ŠEŠTADIENI. 1:15—2:15 P. M.

1230 KILOCYCLES —WESX .SALĖM, MASS.

šeštadienį, gruodžio 8 d. (Švč. P. Marijos Nekalto 
Prasidėjimo šventėje), 1:15 vai. po pietų įvyks Lietu
vių Darbininkų radio programa. Programą išpildyti at
vyks iš Stcughton. Mass. p. Apalonija Savickienė, dai
nininkė, su savo grupe — akordioniste, smuikininke ir 
pianiste.

Prašome pasukti savo radio rodyklę ant 1230 kilo- 
cycles ir klausytis programos iš WESX stoties. Salėm, 
per visą valandą, būtent, iki 2:15 vai. po pietų.

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

DARBININKAS RADIO

I

I

366 West Broadvvay, So. Boston 27. Mass.
. Telephonai:—SOUth Boston 2600 arba NORvvood 1449



Penktadienis, Gruodžio 7, 1945

ĮVAIRIOS žinios
FBI SEKA SOVIETŲ RUSIJOS 

ŠNIPĄ
Lietuvos Raudonasis 

Kryžius

------------------- New York (LAIC)
\ew York, gr. 6 — Ang- liui žuvo. Antroji grupė, Lietuvos Raudonojo Kry 

lų spauda skelbia, kad so- nepasiekusi Lauenburgo, žiaus organizacija negalė 
vietų Rusijos agentai sten- buvo bolševikų atkirsta ir jo Lietuvoje veikti nei bol 
giasi ne tiktai išgauti ato- nukreipta i Gdvnią; 
minės bombos paslaptis, 
bet bandė papirkti karo in
žinierius.

Anglų spaudos raporte- 
riai sako, kad jie iš patiki
mų šaltinių sužinojo, kad mis. prof. Balys Sruoga. 
FBI agentai seka Maskvos kun. Alfonsas Lipniūnas ir 
agentus. Vienas mokslinin- kun. Stasys Yla esą atsidū- 
kas perdavęs sovietų šni- rę Lietuvoje. Apie kitus 
pui pakelį, kuris dabar e- tuo tarpu nieko nežinoma, 
sąs valdžios žinioje. Ta
čiau FBI ir valstybės de
partamentas atsisakė ką 
nors apie tai pasakyti.

Sovietų Rusija išleidžia 
labai daug pinigų šnipinė
jimui.

tenai ševikų nei nacių okupaci- 
kaliniai pateko i sovietų jos metu. Mat, Raudonasis 
rankas. Kas ten buvo iš Kryžius yra suverenės vai- 
lietuvių, pasakotojai nega- stybės požymis. 
Įėjo nurodyti.

Nepatikrintomis žinio-

Benamiai Lietuviai Domisi 
USA Lietuvių Veikla

New York (LAIC) —
Europoje Įvairiose vietose 
leidžiami benamių lietuvių 
laikraščiai didelio susido
mėjimo rodo Jung. Ameri
kos Valstybių lietuvių vei
kla. Svarbesniuosius cent
rinių organizacijų darbus 
smulkiai aprašo, dėdami 
daug vilčių Į Amerikos lie
tuvių pastangas.

Tačiau. Lietuvos Raudo
nasis Kryžius atnaujino 
savo veiklą amerikiečių, 
britų ir prancūzų okupuo
tose zonose. Liet. Raud. 
Kryžiaus komitetą sudaro 
devyni asmenys, jų tarpe 
penki gydytojai ir keli pro
fesoriai. Vasaros pabaigo
je. Liet. Raud. Kryžiaus 
skyrių jau buvo septynio
lika. Nevisi skyriai dar tu
rėjo galimybės užmegsti 
ryši su centru. Jau yra už
megsti ryšiai su tarptauti
niu Raudonuoju Kryžiumi 

Liepos mėn. L. 
tokiu būdu prasižengiama R. K. Centre lankėsi Tarpt, 
žodžio laisvei. Raud. Kryžiaus delegatas

----------------- . Dr. R. Reglinas, kuriam

Neleidžia Skelbti Bažnyčios
Mokslų Darbininkų Klausimu

Cincinnati. Ohio — Pra
neša. kad radio stotis ne
leido skelbti Katalikų Baž
nyčios mokslo darbininkų 
klausimu.

Arkidiecezija įspėja, kad Ženevoje.

Skundas — silpnų žmo-' lietuviai įteike platų raštą 
nių ginklas. 'apie tremtinių būklę.

RAUDONIEJI TURI SLAPTĄ 
RADIO SOSTINĖJE

Apie Likimą Stutt joto Sto
vykloje Kaliniu Lietuvių

priešinga Jung. Valstybių 
statutui.

“Baltieji Rūmai (laike 
.Roosevelto režimo) davė 
rusams leidimą prieš gen. 
.Marshall protestą.” '

Invokacija Atidarant Amerikos
Lietuvių Kongresų

LAIMĖJIMAS ar PRLAIMĖJIMAS ? — Jeigu 
šis vyras pames gėręs, gyvens vedybinį gyveni
mą su jo žmona ir dirbs, tai jam dėdė paliks tes
tamentu $472,000. Jei tos sąlygos nebus išpildy
tos, jis praranda dėdės palikimą ir tada kiti de
vyni giminės pasidalins. Tas faktas yra užrekor- 
duotas Santa Monica, California. Štai ką reiškia 
nesusitvarkymas žmogaus. Gėrimas, tai yra li
ga, kuri žmogų išmuša iš gyvenimo vėžių, pada
ro tinginiu, apsileidėliu, jis praranda vardą savo 
artimųjų tarpe ir kenčia pažeminimą ir tai tik 
per savo silpnybę. Jeigu tokiam žmogui pritai
kius lietuviškus vaistus — “beržo košės”, tai pil
nai jis pasveiktų.

LIETUVIO TREMTINIO LAIŠ
KAS IŠ BAVARIJOS

Lapkričio 29 d. š. m. kūn. 
Ig. Albavičius. atidarant A- 
merikos Lietuvių Kongresą, 
Congress viešbutyj, Chicago, 
III., perskaitė šią invokaciją: 

Iš didžiųjų uostų, kur 
perskrodus Atlantą pirmą 
kartą lietuvio išeivio koja! 
palytėjo Naujojo pasaulio; 
žemę, nuo Pennsilvanijos 
mainų, kur, Tavo sutver
tos saulės nematydamas, 
lietuvis žemės įsčiose sau 
kasdienę duoną pelnė, nuo 
tolimųjų Pacifiko pakran-! 
čių susirinkę į šį didįjį iš
eivijos parlamentą, mes; 
pirmąją savo mintį kelia-; 
me prie Tavęs, Amžinoji 
Teisybe.

Išgirski šaukimą tų, ku
rių teisybės balsą nusmel- 

1 kė galiūnų ginklai.
Didžioji Išmintie, tegul į 

Tavo šviesos spindulys pa-1 
rodo mums kelius, kuriais 
savo pavergtą tautą išves- 
tume į laisvės vieškelius.

Amžinoji Meile, uždeki 
mūsų širdis pasiryžimo 
liepsna, kad jos šviestų ir 
nenurimtų, kol 
bus nors vienas 
lietuvis.

Duok galybės 
lietuvio ašarai, kad ji 
sprogdintų nelaisvės pan
čius ir kalėjimo sienas.

Suteiki jėgos naikinamo-; 
sios tautos atodūsiams, ! 
kad jie pramušę durtuvu 
užtvaras pasiektų galin
gųjų tarptautinės teisės 
sargų širdis ir palenktų 
jas išvaduoti kryžių Lietu
vą iš svetimųjų vergijos.

Kaip kitados beteisius 
vergus išvedei iš faraonų 
priespaudos, taip dabar 
kentėjimo taurę iki dugno 
išgėrusius benamius ir 
tremtinius lietuvius surin
ki nuo Alpių pašlaičių, nuo 
Reino kriaušių, iš Kasas- 
tano tyrlaukių ir šiaurės

y* •

pasaulyje1 
pavergtas

kalinamo ■

I

I
Žiauraus likimo, kaip ir niausiu daiktų, niekas čia 

Tokių 250 kunigų ir apie 300,000 mūsų neužjaučia, nesu- 
; privilegijų nedavė Angli- mano brolių lietuvių, esu pranta ,o daug tiesiog nė
jai. kuri buvo mūsų didelė: atblokštas Vokietijon. Gy-! kenčia ir niekina.

i, ... . . - -------- I

Sibiro tundrų surinki į ly
gumas ir kalveles, pro ku
lias Nemunas vingiuoja, j 
pakrantes, kur Baltijos 
bangos plakasi, ir į šalį, 
kur šileliai sutartinėn ošia 
su vėversio giesme, į že
mes, kurias nuo amžių lie
tuviai pašventino savo 
prakaitu ir krauju. Surin
ki, kad jie vėl puolę ant ke
lių “Šventas Dieve” giedo
tų ir savo išlaisvintą že
mę Tavo kryžiais atžymė
tų.

O tuos tėvynės sūnus, 
kurių sulaužytus kaulus ir 
baisiai sužalotus kūnus 
motina žemė priglaudė ir 
kurių paskutinės dienos 
buvo taip tamsios ir juo
dos, pakvieski į amžinosios 
šviesos šalį.

Visagalis, Amžinasis 
Dieve, savo malone stip
rink mūsų pasiryžimus uo
liai gyveniman vykdyti šio 
kongreso nutarimus ir pa- 
siketinimus. Telydi Tavo 
palaima visus kilnius šio 
kongreso darbus ir juos 
tevainikuoja gražiausiu 
pasisekimu.j.---------------------------------
kitų tautų. Latvijos uži
mamas plotas yra kiek di
desnis už Lietuvos; Latvi
ja apima 25,402 kvadrati
nes mylias, bet gyventojų 
Lietuva turi daugiau, maž
daug, visu milijonu. Latvi
jos gyventojų skaičius 
prieš Antrąjį Pasaulinį 
Karą buvo 1,950,502. Da
bar tas skaičius žymiai 
mažesnis, nes ir Latvija la
bai daug nukentėjo nuo 
nacių ir bolševikų. Vien tik 
per pirmuosius okupacijos 
metus (1940 - 1941) bolše
vikai išvežė į tolimus Rusi
jos kraštus 20,734, nužudė 
1,355, dingę be žinios 12,- 
161. Taigi Latvijos nuosto
liai per pirmą bolševikme
tį siekia net 34,250, jų tar
pe 7,218 moterys ir 4,016 
vaikai. Dabartinės okupa
cijos metu žudymai, trėmi- 

<mai, kalinimai tebetęsiami 
i toliau.
į Mes giliai atjaučiame gi- 
įminingos Latvijos kruviną 
• kančią ir jų tautos šventės 
| proga linkime greit vėl su
jaukti laisvo ir nepriklau- 
somo gyvenimo.

venų dabar Bavarijoj Mit-{ 
Karo Departmento radio tenwald lietuvių lagery, 

operuojamas valdžios iš-j 93 kilm. nuo Muncheno. 
laidomis. Sovietų Rusijos' Gyvenam čia didingose Al- 
agentai naudojosi juo dy-!pese, bet jos mūsų dabar 
kai. {nežavi, mums liūdna iri

dažnai lig ašaros skauda 
: širdelė, nes tai Babilonijos 
nelaisvės metai. Mūsų min-' 
tys svajonių sparnais vis 
skrenda ten kur Nemunas 
banguoja ir neša mūsų pa-' 
vergtų brolių dejones ir 
skundą į Baltiją. Kur mū
sų močiutės sengalvėlės 
laukia, verkia ir meldžiasi | 
už savo sūnus, išblaškytus; 
po platųjį pasaulį: į Sibirą, 
Altajų ar Vokietiją. Ar dar

i kartą susitiksim, o Dieve 
gal... r - - - - -
vartus kai grįšime, kas ži
burį uždegs... kas pavasarį, 
mūs ištremtų atminimui 
po baltą vyšnią pasodins?

Tėvynę mielą palikau 
pernai 10 spalių, palikau 
paskutiniu momentu, su 
paskutine fronto linija, pa
likau ją paskendusią ugny
je, ašarose ir kraujuje. Vi- 
įsur aplinkui degė. Žmonės 
buvo iš tų kraštų visi išva
ryti į vakarus, visa buvo 
išplėšta, atimta ir sunai
kinta.

Žinot daug vargo, alkio 
ir šalčio ir daug pavojų gy- 

jvybei teko mums pergy
venti, ir ačiū Dievui vis 
dar pernešėm.

Aš pats žiemą perleidau 
nekurtame kamba r y j e, 
kartais eidavau juodos 
duonos pirkti.

Sunku, skaudu ir liūdna. 
Štai jau karas pasibaigė, 
daug jau linksmi grįžta 
namo, o mes dar negalim. 
Lig šiol dar mes beveik 
jokios pagalbos iš niekur 
negavome. Likomės čia be 

‘tėvynės, be savų, be būti-

' talkininkė. !
Karo metu Washingtone 

buvo kalbama, kad tokia 
sovietų Rusijos radio sto
tis veikia, bet cenzūra apie 
tai neleido viešai rašyti.

tVashingtono žinių laiš
kas “Human Events” vie-

I

Muzikos Mokyklos Lietuvoje
New York (LAIC) —

Nuo senovės žinoma, kad 
; žmonės daugiausiai guodi 
duonos ir pramogų (panem 
et circenses’). Savo nevy
kusioj komunistinio ūkio 
sistemoj bolševikai žmonių 
aprūpinti duona negal. Už 

į tat, stengiasi,* kad netruk
tų pramogų. Tarp tokių 
įgalima suminėti ‘Pravdos’ 
{Nr. 237 aprašomas muzi
kos mokyklas Lietuvoje.

Dabar Lietuvoje veikian- 
00. Mes jų nedideli skaičių turime. Prašome skubiai užsisakyti. ! čios dvi valstybinės kon- 

Užsisakant žodyną, mums laišką rašyti nereikia, tik įdėk į i servatorijos ir keletas mu- 
konvertą kuponą su $3.00. ir tuojau gausite puikų Angliškai-. zikos mokyklų. Vilniaus 
I...etur:šką zodjr.ą. į valstybinėj konservatori-

n n d r t u t u v s ę '.J°J mokslas eina penkiuose
, D A ri 15 i n 1IM is. A C3 iskyriuose: fortepijono -

36*3 V,. Rroadway. So. Boston 27, Mass. 1 . .. . .! vargonų, voKalimo meno, 
— — — — — — — — — — — — —I orkestro, teoretinio - kom- 
ADMINISTRACIJAI: • pozicijos ir chorų dirigen-

m; siunčiu $3.00 ir prašau prisiųsti Angliškai-Lietuvišką Konservatoriją lanko 
180 studentų. Prie konser- 

ivatorijos yra ir muzikos 
; mokykla.

Washington, D. C., gr. 6 
— Šiomis dienomis iškelta 
viešumon dviejų metų pa
slaptis. kad Karo Depart- 
mente rusai turėjo radio 
stotį, iš kurios tiesioginiai 
buvo pranešama visos ži-

New York (LAIC)— Na- nios iš Washingtono į Mas- 
ciai nemažą skaičių vado- kvą. 
vaujančių Lietuvos patri-. 
jotų 1943 metų kovo mėne
syje buvo išvežę Į Stuttho- 
fo koncentracijos stovyk
lą. Apie jų likimą gauta to
kių žinių: bolševikams ar
tėjant. naciai kalinius iš
varė dviemis grupėmis.
Pirmoji grupė kovo 6 ir 7 šai iškelia ir sako, kad ru- 
dieną pasiekė Lauenburgą. sai
Kur ji iš tenai buvo išga- metu naudojosi Karo De- 
benta, pasakotojai nežino, partmento radio persiunti- 
Kelionė buvusi labai sunki, mui žinių kasdien iš Wash- 
Visa eilė varomųjų pake-;ingtono į Maskvą. Tai yra

per pastaruosius du

Įsigyk Angliškai-Lietuviškg Žodyną
English - Lithuanian Dictionary

žolynas 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.------ - ’ ‘

DARBININKO
Šiuon

Žodyną:
Varnas
Adresą:

Užsisakykite Toniko Pas Mus
Pristatom geriausį toniką 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir visokiems 

Parengimams.
Kainos prieinamos

M y opia Club Beverage C o.
Grafton Avė., Islington Mass.

Tel. Dedham 1304-W
PRANAS GERT? LSKIS. Namų Tel. Dedham ĮSOlf-R

, UŽPUSTYTAS 
KAIMAS• _________

| Išties žvejai bures prieš vėją.
■ Prieš saule degančias dienas —
I Plasnos žuvėdra virum uosto — 
, Žuvėdra vieniša viena...

Pranyks mėlynėj baltos burės— 
i Ant kranto lūkestis rymos...
O vėjai neš smėlynų vėtrą.

' Užneš pušaitę ir namus... —
Negrįš žvejai, negrįš ir valtys 
Smėlynų tylinčiuos kapuos — 
O ten vėl švies ir plaksis ugnys. 
Ir burė balzgana linguos...

E. M-cius — “.4.”

Gaspari Sudarė Naują 
Italijos Valdžią

Roma — Šiomis dienomis 
pranešė, kad Alcide de 
Gaspari sudarė naują mi
nistrų kabinetą.

HURLEY ĮTARIA 5 VIRŠININ
KUS SABOTAŽAVIMU 

KINIJOS POLITIKOS
pareigūnai,

bet ypatinga! du sabotaža-
M'ashington, D. C., gruo- partamento

džio 6 — Gen. Hurley, bu- f
“i"!®" vo jo'veikį Kinijoj ir taip- 

Kas atkels tėviškės LluC*1 i gi Prezidento ir valstybė: , , v. pasirodė Senato Užsieniu ®Lroi crricimo Lrnc m- r .. ,_______ ,__________ . _ t;

1 i’’ tru Kinijai, pirmą kartą

Santykiavimo 
susirinkime, 
reiškė dėl ko jis atsisakė 
nuo pareigų.

Maj. Gen.
reiškė, kad 5 valstybės de-

;si 
Komiteto departamento politiką. Jis, 

kur jisai pa-j sakė, kad valstybės de
partamento paminėti virši
ninkai norėję sunaikinti 

Hurley pa- Chiang Kai-shek vyriausy
bę.

V isas pasaulis priklauso 
Dievui, bet Jis jį išnuo- 
muoja tik drąsuoliams.

Jung. Valstybės Sutinka Duoti

VVashington, D. C., gruo
džio 6 — Jung. Valstybių 
vyriausybė galutinai suti
ko duoti Anglijai $4,400,- 
000,000 paskolą, kaip pra
neša BBC korespondentai.

Anglija mokės du nuo
šimčiu už paskolą ir ją iš
mokės per penkis metus.

Latvijos Šventė
New York (LAIC) — 

Lapkričio 18 d. yra Latvi
jos šventė, tai latviams tas 
pats, ką lietuviams vasario 
16 d. Latvių tauta savo 
kilme ir kalba yra lietu
viams artimiausia iš visų

t
1iI
LENGVINA

ūiizii BACK PLASTER

STREHŲ GĖLA
greitai: 

štai švarus, naujas būdas liuo- 
suot paprasta strėnų gel^. 
Johnson’s Bark Plaster! Leng
vina skausmą, sustingimą, i- 
veržimą. Jautiesi puikiai! Vi
sose vaistinėse. Reikalauk 
Johnson & Johnson kokybės.

Visu Lietuviu Mylimas ir Skaudžiai Nukentėjęs 
Misijonierius

Tėvas Jonas Bružikas
Visiems Lietuviams Amerikoje Įdomiai Rašo 

Iš Tremtinystės!
Jo jaudinantieji laiškai yra spausdinami

“ŽVAIGŽDĖJE”
Skubėkite “ŽVAIGŽDĘ” užsisakyti!

Kaina — $1.00 metams.
“ŽVAIGŽDĖS” ADMINISTRACIJA

488 E. Seventh St., So. Boston 27, Mass. I
—------
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Amerikos Karininkas Cenzūruo

Rusų poetas Ivan Krylov parašė pasakėčią apie 
asilą ir lakštingalą. Asilas, pamatęs lakštingalą, taip 
prabilo: “Klausyk, drauguti: sakoma tu esąs smarkus 
dainininkas. Norėčiau ir aš tavo dainavimą išgirsti ir 
savo nuomonę pareikšti.”

Lakštingala išpildė asilo norą ir taip saldžiai su
dainavo, kad visa gamta susižavėjo. Bet asilas, Shvo 
rūšies realistas, išnešė štai kokį nuosprendį: nieko sau, 
ne blogai. Klausant netenka nuobodauti. Bet gaila, kad 
neesi susipažinęs su mūsų gaiduku. Kur kas smarkiau 
sudainuotum, jei pas jį nors trupučiuką pasimokytum.

Tą pasaką Krylovas taikė nevykusiems literatūros 
kritikams. Bet ją galima pritaikyti bet kokiam kriti
kui ar cenzoriui, sprendžiančiam apie tokius dalykus, 
kurių visai neišmano.

Taip atsitiko ir su mūsų “demokratizatoriais”, ku
rie siekia išrauti iš vokiečių tautos nacizmą ir įskiepy
ti demokratizmą. Dalykas štai koks. Susirinkę Fuldoje 
Vyskupai parašė savo žmonėms ganytojišką laišką, ku
riame nurodoma, kaip šiais sunkiais laikais katalikams 
reikia elgtis. Tarp kit ko jie palietė ir karo “kriminalis
tų” teisimą. Būtent, kad labai daug žmonių įstojo į na
cių partiją ne pilna savo valia ir supratimu. Vieni iš 
baimės, kiti iš nesusivokimo, kiti tikslu įnešti į parti
ją sveikatos ir žmoniškumo. Tad ne visus buvusius na
cius reikia urmu pasmerkti, kad nekaltieji nebūtų nu
bausti drauge su nusikaltėliais. Tą punktą išbraukė 
amerikiečių kariuomenės cenzorius, kapitonas John R. i 
Roser. Išbraukė dar ir kitą vietą, kur Vyskupai kalba' 
apie katalikų mokyklų būtinumą. Taip apkarpytą Vys-! 
kupų laišką cenzorius leido skaityti bažnyčiose. Kardi-; 
nolas Faulhaber protestavo, bet tai nieko negelbėjo.' 
Tad jis neleido savo vyskupijoj sužaloto laiško skai- 
tvti.•/

Tas nuotikis būtų išvengęs pasaulinės viešumos, 
nes su tokiais dalykais Amerikos kariuomenė namie 
nesigiria. Jie garbės nedaro. Bet kai kurie Amerikos! 
kareiviai katalikai kažkaip išgavo pilną laiško tekstą- 
ir įteikė savo korespondentams. Tik tuo būdu šis inci-Į 
dentas pateko mūsų katalikiškon spaudon. Nekatalikų 
spauda apie tai nė žodelio. Bent kol kas.

Pirmu žvilgsniu atrodo, kad tas kapitonėlis, tarsi 
Krylovo asilas, ėmėsi ne savo darbo ir nelemtai sukom
promitavo amerikiečių okupacijos vadovybę, nes už-

Jonas K mitas.

VYTIS ir ERELIS
APYSAKA 

XVI.

Mobilizacija
Karininkas užsirašė. Nė nepaklausė, ar 

jis vienturtis, ar turi senus tėvus. Taip pat 
nepasidomėjo, kokia jo praeitis, ar kuo nenu
sižengęs, ar neįtariamas politinėje neištiki
mybėje. Tokie dalykai čia nesvarbūs, manė 
karininkas. Jeigu ir būtų buvusi kokia poli
tiška neištikimybė, tai jis ją dabar atitaisys 
ir nuplaus savo krauju. Gi skystimauti apie 
senus tėvus, tai juk tas neįeina į mobilizaci
jos programą. Koks jis, tas naujokas, bebū
tų — kvailys, ar žūlikas (veikiausiai žulikas), 
tai jis apsiriks, manydamas galėsiąs virsti 
šnipu ar išdaviku,'nes siunčiamieji į vokiečių 
frontą vargu turės progos gyvi išlikti... Tik 
durniai nežino, kur jie lenda, — karčiai gal
vojo karininkas, įteikdamas Andriui oficialų 
liudijimą, kad jis priimtas savanoriu į rusų 
armiją, veikiančią vokiečių fronte.

Visi atsarginiai nustebę gailestinga ironi
ja žiūrėjo į tą apykvailį vaikiną, kurs taip 
lengvapėdiškai eikvoja savo gyvastį. Tačiau 
dauguma palaikė jį šnipu, tik labai negudriu, 
nes jau perdaug peršasi savo patrijotizmu. 
Koks naivus vargšas!

Tačiau Andrius to visko nepastebėjo. Jis, 
matyt, jautėsi padaręs gerą biznį, nes eida
mas iš kanceliarijos plačiai šypsojosi.

•>

Talkininkai
ce’V’ez (lenkė). Dar yra 
serbas vien pirmininku P. 
Obra ’.oviteh. Laikinai raš

ytinė vvn 10? Park Avė., 
Room 511, New York 17, 
N. Y. Telefonas — Murray 
Hi’l 5-6483.
KAS YRA WORLD BILL 
OF RIGHTS
ASSOCIATION?

Dra’’"iia buvo sutverta

(Kun. J. Balkūno kalba nričmimui ir nropagandos 
Visuot. Liet. Kongresui, Chi- komisijose. Visą vasarą 
cago, III., lapkr. 30 d.). praleidome čarterio ir kon

stitucijos paruošimui. Iš 
keliu projektuojamų čarte- 
rių, buvo priimtas mana
sis. Čarteris buvo užregis
truotas New Yorko valsty-1 
hėje rugp. 26 d., 1945 m. Bill of Rights ginti Ameri- 
Esu vienas iš čarterį pasi- koje ir tas teises pranlėsti 
rašiusiu narių. Draugija visam pasauliui. Jei žmo- 
užre^istruota: World Bill gaus teisės nebus lygiai 
of Rights Association. -gerbiamos visame pasaulv- 

Konstituci ja dar nėra je, jos nebus saugios ir čia 
pilna. By-laws užbaigti Amerikoje. Laisvė nėra 
ims daug laiko. Bet orą- pastoji; ji plėtojasi arba 
džia jau yra. Turime laiki-siaurėja. Mes žinome ką 
ną valdybą: pirmininkas reiškia Bill of Rights A- 
kongresmanas Alvin E. merikoie. Be jų neturėtu- 
O’Konski; vice pirminiu- me tos laisvės Amerikoje, 
kai: Dr. Tibor Kerekes Jei norime laisvės visame 
(vengras), Dr. John Tor-'pasavlvie, tai turime pasi- 
pats (estas), Gusta v Kosik rūpinti įvesti visur, visose 
(slavokas). Richard Her- tautose Eill of Rights. 
manson (latvis), kun. J.Į Mūsų draugija tad nėra 
Barkūnas (lietuvis); egze- militarė draugija revoliu- 
kutvvis sekretorius— kun. cijas kelti ar karą skelbti 
A. A. Skoniecki (lenkas)kitiems, tik ramiu būdu, 
iždininkas William H. Edukacijos keliu, legisla-
Smith (amerikietis): už-;turą tarptautinėmis sutar- 
rašu sekretorė Alina Rab- timis įvesti visur Bill of 
nariu Konstitucijos, narių,Rights. žodžiu stojame už 

--------------------------------- j tarptau t i n i u s Bill o f 
traukė ant Amerikos armijos priekaištą, kad ji varžo Rights pritaikomus visai 
Vokietijos religijos laisvę. Bet Brooklyno katalikų žmonijai. Dabartiniais lai- 
laikraštis “The Tablet” mano, kad čia esama gilesnio kais izoliacija yra nebega- 
pagrindo, būtent, kad kalbamasai cenzorius pasielgė 
pagal nustatytos politikos liniją. “Nors Washingtono 
vyriausybė paabejojo — sako Brooklyno laikraštis — 
kad Amerikos karo vadovybė varžytų tikėjimo laisvę 
Vokietijoje, bet tą žinią patikrino N.C.W.C. korespon
dentas, Dr. Max Jordan. Beveik neįmanoma, kad bet 
koks amerikietis jaustųsi turįs valdžios cenzūruoti 
Vyskupų laiškus, ir dar tokių Vyskupų, kurie kovojo 
prieš nacizmą daug pirmiau, negu tas amerikietis užsi
vilko kario uniformą. Juk tie Vyskupai per dešimtį me
tų kentė tokią pat Hitlerio cenzūrą.

“Tenka stebėtis, kas paskiria ir palaiko tokius 
cenzorius. Mes girdime tiek daug panašių dalykų, 
praktikuojamų katalikiškoj Bavarijoj, kad savaime 
siūlosi išvada, jog Amerikos okupacinėj kariuomenėj 
pravedama tam tikras iš anksto nustatytas planas, 

iįrodąs prieš - katalikiškų ir pro-komunistinių požy
mių.”

Ar šiaip, ar taip, Krylovo asilas nesiduoda nuo 
scenos nuvaromas. Jei kapitonas Roser pasielgė sauva- 
liškai, kodėl jis nesudraustas ir jo cenzoriškas darbas 
nepaneigtas? Gi jei jis nieko nereiškiąs nulius ir ėmė 
įsakymą iš viršaus, tai atsakomybė siekia į karo vado
vybės viršūnes. Tad kurie jam duoda įsakymus, tie ak
lai seka Sovietų politikos liniją. Gi Sovietijoj dabar vy
rauja papraščiausio asilo politika: nesubrendę mark
sistai statosi visažinančiais “realistais” ir asilišku ma
tu matuoja amžiais sukurtą, jiems neįkandamą, dva 
sios kultūrą. K.

Lietuvos bylai ginti mes ] 
ieškome draugų. Mes jų j 
turime tarpe amerikiečių < 
ir kitų tautų. Bet mums 1 
prielankiausi draugai yra i 
tie, kurie kenčia nuo to pa- : 
čio priešo — Sovietų Rusi
jos. Visos rytų ir centrali- 
nės Europos tautybės yra , 
okupuotos ar skriaudžia
mos didžiosios Rusi jos. Vi
si turi su ja sąskaitas. Pra
dedant suomiais ir bai- , 
giant graikais, visos tau
tos yra rusų “sferoje” ar 
globoje. Tos visos tautos 
turi savo kilmės žmonių 
Amerikoje, kurių galime 
suskaityti į 12 milijonų.

Gegužės pradžioje New 
Yorke susitvėrė mažųjų 
tautų komitetas iš suomių, 
estų, latvių, lietuvių, len
kų, slavokų, vengrų ir ser
bų atstovų. Man nuo pat 
pradžių teko atstovauti lie
tuvius. Dalyvavau visuose 
posėdžiuose. Buvau ir esu

I

• v

Lietuvių Kongresas Chicagoje gavo iš Lietuvos 
partizanų pasibaisėtiną žinią, kad raudonoji armija 
suorganizavo šunų batalijor.us, kaipo ištikimiausius 
talkininkus, kad greičiau išgaudytų lietuvių patriotus 
ir mirtinai juos likviduotų. Tokios medžioklės nė toto
riai viduramžių laikais nedarydavo.

Su baime ir neryrnastavimu mes daug spėliojame 
apie dabartinį Lietuvos gyvenimą. Kai kurie amerikie
čiai gauna laiškų, bet jie pereina per bolševikų cenzū
rą. Tad, suprantama, juose beveik nieko neparašyta, 
išskyrus kelių žodžių, kad tas tebėr gyvas, tas jau mi
ręs, ano ūkis sunaikintas ar trobos sudegintos — vis
kas suverčiama ant “karo audrų”. Tokios žinios, ar. 
verčiau, žinių antraštės, nesumažina, bet padidina mū
sų nerymastavimą. Kaip iš tikrųjų ten yra? Kurie mi
rė, ypač jei dar jauni — dėl ko jie mirė? Ar nuo ligos, 
ar buvo nužudyti? O kaip gi gyvieji? Kokia jų būklė 
“išlaisvintojų” globoje ? Nieko blogo jiems rašyti nelei
džiama, bet ir nieko gero neparašo. Matyt, nė cenzoriai 
negali priversti girti bolševikų tvarką. Toks nutylėji- 

imas baisesnis už bet kokį aprašymą. Nejauku darosi 
tokius laiškus skaitant. Pradedi visaip vaizduotis ir 
prisibijai, kad tikrenybė daug baisesnė už patį kraštu
tinį įsivaizdavimą. Ir štai ateina desperatinga žinia, 
kuri viršyja aršiausius spėliojimus: žmones medžioja
ma kaip laukinius žvėris — su šunimis. Ir tų plėšriųjų 
šunų ištisi batalijonai, vadinasi, visa armija. Na, nuo 
šunų partizanai apsigintų, bet paskui šunis seka jų 
“tavoriščiai” su tankais ir kulkosvaidžiais. Ir tai ne 
koks pulkas, ne divizija, bet “Žukovo armijos”, vadina
si keli šimtai tūkstančių tampriai susijusių “tovariš- 
čių”: raudonarmiečių ir — šunų.

Tokių “žygdarbių” istorijoj nėra buvę. Tai kaž- 
lima. Visos valstybės turi koks naujas amaras, keistas mišinys — biaurių šunų 
santykius su kitomis vals- ir dar biauresnių “žmonių”. Talkininkauti su žmonė- 
tybėmis. Reikia ieškoti mis bolševikams nesiseka. Su šunimis kur kas natura- 
priemonių lenkti visas vai- Jiau- 
stybes duoti savo pilie-- Tai štai kokią atominę bombą bolševikai išrado, 
čiams laisves garantuotas! Ji ne tokia skubi, bet taip pat sėkminga. Giminingi tal- 
Atlanto Čarterio ir keturių į kininkai nesulaikomai žygiuoja prie savo tikslo: Lie- 
laisvių. Mums ypač rūpijtuvą dykuma padaryti. K.
kad mūsų tėvų žemėse visi! 
turėtų šias laisves, kurios! 
duotų teisę apsispręsti, sa
ve valdyti ir gyvenimą- 
tvarkyti demokratiškai.

United Nations Organi- 
zation gerai supranta rei
kalą tokio International! 
Bill of Rights. Prezidentas laūguage- or religion’ 
Harry S. Truman pasakė- 
Jungtinių Tautų Konferen- security- 
cijai San Franciscoje birž.
26 d., 1945 m.:

“Under this doeument we 
have good reason to expect the 
framing of an international, arly in modern history, dangers 
bill of rights, acceptable to alinto world peace have come from 
nations involved. That bill ofjthe unjust treatment of minori- 
rights will be as much a part of ties, the deniai of civic and reli- 
international life as our ownjgious liberties, and other in- 
Bill of Rights is a part of ourjfringements on the inbom

' Constitution. The charter is de- 
jdicated to the achievement and 
lobservance of human rights and 
fundamentai freedoms. Unless 
we can obtain those objectives 
for all men and women every- 
where vvithout regard to race, 

, we can- 
Harry S. Truman pasakė|“otJ^™ Permanent and

Katalikų vyskupai š. m. 
balandžio mėn. yra pareiš
kę:

“In all history, and particul-

rights of men. To remove these 
dangers, the nations should 
adopt an international bill of 
rights, in which men and groups 
everywhere would be guaran- 
teed the full enjoyment of their 
human rights.”

Londono konferencijoje 
sekretorius James Byrnes 
ir respublikonų patarėjas 
Foster Dulles taipgi prita
rė tarptautiniui teisių bi- 
liui.

Vadinasi, tarptautiniai ir 
politiniai reikalai iššaukė 
Bill of Rights Association 
organizavimą.

Kokie yra draugijos sie
kiai?

Tęsinys 5-tame pus!.

XVII.

Garbes Savanoris
Liūdnu momentu teko dr. Bitinui su Vaiš- 

mantu kalbėtis. Vaišmantas mobilizuoti bu
vo jau persenas, gi Bitinas buvo pašauktas 
gydytoju į karo lauką ir už trijų savaičių tu
rėjo išvykti į frontą. Tiesa, gydytojas ne ka
rys, kulka jo nepasieks, bet kuriam tenka 
darbuotis pirmose pafrontės eilėse, tas nėra 
visiškai nuo pavojaus saugus. Ne vienas gy
dytojas karo lauke buvo nukautas. Tačiau 
ne dėl savo gyvybės dr. Bitinas buvo nusimi
nęs. Nejauku gi jam būtų saugiau namie pa
silikti, kada tūkstančiai jaunų vyrų šaukia
mi į karą. Jam liūdna dėl tos baisios nelai
mės, kuri visai be reikalo užgulė Lietuvą. Ir 
už ką ir dėl-ko mes turime kariauti? Ką 
mums rūpi rusų su vokiečiais kivirčai ar An
glijos pasaulinė prekyba? Tik už svetimus 
interesus tūkstančiai Lietuvos gyventojų tu
ri guldyti savo galvas ir visas kraštas turi 
kentėti karo viesulą. Tos mintys nepakenčia
mu sunkumu slėgė Bitino galvą.

Vaišmantas prastas buvo suramintojas. 
Jis pats nuliūdęs ir gerokai nusiminęs. Jis 
taip mylėjo Lietuvą, tiek nuoširdžiai dėl jos 
darbavosi, kantriai kūrė jos kultūrą ir jau 
buvo belaukiąs pasirodant vaisių, ir štai ne
laimė. Kad karas tarp Vokietijos ir Rusijos 
visiškai nušluos Lietuvą, apie tai Vaišmantas 
nė kiek neabejojo. Vokiečiai, žinoma, nuga
lės, ir tada nualintoji Lietuva pasiliks jų ko
lonija. Iš kur ji ims spėkų germanizacijai at
sispirti?

Tokios juodos mintys skrajojo po Vaiš-

manto galvą. Nuo rūpesčio jis atrodė dar 
daugiau pasenęs. Ir Bitino veidas, ypač kak
ta buvo nuarta raukšlėmis. Nebuvo nė ūpo 
kalbėti, nė dalintis mintimis, nes abiejų min
tys buvo vienodos. Staiga Bitinas pažvelgė 
pro langą.
— Nugi žiūrėk, kas pas mus ateina — And

rius Stuobrys!
Vaišmantas pašoko ir taip pat pažiūrėjo 

pro langą.
— Iš tiesų jis! Koks jam noras viešai rody

tis! Juk jį žandarai tuoj suims ir įkiš į kalėji
mą ar išsiųs į frontą.

Vos spėjo ištarti tuos žodžius, Andrius jau 
buvo viduje ir linksmai su jais pasisveikino.
— Na, kaip sveikata? Kokios naujienos? — 

klausinėjo vaikinas.
Juodu akyliai į jį pažiūrėjo. Tas pats ryž

tingas vyrukas, tik kur kas linksmesnis. 
Šypsojosi tarsi radinį radęs.
— Naujienos blogos. — atsakė Vaišmantas, 

— bet tai, tur būt, ir tau nebenaujiena, kad 
paskelbtas karas ir' mobilizacija. Nors miš
kuose gyveni, bet gal teko nugirsti.
— Miškuose gyvenu! — visu veidu nusišyp

sojo Andrius. — Aš dabar tik iš naujokų ėmi
mo stoties. Įstojau savanoriu į rusų armiją!

Vaišmantas su Bitinu, abu drauge, tarsi 
pagal komandą, pašoko lyg spyruoklių pa
spirti.
— Į rusų armiją savanoriu! Tu, rusų prie

šas ir revoliucijonierius! Ne ,tu juokauji, bro
lyti, — negalėjo atsistebėti Vaišmantas.

Andrius vis plačiai šypsojosi.
— Kad ir revoliucijonierius ir rusų neken

čiu, bet kokį biznį padariau!
— Jau apie biznį tai nė nekalbėk. Palydėsi

savo drąsią galvelę ir tuomi visas biznis už
sibaigs.
— Bet kokią miną padarys Pomadinas su 

Bezicku, sužinoję, kad aš garbingai priimtas 
į rusų armiją ir einu kovoti už carą ir tėvynę! 
Cha! cha! cha!

“Iš tiesų, nuo vargų ir rūpesčių vaikinui 
kas nors galvoje susimaišė” — liūdnai pagal
vojo Vaišmantas, bet garsiai to nesakė, tik 
labai atsargiai paklausė:
— Bet, Andriuk, ar... ar tu miegojai pereitą 

naktį? Gal kelinta diena jau nevalgęs? Aš nė 
nesusipratau pirmiausia to paklausti. Tuoj , 
pasirūpinsiu apie užkandį.

Ir Vaišmantas skubiai pakilo. Andrius jį 
sulaikė.
— Ne, pons Vaišmantai, aš — aš sotus ir 

išsimiegojęs. Užkandžio nereikia. Tur būt, iš 
mano kalbos padarėte išvadą, kad aš jei ne 
visai pamišęs, tai bent tiek susinervavęs, kad 
padariau beprotišką žygį. Bet aš tą gerai ap
galvojau. Jei būtumėte mano padėtyje, tai 
nežinau, ar kitaip būtumėt pasielgę. Kas gi 
man belieka daryti? Aš žandarų gaudomas, 
kaipo žmogus, neturįs pilietiškų teisių. Jeigu 
jie mane suims — o suimti dabar lengviau 
negu kada nors — tai koks gi mano likimas? 
Žinoma, kalėjimas, bet ir to vargiai užteks. 
Karo metu veikia karo teismas, gi jo nuo
sprendis tokiam kaip aš — tikras sušaudy
mas. Ar ne geriau užbėgt jiems už akių ir 
man pačiam pulti liūtui į žiotis? Ir, žinote, 
puikiai pavyko! Nė neklausinėjo, kas aš per 
vienas, ką veikiu ir kokia mano praeitis. Da
bar aš turiu garbės bilietą ir galiu parodyti 
nosį bet kokiam žandarui.

{Bus daugiau^
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Nauji Parapijiečiai
Pereitą sekmadienį kun. An

tanas Dubinskas suteikė krikšto 
cakramentą net trims naujiems 
parapijiečiams. Karpavičių duk
relė gavo vardą Elžbietos, ir jos 
krikšto tėvai buvo Robertas La- 
Planche ir Konstancija Jocienė. 
Urbečiūtės Alicijos, po vyru 
McDermott. sūnus gavo už pat
ronus Leoną ir Povilą. Jo krikš
to tėvai buvo Juozas Urbietis ir 
Ona Sullivan. Jono ir Marijonos 
Norkų sūnelis. S. Mount St.. bu
vo pramintas 
Vincas. Jo 
naupjagimio 
cevičius ir 
Sveikiname
liūs. Duok Dieve, kad visi 
lauktų daug džiaugsmo ir 
minimo iš savo naujų katal

vardais Juozas 
krikšto tėvai buvo 
dėdė Vincas Gen- 
jo žmona 
naujagimių

Erma. 
tėve- 
susi- 
sura- 
kų.

\Vilchinskas. Jo žmona nesvei
kuoju apie trys savaites.

Juozo
bet turi gulėti lovoje. Gan silp
na. Ims 
sunkios

Kašinsko žmona namie.T »

laiko iki sustiprės po 
operacijos.

Šilanskienė ir Ivoškienė vis 
dar tebeserga Maryland Gene- 
ral ligoninėje. Nėra tikros ži
nios kada jos galės grįžti namo. 
Ligonės tačiau linksmos ir yra 
vilties, kad pasveiks.

Šalkauskienė vis dar tebeser
ga širdies ligos perblokšta pas 
savo sūnų. gyv. Sargent St.

Pereitą savaitę mūsų mokyk
loje įvairiuose skyriuose truko 
v 20 mokinių. Sirgo.

Daug Žmonių Serga
Parapijos kunigai, kurie išti

kimai lanko ligonius, praneša, 
kad Sinojaus ligoninėje randasi 
parapijos veikėjas, seniau buvęs 
bažnytinio choro narys. Vin as 
Čaplinskas, gyv. W. Fayette 
g-vės. Vincas mano, kad janf 
ims laukan “tonsilius". nes į 
septynias savaites pametė 30 
svarų svorio. Operacija gal bus 
padaryta dar šią savaitę.

Kaip Amerikos kariai įvažiuoja i bet kokį Japonijos kaimą tai ten ap
dovanoja vaikus saldainiais. Ir šis vaizdas parodo vieną iš daugelio scenų, 
kaip japoniukai apspitę amerikiečius karius maldauja saldainių.

Rinkliava Kaupsotiems
Jau kelinti metai kaip mūsų! 

bažnyčioje širmą advento savai- . ,
tę vra ■■asvęsta pasauno raup-r i raupsotiems.
- ou reikalams. Per pereitus!

r vardintiems
trys metus kas metą surinkta ir, 
perduota Raupsotųjų Fondui po 
83.000.00. šį metą tą kolekta į-j

I 
vyko pirmadienį ir antradienį)
— gruodžio 3, 4 dd. Geraširdžiai! 
žmonės ir vėl parodė savo duos-j 
numa suaukodami virš 83.000.

• 
kunigai sako. (3:30 vai. po pie- 

i tų maldų, tarp kitų aukų, jie ra- 
■ do voką be vardo ir pavardės. 
Koks buvo visų nusistebėjimas, 
kad atplėšus voką, jie rado 20 
popierinių po $50.00 kiekvieną,' 
arba $1.000.00. Su pinigais bu-! 
vo įdėtas raštelis be parašo, ku- 

skiriama 8200.00 
o kiti $800.00 iš-'; 
labdarvbės tiks-’ 

' i

Medviagalio Kalnas

Netoli Čaplinsko ligoninės gu-
ši- 

lanskas. Jis randasi Church and 
Home Infirmary and N. Broad- 
way g-vės. Jam ir manoma išim
ti tonsilius. nes negaii valgyti ir 
nyksta dar būdamas jaunas 
žmogus.

Pugevičius Kazimieras randa
si namie. Truputį geresnis, bet 
vis dar sunkiai serga.

Greta Pugevičiaus namo gy
veno jo giminaitis Kazimieras

Ii kiras parapijietis Matas

Juozas Kasinskas
Ine.

Lašdotuvią 
Direktorius

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

Limosi.nai dėl visokiu re:ka*y 
Patarnavimas Dieną ir Naktj

R i n k I i a v os Idom vbčs «
Teko kalbėti su kun. dr. Men- 

deliu šios rinkliavos inicijatoriu 
ir jis papasakojo nepaprastų da
lykų. Jis sako, kad nei kokie mi- 
sijonieriai. nei joks vyskupas 
negauna tiek, kiek raupsotųjų 

išauki m as. Suiyg t i krų pra
nešimų kainuoja tik 10 centų 
dienai pramaitinti vieną raup
suotąjį: 10 centų parūpina jam 
vaistus. Tad $6.00 auka prailgi-' 
n? gyvybę ir sumažina kančias 
vieno raupsuotojo vienam mė
nesiui. Pasiremdami šia pasta
ba daugel aukoja po S6.00 šiam 

i garbingam tikslui. Šiais metais 
viena konvertite įmetė $52.00 po 
81.09 savaitei, kaip savo sveika
tos apdraudą. Patsai klebonas
kun. dr. Mendelis kasmetą au-. 
koja mėnesio algų 8100.00 šiai) 
rinkliavai. Panašiai daro ir! 
kun. Dubinskas.

pasaulio raup-
Per pereitus!

urinkta ir , ~ .. ,. , •lams. Gerasirais geradaris ar 
geradarė, melsdamas Dievo pa-J 
laimos mūsų kunigų garbin-j 

Lgiems užsimojimams, prašė, kadį 
"‘skirtos sumos būtų perduotos į-: 

vairioms pažymėtoms įstai
goms. Pereitais metais po vienų! 
pamaldų kunigai rado šimtinę 
įvyniotą į dolerinę. Kita kon
vertite aukoja $72.00 kasmetą. 
kad užlaikyti vieną raupsuotąjį 
per visus metus. Nors ir nedau- 
giausia. bet po kiekvienų pa- 

į maldų randama dešimtinių ir 
penkinių aukų tarpe. Šv. Alfon- 

; so bažnyčia ar nebus tik vienin
telė visoj Amerikoj, kur yra y-j 
patinga rinkliava šiam tikslui. į 
Gal dėlto Dievas taip ir laimina' 
mūsų kunigų darbą.

Didžia tįsias Surpryzas
Pirmadienį rinkliavos dienoje.

Zoologij' Chicagoje, prižiūrėtojas : •
ni iš bonkutės pienu 10 dienų amžiaus jaunąją 
liamą.

Kad vidurdieny nužvelgsi
l nuo Medviagalio augštai.

Keturiolika bažnyčių 
aiškiai išmatai.

Baltininkai ir Girgžduta. 
net pats Dyvitis puikus.

Pagarboj jam lenkia galvą 
per girias, miškus.

Vien tik debesis praskleidus. 
Šatrija aukščiausia.

Pasityčiodama kartais 
savo draugo klausia:

Pasakyk gi. meldžiamasis. 
Kas mudviejų gali

Plačiau Žemaičių šalį 
apveizėti ?

Bet kad rudeny ateina 
ilgi, tamsūs vakarai,

Ant Medviagalio vaidenas, 
ir baisu tikrai:

Kartais girdžias baubiant 
net sukrato šiurpuly’ [jautį.

Kartais atsilieps nuo kalno 
žvengdamas arklys.

Tai girdėtis iš po žemių 
tartum kas vaitoja,

Ar žvengdami nuo kalno 
šimtas vyrų joja'

Dairos, krūpčioja vaikučiai, 
Išgirdę per langą,

Kaip raiteliai žvanga, 
trinksi žemė.'..

Bet pas krosnį atsisėdęs

Padėkos Diena
Šįmetą Maryland Valstybė 

šventė Padėkos Dieną ketvirtą 
lapkričio ketvirtadienį. Šv. Al-'
fonso bažnyčioje be paprastų toliau už miesto gyvenančius 

i kasdieninių mišių, kurios yra lietuvius jie aplankė. Perėję per 
atnašaujamos 7. 7:30, 8 ir 8:30 lietuvius, jie žino mūsų koloni- 
vv._ buvo aukotos ypatingos pa- jos padėtį geriau negu koks ki- 
dėkos mišios 10 vai. rytą. Didy- tas asmuo. Lankant parapijie- 
sis bažnytinis choras giedojo čius aukų surinkta bažnyčiai 
mišių metu ir buvo pasakytas virš 81.000.00. Tie pinigai bus 
iškilmei pritaikintas pamoks- naudojami bažnyčios atnaujini- 
las. Paskutinios mišios
12:10 v. vidurdienį. Po tų mišių 
Švč. Sakramentas buvo išstaty
tas per visą popietį. Vakare 8 v. 
buvo laikoma padėkos šv. valan
da.

buvo mui. nes tai bus milžiniškas 
darbas ir gan brangiai kainuos, 

įI

senas bočius su vaikais, 
Atsiminęs pasakoja.

kad anais laikais
Savo ausimis girdėjęs 

nuo senų, rimtų žmonių
Daug, oi daug atsitikimų 

dar įdomesnių.
Bet nelaimei ir senelių 

vis kaskart mažėja.
Ir jų atmintis sukrypus, 

kaip sena audėja
Posmą nevieną praleidžia; 

Partat padavimai.
Senovės atminimai 

užsimiršta.
Ant Medviagalio anuomet 
švento Jono naktimis. 
Budint danguje mėnuliui 

sargo akimis.
Sako, dvylika mergaičių, 

palaidais kasų plaukais.
Būk sustodavo į ratą, 

verkė ir kvatojo.
Iš milžinkapių didvyrius 

dainomis vyliojo.
Išsiilgusios vyliojo,

Kad sena gadynė
Sugrįžtų į tėvynę 

prisikėlus.
Bet paskui kad mūsų ponai 

ėmė lenkais apsimest.
Ir nuskurdę užsimanė 
baudžiavą įvest,

Lietuvoj senos gadynės 
nemylėdami tada.

Liepė šventinti tą kalną 
lenkiška malda.

Ir dabar anų mergaičių 
jau užburto rato

Ant Medviagalio vyliojant 
niekas nebemato.

Ir milžinkapiuos didvyrių 
vis dar ilsis kūnai.

Tebemiega ten galiūnai 
nepabudę.

I i 
b r 
I 
;
, Sekmadienį, į, 
7:30 vai. vakare iškilmingais puolė prirengiamuosius 
mišparais mūsų bažnyčioje už- dromus, bet jam teko 
sibaigė 40 valandų atlaidai, sveikam. Pp. Pilkoniai 
Žmonės skaitlingai lankėsi baž- gavo laišką iš Sibiro. Sibire 
nyčioje. Novena prie Nekalto randasi ištremime jų giminių, 
Prasidėjimo ir rekolekcijos pra- jų tarpe senutė p. Pilkonienės 
tęstos iki ateinančio sekmadie- motinėlė. Rašo, kad gyvena 
nio. Tas padaryta, kad visi tu- baisiausiame skurde, kokio nie
žėtų užtenkamai laiko ir progos kad nėra matę ir, kad bado gil- 
pasinaudoti Dievo malonėmis, jtinė viešpatauja lietuvių bau

džiauninkų stovyklose, p. S.
Pilkonis, užjausdamas lietuvių 
kančias, pasižadėjo vietiniam 
BALF skyriui suteikti piniginę 
auką, už kurią būtų papirkta 
konservuoto maisto, badaujan- 

; lietuviams Vokietijoje, 
j priims šv. Komuniją. Tuoj po nes Lietuvoje ar Rusijojeba- 
Į mišių visi nariai susirenka į pa-'daujantiems lietuviams gelbs- 
irapijos svetainę, kur jie turės tančios rankos mes negalime iš- 
! bendrus pusryčius. Vyrai, kurie tiesti. Lietuvių tremtinių liki- 
išpildė narystės blankas ar pa- mas Rusijoje ir taipgi Lietuvo- 
davė savo vardus, raginami tą je yra mirtis kraujuotuose azi- 
dieną dalyvauti mišiose, priimti 
šv. Komuniją ir dalyvauti prie- 
mimo naujų narių pamaldose, 

Į kurios įvyksta baigiantis mi
šioms. Po to. visi 
lyvauti bendruose 
kur visiems bus 
susipažinti su Šv. 
gijos tikslu ir jos siekiais. Šv. 

j Vardo draugijos vadas kun. A.
' Baltrušiūnas ragina visus vyrus 
i priklausyti prie šios draugijos.
i _________

Sekmadienį, gruodžio 9 d. J 
Norwoode, Šv. Jurgio parapijos 
svetainėje, 1 vai. p.p. įvyksta 
ALRK Naujos Anglijos Federa
cijos apskričio suvažiavimas. 
Visos organizacijos yra ragina
mos prisiųsti savo delegatus. 
Suvažiavime bus gera proga as
meniškai išgirsti svarbius ra
portus iš Lietuvių Kongreso. į- 
vykusio Chicagoje.

-----------r~
Kiek laiko atgal, p.p. A. M. 

Skyriai, vietiniai LDS 8 kps.. 
nariai, įsigyjo gražią trijų šei
mų rezidenciją. Pp. Skyriai, 
pasipirko namus visai arti baž-i 
nyčios. kas duos progos jų vai-! 
■kučiams iš arti lankyti lietuviš
ką mokyklą. Sveikiname.

CAMBRIDGE, MASS
gruodžio 2 d.,’vojun, nes priešas daugiausiai 

aero- 
išlikti 
taipgi

Sekmadienį, gruodžio 9 d., 
,8:30 vai. rytą šv. mišios atna
šaujamos šv. Vardo draugijos 

! intencijai. Tą dieną visi šv. Var- 
;do draugijos nariai bendrai 
maršuos išklausyti šv. mišių ir tiems

jatų žudykų retežiuose. Dėko
jame p. Pilkoniui už pažadėtą 
auką.

raginami da- 
pusryčiuose. 

proga arčiau 
Vardo drau-

Gruodžio 3 d. sugrįžo iš Chi- 
;cagos Lietuvių Kongreso mūsų 
kolonijos delegatas p. B. Jaku- 

)tis. Jis papasakojo įspūdžius iš 
Kongreso. Iš jo kalbos teko pa
tirti. kad į kongresą mėgino pa
tekti ir apmokėti Rusijos šnipai, 
šnipinėti ir sekti Kongreso ei
gą. Bet Kongreso rengėjai, pa

ginę Rusijos komunistinius fa- 
šistėlius. greit juos per duris 

i išdangino, ką aprašė ir vietinė 
Chicagos anglų spauda, šiuo 

i tarpu komunistų šnipei-ui teko 
j išsižioti ir lig varnai netekti 
sūrio: grįžk atgal be informaci
jų apie Lietuvių Kongresą — 
nėra informacijų, negausi al
gos. O tų informacijų Maskva 
ištroškusi laukė ir nesulaukė. 
Matyt. Maskvos lietuviško tipo 
šnipai dar nepergeriausiai iš
treniruoti. Kongresas praėjęs 
su labai pakilusia dvasia ir pa
siryžimu kovoti dėl Lietuvos 

i laisvės. Lietuvos vadavimo rei- 
, kalams suaukota apie dvide- 
i šimts tūkstančių dolerių, bet tai 
; dar nesanti tiksli suma. Mano- 

Puskarininkas Vytautas Pil-*ma. kad sutvarkius viską ir pa- 
konis, rašo tėveliams iš Nu-Į 
remberg. Vokietijos, kad Kalė-;sieksianti 
dų šventėms jau būsiąs namuo-j tūkstančius dolerių. Sveikiname 
se. Karys Pilkonis karo metu. sugrįžusį delegatą p. B. Jakutį 
tarnavo prie inžinerijos batali- ir laukiame pilno raporto, nes 
jono statyme aerodromų. Jo gy- šis tik buvo trumpas su juomi 
vybė nesykį buvo išstatyta pa- pasikalbėjimas. A.D.

sibaigus aukoms plaukti, suma 
dvidešimt penkis

[p Children Living inRuins^^^L^orld’s^Northernmost City

rMaironis.Nuotrupos
Sekmadienį, lapkričio 18 d.l 

p-lė Tillie Kisieliūtė priėmė mo-Į 
terystės sakramentą, paimdama! 
sau už vyrą svetimtautį. Kun. 
Dubinskas priėmė jų pasižadė- 

. , - ... jimus. Petras Kisielius ir Euge-Alfonso oaznvcios palaido- J °
. t, nija Pazneikienė buvo iiudyto-vienas iš seniausių Baltimo- .

lietuvių, a. a. Pranas Bra-pa1^’ .
............................ 1 šeštadienį, lapkričio 17 d. du' 

svetimtaučiai paėmė šliūbą mū-! 
sų bažnyčioje su mišiomis.

Kelius rytus mūsų bažnyčioje’ 
atnašavo mišias kapelionas kun. * 
Jenkus. buvęs kun. Virmausko 
padėjėjas lietuvių parapijoj, So.' 
Boston. Mass. į 

Padaryta operacija Stasei Ka-;
šinskienei, Juozo Kašinsko žmo
nai. Prašo visų savo prietelių 
atsiminti ją savo maldose.

Grįžęs karys Alfonsas, grįžo! 
parapijos choro draugijon. 
Sveikiname.

---------------------—

A. A. Pranas Brazauskas
Antradienį, lapkričio 20 d. iš 

S V.

tas
--------,. _.---------------  

zauskas. sulaukęs, kai kurie sa
ko. virš 80 metų amžiaus. Senu- 

; kas negalavo per daug laiko.
Brazauskų mamė buvo ištikima 
jo slaugė per visą ligą. Mirė ap- 

' rūpintas Bažnyčios sakramen
tais.

I

i

gy-

I
Juozas Kašinskas rūpinosi lai

dotuvių tvarka. Klebonas kun. 
dr. Mendelis atnašavo mišias ir 
buvo nuvykęs į kapines. Reiš
kiame užuojautą Brazauskienei, 
sūnui Pranui ir ištekėjusiai 

' dukterei Gričiunienei. Užbaigęs 
I šios žemės kelionę, lai ilsisi
i Viešpaties ramybėje.

Kalėdojimas Užbaigtas
Džiaugiasi mūsų kunigai už

baigę vieną iš svarbiausių para
pijos darbų, būtent, metinį pa
rapijiečių lankymą. Per šešias 
savaites be pertraukos kun. dr. 
Mendelis ir kun. Dubinskas lan
kė įvairias miesto dalis. Net ir

Plačiausiai Amerikoje 
Skaitomas 

yra 
mėnesinis, religinis, paveiksluotas 

laikraštis
“Šv. Pranciškaus

VARPELIS”
“VARPELIS”

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

Metams kainuoja tik $2.00
Adresas:

Franciscan Fathers
Mount St. Francis 

Grcene, Maine

Apsišvietęs žmogus yra 
tas, kuris žino savo šio gy
venimo uždavinį ir kiek 
galėdamas stengiasi jį at
likti. L. Tolstojus.

r HAMMERFEST, N0RWAY — Thc obliteration of Han*merfe.<, 
pietured above, is typical of Nazi destruction in Finmark, Nonvay's 
Northcrn province. After flyinff over thc arca. Hovvard E. Kcrshner 

įradioed to the Save the Childrcn Fcdcration of Amcrica, of v.hich he 
is vice-chairman, that he observed “incredible destruction” and that 
thc population, forced to flec vithout clothinp: or othcr bclonjrings, 
faces “dark. bitter, aretie winter in tents, caveš and flimsy barradu 
} . . six to a room.” Nincty per cent of Finmark’s homes v.erc burned 
,vith entire contents. Ninety-four of 120 schools wcrc totali;.' dc- 
stroyed. The Fcderation. which has offices at 1 Madison avcnuc, New 

ĮYork City, is secking to enlist sponsors to help 100 Norwegian schools 
,at a cost of $150 and un for each. lt also is sceking sponsors for 500 
Įadditional individual Norsvcgian children at S96 each, or $32 for a 
į Darbai SDonsorshiD.
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jimus varžyti žmogaus tei
ses.

Pradžia 3-čiame pusi.
Pirma. Nors karas užsi

baigė, taika dar nelaimėta. 
Taiki be laisvės, už kurią 
22,000,000 mirė, 34,000,000 
sužeisti ir kiti milijonai iš
tremti kenčia, negali būti 
tikra. Žmogaus teisės ir po! 
karo daugeliose vietose ! 
mindžiojamos ar atima
mos. Patys demokratijos 
pamatai nėra stiprūs be 
laisvės. Demokratybės idė
ja yra iškraipoma. Apginti 
demokratybės principus ir 
grąžinti laisvę visiems 
žmonėms ši draugija pasi- 
brėžė kaip pirmu tikslu.

Antra. Supažindinti savo 
žmones su Bill of Rights 
Amerikos konstitucijoje ir 
mokinti juos branginti ir 
ginti. Šito sieksime raštu 
ir gyvu žodžiu, knygomis, 
laikraščiais, radio, paskai
tomis, prakalbomis ir k. 
Jungti visus mažų tauty
bių žmones kovoti savo 
tarpe tuos, kurie netiki į 
Bill of Rights ar yra jiems 
priešingi. Organizuoti vi
sur draugijos kuopas ir dė
tis su Amerikiečiais kons
titucijos 
naudotis 
duotomis

Trečia.
kad visose tautose būtų 
priimtos Bill of Rights, ir 
gelbės visokioms grupėms 
ir organizacijoms visur 
priimti Bill of Rights ir 
jos programą.

Draugija tikisi, kad viso
se valstybėse ateity susi
kurs panaši į mūsų Worldjmų; 
Bill of Rights Association; T , 
ir veiks artimame kontak-; įkurti ir įsirašyti į unijas, 

streikuoti, kolektyvios de- visus 
rybos ir padorus atlygini- World Bill of Rights orga- 
mas: 'nizacija, yra atspausdinta

i) reikalinga ligoje ap- brošiūroje visa medžiaga 
sauga, taipgi sunegalėjus! tilpusi Congr. Recorde lap- 
ar senatvėje. Būtina ap- kričio 8 d. Po keletą tūks- 
drauda nuo nedarbo, ligos, 'tančių kopijų bus pasiųsta 
senatvės ir mirties. i mūsų laikraščiams ir galė-

šešta. Draugija ieškos ir site per administracijas 
nemo karnai

ginti, gerbti ir 
konstit u c i j o s 
teisėmis.
Draugija veiks,

Penkta. Draugija steng
sis užtarti, plėsti, gelbėti 
šalims atsistatyti krikš- ■ 
čioniškais ir demokratijos, 
pamatais. Todėl draugija 

i reikalauja: a) pilnos tiky
binės laisvės — moksle, a- 
peigose ir patarnavimuose 
(teaching, services and 
rites).

b) Pilnos politinės lais-i 
vės organizuotės į dvi ar 
daugiau partijas, o ne tik 
i vieną partiją ar frontą 
ant totalitarinio pavyz- j 
džio;

c) Konstitucijinės vy
riausybės paremtą laisvu 
ir slaptu balsavimu, lais
vės rinkimų kampanijos' 
visoms partijoms:

d) žodžio laisvės, rašto' 
ir susirinkimų laisvės, iri 
teisę piliečiams kritikuoti Į 
savo vyriausybę; 
' e) laisvės savysaugos as
meninės, namų, dokumen-

i tų ir gėrybių nuo bereika- 
. lingo arešto ar užėmimo.
Savysauga visiems pilie
čiams prieš neteisėtus a- 

• reštus, įkalinimus ar per- 
i sekiojimus dėl tikybinių* Congressional Record 
ar kitokių įsitikinimų. Ne- įlapkr. 12 d. leidiny galima 

, valia terorizuoti žmones 
i slaptos policijos ar kon

centracijos stovyklų ar 
kitokių prievartos priemo
nių įrankiais;

f) negali būti teismo bei 1945 m- 
legalio gynėjo ir jury;

g) teismai laisvi nuo po- na. 
litinių įtekmių ar spaudi-d.,

i kaip

DARBININKAS

Illinois gubernatorius Dwight Green, kairėj, ir Čhicago’s Mayoras Ed- 
\vard Kelly, dešinėj, žiūri, kaip Majoras Arthur \Vermuth neša kepsnį prie 
burnos laike jam surengto pagerbimo bankieto, kaipo "One Man Army of 
Bataan” herojui.

DEŠIMT METŲ SOCIALŪS 
APDRAUDOS

Šią vasarą suėjo 10 metų 
nuo priėmimo Sočia lės- Ap- 
draudos Įstatymo.

Įstatymo tikslas buvo iš
naikinti skurdą iš mūsų 
tarpo. Trumpas laikas tau
tos gyvenime. Bet per tą 
laiką socialė apsauga tapo 
gerai įsteigta institucija. 
Abejos didžiosios politinės 
partijos šioje šalyje užgy- 
rė tą įstatymą ir jis ant 
visados pasiliks.

Ką socialė apsauga, veik
dama per savo tris progra
mas — bedarbės apdraudą 
senatvės ir likusių apdrau
dą, viešą pagelbą bied- 
niems — tikrai nuveikė 
šiame trumpame laike.

Pagal Sočiai Security

te su mūsų centru Ameri
koje.

Ketvirta. Draugija dės 
visas pastangas gelbėti vi
siems karo nukentėju- 
siems, kuriems atimtos 
žmogaus teisės ir laisvės 
dėl jų politinių ar ideologi
nių įsitikinimų.

Draugija todėl sieks:
a) pa t e i k t i Amerikie-

Nariais gali būti pavieni 
asmenys, gali būti ir kliū- 
bai, draugijos, parapijos 

’ ar net centralinės organi
zacijos. Duoklės mokomos 

i nuo 1 dolerių ligi S1000.00.
Congressional

DIEVS SVETI LATVIJU!

šios draugijos išdėstytus' 
principus, čarterį, konsti
tuciją ir pirmininko O’- 
Konskio kalbą, pasakytą 
New Yorke rūgs. 25 d., 
' . Toji diena yra A-
merikos Bill of Rights die- 

Toji diena — rūgs. 25 
kasmet bus minima 

ir World Bill of 
h) laisvės darbininkams!Rights diena.

Kad geriau supažindinti 
suinteresuotus su

Šešta. Draugija ieškos ir site 
reikalaus visoms tautoms, užsisakyti 
pasiremiant Jung t i n i ų kiek norite kopijų.

čiams tikrą yaizdą ir tei- Tautų Čarteriu: \ Man tenka baigiant pa-
a) laisvės išrišti savo Ii- prašyti šio garbingo Kon-

i

singus faktus apie tuos
žmones ir tautas, kurie da- kimą paremtu teisingumu greso priimti rezoliuciją, 
bar pateko po totalitarinio.
režimo;

b) pasmerkti ir kovoti 
visokią propagandą prieš 
religijos laisvę;

c) gelbėti benamius,
tremtinius ar karo išblaš- i 
kytus žmones, kurie nebe-! 
gali grįžti į savo namus, 
dėl terorinio režimo: i g.

d) iškelti aikštėn valsty-jninta.
bių ar vyriausybių užsimo- Septinta: Draugija stip- 
---------------------------------  riai pabrėžia, kad reikalin

ga atgaivinti moralinius 
principus, kuriais vado
vautųsi ir remtųsi visokia “‘'Mes negalime toliau izo

liacijos politika ar diplo
matija tenkintis. Turime 
ieškoti draugų ir vienytis 
bendram frontui. Mes tu
rime draugų milijonus. Jie 
mus gerai supranta ir mes 
juos. Neužtenka simpati
jos, bet reikia darbo ir vie
ningo darbo. Konsoliduoki
me demokratines jėgas 
prieš nedemokratines. Ligi 
šiol neturėjome praktiško 
plano ar kelių sueiti su to
kiais pat nuskriaustaisiais 
kaip ir mes. čia pateikiau 
jau paruoštą planą ūr pa
gimdytą organizaciją. Tos 

: tautybės ištiesia mums 
ranką, ar ją priimsime?

I

in lygybe prieš įstatymus; kuria nutartume prisidėti
b) tikros nepriklausomy- prie World Bill of Rights 

bės ir teisės sau apsispręs-1 judėjimo, ragindami pa
ti;

c) teritorinės
sutinkančios su interesuo-1 net centralines organizaci-j 
tų žmonių valia. j jas bei jų kuopas rašytis į!

d) teisėto balso taikos \Vorld Bill of Rights orga- 
sutartyse, 
gybė būtų

vienius lietuvius, klubus, 
sutarties parapijas, laikraščius ir

kad teise ir ly- 
visiems užtik-

Lapkričio 18 dieną mums.dėl, iš vienos pusės, leido 
broliškoji latvių tautai vokiečiams 
šventė savo nepriklauso- Ano-ti lat’ 
mybės 27-ją metinę sukak
tį.

Žiloje senovėje kuršiai irČ. - - .
žiemgaliai buvo sukūrę ei- • 

Įlę smulkių kunigaikštijų. suslPraamo- 
Tas politinio gyvenimo pa
sireiškimas buvo iššauk
tas gyvo reikalo gintis nuo 

! vikingų puldinėjimų. Vi
kingai buvo sukūrę kelis 

[prekybos punktus Daugu
vos ir Nemuno žiotyse, 
kuršių ir žemaičių žemėje, 

jpav., Apuolėje. Kalavijuo
čiams 
j kuršiai, žiemgaliai, lietga- giai palietė Latgalę, nors 
liai, žemaičiai ir lietuviai ten draudimas ne taip stro- 
(ypač lietu v n i n k a i iš piai buvo vykdomas. Visa 
Daugpilio - Latgalės sri- Latvija sukilo 1905 metais, 
ties) dažnai iš vien kovojo kaip ir Lietuva. Pirmojo 
prieš vokiškus ateivius. Y- Pasaulinio Karo metu lat-, 
patingai geri santykiai bu- viai sukūrė 37 tautinius 
vo tarp žemaičių ir žiem- šaulių dalinius, kurių eilė-! 
galių. Po pirmojo ir antro- se buvo ir daug lietuvių, 
jo žiemgalių sukilimų 13- Galop, griūvant Rusijos ir 
jo amžiaus galo, didelės Vokietijos imperijoms, su- 
minios žiemgalių persike- švito 
lė Lietuvos 
didieji Lietuvos kunigaikš- Latvijos 
čiai jiems patikėdavo net- nepriklausomybę paskelbė 
gi vadovavimą kariškiems dar 1917 metais, kaip ir 
daliniams. Pažymėt i n a, lietuvių konferencijos už- 
kad karalius Gediminas sieniuose. Nepriklausomy- 
vadino save “Lietuvių ir bės paskelbimą galutinai 

i Rusų Karalium. Žiemgalių patvirtino Tautinė Taryba 
! Didžiuoju Kunigaikščiu’’. 1918 m. lapkričio 18 d. Val- 
;Tą liudija jo rašytieji laiš- džia buvo sudaryta, ir pra- 
kai į Europą, ir jo sutartys dėta organizuoti kariški 
su Rygos miestu ir arki- daliniai. Po sunkios, nely- 
vyskupu. Dar 16-jo am- gios kovos prieš bolševikus

> dvarponiams 
engti latvius Kuršo ir 
Žiemgalos kunigaikštijos, 
iš kitos pusės, nestabdė 
latgalių bei lietuvių lenkė
jimo. neskatino tautiškojo’

• I 
Po sunkios neatlaidžios 

tautinio atgimimo kovos,! 
latvių tauta atgijo 19-me 
šimtmety ir sparčiai ren
gėsi prie nepriklausomy
bės. Latviai - kuršiai ir. 
latgaliai — dalyvavo Lie-! 
tuvos sukilimuose 1794 ir! 
1831 metais. Lietuviškos 

įsikūrus Latvijoje, spaudos uždraudimas ly-

proga politinei ne- 
gilumon, kur priklausomybei atgauti, 

tautinė taryba

__________________________________________________

nuolat darė pažangą. Poli-'; 
tinis artėjimas, pribrendo; 
1934 metais, kai buvo pasi-! 
rašyta Baltijos Valstybių; 
bendradarbiavimo sutar-j 
tis. Visapusiškas savitar
pio reikalų supratimas ir 
nuolatinis bendradarbiavi
mas nepriklausomybės at- 
steigimo kovoje , ypatin
gai , sutvirtėjo šio karo 
metu. Latviai, lietuviai ir 
estai šiandien supranta 
reikalą vieningai kovoti už 
savo tautines, politines dr 
žmoniškas teises. Jungti
nės talkos reikalą šiandien 
supranta ir plačios lietu
vių, latvių ir estų masės. 
Visų trijų tautų išeivijoje 
yra gyva mintis visiems 
trims jungtis ne tiktai 
bendrai kovai už laisvę bet 
ir bendram likimui. Daž
nai, netgi, prisimenama a- 
pie galimybę laisvųjų tau
tų susifederavimui į Jung
tines Baltijos Valstybes. 
Šią mintį ypatingai dažnai 
pabrėžia Latvijos pasiun
tinys Jung. Amerikos Val
stybėms. Dr. Alfredas Bil- 
manis, kuris netgi jau da
bar iškėlė sumanymą su
daryti bendrą Lietuvos ir 
Latvijos konsularinę at
stovybę.

I Latvių Tautos Šventės 
proga, linkime brolių tau
tai ištvermės ir pasiseki
mo kovoje už Laisvę. Dievs 
sveti Latviju. un musu 
bralisku tautu kopdarbi- 
bu! LAIC.

Act, darbininkai pnvatėse 
industrijose apdrausti.

1935 m. atsiminkime, kad 
socialė apdrauda buvo kas 
naujo. Kongresas norėjo 
išbandyti šį eksperimentą 
pirm negu pilnesnė progra
ma pasiūlyta žmonėms. A- 
part darbininkui kiti žmo
nės apsaugoti tik vieša pa
šalpa pagal Security Įsta
tymą.

Pažiūrėkime į bedarbės 
apdraudą. Pabaigoje 1944 

;m. naudos pasiekė du bili- 
i jonų dolerių. Tuom metu 
44 milijonai darbininkų už- 
jsidirbo algų kreditus pagal 
šią sistemą. 36 milijonai 
darbininkų darbuose So
čiai Security Act padengti. 
Tie darbininkai galėjo 
naudotis pašalpomis arba 
žinojo, kad galėjo naudo
tis. Kitais žodžiais, jeigu 
jis netektų darbo arba ne
galėtų dirbti, tai vistiek 
bus apdraustas.

Kuomet nedarbo apdrau
da laikinai padeda darbi
ninkui, tai senatvės ir li
kusių apdrauda parūpina 
pastovią apsaugą — se
natvėje ir darbininkui mi
rus. Visi žino kaip . sunku 
biednam žmogui senatvėje 
be'jokių pajamų. Industri
ja ir biznis nori jaunų dar
bininkų. todėl reikia ap
saugoti senesnius.

Senatvės ir likusių ap
drauda yra praktiškas iš
rišimas jų problemos. Ir 
regulariai aukodami socia
liai apdraudai, darbinin
kas įsteigia pajamas se
natvėje. ir pačiu laiku ap
saugoja savo šeimą mir
ties atsitikime. Suvirs 70 
'milijonų darbininkų jau 
' užsidirbo kreditų pagal 
'sistemą. Beveik pusė apsi
draudė. Suvirš milijonas 
žmonių — 65'l moterų ir 
'vaiku—šiandien gauna su
pirš S23.000.000. Į kitus 
į penkiolika metų suvirš 3 
’ ir pusė milijonų senų žmo
gių ir milijonas ir pusė 
vaikų ir našlių gaus mo
kesčius. FLIS.

Juo daugiau dalykų žmo
gus pats gėdisi, juo dau
giau jis gerbiamas.

G. B. Shaw.

HAS DEFENSE — Harry 
Crosby who has announccd 
new defense against the 
atomic bomb, is shown in his 
office surrounded by inven- 
tions for which Crosby Re- 
search Foundation is clcar- 
ing house. He will turu se- 
cret over to proper authori- 
ties only on condition that it 

be uscd to protect the

fizinė jėga.
Tokiais tad užsibrėžtais 

principais išėjo i gyvenimą 
The World Bill of Rights 
Association ir kviečia vi
sus demokratiniai nusista
čiusius žmones prisidėti ir 
įsirašyti.

nizaciją. Judėjimas yra’ 
grynai amerikoniškas, bet 
minėtų mažųjų tautų kili
mo amerikiečių. gelbėti tė- --aug vjjury kaip liudija ir bermontininkus, Latvi- 
vų žemes žmonėms g} v en u ■ as Žiemgalos cen- jos nepriklausomybė buvo

; laisvu ir nepriklausomu. dauf lietuviu patikrinta 1920'm. pra-i
‘ . . .. . .orotestantu, kuriems rei- džioie. kai maskoliai buvoMes negalime toliau ižo- f.. ____ , .. .x J. T m .

DevcreuxLt. Col.

į
•’POM package? meant 

i et erything . «

Vežant 567 grekų pabėgėlius iš Abisinijos į 
rytų Afriką užsidegė laivas iš kurio britų karo 
laivas išgelbsti žmones nelaimėje.

kėjo lietuviškų pamoksli- išvyti iš Latgalės. Tais pa-, 
ninku. Vėliau lietuviškas čiais metais buvo pasira-, 
elementas ten išnyko, bet šyta taikos sutartis su Ru- 
išliko Latgalėje.

Anot kaikurių latvių 
mokslininkų (pav. Olinio). ...
jei Mindaugo ir Gedimino ;lsslza<^eJ° 
laikais būtų susikūrusi; 

j viena Lietuvos - Latvijos!
valstybė, ir jei lietuvių po-j šia proga pravartu pa- 
litinė ekspansija nebūtų žymėti, kad lietuvių ka- 
nukrypusi į rytus ir pietus,' riuomenė bendradarbiavo 

į šiandien gal turėtume vie-jsu latviais kare prieš bol- 
, nalytę tautą, nes anais lai- ševikus pačioje Latvijoje, 
kais, kalbos ir būdo skirtu-'ir prieš bermontininkus 

,mai labai žymūs nebuvo. į Lietuvos žemėje. Lietuva, 
Deja, latvių tautai buvo!nors pati išteklių neturė- 

; lemta kentėti kelių šimtų dama, 1939 metais suteikė 
'metų vergiją. Kai 1561 me
lais Livonijos valdovai pa
sidavė Lietuvai, vadovau
jantieji Lietuvos sluogs- 
niai jau nebegalvojo lietu
viškai. nesivadovavo tau-

sijos Federacijine Socia
listine Sovietine Respubli
ka, kuri ‘visiems amžiams’ 

savo seniau tu
rėtų suverenumo teisių į 

; Latvijos žemę ir tautą.
i

Kuo mažiau patogumų, 
tuo mažiau reikalavimų; o 
kuo mažiau žmogus reika
lauji. tuo esi laimingesnis.

Julės Verne.’tiniais sumetimais, ir to-

X •

Latvijai trumpalaikę pas
kolą. Pirmieji bandymai 
sukurti Baltijos Vienybę 
sunkiai vyko, dėl neįverti
nimo tikrosios prasmės1 
Lietuvos kovos už Vilnių. 
Kultūrinis suartėjimas



renktadienis. Gruodžio 7, 1945

IAWRENCE, MASS.
Paprastai daug aimanuojama 

įvykstančių maišytų vedybų, 
c.- noriu pažymėti, kad trys iš 
.lės vedybos mūsų parapijoje 

buvo lietuvių. P-nas Kamila ap- 
tlveiė su J. Bukaite. V. Baubu 
.-u L. Marcinkevičiūte, ir A. Jo- 
zokas su J. Čiurlionyte. Pasta
rosios vedybos buvo suruoštus 
labai iškilmingos, nes p-lė Čiur- 
.onytė yra visiems lietuviams 
kaip profesijonalė gera: žinoma.

Mirė a. a. Kotryna Akuliony- 
tė. sulaukusi 33 metų amž. Lai- 
1 tuvės įvyko Šv. Pranciškaus 
parapijos bažnyčioje, gruodžio 
5 d. Paliko nuliūdime tėvelius ir 
tris brolius, kurie yra vedę.

Taipgi mirė a. a. Baumilienė 
i: liko palaidota gruodžio 1 d.

Juozas ir Edfth Černiauskai 
susilaukė sūnaus, kuris bus 
krikštytas gruodžio 9 d. šv. 
Pranciškaus parapijos bažny
čioje. Vardo neteko sužinoti.

Sekmadienį, gruodžio 2 d.. So
dai iet ės turėjo savo “Penny 
Sale” bėgantiems draugijos rei- 
alams. Kun. Feliksas Kensta- 
ičius. jų direktorius, palinks

mino lietuviškomis plokštelė
mis. Prie “Penny Sale” dau
giausiai prisidėjo prefekte p-lė 
S. Kazeliūnaitė.

A.

Dainavo p. Alena Novikienėl 
solo ir duetus su nauju parapi
jos vargonininku p. V. šereika.

Kariams veteranams nebuvo 
jokios įžangos ir mokesnio už 
vakarienę. Jie ir jos buvo gar
bės svečiai ir viešnios.

Vakarienė praėjo labai jau
kioje ir nuoširdžioje nuotaiko
je. Pradėta malda ir Amerikos 
himnu, o užbaigta malda ir Lie
tuvos himnu.

Negalima praleisti nepažymė
jus parapijos vakarienės komi
sijos. kuri labai nuoširdžiai ir 
sunkiai darbavosi. Tokią minią 
pavalgydinti ir aptarnauti rei
kėjo didelio pasišventimo, ypač 
šeimininkėms. Komisijoje buvo 
šie vyrai: pp. Balutis, pirmi
ninkas. Minkevičius, Versiac- 
kas, Navickas. Kakanauskas, 
Pazniokas. Aidukonis. Sasta- 
vickas. Venskus, Barauskas. 
Razulevičius ir Vitartas. Mote
rys — pp. Smilgienė, pirminin
kė, Kurienė. Vilkišienė, Kavoly- 
nienė. Jasionienė. Karnilienė, 
Navickienė ir Pazniokienė..

Patarnautojų visų vardų ne
teko sužinoti, bet ir joms pri
klauso padėka už vikrų patar
navimą.

Garbė parapijos vakarienės 
sumanytojams ir rengimo komi
sijai. Pagerbti karius vetera
nus. kurie tiek vargo pergyve
no, yra vienas gražiausių darbų.

Yra nemažai šv. Jurgio lietu
vių parapijos vyrų ir mergaičių, 
kurie tebėra karo tarnyboje. 
Bet ir jie nėra ir nebus užmiršti.

■

Motinų Arkibrolija. sekma
dienį. gruodžio 2 d.. 2 vai. po 
pietų, turėjo mėnesinį susirinki
mą.

Užprašė už mirusias nares šv. 
mišias. Gruodžio 16 d., turės 
“Santa Claus Partv”. Aušrelė.

NORWOOD, MASS.

Pagerbė Lietuvius Karius tarnyboje. 
Veteranus.

Lapkričio 25 d. Šv. Jurgio lie
tuvių parapija iškilmingai pa
gerbė lietuvius karius ir jūrei
vius veteranus, kurie jau yra 
garbingai atleisti iš karo tarny
bos. šaunia vakariene.

Vakarienėje dalyvavo apie 
300 žmonių, kurių tarpe buvo

į šie kariai ir jūreiviai veteranai: 
J. Kamila, J. Jenkevičius. J. 
Rukštalis. J. Navickas. A. Ba- 
bilas. J. Gudaitis, M. Marks, B. 
Palevičius, P. Cvilikas. B. Vasi
liauskas, P. Dulkis. Ed. Vasi
liauskas J. Survila. V. Jakas. J. 
Kudirka. V. Kudirka. P. Zene- 
vičius. K. Dargvainis. P. Walen, 
J. Lyons, B. Abromauskas. J. 
Talis, F. Chubet. J. Radzevičius, 
J. Kazlauskas. V. Stanevičius, 
A. Stanevičius. V. Grinevičius, 
P. Didikas, J. Pazniokas, V. Ra- 
simavičius. B. Rasimavičiūtė, J. 
Kavaliauskas. Gari Nielson. adv. 
V/alter Gotovitch, J. Chubet, 
Alice Chubet. B. Uždavinys. J. 
Kulišauskas. L. Smelstorius, R. 
Vitaitis, L. Smelstorienė, P. 
Gaigalas. J. Minkevičius. P. A- 
leksiūnas.

Vakarienės rengimo komisijai 
buvo žinoma, kad yra grįžę gar
bingai atleisti iš karo tarnybos 
dar ir šie kariai ir jūreiviai ir 
jte buvo kviesti į vakarienę, bet 
dėl kokių nors priežasčių nega
lėjo dalyvauti, būtent: A. Pa- 
rednia. S. Neviera, S. Alukas, 
J. Ratkevičius. N. Tvaska, Ed. 
Babilas, J. Kazakevičius, J. šir- 
vinskas. W. Dulkis, J. Kadaras, 
Ed. Kadaras. V. Grudinskas. E. 
Petraitis, J. Macelis, J. Ignata- Vargonininkų Permaina 
vikius, J. Bartkevičius. P. Balta-' 
donis, P. Maiačinskas, J. Trai- 
navičius, F. Kručas. A. Sarapas.
M. Saulenas. F. Sestavičius.

Dalyvavusieji kariai ir jūrei
viai veteranai buvo labai paten
kinti tokiu nuoširdžiu pagerbi
mu. Kaikurie jų buvo aplodis
mentais ir toastmasterio pa
kviesti kalbėti, ir jie savo kal
bose (lietuvių ir anglų kalba) 
pareiškė savo dėkingumą klebo
nui kun. S. F. Kneižiui ir ben
drai visiems ir visoms už su
ruoštą pagerbimą, už maldas ir 
laiškus, kada jie dar buvo karo 

Ypatingai dėkojo 
kurios dažnai juos 
savo laiškeliais ir

Albert R. Barker
Pirmiau — Pone Optical Co.

Kada Jums reikalingri akiniai leis
kite mums išeezaminuoti akis ir 
pritaikinti akinius. Mes padarome 

dirbtinas akis.
Room 206

Tel. 6-1944
397 M ai n St.,

V/ORCESTER. MASS.
275 Main St., Webster, Mass.
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Trylika minučių po motinos mirties infantile 
paralyžium šis kūdikis operacijos būdu buvo iš
imtas iš motinos iščios ir daktaras mano, kad jis 
nebus paliestas tos ligos ir gyvens. Kūdikis sve
ria 4 svarus ir 14 ouncių. Operacija buvo atlikta 
Rockford, III., ligoninėje.

G

Muz. Anicetui šlapeliui atsisa
kius nuo vargonininkavimo dėl 
sveikatos, vargonininko parei- ■ 
gas ėjo p. Julia Vilkišiūtė. Nuo, 
lapkričio 25 d. š. m. vargoninin
ko pareigas eina p. 
buvęs tos parapijos

Karys veteranas BenjaminasJ STOUGHTON, MASS. 
Palevičius, grįžęs garbingai at
leistas iš karo tarnybos. įstojo į! 
biznį. Jis parduoda aliejų ku-į 
rui. Jo adresas: 27 Oolah Avė.

į Linkime sėkmių 1
I
i Šiomis
(Cofsky), 
susilaukė 
dukrelė randasi 
goninėje. Sveikiname!

dienomis pp. Čyžiai 
gyv. 58 Austin St., 

dukrelės. Motina iri
Norwoodo li-|

I 
I

V. Sereika, 
vienas pir-

Gruodžio 6, 7 ir 8 dd. Šv. Jur
gio lietuvių par. bažnyčioje į-

mųjų vargonininkų. Jis yra gy-!vyks rekolekcijos. Pamokslus 
venęs Norwoode ir vedęs Nor-’kys kun Mažukna> iš
... — J 2 ~ x. — T~»___ 1 O___ — . _ ~____________ !

venęs Norwoode ir vedęs Nor-

Bernice Trazinskas, Anelė Ha- 
milton, Anasevičiūtė, Rose Ma- 
rie Pearson, Rūta Skendelytė, 
Marijona Fiske, Louise Kundro
taitė.

Daug darbo įdėjo ir komiteto 
patarėju buvo kun. Jonas Ska- 
landis. Todėl jis džiaugiasi, kad 
vakarienė buvo sėkminga ir kad 
visi nuoširdžiai prisidėjo darbu 
ir aukomis. Kun. J. Skalandis, 
baigiant vakarienės programą, 
visiems ir visoms nuoširdžiai 
padėkojo, kurie kokiu nors bū
du prisidėjo prie tos vakarienės.

Gruodžio 3 d. p. Fortūnatas 
Stripinis, gyv. 93 Clapp St., ran
dasi Mass. General ligoninėje, 
kur jam padaryta operacija. 
Metai atgal jis buvo sunkiai su
žeistas darbe.

WORCESTER, MASS.

Aušros Varly Parapija
LDS 108 kuopos susirinkimas 

įvyks sekmadienį, gruodžio 9 
d., tuojau po sumos (apie 12 
vai.), Aušros Vartų parapijos 
svetainėje.

Visi LDS nariai ir “Darbinin
ko” skaitytojai būtinai ateikite 
į susirinkimą. Mes turime iš
rinkti valdybą ateinantiems me
tams. Taipgi bus proga užsimo
kėti už prenumeratą. Yra daug 
svarbių reikalų apsvarstymui.

Spauda yra galingiausias gin
klas pasaulyj, ypač katalikiška. 
Todėl mes turime platinti savo 
qrganą “Darbininką”, kad jis 
lankytų kiekvieno lietuvio na
mus.

Be to, jau bus sugrįžęs atsto
vas iš Amerikos Lietuvių Kon
greso, tai turėsime progą iš
klausyti svarbių žinių.

Valdyba tikisi, kad visi nariai

Gruodžio 1 d. pp. Jonas ir A- 
lena Valentukevičiai, gyv. 84 
Water St., paaukojo SI00.00 
Jėzaus Nukryžiuotojo Vienuo
lyno Sesutėms. Tikimės, kad at
siras ir daugiau Stoughtoniečių, SUpras šio susirinkimo svarbu

mą. ir ne tik patys ateis, bet pa
kalbins ir atsives kitus įrašyti 

mūsų LDS organizaciją.
Juozas Glavirkas,

! Kiek laiko atgal Nekalto Pra- 
Isidėjimo par. bažnyčioje įvyko 
misijos lietuviams. Lietuviai y- 
ra dėkingi svečiams kunigams: 
A. Baltrušiūnui iš Cambridge, 
J. Petrauskui ir J. švagždžiui 
iš Brockton už gražius pamoks
lus ir dvasinį patarnavimą. 
Taipgi dėkoja tos parapijos vi
karui — lietuvių klebonui kun. 
J. Skalandžiui už pakvietimą 
svečių kunigų, ir tos parapijos 
klebonui kun. William Gunn už 
leidimą suruošti misijas ir jasPpr "IR npvsrcrn. . ickiiukj. suruobii ir

nininkavn _  buvo bimvie X'pwMananapoIio- Visiems £era Pr°- užbaigiant pasakytą pamoksląb yj j ga pasinaudoti Dievo malonė- i liet i pa_T;ma
Jersey valstybėje, p. V. šerei-| = ir netinių Pagyrimą.

Sodalietėms. 
aplankydavo 
dovanėlėmis. r I 

Iš šv. Jurgio lietuvių parapi
jos yra žuvę keturi kariai. Kleb. 
kun. S. P. Kneižiui vadovaujant,! 
už žuvusiųjų vėles sukalbėta' 
poteriai, o jų tėveliams ir arti- 

' miesiems pareikšta gilios užuo
jautos.

Iš civilių pasaulionių sveikini
mo kalbas pasakė adv. Benja
minas Sykes ir A. F. Kneižys. 
Taipgi labai nuoširdžiai sveiki
no visus veteranus toastmaste- 
ris kleb. kun. S. P. Kneižis.

Vakarienės rengimo komisijos 
vardu kalbėjo tos komisijos pir-

I

kurie prisidės aukomis palaiky
mui Lietuvių Katalikų įstaigos.

i

mis. 
ka yra buvęs “Darbininko” ad
ministratorium. ! p '

Sveikinam p. V. Sereiką su- kĮefo j 
grįžusį į Norwoodą ir linkime Kneižius 
jam geriausių sėkmių!

Sekmadienį, gruodžio 2 d. pas 
kun. S. P. Kneižį ir pp.

------- s lankėsi jų sesutė p.
Teklė Mitchell iš Nashua ir gi- 

Sekmadienį. gruodžio 9 d. mū- minaičiai pp. Staniulis ir A. Ma
su parapijoj įvyks Federacijos nikas iš Hartford, Conn. Pasta- 
apskričio suvažiavimas parapi- rasis neseniai tapo garbingai 
jos svetainėje. J

i

I
I
Į

Lapkričio 24 d. Švč. Marijos ' 
parapijos bažnyčioje, Barrows- 
ville, priėmė Moterystės Sakra
mentą p. Vitas Grudinskas, gyv. 
20 St. James Avė., su p. Chris- 
tine Sousa iš Morton, Mass. 
Sveikiname ir linkime laimingo 
vedybinio gyvenimo!

Lapkričio 26 d. mirė Korneli
ja Uždavinienė, gyv*. Pond Avė. 
Palaidota iš Šv. Jurgio lietuvių I

atleistas iš karo tarnybos. Jis 
buvo Europoje ir dalyvavo viso
se didesniose kautynėse. Dėkų 
Dievui, grižo sveikas pas savo 
tėvelius.

mininkas p. H. Balutis, o šeimi- par. bažnyčios Highland kapuo-i 
se trečiadienį, lapkričio 28 d. jIninkių vardu p. Smilgienė.

W. J. Chishohn
GRABORIUS

“Asmeniškas Patarnavimai”

331 Smith Stn
PROVIDENCE, R. I.

Telephone:
Ofiso: Dexter 1952

Namų: PI. 6288

VYRAI, PADARYKITE SUPRIZĄ!
Neužilgo jau ateina ir visų laukiamos Kalėdos! Vyrai galvoja, ką 

čia nupirkus savo mylimai žmonai Kalėdų dovanų? Nėra abejonės, 
kad gražiausia, daugiausiai priimtina ir pageidaujama yra Kalėdų 
dovana, tai — I. J. Fox elegantiški kailiniai! Tai-gi, mes siūlome vy
rams ir suteikti tą pageidaujamą dovaną. Štai kaip reikia padaryti:

Atsilankykite į I. J. Fox krautuvę, pasikalbėti su mūsų krautu
vės lietuviu atstovu BERNARDU KORAIČIU, kuris patars kokius 
kailinius žmonai nupirkti, išrinks kailinių sizą ir pritaikins pagal jo
sios figūros. P-nas B. Koraitis yra kailinių expertas, taigi jis gali 
tinkamai kailinius išrinkti ir pritaikinti ir be asmens.

Taigi, nelaukite nieko, ateikite į mūsų krautuvę ir nupirkite Ka- 
lėdų dovanų savo mylimai žmonai ar savo sužieduotinei elegantiškus 
kailinius, kurie bus geriausiai įvertinti negu kitokie dalykai.

Per B. Koraitį pirkdami sutaupysite 10% nuolaidos.

»
i?.

411 WA$HINGTON STREET
BOSTON, MASS.

Misijų apvainikavimui kiek 
vėliau įvyko antra metinė lietu
vių vakarienė Švč. Marijos mo
kyklos salėje, kurią lietuviai iš
puošė tautinėmis spalvomis. 
Scenoje plevėsavo Amerikos ir 
Lietuvos vėliavos. Prie garbės 
stalo sėdėjo klebonas kun. Wil- 
liam Gunn, abu vikarai ir tos 
parapijos draugijų pirmininkai. 
Vakarienė pradėta malda ir A- 
merikos himnu, o užbaigta Lie
tuvos himnu.

Lietuvės šeimininkės ir pa
tarnautojos pavaišino visus lie
tuviškais valgiais: dešromis, 
kopūstais, ausukėmis, kalaku
tiena ir kitokiais skanumynais.

Toastmasteriu buvo p. Alfon
sas Adams, Lietuvių Piliečių 
klubo pirmininkas. Kalbėjo 
kleb. kun. William Gunn, abu 
vikarai, draugijų pirmininkai ir 
svečias iš Norvvoodo, p. A. F. 
Kneižys. Muzikalę programą, 
vadovybėje dainininkės p. Apa- 
lonijos Savickienės, išpildė: a- 
kordionu solo p. Sheeley Krona, 
pianu duetą — pp. Marijona 
Quill ir Irena Vizstoskaitė. Dai
nininkė p. Apalonija Savickienė 

' sudainavo keletą liaudies daine
lių.

Pažymėtina, kad vakarienėje 
dalyvavo ne tik lietuviai, bet 
buvo airių, portugalų, italų ir 
kitų tautybių. Buvo svečių ir 
viešnių iš Brockton, Norwood, 
So. Boston ir kitų kolonijų. Vi- 

[si buvo labai patenkinti prog
rama ir lietuviškais valgiais.

Vakarienės rengimo komitete 
buvo šie ir šios: pp. Alena Va- 
lentukevičienė, Irena (Tirelytė) 
Reilley, Tirelienė, Kasperienė, 
Goodman, Anasevičienė, Tamu- 
levičienė, Mahoney, Marijona 
Martinas, Sheehan, Simanavi. 
čienė, Žvirblis, Kašėta. Patar
nautojos: pp. Virginija Kaspe- 

raitė, Marijona Kundrotaitė,

Gruodžio 7 d., 8 vai. vakare, 1 
miesto salėje įvyks Skautų kon- 
testas. Nekalto Prasidėjimo pa
rapijos skautai yra pasiruošę 
stoti į kontestą su Norwoodo ir 
Cantono skautais.

i
Pereitais metais Katalikų 

Skautų troop 16 laimėjo 3 rib- 
bins. Šį metą tikisi daugiau lai
mėti. Trupėje yra 10 lietuvių 
skautų. Kun. Jonas Skalandis 
jau antri metai kaip sėkmingai 
vadovauja ne tik berniukams 
skautams, bet ir mergaitėms, 
kurių yra 75.

I ’ I-------------- I
Lapkričio 25 d. p. Bernardas 

Miškinis, gyv. 185 Perry St., 
apsivedė su p. Evelyn Barnard 
iš Evansville, Ind. Kleb. kun. 
Wm. W. Gunn suteikė Moterys-: 
tės Sakramentą.

Tą pačią dieną tapo pakrikš
tytas Pranas Edvardas, sūnus Kaina — 
Prano ir Juozapinos (Sakalai- Ghilleįert Lannoy In 
kaitės) Viltrakių. Krikšto tė- Me<jieval Lithuania 
vais buvo pp. Juozas Lukow ir p Knmas
Marijona Wallace. Rap. Raina________________S1 00

i

Skaityk ir Platink 
“ŽVAIGŽDĘ” 

Jėzaus Širdies religinio 
atgimimo laikraštį! 

“ŽVAIGŽDĖ” 
rimčiausias ir turiningiau
sias mėnesinis laikraštis!

Metams tik $1.00! .
Adresas: 

‘Žvaigždės’ Administracija 
488 E. Seventh St., 

So. Boston 27, Mass.

Skaitykite Informacijos 
Centro Leidinius!

Lithuania’s Fight for 
Freedom 

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

Prevent TB

ChrisftMS Seok

Lithuania In A Twin 
Teutonic Clutch 
a collective work

Kaina —---------------
Užsisakykite:

Lithuanian American Informa- 
tion Center^33 Broadicay, 

New York 7, N. Y.

II I I
SI.00

DABAR PAS JUSU KRAUTUVININKUS ,

Imkite 6 butelius, Šiandien!
Authorized Bottler: Pepsi-Cola Bottling Co. of Boston, 

1380 Soldiers Field Rd.. Tel. Algonauin 2400

J

MŪSŲ
TIESIOGINIS MORTGYČIŲ 

SUMAŽINIMO PLANAS
Tai yra paprastas, sumažinta kaina namams 

panaujinimo planas.mortgyčių
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.

T.1"Md! 11 ’ M M ’ 
COOPERATIVE BANK
A i

430 I1OABWAT • IOUTH lOHON
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B VIETINES ŽINIOSį
*

ŽINUTES
AUKOS. Panelė Antanina Ma- 

jauskaitė aukavo mokyklų fon- 
dan $100. Rugp. mėnesį ji auka
vo $5. Šiam fondui. 1920 m., tam 
pačiam fondui ji paklojo $50.

DAKTARAI

Reiškia, ji penktas asmuo dau
giausiai mokyklų fondan yra 
paaukavusi. Mes visi parapijie
čiai nuoširdžiai melsimės, kad 
Dievas jai atlygintų šimterio
pai. Vincentas Vosylius aukojo 
mokyklų fondan $5. Pirmiau y- 
ra aukavęs $10. Buvęs choris
tas, vytis ir kareivis Albertas 
Čiurlionis $10. Dievui padėka. 
Ačiū.

Heros why EVERYONE 
mušt back 

America’s Great 
Victory Loan !

PADĖKA

Šou 4476

Dr.Joseph F. Antanėlis
OPTOMETRISTAS

šeštadieniais Nuo 2 iki 8-tal.

515 E. Broadway
So. Boston, Mass.

Ofiso Valandos išskyrus 
Trečiadieniais ir Penktadieniais 

Vakarais Nuo 7 Iki 9-tai

TeL ŠOU 2805

Dr.J. L Pasakomis
DR. AMELIA E. RODO

OPTOMETRISTAI
447 Broadway

So. Boston, Mass.
OFISO VALANDOS: —

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

Nuo 9 ryto iki 7 vai. vakare

TeL TROwbridge 6330

J. Repshis, M. D.
(REPŠYS)

Lietuvis Gydytojas 
278 HARVARD STREET

Kampas Inman arti Centrai Sq.
CAMBRIDGE, MASS.

Ofiso Valandos 2—4 ir 6—8.

GAILESTINGAS JUOZAS.— 
Juozas Kasparas, graborius, di
džiai pasigailėjo mūsų parapijos 
Seserų mokytojų kolektuojan- 
čių prie bažnyčios durų jų pra
gyvenimui. Jis mano, kad Ame
rikiečiams mokytojams, kad ir 
vienuoliams rinkti aukas savo 
pragyvenimui yra per sunkus 
darbas. Todėl gailestingas Juo
zas, beveik viens pats, padarė 
laimėjimų, suruošė šokius gruo
džio 1 d. ir sukėlė Seselių užlai
kymo fondui $500^ Bet pareiš
kia, kad Seselės bent per du 
mėnesiu nerinktų aukų prie 
bažnyčios durų.

Reikia atsimaldauti žymiai 
pasitarnavusio Juozo ir leisti 
Seselėms, prieš Kalėdas, priim
ti aukų jų reikalams, nes visi 
kunigai ir žmonės nori Seselėms 
suteikti Kalėdinę dovaną. Sese
lės turėtų progos atsikvėpti sau
sio ir vasario mėnesiais, nerink- 
damos aukų. O gruod. 16 d., ga
lėtų būti Seselių Kalėdų dova
noms priimti sekmadienis.

t;

/
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ĮVAIRŪS SKELBIMAI

A J. NAMAKSY
REAL ESTATE i INSURANCE

414 W. Broadway
South Boston, Mass.

Offlce Tel. So. Boston 0948

Res. 37 Oriole Street
West Roxbury, Mass.

TeL Parkway 1233-W

Įkučiams ir jų tėveliams už pla-j 
1 tinimą ir pardavinėjimą įžangos 
ir leidimo tikietų. Pagaliams, 
dėkojame visiems, kurie atsi
lankė į šiuos šokius, nes jų at-!

įvairūs skelbimai

Here are the facts. Over 
300,000 vounded need our 
help. Fighting men over- 
seas mušt be brought home. 
Families of men lošt mušt 
be cared for. We owe it to 
them all to go all out in 
America’s Great Victory 
Loan. For their good, buy 
extra Victory Bonds nou:. 
Let’s be sure that American 
boys and girls get the very 
best care in the world.

POR PEACE 
AND PROSmRITY

Sekmadienį, gruodžio mėn. 2 
d., So. Bostono Šv. Petro para
pijos salėje (prie bažnyčios) į- 
vyko parengimas mūsų vienuo
lijos naudai, per kurį aukomis ir 

i iš bazaro buvo gauta 8393.00. 
Labai širdingai dėkojame vi
siems prie šio parengimo prisi- 
dėjusiems ir aukojusiems.

Pirmiausia mūsų karšta padė
ka priklauso kunigams: Šv. 
Petro parapijos klebonui kun. 
P. Virmauskui už salę ir mora
linę paramą, tariant atidarymo 
žodį, kun. Dr. K. Urbonavičiui 

' už gražią kalbą ir auką, kun. 
! Abračinskui už programos pra- 
vedimą ir kun. J. Dambrauskui. 
MIC., Marianapolio Kolegijos 
profesoriui, už atvykimą ir la-( 
bai nuoširdžią užuojautą vie
nuolijai bei seselėms tremti
nėms, pareikštą ugningoje kal
boje.

Netikėtumą mums padarė p. jeno-va^
O. Ivaškienė su savo jauname- Į)ari)ininko ofisą, 366 W. Broad- 
čių šokėjų grupe, palinksminę way. gouth Moston, Mass. 
šio parengimo svečius šokiais 
ir deklamacijomis. Nuoširdžiai 
dėkojame už tai p. O. Ivaškie- 
nei. jos sūnui akomponiatoriui 
ir šios grupės 
žiesiems mūsų draugams.

Ypatingai didelį dėkingumą 
jaučiame šio parengimo suma
nytojai ir rengėjai p. A. Majau- 
skaitei ir jos talkininkėms p. 
Karčiauskienei, p. Brazauskie
nei ir kitoms.

Nuoširdžios padėkos jausmus 
drauge su maldavimu duosniai 
atlyginti visiems šio parengimo 

. rengėjams, aukotojams ir daly- 
■ viams siusime Aukščiausiajam 
mūsų 
kalto

i

maruos šventė, šeštadied Sugrįžo Iš Tarnybos 
nį yra Panos Marijos Nekalto' _________
Prasidėjimo šventė. Tai nepa-Į Šiomis dienomis sugrįžo gar- 
prastai gera proga yra pasi- bingai paliuosuotas iš karo tar- 
melsti už Lietuvos ir jos žmonių nybos Albertas Čiurlionis, gyv. 
išlaisvinimą.

* J
Tą kilnią Marijos šventę kata

likams ir jų vaikams yra parei
ga išklausyti šv. mišių, pasi
melsti ir prisilaikyti nuo sun
kaus darbo, jei galima.

tuo, 1 „ _ x
Št. Petro parapijos bažnyčioje savo gimtadienio dienai.

Maisto rinkimas Europos ir 
Azijos pavargėliams prasidės 
sekmadienį, gruodžio 9 d. Baig
sis gruod. 16 d. Renkama tik 
konservuotą valgį (Canned 
Foods). Per minimą savaitę rei
kia sunešti minimą maistą Šv. 
Petro parapijos bažnytinėn sa-i 
lėn West 5th St.

Parapijos maisto rinkimo ko
mitetas praneš kiek maisto su
rinko Bendram Amerikos Lietu
vių Fondo Komitetui. Pastara
sis išreikalaus iš Catholic War 
Service Komiteto reikiamų val
gių reikalingiems lietuviams.

■1615 Columbia Rd., So. Boston, 
Mass. Tėveliai Julius ir Karoli
na ir sesutė Veronika Čiurlio
niai. o ypač jo mylima žmona 
Sofija, labai nudžiugo. Džiaugs
mas namiškiams dar padidėjo 
tuo, kad jis parvyko kaip tik 

... ---- o--------------- ------- , kuri
sv. mišios bus laikomos sekan- prabėgo lapkričio 29 d. š. m. 
čiomis valandomis: 5, 6, 7. 8 ir 
9 vai. Vakare 7:30 vai. įvyks So- 
dalicijos rekolekcijų baiga ir 
naujų narių priėmimo pamal
dos.

II
I

Albertas ištarnavo karo tar- 
nvboje du metu ir 9 mėnesius.: 
Per 19 mėnesių buvo vokiečių; 
fronte nuo Afrikos ligi Europos 
širdies. Parvykęs į namus tuo-

----  jaus patikrino savo buvusį dar- 
Sekm., gruod. 9 d., 10 vai. ry- bo stovį ir jį gavo vėl tą patį, 

te šv. mišios bus atnašaujamos būtent, General Motors Co.. 
Šv. Vardo draugijos gerovei. Ir Lynn. Mass.
tos draugijos bendra šv. Komu- Veteranas Albertas, sužinojęs 
nija. 2.30 vai. p. p., naujų narių apje parapjjos naują mokyklą.
priėmimo pamaldos.

Nuoširdžiai Dėkoja

Z

Pristatome Vyną, Alų ir Toniką |
Mes turime 11-kos rūšių alaus, įvairių vynų ir tonikų. Šiuos į 
gėrimus pristatome į namus: vestuvėms, krikštynoms, pa- jį 

rems ir piknikams. Skubus patarnavimas, šaukite:

220 E St., TeL ŠOU 3141, So. Boston, Mass. į

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

Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims yra

SOUTH BOSTON CAFE
VINCAS BALUKONIS, 

Savininkas

t

Reikalingas Bartenderis
L STREET TAVERN tuojaut * į ' J

silankymas padarė šokius taip reikalingas jaunas geras barten-
sėkmingus.

Jėzaus N ukryžiuotojo Seselės.
deris. Pageidaujama, kad būtų 

. tarnavęs US armijoje ar laivy
ne. Darbas ant visados, alga di
delė, darbo sąlygos geros. Pa-

Renikite tuos profesio- geidaujama unistas, bet gali at- 
nalus ir biznierius, kurie l sišaukti ir neunistas, mes prira- 
savo skelbimais r e m i a i ” 
“Darbininką”.

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

Laiškas Iš Argentinos
"Darbininko” adresu yra atė

jęs laiškas — Mr. Kazys Žibiką. 
Prašome atsiimti.

Reikalinga Mergina
Dirbti ofise kaip stenografė ir 

knygvedė. Patyrimas nereika
lingas, bile tik baigus high 

ischool’ę. Darbas ant visados ir 
Atsišaukite raštu į

šysime prie unijos. Norintieji 
! gauti gerą ir pastovų darbą, 
įtuojau asmeniai kreipkitės pas 
j L STREET TAVERN manage- 
įrių, James Strigūną, L ir 8th 
! St., So. Boston, Mass.
Į------------------------------------------

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

per stogą ir langus?
Kartais maža skylelė stoge ar- 

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

(JBG.)

nariams — ma-

vienuolijos Globėjos Ne- 
Prasidėjimo šventėje.

N. Pr. Švč. P. Marijos 
Seserys.

Putnam. Conn.

r PRANEŠIMAS
DUODU ŽINOTI,

kad turiu kukovinių su stacijų; 
kryžiuku rožančių po SI.00. Su! 
paprastais kryželiais po 50c., ■ 
knyga “Sveikata Ligoniams’’ — 
$1.00: Sapnų knyga 254 pusią-i 
pių 50c.: Sravizolas juokų kny
ga 174 pusi. 40c.: surinktos dai- 

:nos 124 pusi. 35c., Deklamacijos 
ir Dainos 76 pusi.. 25c.; Paslap
tis kazyrų lošimo 20c., Laivė* 
ir Planetos 20c. Kas pirks už 
81.00. gaus už 81.50, kas pirksi 
už 82.00 .gaus 83.00 vertės kny-| 
gų.

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

I
Massachusetts. i

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

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

Jonas Petruškevičius,
324 W. 3rd St., So. Boston.

(27-30-4)

I
Parsiduoda—Dorchestery

i 3-jų šeimynų namas— $6500. 
3-jų šeimynų namas— $6700. 

;3-jų šeimynų namas— $7400. 
2-jų šeimynų namas— $4000. 

j A. M. JOHNSON & SON
Real Estate <& insurance 

1453 Dorchester Avė., 
Dorchester, Mass. 

Tel. Col. 1020..1

Širdingas Ačiū

258

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

giai patarnauja.
South Boston, Mass.

?

Vest Broadway,
— ....-------- — .... - - - - - -

Take Years From Your 
Looks.

Face looks younger 
when framed in the 

soft appealing 
Permanent Wave.

Tel. ŠOU 4645

A BEAUTY GIFT 
SHOP

IS ADDED TO

CASPER'S
Beauly Sabu

738 E. Broadway,
South Boston, Mass.

jos palaikymui ’ aukojo $10.00. 
; Malonu pažymėti, kad pp. 
Čiurlioniai yra ilgamečiai ‘‘Dar
bininko’ 'skaitytojai ir rėmėjai. 

Tėveliai ir namiškiai sveikin
dami Albertą dalinasi džiaugs- 
mu -r su savo visais pažįstamais

Putnam. . . . _ . 1 _---------------- RfJtp

Visiems, kurie sekmadienį, 
gruodžio 2 d., dalyvavo Nekalto 
Prasidėjimo Seselių iš 1 „ , ..." ir giminėmis.Conn., parengime, kuris įvyko 
Šv. Petro par. salėje, So. Bosto
ne, nuoširdžiausiai dėkojame.

Ypatingai dėkojame p.p. — 
Baltrušiūnienei. Baro! i e n e i.
Marksienei. Siaurienei.
lauskaitei. Leščinskienei.
zauskienei, J. Gudaitei

Parengimas pasisekė 
lems tuomi suteikiama 
užuojauta jų darbuose 
medžiaginė parama.

Lankėsi
» 3 d.

I

So. Boston Furniture Co.Paieškojimai
ANTANAS JURGELEVIČIUS 

paieško motinos brolio, savo dė
dės Antano Jokubausko kilusio 
iš Varnių valse., Telšių apskr., 
gyvenančio Salėm, Mass. Jeigu 
kas iš ten gyvenančių lietuvių 
žinotų prašomi jam pranešti ir į 
atsišaukti dėl platesnių infor
macijų šiuomi adresu: 

Pr. Narvydas, 
542 Lorimer Str., 

Brooklyn 11, N. Y.

Visokį baldai, lovos, matrasai 
ir vaikams pilnas 

pasirinkimas.
380% West Broaduay,

Tel. ŠOU 2758
Jūsų kreditas geras. 
Pristatymas skubus.

Šeštadienį, gruodžio 1 d.. Mu- 
nicipal salėje, South Bostone. į- 

jvyko gražūs šokiai Jėzaus Nu- 
: kryžiuotojo Seselių naudai. Nuo 
šių šokių mums seselėms gryno 
pelno liko S500. Mes visos Jė
zaus Nukryžiuotojo seselės no
rime išreikšti širdingiausią ačiū 
visiems, kurie prisidėjo kaip: 
nors šių šokių pasekme.

Pirmiausia norime dėkoti Šv. 
Petro parapijos kunigams: kle
bonui kun. Pr. Virmauskiui, 
kun. Dr. K. Urbonavičiui, kun.' 
Al. Abračinskui ir kun. Saulė- 
nui už jų brangią pagalbą ir pa-Į 
tarimus. Norime ypatingai pa-! 
dėkoti šokių komisijos pirmi-j 
ninkui. p. Juozui Kasperui. ku-| 
ris turi graborystės įstaigą, 187* 
Dorchester St.. už jo uolų ir Į 
darbštų šokių vedimą. Ačiū la-j 
bai visiems p. Kaspero pagelbi-l 
ninkams-ėms, kurie sunkia: dar-! 
bavosi, bet kurių visų vardų ne-! 
turime ir dėlto negalime asme-Į 
niškai padėkoti.

Ačiū p. Ašmenskui, Lithua-! 
nian Furniture Co. vedėjui, už 
paa ūkavimą gražios stalo lem
pos dėl “door prize ”. Taipgi no-, 
rime ištarti ačiū visiems Šv. Į 
Petro parapijos mokyklos vai-j

I

i

I
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APKALKITE NAMUS 
BINGELIAIS — 

NEREIKĖS JŲ MALIAVOTI 
Dėl platesnių informacijų 

pašaukite
H. S. TITELBAUM

Tilo RoofingCo., Ine.
District Managerį

1576 BLUE H1LL AVĖ., 
MATTAPAN, MASS.
Tel. Blue Hills 8400

MUZIKA
Norintieji išmokti muzikos, išla

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

Three Arts Studio
430 Boylston St., 

Boston, Mass.
Tel. KENmore 3571

Pirmadienį. gruodžios 
‘‘Darbininko’’ redakcijoj lankė
si jūreivis - veteranas Jonas 
Ančiukatiis, kuris grįžęs iš Pa
eiti ko buvo garbingai atleistas

Saka- 
Bra- 

k.
ir Sese- lapkričio 29 d.
maloni Veteranas Jonas Ančiukaitis 

ir kukli išbuvo Jung. Valstybių Laivyno 
j tarnyboje 8 metus. Grįžo pas 

Ant. Majauskaitč, 'savo tėvelį, gyv. 133 Emerson
M. Karčiauskienė. St.

----------------------------------- , ------------------------------------------ ,.

-

ir

|

i
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GRABOR1AI

Victory Banguet
Rengia Stepono Darius Postas =317 A. L.,

Nedelioj.Gruodžio-Dec. 9, 1945
DAHLGREN HALU

E & Silver Sts., So. Boston, Mass.
PRADŽIA PENKTĄ VALANDĄ PO PIETį

Nuoširdžiai kviečia visus atsilankyti, nes bus 
Turkey Dinner. Past Commander deda visas pa
stangas, kad būtų visi užganėdinti.

Su pagarba kviečia visus,
KOMITETAS

Steponas Darius Post ±5317.
I

i
i

Res. Šou 3729 Šou 4618

Lithuanian Furniture Co.
M0VERS — 
Insured and

Bonded
Local &. Long 

Distance 
Moving

336 - 328 W. Broadvvay
So. Boston, Mass.

I

S. Barasevičius ir Sūnus
MOTERIS PAGELBININKB 

Lietuvių Graborius ir 
Balsamuotojas

Turi Notaro Teise*

254 W. Broadway
SO. BOSTON, MASS. 

Tel. SOUth Boston 2590 
Sūnaus gyvenamoji vieta — 

838 Dorchester Avė. 
Tel. COLumbia 2537

i.

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS ŠVČ.
Pirmininkė — Eva Marksienė,

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

Vlce-Pirmininkė — B. GailIūnlenS,
8 Winfield St., So. Boston, Mass 

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

Fin. Rašt. — B. Cunienė,
29 Gould St., W. Roxbury, Mass. 

Tel. Park-vay—1864-W.
iždininkė — Ona Stanhillūtė.

177 West 7th St., So. Boston. Mass 
Tvarkdarė — Ona Mizglrdienė.

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

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

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

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolų raStmizucę.

i

ŠV JONO EV. BL. PAŠALPINC8
DRAUGIJOS VALDYBA

Pirmininkas — Juozas Svagždys,
601 6*h St.. So. Boston. Mass.

Vice-Pirminlnkas — Pranas Tulelkis
702 E. 5th St.. So. Boston, Mass.

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

Fin Rašt. — Aleksandras Ivaška,
440 E. Slxtb. St., So. Boston, Mass. 

Iždininkas- -Stasys K. Criganavičius
695 E. Seventh St., So. Boston. Mass

Maršalka — Jonas Zaikis,
787 E. Brcad-.vay. So. Boston, Mass

Draugija laiko susirinkimus kas tre 
čią sekmadienį kiekvieno mėnesio 
2 vai. po pietų. ParaDljos salė; 
492 E. 7tč SL, So. Boston. Mm

CASPER
FUNERAL HOME
187 Dorchester Street 

South Boston, Mase. 

Joseph W. Casper 
(KASPERAS) 

Laidotuvių Direktorius Ir 
Balsamuotojas 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas Dieną Ir Naktį 

Koplyčia Šermenims Dykai 
Tel. 80U Boston 1437 

ŠOU Boston 3960

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 East Broadway
SOUTH BOSTON. MASS.

O. A. Zaletskas, F. E. Žale teki 
Graboriai Ir Balsamuotojal

Patarnavimas dieną, ir naktį 
Koplyčia šermenims dykai 

NOTARY PUBLIC 
Tel. 8OU Boston 0815 

80 U Boston 2609



DARBININKASPenktadienis. Cruodž.o 7, 1945

WATERBURY, COHN.

NEW HAVEN, CONN

IŽ

RYTINIU 
VALSTYBIŲ ŽINIOS

’si labai maloniai buvo pavai- 
! sinti skania vakariene, maloniu 
1 patarnavimu ir dideliu draugiš- 
, kurnu.

Pavakarieniavus. A.L.T. vie- 
1 tinio skyriaus pirmininkas p. 
M. Vokietaitis padarė praneši
mą iš vakaro, kuris buvo su
rengtas lapkričio 18. Paaiškėjo, 
kad aukų surinkta Kongresui iš 
mūsų kolonijos $70.00. Kilo 
mintis, kad iš mūsų kolonijos 
išrinkti dar vieną atstovą — ir 
sudaryti skaitlinę atstovų 3. Vi
siems sutikus tapo jierstatyta 
p-nia Agnietė Vokietaitienė da
lyvauti Kongrese. Kalbas pasa
kė vakaro garbės svečiai: kun. 
E. Gradeckas. kun. K. Paredna. 
p.p. O. Alf. V. Norkūnas. V. Kra
paitis. A. Vokietaitienė. V. Alk
sninis. M. Jokubaitė. Gailiunie- 
nė. Visi savo kalbose pareiškė 
savo troškimą matyli savo gim
tinę bei bočių žemelę Lietuvį 
laisvą ir nepriklausomą, ir jos 
žmones ištremime sušelptus ir 

: sugrąžintus į savo gimtą šalį, 
kada Lietuva atgaus savo ne- 

; priklausomybę.
Palinkėta atstovams kun. E. 

jGradeckui. ponioms Gailiūnienei 
Į ir Vokietaitienei laimingos ke
lionės. Vakaras užbaigtas jau- 

Jaukios Išleistuves Atsto- kjoj atmosferoj.
vų | Kongresą. į ________

Lapkričio 25 d., pasidarbavi-1 Padėkos Dienoje viešpatavo; 
mu mūsų veikėjų ponių Onos j didelis džiaugsmas mūsų kolo-< 
Alf ir Agnietės Vokietaitienes.inijos gerų lietuvių ir veikėjų. ■ 
įvvko Šaunios l1* ionkinc islpic-'-.-. ■Vzxi-Vri_ I
tuvės atstovams bei atstovėms, 
kurios vyko į Amerikos Lietu
vių Kongresą. Chicagoje. Pobū
vis įvyko Sea Cliff Inn. kur vi-

SVARBUS SUSIRINKIMAS
Gruodžio 7 d. (penktadieny). 

8 vai. vakare, choro kambaryje 
įvyks nepaprastai svarbus Fe
deracijos 22-jo skyriaus ir Lie
tuvių šalpos 2-jo skyriaus bei 
Tėvų Savųjų draugijos susirin
kimai. Lietuvių Visuotinojo 
Kongreso atstovai, kun. J. Va- 
lantiejus. Morta Zailskienė ir A. 
J. Aleksis išduos savo įdomius 
raportus. Taip pat bus renkama 
1946 m. valdyba. Malonu yra 
pažymėti, kad nuo Fed. sky
riaus. katalikiškų draugijų, kun. 
J. Valantiejavs ir kitų pavienių 
asmenų L. Kongrese tremtinių 
dėliai buvo įteikta $400.00. 
Taip pat nuo vietinės L. Tary
bos $250.00. $250.00. Iš Water- 
burv Kongrese dalyvavo 8 at
stovai. Į Tarybos Centralinę 
valdybą iširnkta A. J. Aleksis ir 
Elena Devenienė. Į šį Įdomų su
sirinkimą yra nuoširdžiai kvie
čiami atsilankyti visų trijų gru
pių atstovai ir nariai. Tad iki 
malonaus pasimatymo. Aidas.

8
rikos Lietuvių Šalpos Fondui < T 
nuo karo nukentėjusių lietuvi i. 
Vienas vajus padarytas dėl UT’- 
RRA, kurs irgi karo nukentė
jusius šelpia. Knygų BALF’ui 
pasiųsta 5 dėžės — 325 svarai. 
Daugiausia maldaknygių. Mal
daknygių pasiųsta 465, kitų į- 
vairaus turinio skaitymui kata
likiškų knygų ir brošiūrų 1560. 
Bendrai imant knygų, rožančių 
etc. vertė išnešė arti tūkstančio 
dolerių ($1.000.00).

Seserims Kazimierietėms 
Vajus

1931 m. Seselės Kazimieriete 
pirko ūkį Newtown. Pa. netoli 
Philadelphia, Pa. ir atidarė-mer- 
ga:tėm.s aukštesnę mokykla. 
Mokslo ir auklėjimo žvilgsniais 
mokykla labai aukštai stovi. 
Pennsylvanijos valstybės ar>- 
švietos komisijos pripažinta ir 
užtvirtinta kaipo pirmos rūšies 
(first class) aukštesnė mokyk
la. Mokinių turi mažai. Mat pa
talpos )>ermažos — nėra vietos. 
Yra būtinas reikalas patalpas 
didinti. Seselės kreipėsi prie 
Phila. diecezijos arkivyskupo 
Kardinolo, prašydamos leidimo 
Phila. diecezijoje lietuviškose 
parapijose padaryti rinkliavą 
padidinimui mokyklos ir staty
bai naujos koplyčios. Kardino
las joms leidimą davė visose 
lietuviškose parapijose tam rei
kalui rinkliavas daryti.

mūsų kolo- 
: I11JVV2O 4 xrrruu*i4 IK Veikėjų, 

ir jaukios išleis- p.p. Vlado ir Gertrūdos Norkū
nų namuose, nes sugrįžo jųjų 

jauniausias sūnus Juozas iš ka- 
;ro tarnybos po keturių metų, 
dalj'vavęs kautynėse Indijoj — 
Burmoje ir Kinijoj. Ačiū Die
vui, sugrįžo sveikas ir labai ge
rai atrodo. Tėveliai ir visa šei
ma yra Dievui dėkingi už su
grąžinimą sūnaus ir brolio lai
mingai atgal.

Antras pp. Norkūnų sūnus 
Vladas šiuo tarpu randasi Japo- ■ 

jnijoj. Linkime, kad ir Vadas 
i neužilgo sugrįstų pas savo žmo
ną ir tėvelius.

i Sveikinam jauną karį Juozą 
Norkūną, laimingai sugrįžusį

i pas savuosius, ir linkim vėl sto
ti į civilį gyvenimą.

Amerikos Lietuvių 
Jaunimo Žurnalas 
“VYTIS”

“VYTĮ" leidžia Amerikos didžiau 
Bia jaunimo organizacija — Lietuvos 
Vyčiai.

“VYTIS” eina kas mėnesį gražia 
pnveiksluotas ir deda įdomiu straips 
niu. žinių iš Amerikos ir užsienio.

"VYTY" rasi žinių iš viso pasau
lio.

"VYTIS” rašo apie Amerikos lie 
tuvių jaunimo judėjimu.

"VYTY" rasite įdomių pasiskaity 
mų tinkamų seniems ir jauniems.

"VYTĮ" redaguoja įžymus ir paty 
tęs redaktorius Ignas Sakalas b 
“VYČIUI" bendradarbiauja jo su 
kviesti įžymiausi literatai.

TAD. padarykime šūkį: "Tenelie 
ka nei vienos katalikiškos jauninu 
organizacijos, ar nor= mažiausio sky 
riaus. kurie neska;tytų “VYTIES” 
Visi skaitykime "VYTĮ!"

"VYTIES kaina metams tik $3.0<
“VYTIS”

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

Vokietijos milžinas-laivas vadinamas Europa pasipuošė Amerikos žvaigždėtąja vėliava. Tas 
vokiečių laivas buvo paimtas Vokietijos uoste Bremerhaven ir paverstas Amerikos Karo Laivyno 
transportiniu laivu, kuriuo dabar parvežami Amerikos kariai iš Europos. Jis gavo numerį P-177. Jo 
vaizdas matosi viršuje (kairėj) prie Missouri karo laivo ir dešinėj to laivo kapitonas Benjamin 
Franklin Perry. Apačioje, kairėj, matosi miegamos lovos ir dešinėj laivas matosi iš toliau įplau
kiant į New Yorko uostą.

į 
I
I

JUCIENĖ - Jankauskaitė. A-{ 
leksandra. duktė Anupro ir Ro-| 
žali jos, kilusi iš DeveikiškiųĮ 
km., Krakių v.. Kėdainių apskr..; 
dar 1939 gyvenusi Philadelphia,’ 
Pa.

KAČERGIS. Jonas.
KALVYNAS, Antanas, kilęs, 

iš Garliavos m.. Kauno apskr. į 
KER.BELIS. Juozas, kilęs iš’ 

kurie yra buvę mūsų Laitelių km.. Ukmergės apskr. j 
ki- 

I

motinos priruoš. ši draugijėlė 
; tikrai yra verta visų paramos, 
-nes yra suteikusi daug malonu
mo mūsų kariams, parvyku- 

’siems iš karo tarnybos.

Karių Motinų draugija rengia 
, smagų kortavimo vakarą gruo- 
j džio 9 dieną, parapijos svetainė
je. Kviečia visus šios kolonijos 

: lietuvius atsilankyti ir smagiai 
i laiką praleisti, laimėti dovanų: 
] dalyvauti vaišėse, kurias karių

PENNSYLVANIJOS ŽINIOS

$6,363.10
Shenandoah lietuviai tą sese

lių reikalą labai gerai suprato, 
atjautė ir duosniai parėmė. Ku

nigams iš sakyklos tą reikalą 
Į paaiškinus, į trumpą laiką suau- 
kavo $6.363.10. Daugiausia pa- 

Isidarbavo Šv. Kazimiero Akade- 
imijos Rėmėjų Draugija.

Svečias.

Tėvų Pranciškonų Misijos 
1945 m.

skai-
KaipNew Haven’o lietuviai ir šios 

kolonijos korespondentė nuošir- 
jdžiai sveikina pp. Joną ir Zuza- 
. ną Zekus. gyvenančius VVauke- 
■gan. III., 
kolonijos gyventojai, ir čia su-Į KITRUŠIENĖ; Petronėlė, 
kūrė savo šeimyninį gyvenimą. ]usi iš Saukų km., Jurbarko v., 
Pp. Zekai. išauklėjo sūnų, kuris Raseinių apskr.
dabar yra gydytojas ir patar-Į kUZITAUSKIENĖ, Marijona, 
nauja lietuviams: taipgi dukre- gyvenusi Pittsburgh, Pa.

jlę, kuri ištekėjo už inteligento, i kUZMAITĖ. Valė, kilusi iš 
Veldžio km.. Panevėžio apskr.

LUKAITIENĖ- Tamašauskai
tė, Bronė, kilusi nuo Alvito, 

į Vilkaviškio apskr.
MAČIULAITIS. Jonas, 

nęs Brooklyn. N. Y. 
MAKUTENAS.

kęs Amerikon 1926-27 m. 
nąs New York, N. Y. 

MALIUKEVIČIUS, 
MEISKAUSKAI,

Marė, prieš 
kaitė, 1939 
n’e. N. Y.

MICKUS.
Margaret Street.
Pa.

kilusi iš* MISIŪNAS, Augustas, kilęs 
ir kiti ’® Antatilčių km., Žemaitkiemio 

---- tti------- - ---- 1— gyvenęs

Mokykla
She.nandoah gyventojų 

čiumi labai sumažėjo, 
sparčiai miestelis puola žemyn
gyventojų skaičiumi galima 
spręsti iš palyginimo vaikų 
skaičius mokyklose. Viešų mo
kyklų viršininkas padarė pra

nešimą. kad 1928 m. Shenan- 
' doah visų mokyklų (viešų ir 
| katalikiškų) įimant ir 
Schools skaičius mokinių 
6336. šiais metais 1945 
2766. Reiškia sumažėjo

i

High! 
buv©! 

yral 
3570;

Lietuvos Generalinio Konsu
lato New Yorke Paieškomi 

Asmenys: I 
I

gyve-

Juozas,

A “LIDDLE MIDDLE”

Interest is centered at 
the waistline this fall. 
And there’s a good reason 
for it. Stvle news began 
to come out of Paris just 
about the time the G.I.’s 
were going in. And both 
carried enthusiastic re- 
ports of the doll - sized 
\vaistline of the Parisienne 
beauties. The G.I. ex- 
pressed his approval with 
a long, low whistle. And 
American designers con- 
centrated attention on the 
uaistline in their styles 
for the new season.

Here’s a clever bit of • 
magic in ivool jersey. 
Fashion Frocks’ magician- 
designer used an elastic- 
ized midriff to m a k e a 
waistline disappear into 
thin air! Broad shoulders, 
a bloused bodice, and full 
skirt aid the vvaist-disap- 
pcaring act. And full-cut 
sleeves, deep and vvinged 
at the armholes and fit to 
the waist on an elasticized 
band, are part of Fash- 
ion’s softening-up procesu.

ADAMONIS, Jonas, sūnus Jo
no. kilęs iš Vazgėlių km.. Anyk
ščių v., gyvenęs Omaha. Nebr.. 
o gal ir New Yorko apylinkėj. I

BALSIENĖ. Julija, gyvenusi' 
7401 South Chicago Avė. (?)J 
Chicago. III.

BALTAKIENĖ. Pranciška,,I 
yvenusi Gardner, Mass.

BARTKUS. Jonas, kilęs iš 
Laitelių km.. Ukmergės apskr. i

CIUNYTĖ. Marija.
Valkininko miestelio
1939 m. gyvenusi Boston. Mass/Par- Ukmergės apskr.. 

DAMBRAUSKAI. Juozas ir Chlcagoje.
Motiejus.

DAUGININIENĖ - Matkaity- 
. tė, Apolonija, gyvenusi 7401 
.South Chicago Avė., Chicago.
III.

DILIUNAS, Karolis.
GAUDEŠIENĖ - Gumuliaus- 

kaitė, Barbora, kilusi iš Trum-, 
painių km.. Laukuvos va.. Tau-: 
ragės a., iki 1927 m. gyvenusi Čikagoje. 
Čikagoje, o vėliau New Yorke.

GRUBLIAUSKAITĖ. Ona. ’
GUTAUSKIENĖ - Vasiliaus

kaitė, Zofija.
GYLIENĖ . Stankevičiūtė,

Pranciška.
J AUGA. Antanas, kilęs iš Ak

menės. gy’venęs Kanadoje, o vė
liau persikėlęs į Jungi. A. Valst.

JONIKĄ. Juozą.;, gyvenęs 
Gardner, Mass.

atvy- 
gyve-

Jurgis.
Jonas ir 

ištekant Baranaus- 
m. gyvenę Brooklv-

I
Jonas, gyvenęs 117 

Philadelphia.

I
į NEVEERDAUSKAS. F., gy
venęs Philadelphia. Pa.

RINKEVIČIENĖ - Rinkin. E- 
leonora. prieš ištekant Mačiu- Yorke. 
laitytė. gyvenusi 25 Norwood 
Avė., Brooklyn. N. Y.

SAKALAUSKAS. Edvardas, 
sūnus Mykolo.

SNARSKIS, Petras, gyvenęs

SHENANDOAH, PA.
Kareiviai

Pagal Šv. Jurgio par. bažny
čios prieangyje iškabyto sąrašo. 
Shenandoah. lietuvių jaunuome
nės Dėdės Šamo kariuomenėje 
per šį karą tarnyboje buvo 980. 
Karo frontuose žuvo 26. Kiek

♦
sužeistų sunku sužinoti. Karui 
užsibaigus iš kariuomenės šiek 

j tiek grįžta. Rodos turėtų dau
giau grįžti. Čion mat gal kaltas, 
; lietuvių būdo nuolaidumas ir Ii-Į 
kimui pasidavimas. I

Grįžusiems iš kariuomenės mokiniais- Pradedant moksl° 
kunigai iš sakyklos patarė ir imeU* miestelio viešų mo-
ragino nesiskubinti ieškoti dar-lkykh* 3 PastatUs visai uždarė’ 

įbų. bet stengtis eiti į mokyklas, |Vien* mok-vklos namą pardavė, 
kad išmokus kokio nors amato'kit* Nuomavo anglių kasyklos, 
bei siekti profesijos. Pagal kon.) kompanijai ofiso reikalams, o 
grėsė pravesto įstatymo, karei-Itre^das sto'i tuščias. Lietinių 

'vis garbingai iš kariuomenės at-! paraPį j°s mokykla turi 330 vai-| 
i leistas turi teisę valdžios kaštu jkų- Kūdikil* daržeIls 63 
siekti mokslo. Valdžia apmoka! „ . .
mokslą S500.00 j metą ir pragy-l Drabuz.y ir Knygy Vajai 
venimo išlaidoms duoda S50.00' Shenandorio lietuviai turėjo; 
į mėnesį. Būtų didelis apsileidi-1 (5) penkis dėvėtų drabužių rin-j 
mas ir tiesiog tinginystė iš ka- kimo vajus. Surinko 11.643 sva-

: reivio pusės, jeigu tuomi nepa
sinaudotų. Mūsų spauda tą da
lyką turėtų plačiau išaiškinti.

ir 1938 m. su savo dviem dukte
rim lankėsi Lietuvoje.

URBONIENĖ - Nakutenaitė,
Uršulė, atvykusi Amerikon 
1926-27 metais ir gyvenusi New

VALAITIENĖ - Narijauskai- 
tė, Magdalena, kilusi iš Penk- 
valakių km., Pilviškių - Paeže
rių v., Vilkaviškio apskr.

VALONIS. Antanas. 
VERŠINSKAS, Petras, kilęs

SPILGAITIENĖ - Spilgis, O- is Kuršėnų. Šiaulių apskr., A-Į 
na. prieš ištekant Vykšnaltytė. merikon atvykęs 1927 m. 
gyvenusi Brooklyn, N. Y.

STUMBRIAI, Juozas ir Mor- m.
ta. arba jų vaikai Jonas. Anta
nas ir Povilas, gyvenę Čikagoje.

I ŠIKIDANSAS. Leonas, kilęs
, iš Naumiesčio. Tauragės apskr..
I gyvenęs Čikagoje.

TUMIEN6 . Dambrauskaitė.
Jadviga, gyvenusi New Yorke

VIDŽIŪNAS, Stasys, dar 1939
• gyvenęs NVaterbury. Conn.
VIŽNEVECKIS, Antahas. gy

venęs Ridgewood, N. J.
Ieškomieji ar apie juos žinan

tieji maloniai prašomi atsiliepti: 
Consulate Gcncral of Lithuania j 

įl West 82nd Street 
New Y ori; 2į, N. Y.

Kingston, Pa. —Švenč. P. Ma
rijos par.. 40 vai. atlaidai, gruo- 

Idžio 2—4 d. Tėvas Justinas Į
Vaškys.

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

Delbi, On taria — Šv.
par., gruodžio 14—16 d. — Tė
vas Juvenalis Liauba.

FRANCISCAN FATHERS
Mount St. Francis, Greene, Me.

taiką
d. —

Jono

Gyvojo Rožančiaus 
Paslaptys

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

rus. Keturių vajų surinktus dra
bužius pasiuntė Bendram Ame-i

I

I
I

E3

Havir.g saerificed precious red points to get steaks and other meats 
for nearly four years, women all cver the country enthusiasticaliy 
hailed the recent OPA liberalizaĮion of neat rationing. Above, Doris 
McWhirt, CBS actress, deliberates bei ore buying a big, juicy steak as 
her butcher cheerfully exbibits choice cuts. Although steaks are more 
plentiful, Mr. Butcher handles meat with care, placing it on waxed 
paper to assure sanitation, wrapping it as thovgh his fair c’jEtomer 

precioua ----- --
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