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Stalinas Sužeistas Šūviais

Iš Paryžiaus, Prancūzi
jos,- praneša, kad Rusijos 
diktatoriaus Stalino liga ir 
pasišalinimas iš Maskvos 
yra priežastimi žaizdų, ku
rias jam padarė revolverio 
šūviais tūla artistė, su ku
ria Stalinas buvo smarkiai 
susiginčijęs.

Šias žinias apie Stalino 
misterišką ligą pridavė 
šiomis dienomis iš Mas
kvos atvykęs asmuo, kuris 
yra gerai žinomas Sovietų 
ambasados rately j, Pary
žiuje.

Stalinas pirmiausia buvo 
nuvežtas ir gydomas Mas
kvos ligoninėje. Vėliau iš
vežtas gydymui prie Juo
dųjų jūrų.

Atrodo, kad šios žinios 
apie Stalino sužeidimą gali 
būti teisingos, nes tuojau 
po Stalino “susirgimo” bu
vo uždėta griežta cenzūra 
užsienių korespondentams, 
sako “Courrier de Paris” 
laikraštis.

Apie Stalino “susirgimą” 
buvo įvairių žinių. Bet ši 
žinia gali būti teisinga, nes 
iš Rusijos nėra žinių apie 
Stalino ligos priežastį ir a- 
pie jo sveikatos stovį.
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Rusai Davė Apsauga Įeinančiai
Kariuomenei

Valdžia Nori S jnaikinti 
Dra'j jžiiį Juodąjį Rinką

New York, gr. 13 —Jung. 
Valstybių valdžia pasiryžo 

> sunaikinti drabužių juodą
ją rinką, kuri yra išsiplė- 
itus visame krašte. Juodoji 
' drabužių rinka yra išsiplė
tus visame krašte, bet jos 
90 nuošimtis yra New Yor-

Chung’cng, Kinija, gr. 13-
— Centrabnės valdžios ka
riuomenė įėjo keliu į Muk
deną ir parašiutais nusilei
do Changshume. Sakoma, 
kad rusai davė aosaugą ki
niečiams nuo komunistų 
karo jėgų.

Kiniečiai komunistai bu
vo dingę iš Changchun 
srities. Kaip praneša, ki
niečių civilė misija ir ru- ke. 
sai ooeruoja geležinkelį; Sakoma, kad juodosios 
tarp Changchun ir Harbin rinko apyvarta siekia $11.- 
ir tarp Changchun ir Dai- i000,003.000 
ren laisvo uosto. Rusai esą'tekstiles industrijoj, 
užtikrinę apvalyti Man-įbužių t 
džiūriją nuo ne nacionalis-. visame krašte, 
tų karo jėgų.

drabužių ir 
Dra- 

rv,as ion<’»amas 
Tačiau to

kio trūkumo neturėtų būti.

TRUMAN PASKYRĖ TARYBĄ I 
GM NESUSIPRATIMAMS 

SPRĘSTI

i

Truman Paskyrė Ekspeditorių 
Namų Krizės Palengvinimui

I

NUSTATYS NAMŲ KAINAS

Pirmenybę Turės Veteranai
Washington, D. C., gr. 13 Tubingen

— Prezidentas Truman pa- Marburgo ir Oxford. 
ruošė planą, kad pašalinti 
namų trūkumą gyvenimui. 
Pirmenybę duoda vetera
nams ir karo darbinin-

• kams. Pagal tą planą val
džia leis parduoti namų 
statybai medžiagą žemo
mis kainomis, kurių pasta
tymas kainuos nedaugiau 
kaip $10,000.

Prezidentas Truman rei-; popiežiaus atstovu 
kad Kongresas cfoe 

kainų lubas x;au

! Washington, D. C., gr. 13 
:— Prezidentas Truman, 
neatsižvelgdamas į darbi- 

! ninku priešinimuisi, pa
skyrė tarybą, kurios pir
mininku yra teisėjas Wal- 
iter P. Stacy, tirti General 
jMotors kompanijų su dar-

London (LAIC) — Kaip 
žinome, šių metų pavasa
ryje, New Yorke išeinąs 
The New Leader davė at
skirą Baltijos kraštams 
skirtą priedą.

Dabar tas priedas susijbininkais nesusipratimus 
laukė priderančio atgarsio Or algų klausimus. Jis pla- 
Angrlijoje. ! nuo ja, kad tokia pat tary-

The British League for ba turės tyrinėti ir plieno 
European Freedom (Scot-; darbininkų reikalavimus, 
tish Section) tą priedą iš- kurie jau yra nutarę strei- 
leido atskiros 27 puslapių ūkuoti, jeigu nebus paten- 
knvgelės pavidale su stip- i kinti jų reikalavimai, 
riai Sir George A. IVaters,' Prezidento Truman pla- 
LL. D. parašytu įvadu. ną suvaržyti streikus da-

G. A. Waters yra “The 
Scotchman” redaktorius ir 
tarptautinių klausimų ži
novas.

Blaiviai į reikalus žiūrė
damas, įvado autorius tie-! 
šiai sako, kad Pabalčio a- 
neksija sovietams yra rei
kalinga sekančiam smur- ^acių karo kriminalistų1 luoti kitus Pabaltijo vais
tui pradėti sį kartą teįsme iškeltas Alfred Ro- tybėse. Vokiečiai buvo už- 
Skandina vijos krantų lin- - • '........................... ~ ’ ’-•••
kui.

Kaip mūsų Londono ko- Į 
respondentas praneša,! 
knygelė turi didelio pasi-! 
sekimo. Ruošiamasi spaus
dinti antrą knygelės laidą.

I
I

Apie Pinigu Vertę 
Lietuvoje

New York (LAIC)—Kai- 
kurios firmos, kaip Ameri
can Express Company, jau 
priima pinigus persiųsti į( 
Lietuvą. Perlaidos eina per 
Maskvą; kabeliu duoda
mas pranešimas į Maskvą,

Universitete,
Jis 

kalba 14 kalbomis ir buvęs 
religijos pro f e s o r i u m 
Frankforto universitete ir 
taipgi mokė kituose vokie
čių universitetuose.

Dr. Emilio Jacquemart 
esąs Šv. Tėvo, Popie
žiaus Pijaus XII asmeninis 
draugas, kurį jis sutikęs, 

■kada Jo Šventenybė buvo 
, x Lao ipopiežiaus atstovu Muni-
kalauja, kad Kongresas che Jis yra 39 metų am- 
nustatytų kainų lubas žiaUs.

‘(ceilings) naujiems ir se-j ___________
i niems namams, kurie bus ; Naujas Austrijos Kancleris 

Pagal Prezidento pianą, Katalikas—Buvo Kalinys
„ T . . . , , ;puse medžiagos namų sta-iBALF pirmininkas kun. Dr. Juo- tybai bus skiriama tiemsJ Vienna, Austrija — Leo-

KUN. DR. JUOZAS B. KONČIUS

NEW YORK . , C „<XX O<XXXX<XXXX<X vx.xxxo ............................. .............................

B. Končiui gruodžio 11 d. išvyko Europon lietuvių; statys*namus, Turiu! pold FlglVAiIslrijos Liau- 
~ _ |kaina neviršis $10,000. j dies partijos pirmininkas

Prezidentas Truman pa- —partijos, kurioj yra dau- 
Wilson Wyatt. bū-!guma katalikų ir kuri lai- 
Louisville mayorą, mėjo daugumą atstovų rin- 
namų ekspedito- kimuose, paskirtas Austri

jos kabineto kaneclerium,

zas J
■ šelpimo reikalais.

Kun. Dr. Končius yra įprašytas viso^ eilės ameti-i 
bar svarsto ir Kongresas, kiečių pašalpos organizacijų pagelbėti Europos žmonių 3 

kad šelpimo darbe, nežiūrint tikybinių ar tautinių skirtu- 
AAA«£» V *M '-A XX A J A^A "X • Kelionės metu,

Tačiau nesitikima,
prieš šventes Kongresas mų. Jis lankysis daugelyje valstybių.
galės tuo klausimu priimti kun. Dr. Končių B ALF pirmininko pareigose pavaduosiu 
kokius nors bilius. Nesusi- vice-pirmininkas adv. Nadas Rastenis. BALF. i
pratimai darbininkų su j 
darbdaviais trukdo rekon-i 
versijos programą.

Šiaip ar taip, darbininkų 
reikalavimai yra pateisi
nami. Pragyvenimo kainos 
kyla, darbo valandos su
trumpintos. Darbininkai 
neuždirba tiek, kiek jie 
uždirbdavo karo metu. Tai
gi darbininkams turėtų bū
ti užtikrintas tinkamas 
pragyvenimas.

Nacių Planas-Kolonizuoti 
Pabaltijo Kraštus

Nuernberg, Vokietija — iš užimtų sričių ir ašimi-
1 — 1 1 v «-» 14- i izi 1 o

senbergo raportas, kuria- simoję prijungti Pabaltijį 
|me 
kaltinamųjų nacių, kaip į- 
veltų suokalbyj išnaikinti 
Pabaltijo tautas ir apiplėš
ti jų teritorijas.

Pagal tą Rosenbergo ra
portą, nacių svarbiausias! 
tikslas buvo užimti Pabal-i 
tijos kraštus ir LeningraJ 
dą. Planas buvo sudarytas 
išvežti “nepageidautinus”

srgo raportas, Kuria- simoję prijungt 
jis suminėjo dešimtį:prie Vokietijos. . • i • • i

Japonai Susirūpinę 
. Žodžio Laisve

skyrė 
vusį 
kaipo 

jrium.
Namų trūkumas yra jau- j vietą Dr Karl Renner. 

įčiamas visoie šalvie. j Fįg] yra ajnįs seniausios 
■Austrijos ūkininkų šeimos, 
kuris buvo įkalintas na
cių koncentracijos stovyk
loje.

Ičiamas visoje šalyje.

ALK Rezoliucija Už Vieningumą Įžymus Protestony Moksli- 
k'nunia hal llotimnr ninkas Grįžo KatalikuKovoje Dėl Lietuvos

30 ir(Amerikos Lietuvių Kongresas, įvykęs lapkričio 29. 
gruodžio 1 dd. š. m., vienbalsiai priėmė rezoliuciją, kad įjungti 
visas tautiniai nusiteikusias gruj^es į vieningą kovą dėl Lietu
vos laisvės ir nepriklausomybės).

Bažnyčion
Ispanija Parodė Dosnumą 

Vatikanui

Madridas, Ispanija — Is-

Madridas, Ispanija —Dr.!
■ Emilio Jacąuemart, buvęs 
Iprotestonų pastorium Ma
dride, priėmė katalikų ti
kybą. Jis buvo priimtas panijos katalikai paaukojo
Katalikų bažnyčion Au- 25.000,000 pesetų Vatika- 

•gustiniečių vienuolyne, no šelpimo fondui, iš kurio 
Burgos mieste. lyra šelpiami nuo karo nu-

Dr. Jacąuemart yra gi-Į kentėjusieji žmonės įvai- 
męs Alsace ir studijavęs riuose pasaulio kraštuose.

Darbo sėkmingumas Lietuvos išlaisvinimui reika
lauja, kad visi Amerikos lietuviai veiktų išvien, turė
dami bendrą vadovybę sudarytą visų mūsų patriotinių 
srovių ir stambiųjų organizacijų susitarimo pagrindu. 
Šitokiu būdu yra susiorganizavusi dėl laisvės kovojanti 
lietuvių tauta pačioje Lietuvoje ir ta jos dalis, kuri 
šiandien gyvena ištrėmime — ten veikia vienas Vy
riausias Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas (VLIK). įžy
mieji Lietuvos veikėjai irgi prašo šiuo skaudžiuoju 
momentu užmiršti ideologinius skirtumus, telkiant vi
sas išeivijos jėgas Lietuvos išlaisvinimo akcijai susti
printi.

Tadgi, visuotinas Amerikos Lietuvių Kongresas 
lapkričio 29, 30 ir gruodžio 1, 1945, Chicagoje, pilnai 
užgiria Amerikos Lietuvių Tarybos pastangas suvie
nyti visas patriotines lietuvių sroves sudarant vieną 
organizaciją, kuri atstovaudama ir kalbėdama visų 
Amerikos lietuvių vardu išvystytų dar stipresnę ir sėk
mingesnę akciją Lietuvos išlaisvinimui. Kongresas 
kviečia į bendrą darbą tautininkų srovę, apimančią 
Lietuvai Vaduoti Sąjungą, Tautininkų centrą, Ameri
kos Seimo Vykdomąjį Komitetą, Friends of Lithuania, 

ibendrai žinomas Amerikos Lietuvių Misijos vardu, įei-

I

Ukrainiečiai Kunigai
Persekiojami

kraštą dėl baisių persekio
jimų.
|

Philadelphia, Pa. — Vys
kupas Ambrose Senyshyn. 
O.S.B.M., ats i š a u k i a į 
Jung. Valstybių vyriausy
bę, kad įleistų į šį kraštą 
atvykti iš Europos 250 uk-, 
rainiečių graikų apeigų 
katalikų kunigams tremti
niams, kurie dėl baisių 
persekiojimų turėjo pasi
šalinti iš savo tėvynės. Be 
to, yra apie 1,150,000 uk
rainiečių pasaulionių trem-

Sovietų Rusija reikalau
ja, kad kunigai ir pasau- 
lionys, kurie dabar randa
si Europoje, grįžtų į savo 
kraštą, kur jų laukia per
sekiojimas, kalėjimas ir 
net mirtis. Jie yra bena
miai ir didžiausiame var
ge, bet nei vienas iš jų ne- 
'nori grįžti į savo kraštą, 

tinių Europoje, kurie taip j kuriame siaučia budeliai

Tokio, Japonija, gr. 13— 
Politiniai konservativių 
japonų sluogsniuose kilo 
'didelis susirūpinimas dėl 
(žodžio laisvės, kada Ali- 
jantų centras leido laisvai 
komunistams kalbėti radio 
programose.

Japonai negali suprasti i nant ketvirtdalio (atstovų) santykiu. Galutinis susi- pat negali grįžti į savo'komunistai, 
dėl ko gen. MacArthur turi tarimas pavedamas vykdinti visuotino Kongreso iš- 
“perduoti kraštą MaskJ rinktai Amerikos Lietuvių Tarybai, 
vai”. Komunistų veikla Ja-j 
ponijoj buvo užgniaužta,' 
ypač nuo 1927 m. Taigi da
bar duota komunistams 1 
laisvė kelia nerimą visame 

Mes suprantam; krašte, nes dauguma japo- 
inorac H^tjnų neturi mažiausio supra

timo apie komunizmo žiau
rumą, ir yra pavojaus, kad 
jie gali, prisiklausę gražių 
— veidmainiškų komunis
tų kalbų, pakrypti blogo- 
jon pusėn.

o iš ten per Sovietų įstai 
gas persiunčiami pinigai į 
Lietuvą, šią vasarą viena 
Chicagos lietuvė pasiuntė 
savo giminėms į Lietuvą 
20 dolerių. Po trejetos mė- 

j nėšių gavo iš jų laišką, ku- 
iriame rašome: “Brangiau
sia sesute, mes labai dėko- 

Į jame tau už tavo rūpestį a- 
ipie mus.
tavo pastangas padėti, bet! 
mums niekas neišeina; ta
vo pagalba tik verta du 
svaru svie sto, todėl reika
lauk pinigus atgal, sau”. 
Toliau jie prašo geriaus 
atsiųsti drabužių. Taigi — 
už 20 dolerių Lietuvoje te
galima nusipirkti tik du 
svaru sviesto...

I

Komunistų “rojus”— vi
si lygūs ubagai.

(Kitos ALK priimtos rezoliucijos lietuvių kalba telpa 2 psl.)

FORDAS ATSISAKO
ALGAS

KELTI

16 nuoš., 1 
turėtų $27.00 

dabartiniu laiku nuostolių už kiekvieną au-

Detroit, Mich., gr. 13 — ta algos ir
Ford Motor kompanija at-; kompanija 
sisako < .
kelti algas darbininkams, tomobilių.
Fordo viršininkai sakoj Kaip žinoma, yra nusta- 
kad dabartiniu laiku, kada tyta kainų lubo6 (ceilings) 
tiek daug kainuoja pasta- už automobilius. Kompani- 
tyti automobilių, jeigu į ja negali kelti kainų. Ta- 
darbininkams būtų pakel-Jčiau derybos tęsiamos.

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

1230 KILOCYCLES —WESX ,SALĖM, MASS.

Šeštadienį, gruodžio 15 d., 1:15 vai. po pietų įvyks 
'Lietuvių Darbininkų radio programa. Iš WESX sto

tai ties, Salėm, Mass., turėsime progą klausytis gražių lie
tuviškų liaudies dainų, muzikos, sveikinimų ir prane
šimų. Programa tęsis visą valandą, būtent, iki 2:15 P. 
M. Pasukite savo radio rodyklę ant 1230 kilocycles.

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

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

Telephonai:—SOUth Boston 2680 arba NORwood 1449



Penktadienis, Gruodžio 14, 1945

(1945 m. lapkr. 29, 30 ir gr. 1 dd., Congress Hotel, 
Chicago, 111.)

VYRIAUSIO LIETI1 VOS IŠLAISVINIMO 
KOMITETO PIRMININKUI

Popiežiaus Pagalba Lietu
viams Italijoje

2

Amerikos Lietuvių Kongresas, susirinkęs Chica
go je 1945 m. lapkričio 29, 30 ir gruodžio 1 dienomis, ir 
atstovaująs plačiuosius Amerikos lietuvių sluoksnius, 
su didele rimtimi ir atjautimu klausėsi sveikinimo, at
siųsto Vyriausio Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto pir
mininko.

Amerikos lietuviai per Vyriausią Lietuvos Išlais
vinimo Komitetą siunčia karštus sveikinimo žodžius 
broliams lietuviams, kovojantiems dėl Tėvynės Lietu
vos laisvės.

Amerikos lietuviai, būdami visa savo širdimi su 
jumis šioje laisvės kovoje, pasižada visomis savo jėgo
mis kelti Lietuvos laisvės bylą, kol iš mūsų tėvų žemės 
nebus pašalinti agresoriai rusai ir Lietuvai nebus su
teiktos sąlygos tvarkytis sava nepriklausoma demo
kratine valstybe.

BENDRO AMERIKOS LIETUVIŲ FONDO
REIKALU

Amerikos Lietuvių Kongresas, susirinkęs Chica- 
goje 1945 m. lapkričio 29, 30 ir gruodžio 1 dienomis, di
deliu rūpestingumu įvertino Bendro Amerikos Lietu
vių Fondo darbus, padedant lietuviams, karo audrų iš
blaškytiems po įvairius pasaulio kraštus.

Kongresas išreiškia karštą padėką National War 
Fondui, kurie lėšomis Bendras Amerikos Lietuvių 
Fondas galėjo išplėsti tokią sėkmingą paramos veiklą.

Kongresas prašo Amerikos visuomenę padidinto
mis jėgomis toliau teikti visokeriopą paramą Fondui, paįsant, kad veik visi šiam mus ieškantieji išvengti

PIGGY-BACK — Sakoma, pirmas prašymas 
mažytės, tai “piggy-back”, kai ji sulaukė savo 
artimojo šeimininko.

TARPŽINYBINIS TREMTINIŲ 
KOMITETAS

I

New York (LAIC) —Ne-;pildytus karo nusikalti

kad jis galėtų savo gelbstinčią ranką ištiesti kiekvie 
nam lietuviui nukentėjusiam nuo karo.

Kongresas taip pat kreipia Amerikos lietuvių dė
mesį, kad National War Fund, kurin įeina Bendras A= j.__
menkos Lietuvių Fondas, sa^o veikimą baigia 1946 orot^sto nepareiškus 
IYIOuŲ g’B.lC. ■

Kad šimtai tūkstančių lietuvių nuo tada neliktų j Dalykas tame, Kad šiuo 
be paramos. Amerikos lietuviai jau dabar raginami metu> Paryžiuje posedziau- 
susirūpinti ir p------------------- ,------ ------ -------------- , . .
Amerikos Lietuvių Fondui tęsti savo išganingą darbą 
tol kol jis bus reikalingas.

U. S. KARO PASTANGŲ RĖMIMO REIKALU
Amerikos lietuviai, kaipo ištikimi piliečiai, visas 

karo pastangas rėmė didžiausiu nuoširdumu: aukojo 
Raudonajam Kryžiui, National vVar Fund ir kitoms 
organizacijoms; ypač pirko labai daug karo Bonu ir 
geraširdiškai leido savo sūnus į aktyves pareigas ko
vai už geresnę žmonijos ateitį. Nors tikrų davinių ne
turime (ir gal niekad jų neturėsime), bet apytikriai 
galima sakyti, kad karo Bonų Amerikos lietuviai išpir
ko už $100,000.000 ir kad karų laukuose žuvo nemaža 
tūkstančių mūsų sūnų: žinome, kad namie pasilikusie
ji pasišventusiai dirbo karo darbuose. O kadangi pra
dėjome gerai ir veikėme gerai, tai Amerikos Lietuvių 
Kongresas ragina ir toliau šia linkme veikti. įvairioms 
organizacijoms sulig išgalių aukoti ir laike dabar ei
nančios jau paskutinės Pergalės Paskolos kodaugiau- 
siai bonų pirkti ir tuo būdu padėti mūsų vyriausybei 
dar neužbaigtas karo pastangas sėkmingai užbaigti.

SIBIRO TREMTINIŲ REIKALU
Lietuvių tremtinių Sibire likimas tebėra toje pa

čioje tragingoje padėtyje, kaip buvo prieš ketveris su 
viršum metų.

Padėtis pasikeitė tik ta prasme, kad ankščiau iš-
■ remtieji baigiami išmarinti, o jų vieton gabenamos vietų delegatas pareiškė 
naujos aukos. iesą jie visi yra “fašistai”,

Kun. Dr. Juozas B. Kon
čius, BALF pirmininkas, 
šiomis dienomis gavo nau
ją malonią žinią iš Italijos:

Jo Šventenybė Popiežius 
Pijus XII lapkričio mėnesį 
paaukojo 500,000 lirų Lie
tuvių Studentų Kolegijai 
Italijoje įsteigti. Tokia ko
legija įsteigta Pizos mieste 
ir ten apgyvendinta grupė 
lietuvių studentų, kuriuos 
šelpia BALF.

Už šią gausią auką Šv. 
Tėvui BALF vardu padėką 
pareiškė kun. Dr. J. B. 
Končius per Apaštališkąjį 
Delegatą Washingtone.

Britai Spausią Geležine 
Ranka Javoj

Batavia, Java. gr. 13 — 
Po pasitarimų Britanijos 
ir Olandijos karo vadų, 
Britai yra nusiteikią pa
spausti geležine ranka o- 
pozicijai Javoj.

Kaip žinoma, Javos par
tizanai nori nusikratyti O- 
landijos globos. Tačiau O- 
landijos karo jėgoms gelb- 

;sti britai kovoje prieš par
tizanus.

komitetui finansuoti pini--gaivalai.
Šis sovietų protestas, ži-t

i i totu i

gai paeina is amen Kiečių^ 
ir britų iždo Sovietų Rusi- noma, praktiškos reikšmės 
įjairčia nesusilaikė savo neturi. Viena, patys dris-

i
savo neturi. Viena, patys dris

kiais būdami, sovietai čia 
finansiniai nedalyvauja, 
antra visi TTK veiksmai

KOKIOS NAUDOS DUODA 
LRKS AMERIKOJE

Jau ne pirmu kartu pa- 
briežiam ir kiekvienas mą
stantis gali įsitikinti, kad 
LRKSA pašalpų ir apdrau- 

‘dos aukštumo atžvilgiais 
ne tik lietuvių tarpe, bet ir 
apskritai apdraudos srity 
sudaro vieną iš geriausių 
progų. Per metus laiko 
mūsų Susivienymas išmo
ka kelis šimtus pomirti
nių, kurios žymiai paleng
vina našlių ir našlaičių 
vargus. Tūkstančiam na
rių išmokamos pašalpos 
suteikia materialę ir mo
ralę paramą ligų ir sužeidi
mų atvejais.

Susivienymas, kaip fra
ternalė organizacija sten
giasi išauklėt gražias tra
dicijas, būtent, atjaust 
viens kitą varguose ir ne
laimėse. Daugelis kuopų 
turi įvedę paprotį už miru
sius užsakyt šv. Mišias, 
mirusius tinkamai pa- 

■ gerbt, suteikt paskutinį
• patarnavimą.

Paskutiniais laikais jau-
• tresni patrijotai nusiskun-
• džia tautinės dvasioj nu

slūgimu, apatija. Susivie-

pilna-

SKANDINAVIJOS RAUDONIEJI 
TEBERA IŠTIKIMI KREMLIUI

.menkos lietuviai jau dabar raginami-—-y —£ r—— turi būt, iš anksto, ameri-; 
padėti pagrindus, kurie leistų Bendram Ja -larpzinj on is mmii- anpJu natvirtin-'
n-u-iii Fnnrhn aavn išfraninjra darhaini4 Komitetas (Inter - Go- . I“ išganingą darb? ■ ve;.nmental Committee on U. TTK konferencijoje da-
L „ Z5..____ _____ iRefugees). Per lapkričioatstovai nuo 36'

j21 d. posėdį buvo patvir-;
tinto m aomota Irti vitinta 1946 m sąmata, kuri 
išneša net $12,000,000?
Kaip žinoma, komitetas; 
pagrindinai buvo sukurtas 
fašizmo aukoms gelbėti 
taigi, pirmon eilėn išvietin- 
tiems asmenims pagelbėti.' 
'Jų tarpe ir per sovietų o- 
■kupaciją be tėvynės atsi- tiniame'policijos 
durusiems lietuviams.

Su tikslu į “sovietinį j
i jų” nenorintiems grįžti as- susilpninti mūsų demokra-; i . _ . . . . — « ’ A * “ A ’ T* ■

___________

Komunistai Yra Amerikos 
Priešai

Londonas, gr. 13 — 
^respondentas C. L. 
berger patyrė, kad Skandi
navijos komunistai, nežiū-i 

,rint to, kad Kominternasį 
i neva buvo panaikintas, te
bėra ištikimi Maskvos 
Kremliui.

Europos komunistai lai
kosi Maskvos politikos ir 

i jie visokiais būdais sten
giasi ją palaikyti visuose 
kraštuose.

\ J
Miami, Florida — FBI 

viršininkas J. Edgar Hoo-i 
ver, kalbėdamas 52-me me- 

> viršinin- *• _kų seime, pareiškė, kad A-i 
ro- merikos komunistai bandoj 
na- su silpninti mūsų demokra-'

menims pakenkti, tūlas!tinęs įstaigas. Jie esą 
Kukin, sovietų delegatas.'Jung. Valstybių priešai, 
pareiškė, kad tarpžinybi- “ -
nio komiteto globa į neno
rinčius būti repatrijuotais 
netur būt plečiama.

Įsakmiai išvardindamas 
išvietintus baltiečius (lie
tuvius. latvius ir estus), 
lenkus ir jugoslavus, so-

Hoover sakė: “Kova 
prieš fašizmą tęsiasi. Prie 
fašisto priešo turi būti pri
dėtas kitas priešas, Ameri
kos komunistas.

“Bedieviška, neteisinga 
santvarka, kurią Ameri
kos komunistai bando pri
mesti Amerikai, gali reikš
ti tik tiraniją ir priespau- 

Visi mėginimai tremtiniams padėti ir su jais su- teisingumo rankos už pa- dą, jei jiems pasisektų.” 
sisiekti nedavė jokių pasekmių, nes jie yra labai suvar- 
žyti.

Visuotinas Amerikos Lietuvių Kongresas, susi-

nymas yra mūsų nacionalė 
fraternalė organizacija, po 
kurios vėliava mes turime 
sutraukt visus lietuvius 
katalikus galinčius ir tin
kamus priklausyt. Kalbin
kime suaugusius
mečius, traukime jaunimą 
ir vaikus.

Laikas ir mums, lietu
viams, suprasti, kad tik 
susivieniję, tik susirišę 
brolystės ryšiais palaiky
sime savo tautiškumą, rei
kale pagelbėsim kits ki
tam. Be organizacijos iš- 
kriksim, kai tos Grigo bi
tės, ir išnyksime svetimų 
kiemuose arba patvoriuo
se.

Vajui einant svarbu 
kiekvienam nariui užsi- 
duot uždavinį: nors vieną 
naują kandidatą prikal
bint įsirašyti į Susivieny- 
mą. Tada mūsų eilės padi
dėtų dvigubai. Rodos, dar
bas lengvas ir įvykdomas. 
O kiek naudos!

Susivienymo augimas, jo 
gerovė yra visų narių ge
rovė ir pasididžiavimas.

Vis dėl to atsiranda daug 
žmonių, kurie dar nesu
pranta apsidraudimo svar
bos. Daugumoje lietuvių 
šeimynų nei tėvai, nei jų 
vaikai neapdrausti. Tik 
tada toki pamato klaidą ir 
prisipažįsta negerai pada
rę, kad neapsidraudę, kai 
užgriūna nelaimės, ypač 
kai šermenų liūdesys įžen
gia į namus.

LRKSA konstitucija įsa
ko savo nariams remt vie
ni kitus materialiai ir mo
raliai. Tame ir yra frater- 
nalizmo dvasia, kad savo 
artimui, ištiktam nelai
mės, parodyt brolišką mei
lę žodžiais ir darbais. Susi
vienymo nariai turi suda
ryt vieną jaukią lietuviš
ką šeimyną, kad vieni ki
tiems padėt nelaimėse 
šelpti nelaimingus, globot 
našles ir našlaičius. Net 
numirusius, kaip aukš
čiau minėta stengtis tin
kamai pagerbti savo pa
tarnavimais. Taigi, rodos, 
visi lietuviai katalikai, ku
rie tik gali, turėtų dėtis į 
vienintelę fratemalę orga
nizaciją— Lietuvių Romos 
Katalikų Susivienymą.

Suprantama, daugiau 
bus nuveikta, jei žodžius 
lydės da uolesnis darbas. 
Susivienymo stiprybė yra 

t narių vienybėj, susiklau- 
syme ir pasiryžime dirbt. 

Irano premjeras yra pa-į Kam tik apeina Amerikos 
, katalikiš

kos ir lietuviškos kultū
ros reikalai, tie visi stos į 
bendrą darbą — augint 
vienintelę mūsų fraterna- 
lę organizaciją nariais, 
turtu ir tautinės dvasios į- 
sąmoninimui.

Ko- bę. Jie tikisi surinkti ma- 
Sulz- žiausia 100,000 parašų.

J. V. Sekretorius Kelyj Į 
Maskvą Sustos Paryžiuj Ir 

Berlyne
VVashington, D. C., gr. 13 

— Vakar, 9:30 vai. rytą 
Jung. Valstybių valstybės 
sekretorius James F. Byr
nes ir jo štabas išlėkė lek- 

■ tuvu į Maskvą. Pakelyj pa- 
! sižadėjo sustoti Paryžiuje 
ir Berlyne.

Gen. Patton Sveiksta

Frankfort On The Main, 
Vokietija, gr. 13 — Iš ligo
ninės praneša, kad gen. 
George S. Patton sveikatos 
stovis yra patenkinantis. 
Tačiau jis tebėra suparali- 
žuotas dėl nugarkaulio su
žeidimo.

750,000 Raudonąjį! Karių 
Yra Irano Šiaurėje

Teheranas, Iranas, gr. 13 
— Praneša, kad sovietų 
Rusija tebelaiko Irano 
šiaurėje 750,000 gerai gin
kluotų kareivių. Irano pre
mjeras Mahmed Hakimi 
dar kartą kreipėsi j tris 
didžiąsias valstybes — 
Jung. Valstybes, Angliją ir

Maskvoje įvyks trijų di-Rusįją, ka^ jos atšauktų 
džiųjų valstybių, būtent, savo okupacines kariuo- 
Jung. Valstybių, Anglijos menes iš krašto Jeigu tai 
ir Rusijos užsienių minis- padarytų, tai Irano valdžia 
terių konferencija, kurioje, jokįų sunkumų galėtų
bus svarstomi ir nutariami atstatyti tvarką ‘ visame 
svarbūs klausimai, būtent, krašte.
pasiruošimas taikos kon-! 
ferencijai.

i

rinkęs Chicagoje, 1945 m. lapkričio 29, 30 ir gruodžio lį 
dienomis, žmoniškumo vardan šaukiasi savo vyriausy
bės paveikti Sovietų Rusijos vyriausybę ta prasme:

1) . kad būtų leista į Sibirą vykti rūpintis lietuviais 
tremtiniais Raudonojo Kryžiaus ir UNRRA atsto
vams, ir

2) . kad būtų daromi žygiai lietuviams tremtiniams iš 
Sibiro išimti ir pergabenti į jiems saugią teritoriją.

RAUDONAJAM KRYŽIUI
Taikai atėjus kiekvieno Amerikos lietuvio pirmuo

ju rūpesčiu buvo gauti žinią iš savųjų ir suteikti jiems 
pagalbą.

Bet Raudonasis Kryžius buvo priverstas sustab
dyti savo humanitarinį darbą Lietuvoje kaip tik tada, 
kada jis buvo labiausiai reikalingas.

Todėl prašome U.S.A. vyriausybės imtis žygių, 
kad Raudonasis Kryžius praplėstų savo veiklą į Sovie
tų Okupuotą Lietuvą.

i

i

I 
i 
i 
i

■ĮĖJIMI

Užsisakykite Toniko Pas Mus
Pristatom geriausį toniką 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir visokiems 

Parengimams.
Kainos prieinamos.

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

Tel. Dedham 1304-W
P/JAA’AŠ GERULIKIS, Namų Tel. Dedham ISįlf-R
f*—r. — ..—r. r, r.—a.

krites 
HER «.

jsiryžęs vykti į Maskvą tie- • lietuvių ateitis, 
sioginėms deryboms. Jis 
apie tai pranešė parlamen
tui. Laukia Maskvos suti- 

; kimo. I
_ — —

Tokio, gr. 13 - Japoni-Į Teįsk tu * Die’
i jos okupacinė valdžia areš- '° ak-Ąse gausi malones, 
tavo dar 28 aukštus Japo-;____________ Sv. Rastas.
ni jos generolus ir valdinin-1 
kus, kurie yra kaltinami 
kaipo karo kriminalistai. 
Jie patalpinti Sugamo ka-: 
Tėjiman arti Tokio.

Taigi priskaitant dabar: 
tuos 28 areštuotus japonų 
generolus ir valdininkus,' 
ir viso yra 59 areštuoti ir 
laukia teismo kaipo karo 
kriminalistai.

Kaip žinoma, gen. Tomo-; 
yuki Yamashita yra nu
teistas pakorimui. Jo ape- 
liacijinė byla yra Jung. 
Valstybių aukščiausiame 
teisme. Japonai renka pa
rašus, kad išgelbėti savo 
generolo Yamashita gyvy-l

4
4

Areštavo Dar 28 Aukštus 
Japonu Pareigūnus

i

Lašas.
>— B

Visu Lietuviu Mylimas ir Skaudžiai Nukentėjęs 
Misijonierius

Tėvas Jonas Brnžikas*Visiems Lietuviams Amerikoje Įdomiai Rašo 
Iš Tremtinystės!

Jo jaudinantieji laiškai yra spausdinami

“ŽVAIGŽDĖJE”
Skubėkite “ŽVAIGŽDĘ” užsisakyti!

Kaina — $1.00 metams.
“ŽV AIGŽDĖS” ADMINISTRACIJA

488 E. Seventh St., So. Boston 27, Mass.
4>-; v
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Dvasinė Galia Ir Bedievius
*

Philadelphijoj Generals Motors Parts Plant darbininkai išėję streikuo
ti atėjo prie dirbtuvės ir vietoj pikietuoti žaidžia football. Jie priklauso 
United Automobile Workers (CIO) unijai.

I 
I

Bolševikai giriasi nieko nebiją. Kadangi sakosi 
netikį į jokią dvasinę esybę ar galybę, tai atkakliai pa
neigia Dievą ir tyčiojasi iš tikėjimo, kaipo iš tamsių 
žmonių prietaro. Tikėjimas esąs žmonijos svaigalas, — 
taip pareiškė bolševizmo kūrėjai, ir jų žodžius papū- 
giškai kartoja visi subedievėję “tovariščiai” ir be galo 
didžiuojasi “svaigalu” nusikratę. Didžiuotis tai di
džiuojasi, bet susidūrę su viršgamtiniais gyvenimo 
reiškiniais, jie įgauna kažkokios nesuprantamos bai-. 
mės.

Kiek metų atgalios Popiežius Pijus XI įsakė viso 
pasaulio katalikams melstis už Rusiją. Kas gi čia blogo 
ir žalingo? O bet gi bolševikai, atsiprašant už žodį, 
įsiuto. Jų spauda pradėjo nežmoniškai keikti ir šv. Tė
vą ir visą katalikiją. Piktas žmogus keikia, kai susidu
ria su kokia nenugalima kliūtimi, kuri jam sudaro ne
malonumo ir žalos. Šiuo atveju bolševikai nusigando 
maldos. Negali jos sust-abdyti ir prisibijo, kad ji gali 
pakenkti jų bedieviškiems užsimojimams.

Dar pora įvykių iš paskiausiųjų laikų. Kai bolše
vikai okupavo Vengriją, jie savo įpročiu pradėjo per
sekioti tikėjimą. Vienoj vietoj nužudė vienuoles. Bet 
kitoj vietoj, Zugliget, raudonarmiečiai įsibrovė į Sese
rų vienuolyną kaip tik tuo metu, kada vienuolės susi
rinko koplyčioje pasimelsti. Pamačiusios baisingus 
svečius, jos instinktyviai šaukėsi Dangaus pagalbos ir 
užgiedojo Salve Regina. Raudonarmiečiai kažko nusi
gando ir ko greičiausia iš vienuolyno išsinešdino.

Kiek mėnesių atgalios buvo pranešta, kad Vengri
joj, mieste Gyoer, pakrikusieji bolševikų kareiviai nu
žudė Vyskupą Williamą Aporą. Dabar paaiškėjo, ko
kiose aplinkybėse jis buvo* nužudytas. Vyskupas savo 
namuose buvo paslėpęs nuo raudonųjų teroro apie 300 ti dėmesį kitur įvairiausių 
moterų ir merginų. Tai sužinoję, bolševikai dideliu bū- ------------------------ ———

Ar Nukentės Biznis, Padidinus 
Algas Bei Atlyginimus?

Rašo J. V. SENATORIUS JAMES M. TUNNELL 
(iš Delaware)

į argumentų pagama, geres- 
1 nių laikų nesulauksime, 
•neišsprendę pagrindinių e- 
konominių klausimų.

Dėl algų bei atlyginimų

Visi Amerikos gyvento-i argumentų pagalba, geres- 
jai trokšta savo šaliai am-nių laikų 
žino klestėjimo.

Visi dabartiniu metu 
vykstantieji pramonės gin
čai ir iš abiejų pusių plau
kią šūkavimai apie “netei
singumą ir prietaringumą” 
kyla iš degančio noro sau-j 
gio ir bu jojančios ateities 
visoms Amerikos gyveni-1 
mo sritims._ i

Bet ieškodami stebuklin
gosios formulės, mes nega
lime išvengti susitikimo su 
neramumų šaknimis, su al
gų bei atlyginimų padidi
nimo klausimu ir sugebėji
mu šį klausimą tinkamai 
išspręsti. Kad ir kažin kaip 
būtų stengiamasi nukreip-

Taip teisingieji Seno įstatymo pranašai smerkė 
neteisinguosius, kurie užtikrino tautą, kad viskas gera 
ir taiku, tik jūs būkite ramūs. Šiais laikais tą dalyką 
kitais žodžiais apibūdinama: Karas baigtas, bet taikos 
nėra. Ir iš tiesų, visur neramu. Kinijoj eina tikras ka
ras. Kiniečių nacijonalistams padeda amerikiečiai, ko
munistams — Rusijos bolševikai. Amerikiečiai ir ru
sai užginčyja savo dalyvavimą. Sako ištrauksią savo 
kariuomenes, bet ne:štraukia. Ar ilgai trukt, kad rusų 
ir amerikiečių kariuomenių dalys “netyčia” kur nors 
susikautų? Tas nat Korėjoj, Persijoj, Irake. Javoj eina 
žiaurios kautynės. Indijoj ir Palestinoj kruvini sukili
mai. Vidurinė Europa tarsi parako sandelis — tik rei
kia žarijos, kad viskas sprogtų. “Demokratizacija” Vo
kietijos tik p^t nopierio. Tikrenybėje dalykai taip pras
tai ten stovi, kad okupantai tik dabar supranta, kad tas 
užsimojimas virš jų pajėgų. Tik vieni komunistai jau
čiasi kaip namie: be atodairos mauna geležinius ne
laisvės pančius ant pavergtųjų žmonių. Pabaltės tau
tos baigiamos likviduoti. Tai tokios paskutinio karo 
pasėkos. Tai tokios garsios keturios laisvės, kurių bū
tiną įvykdymą tiek išpūtė melaginga propaganda karo 
metu .

Žmoniškesni pasaulio vadai susiprato, kad reikia 
bent mėginti išbristi iš tos negarbingos ir pavojingos 
suirutės.Statė Departamento pastangomis susitarta at
naujinti nutrauktus ambasadorių pasitarimus pasaulio 
sutvarkymo reikalais. Šiuo kartu tik trys ambasado
riai “taikos konferencijoj” dalyvaus: Amerikos, Angli-

ję darbdaviai sutiktų padi
dinti algas bei atlyginimus 
iki 10 nuošimčių.

Bet jei mes norime lai
mėti mūšį už pilną samdą 
ir gamybą, jei mes norime, 
garantuoti žmonėms fi
nansinį pajėgumą džiaug-; jog įr Rusįjos Prancūzija ir Kinija — už durų. Laikas

— gruodžio 15. Vieta — sulaikykite ironijos šypsnį: 
Maskva! Vadinasi, Maskva gros, o kiti šoks. Tiesa, du 
prieš vieną. Bet kokia aplinka: Lenino mauzoliejus, 
Raudonoji aikštė, raudonoji armija, raudonas “kache- 
tinskas”, vodka, ikrą, G.P.U. Susidaro milijonas šan
sų prieš — du. Kurioj pusėj bus laimėjimas, tik maži 

i vaikai tegali abejoti. K.
■

kankamo padidinimo. Ar ne perkamąja galia, kurią 
faktai patvirtina jų teigi- leis pakelti atlyginimai, 

imą. kad jie esą neišgalįj Statistika ir apžvalgos 
■patenkmti reikalavimų .r a tai nuobodžios 
kad bet koks atlyginimų skait ti jos suteikia

pakėlimas esą automatis- svarbjų įrodymų Skaičiai>

Atrodytų logiška, jei ly- Karo’ r^lo nesvei
ką ekonominės praktikos 
pavyzdį, kuris, atrodo, 
kartojamas po Antrojo Pa- 
saulinio Karo. Laikotarpy- 

? je 1924 ir 1929 metų algos 
buvo beveik užšaldytos, ir 
atlyginimai gamybos pra
monėje buvo pakelti vos 
penkiais nuošimčiais. Pen- 
kerių metų laikotarpyje 
gamybos darbininkų pro
duktyvumas pakilo beveik 
25 nuošimčiais, tokiu būdu 

Ir vistiek Amerikos myn. Biznio pelnas bus ap-darb.n.nkų atl.kt. darbu? 

linasi nuo atlyginimų pa- kainų pakėlimu, bet didės-1 Tęsinys 5-tame pusi.

tis laisve, pergale, algų pa
didinimas privalo būti pa
kankamai pajėgus užpildy
ti minėtosioms spragoms, 
kurios, Prekybos Departa
mento daviniais, metų ga
le sieks 35 bilijonų dolerių.

' ’ ’ t terminais 
tai reiškia 35 bilijonų nuo
stolį perkamojoje galioje. 
Ar galime įsivaizduoti tos 
sumos vertę? Ar galime į- 
sivaizduoti kiekį, kurį mū
sų žmonės galėtų įsigyti 

i -

reikalingumo nesutikimų Ekonominiais 
yra nedaug. Kaip prezi
dento Trumano neseniai 
pasakytoje kalboje algų 
bei atlyginimų politikos te
ma pažymėta, valdžia pra
neša apie darbininkų kovą

i prieš netekimą viršlaikių, i maisto, mašinų, automobi- kai sukels kainų pakiUmą. ^varoių jroa aicia,
laipsnių pažeminimą, padi- Kų * nesuskaitomų gėry- —v, atsiradę po Pirmojo ža
dinimą produktyvumo dar-įb^ formoje? Ar galime į- 
bininkui ir nedarbą, kurie sivaizduoti darbus, kurie giagrečiai su atlyginimais 
pradūrė plyšius tautos ai-i būtų buvęs įsteigti? 'pakiltų ir kainos. Bet
gų bei atlyginimų sąskai-l Gerovės kertinį akmenį smulkiau patyrinėjus, ma- 
toje — toje sąskaitoje, ku-'sudaro į namus atsineša- tyti, kad tokia politika iš- 
ria apmokamos Amerikos mojo atlyginimo palaiky- nyktų bet kokio atlygini- 
biznio pagamintos gėry-mas, kurio perkamoji ga- mų pakėlimo verte, nes 
bės. Net labiausiai užkietė- lia yra būtina Amerikos naujais pinigais tikrumoje 

mulei ų ii iiidgiiių. ach ou.zjiiv»ję, vuvi^uu ekonominiam pastovumui nebus perkama naujų gė
riu mėgino įsibrauti į Vyskupo rezidenciją. Bet Vysku-' Bolševikams nebe pirmas kartas žudyti dvasiški- palaikyti, kad visi žmonės rybių bei patarnavimų, o 
pas pasiryžo jų neįsileisti. Apsirėdęs bažnytiniais rū- ją. Daug, daug tūkstančių jų yra mirtinai likvidavę, galėtų dirbti, kad vaikai tik bus apribojamas jų 
bais, pastoralu rankose, jis duryse pastojo užpuoli- Kodėl jie šiuo kartu baimės perimti nepabaigė savo, būtų gerai maitinami, ge- naudojimas. Šia teorija 
kams kelią. Raudonųjų minioje pasigirdo šūvis, ir Vys-kruvino darbo? Veikusiai dėlto, kad Vyskupas buvo rai aprengiami, kad gy-gyvenant, Amerikos gyve- 
kupas krito negyvas. Prieš mirdamas dar suspėjo pa- apsitaisęs bažnytiniais drabužiais. Bažnytinių ceremo- ventų tinkamose patalpo- nimo lygis nepažengs pir- 
sakyti, kad buvo už ką mirti, nes išgelbėjo daug ne- nijų aplinka įvarė jiems nesuprantamos baimės. Virš- se. Ir vistiek Amerikos myn. Biznio pelnas bus ap
kaltų aukų nuo gėdos ir mirties. Kelias buvo atviras, gamtinė jėga sugniuždė nuodėmėse sukietėjusius be- pramonė užsispirdama ša- saugotas ir padidintas ne 
bet bolševikai, drebėdami iš baimės, išbėgiojo. Idievius. K. linasi nuo atlyginimų pa- kainų pakėlimu, bet didės-

darbus, kurie giagrečiai su atlyginimais

Jonas Kmitas.

VYTIS ir ERELIS
APYSAKA

Garbes Savanoris
— Bet — bet, brolyti, tuojau matyt, kad ne 

be reikalo įstojai į caro armiją, — juokavo 
Vaišmantas.

— Bet iš tiesų, Andriau, — tarė Bitinas, — 
ką tu nori atsiekti, stodamas savanoriu į ru
sų armiją? Aš suprantu, kad nori išsigelbėti 
iš bėdos. Bet, šalia to, ar tu gali turėti bet 
kokį protingą tikslą? Juk žinai, kad čia ne 
juokai. Pirmieji kareiviai niekad negrįžta...

Andrius ne iš sykio atsakė. Per jo veidą 
perėjo kažkoks gilus, iki šiol jame nematyto 
rimtumo šešėlis.
— Aš žinau, kad nuo tamstų dėmesio nepa- 

sprūdo tai, kad aš perdaug nenatūraliai esu 
linksmas. Taip, tai netikars linksmumas. Aš 
nesakyčiau, kad jis dirbtinas, bet jis kažkaip 
savaime nenatūralus. Jame netrūksta ir des
peratiškos notos. Bet jis yra, ir nežinau, kaip 
pas mane atsirado. Gal dėlto, kad išsisukau 
iš žandarų rankų. Iš tikrųjų tai man reikėtų 
susirūpinti. Aš žinau, kad pirmieji kareiviai 
negrįžta. Ir man šypsosi tik vienas iš šimto 
progų. Tačiau viena proga vis dėlto yra. Gal 
ji man ir skirta. Gal teks būti sužeistam ir 
pakliūti į nelaisvę. Aš lyg nujaučiu, kad išlik
siu. Jei tai įvyktų, tai aš noriu savo kraštui 
būti naudingas. Aš noriu išmokti kareiviauti, 
vadinasi, susipažinti su karo praktika.
— Ir manai, kad tas tau bus reikalinga? — 

paabejojo Bitinas. — Kada ir kur tą karo 
mokslą manai sunaudoti? Juk jei išliksi gy
vas, tai būsi sužeistas, be kojos ar be rankos,

ar su suardyta krūtine — ir kiek naudos iš 
tokio kario? Nemanyk, kad jie tave sveiką 
paleis. Sužeistą, jei galima, pagydys ir vėl 
siųs į frontą, kol visai pribaigs. Pagaliau, jei 
kokiu stebuklu išliktum sveikas ir gyvas, tai 
kur sunaudosi tą karo praktiką?

Andrius svarstė, svarstė ir nerado į tai at
sakymo.
— Nežinau. Negaliu į tai atsakyti. Gal tai 

tik jaunystės įkarštis — kiekvienas jaunuolis 
nori kariauti. Bet aš lyg nujaučiau, kad man 
bus tai naudinga ir net reikalinga.
— Gal manai, kad Lietuva atgims ir tu būsi 

jos kariuomenės vadas? — su karčia pašaipa 
paklausė Vaišmantas.
— O kad ir taip? — netikėtai šūktelėjo And

rius.
Tarsi aidas į tą vaikišką šūkį, pasigirdo 

smarkus bildesys į duris. Visi krūptelėjo, lyg 
ką bloga nujausdami. Pirmiau negu spėjo 
atokti, į kambarį įsiveržė būrys žandarų, su 
Pomadinu priekyje. Visi jie atkišę laikė re
volverius.
— Rankas aukštyn! — riktelėjo Pomadinas. 

Visi namiškiai iškėlė rankas. Tada iš būrio
žandarų iššoko Bezickas ir, mostaguodamas 
revolveriu, atsistojo prieky, greta Pomadino. 
Ponas Ksaveras atrodė labai karingas. Jo 
veido išraiška sakyte sakė, kad čia ne juokai. 
Pamatęs, kad tas baisusis revoliucijonierius 
ramiai stovi iškėlęs rankas, Bezickas įgavo 
didvyriškos drąsos ir norėjo užimti vyrau
jančią poziciją, bet ir Pomadinas neapsileido. 
Jis laimęjo ir jam priklauso nugalėtojo tei
sės. Priėjęs prie Andriaus, žandaras apčiupi
nėjo visa jo asmenį ir labai nustebo, neradęs 
ginklo. Andrius linksmai šypsojosi.
— Caro armijos savanoris kol kas dar neap

ginkluotas, — tarė jis ramiai.
Pomadinas išpūtė akis.

— Ką tai reiškia?
— Reiškia tai, kas pasakyta, — atsakė And

rius. — Aš negaliu nuleisti rankų ir parodyti 
tamstai savo dokumentų, tai pats gali juos 
rasti mano kišeniuje, ir tada pamatysi, ką 
tai reiškia.

Pomadinas machinališkai surado belaisvio 
kišeniuje garbės savanorio liudijimą ir grei
tai metęs akimis tuoj suprato, kad Andrius 
pasakė tiesą. Žandaras atrodė lyg apsvaigęs. 
Staiga prišoko Bezickas ir ištraukė popierį iš 
Pomadino rankų. Greit peržiūrėjęs doku
mentą, ponas Ksaveras paraudo kaip vėžys 
ir, matyt, norėjo suplėšyti Andriaus garbės 
bilietą, nes Pomadinas žaibo greitumu atėmė 
popierį iš lenko nagų.
— Nebūk kvailas, Bezickij! Ar nori pakliūti 

į bėdą ir atsidurti karo teisme?
— Bet čia klasta, niekšiška apgavystė! — 

mėčiojosi kaip karštam vandeny Bezickas.
— Jei čia klasta, tai vėliau paaiškės, — atsa

kė Pomadinas, — bet karo metu sunaikinti 
savanorio dokumentą — tai kvepia katorga.
— Suplėšyk tą popiergalį, o tą paukštuką 

suareštuok! Pirmiau jis turi išsiteisinti iš 
savo maištininkiškų darbelių, o tada pažiū
rėsim, ar jį priims į armiją.

Pomadinas pakratė galvą.
— Dabar veikia karo įstatymai. Yra pa

skelbta, kad net mažesnieji politiški nusikal
tėliai gali stoti savanoriais į armiją.
— Bet jis stambus nusikaltėlis! — nepasi

davė Bezickas. — Jis norėjo mus nužudyti.
— Bet nenužudė, nors porą kartų turėjo ga

limybės tai padaryti, — sausai atsakė Poma
dinas, — teisme norą sunku įrodyti, ten rei
kia faktų. Ne, pons Ksaverai, šits vyrukas 
mus apėjo, biauriai apėjo.

Bezickas sugriežė dantimis, pro kuriuos 
prasiveržė kažkoks neaiškus keiksmas. Tuo

tarpu Andriui jau nusibodo stovėti rankas 
iškėlus.
— Pone žandarai, — tarė jis pašiepiančiai, 

— gal jau išsprendėt mano ištikimybės klau
simą? Grasinti revolveriu garbės savanoriui 
ir laikyti jį kaip kokį banditą iškeltomis ran
komis, kada jūs vedate tuščią ginčą, įžeidžia 
rusų armijos garbę. Aš esu pasiryžęs tą daly
ką savo pulkininkui pranešti. Įsakysite nu
leisti rankas?
— Ubiraisia k čortu! — riktelėjo nesusi val

dąs jau Pomadinas, — bet tuo pačiu aki
mirksniu susigriebė: — labai tamstos atsi
prašau. Aš nedovanotinai pasikarščiavau. 
Malonėkite nuleisti rankas.
— Tai gal ir man leisite pakeisti šį “garbės 

frontą” ir nuleisti rankas, kad galėčiau at
likti šeimininko pareigas? Gal ponai išsiger- 
tumėt po stiklelį madeiros? — saldžiai pra
bilo Vaišmantas.

Iš Pomadino lūpų išsiveržė nekultūringas 
rusų keiksmas, į kurį ponas Ksaveras suaidė
jo apysilpnrti “psiakrew”. Bitinas be ceremo
nijų nusikvatojo. Visa scena nuėjo tragiko- 
mediškon kryptin. Bet nekviestieji svečiai 
greitai ją nutraukė. Nė žodžio daugiau nepra
tarę, jie sparčiai išsinešdino iš Vaišmanto 
namų. Net iki kiemo juos palydėjo nuoširdus 
namiškių kvatojimas.

Dar kartą Andrius laimėjo susirėmimą su 
žandarais. Šį kartą laimėjimas buvo grynai 
diplomatinis, bet koks pilnas ir triumfališ- 
kas! Jauno kaimiečio veidas žibėjo vaikišku 
džiaugsmu.

— Ar aš nesakiau, kad padariau gerą biznį ? 
Savo akimis matėte, kaip žandarų pajėga į 
dulkes pavirto. Jau vien dėl tokio momento 
verto įstoti į caro armiją! Cha! cha! cha!

Dabar Vaišmantas jau neveidmainingai 
pastatė butelį madeiros. (Bus daugiau)
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IŠ NAUJOS ANGLIJOS FEDE- I 
RACIJOS APSKRIČIO 

SUVAŽIAVIMO
Sekmadienį, gruodžio 9 d.. 

Norvoode, šv. Jurgio parapijos 
svetainėje įvyko N. A. Federaci
jos Apskričio suvažiavimas. 
Vietinis klebonas kun. S. Knei- 
žis. atkalbėjęs "maldą. sveikino 
suvažiavimą ir pasakė turiningą 
kalbą. Taipgi gražias kalbas pa
sakė kun. J. Mačiulionis. MIC.. 
kun. J. Vaitekūnas, kuris pla
čiai patiekė žinių iš Lietuvių 
Kongreso. įvykusio Chicagoje. 
Raportus iš Kongreso patiekė 
taipgi buvę delegatai Kongrese, 
p.p. V. Kudirka ir B. Jakutis. 
Taipgi suvažiavimą asmeniškai 
sveikino p-lė J. Jakavonvtė ir 
Federacijos apskričio vice-pir- 
mininkas p. A. Zaveckas. Nors 
suvažiavimas ir nebuvo perdaug
skaitlingas dalyviais, bet praėjo si 
labai pakelta dvasia ir surastos 

tinkamesnės aplinkybės 
pagvvini-

žadąs įstoti į University ofj 
Georgia arba Holy Cross.

Right Tackle. Albert Butkus 
— 6 pėdų. 190 svarų jaunuolis 

i iš Gardner. Jo coach labai jį gi
ria. Jis irgi žaidė — basebail ir 
basketball.

j ■ Right Guard. Frank Veracka, 
15 pėdų ir 10 colių, 170 svarų 
jaunuolis iš Maynard.

: Centre. Frank Dzedulionis — 
, 5 pėdų ir 9 colių. 195 svarų jau
nuolis iš Keith Academy. Pernai!

■ Įišrinktas “Ali Cathoiic" centre.,
Left Guard. Vvtautas Vileišis,* 

! 5 pėdų ir 10 colių, 180 svarų 
jaunuolis iš Sylvester High, 
Hanover.

riai. Rezoliucijos tilps spaudoje 
vėliau.

Suvažiavime labiausiai pagei
dauta, kad kolonijose Federaci- 

: ių skyriai organizuotus!, suras
tų veiklesnias valdybas, kurtų 
naujus skyrius ir veikiman į- 
trauktų visas katalikiškas savo 
kolonijos organizacijas. Pirmi
ninkas A. Daukantas pareiškė' 

! suvažiavime, kad dabar, pasi- 
' baigus karui. Federacijos Sei
melis bus šaukiamas tradicinėje 
dienoje, būtent, vasario 22 d. 
Bet delegatai daugumoje pagei
davo, kad seimelis būtų šaukia-; 
mas ne vasario 22 d., bet sek- 
madienio dienoje. Šis klausimas' 

i pavestas svarstyti Kunigų Vie-1 
nvbei ir jų tarimo bus laikoma-. 

Suvažiavime iškeltas Federa
cijos Seimo klausimas. Tuo 
klausimu priimta rezoliucija, ir 
taipgi kun. J. Vaitekūnas asme
niškai šiuo reikalu apsiėmė rū
pintis. Valdyba ir kitiems me
tams pasiliko ta pati. Suvažia
vimą malda uždarė dvasios va
das kun. J. Vaitekūnas. Suva
žiavimo vedėjas A. Daukantas 
širdingai dėkojo vietiniam kle
bonu. kun. S. Kneižiui už malo
nų suvažiavimo priėmimą, ir 
taipgi šeimininkėms p.p. Paz- 
ni kienei ir Kavolinienei, kurios 
po sesijų suvažiavimo dalyvius 
pavaišino gardžia vakariene.

vlau veikti Federacijos 
nes ir iš skyrių raportų 

oasir ue kad šiais metais kiek 
ai veikta. Taipgi apskri- 
das pasirodė esąs gertsnia- 
ovyje. Delegatai iš suva
ro išsivežė obalsį — "dau- 
veikimo”. .4. D.

Elektrikinis Įrankis “Frisker”, kurį Mrs. R. W. Weaver įteikia Lt. Mar- 
tin A. Nodnan, New Yorke. Tas įrankis veikia tuo pačiu principu, kaip mi
nų ieškojimo Įtaisas. Jis padės policijai surasti paslėptus ginklus.

kiek
Federacijos veiklos 
mui.

Suvažiavime dalyvavo Nor-' 
woodo, Brocktono, So. Bostono. 
Providence. R. I. ir Cambridge 
skyriai. Suvažiavimui vadovavo 
apskričio valdyba. Mandatų ko- 
misijor. įėjo p. J. Treinavičius 
ir p-lė J. Jakavonvtė. Rezoliu
cijų: kun. J. Vaitekūnas ir J. 
Mačiulionis. MIC. Priimta ke
letas rezoliucijų, iš kurių viena 
liečia nelaimingus lietuvius, pa
tekusius vokiečiams kas*! ar- 
kasus ir prie kitų karo privers
tinų darbų ir. karo eigoj 
patekę į amerikiečių ne 
Bus mėginta, kad šie Ik 
būtų traktuojami kaipo i 
lės valstybės piliečiai, 
prievarta po vokiečių iu 
ne kaip vokiečių kariai, 
kiečių piliečių darbo gru:

■

m

a

neitra- daugi
patekę č:. iž
mgu. o me st
ar vo- žiavir

oės r.a- aiau

V incas Kašėta Paskirtas Kapitonu

Left' Halį Baik. Arnold Mila- 
sauskas, 6 pėdų ir 1 colio, 192 
svarų jaunuolis iš Hudson.

Fullback, Al. Malinauskas, 6 
pėdų. 196 svarų jaunuolis iš I

’ Ibėgo. Man kiti pasakoja, kad rodė man aplikacijas iš kelių Vincas Kašėta. Aš esu sudaręs 
jis panašiai ir football žaidžia, kolegijų, kviečiant jį įstoti pas; "Ali Massachusetts Lithuanian 
Jo oponentai žino su kuo jie tu- juos. Jam patariau pergreitai High School team". Ir Vincą 
ri skaitytis." nerašytis. bet laukti kol gaus Kašėtą išrinkau to ratelio kapi-

gerų pasiūlymų. Vincas žaidė su tonu. Gal bus įdomu kitų to ra- 
šv. Roko rateliais ir man būtųitelio vardai?, užklausė Stan.I 
didžiausis džiaugsmas, jei jam! 
kolegijoje sektųsi, kaip jam se-į 
kasi Brockton High mokykloje. Į 
“Aš turiu išrinkęs All-Ameri- 
can Lithuanian College team ir 
Vic Kulbitskį 
rinkau kapitonu. Bet kitą sykį t!k football.

• ■ Į
Petras Kubilius, visiems 

Brocktono sportininkams labai 
gerai pažjstamas, nes jo darbas 
tai prižiūrėti football'o daržą. 
Jis matęs per daug metų visus 
Brocktono žaidimus ir jis sako 
nėra matės tokio gabaus sporti
ninko, kaip Vincas Kašėta.

Visi Brocktone jį vadina —j apie tai. 
"Pete". Ir “Pete” sako:

"Mano nuomonė apie Vincą 
nieko nereiškia, bet labai daug 
reiškia jo dirigento icoach) E. 
Marion Roberts nuomonė, 
labai konservatyvus žmogus 
dar niekas nėra girdėjęs, kad 
jis būtų pagyręs bent vieną iš 
savo mokinių per tuos suvirs 
30 metų kai jis Brocktone diri
gavo. Ir toks sportų žinovas 
Sporto direktorių susirinkime. 
Bostono viešbutyje, yra viešai 
pasakęs, kad per 34 metus jis' 
nėra turėjęs tokio gabaus moki
nio kaip Vin Kašėta"

nuėjo ir pas kun. 
nes jis žinojo, kad

jaunesnioji sesutė ir pats Vin
cukas. Jie skersai gatvės gyve
na ir dažnai iš savo krautuvės 
juos mato. “Vincas Kašėta”, 
sako kirpėjas, "išrodo rimtas 
vyrukas. Dažnai matau jį dar
buojantis prie savo namų — tai 
taiso langus, tai duris, tai me
džius plauna, žodžiu visokius 
subrendusio vyro darbus atli
kinėja. Nemanytumei. kad jis 
17 metų vaikinukas. Vieną, 
kartą pastebėjau juokingą įvy-' 
kį. Vincą- atsidėjęs dirbo savo 
naminį darbelį, ir štai pasipai
nioja neperdaug jaunesnė už jį 
mergytė ir pradėjo jį erzinti ir; 
trukdyti darbą. Vincukas vieną' 
kitą kartą įspėjo. B-1 kur tau.' 
mergytė nepaiso. Tai jis pagro
bė ją. paguldė ant savo kelių ir 
kaip senas dėdė sudavė jai. Ji' 

— našlė motina, jo suklyko, susisarmatino ir nu-i

kad tūlas Vin Kašėta, 
amžiaus. Brocktono

Visuose Bostono laikraščiuose 
skaitėme.
17 metų
jaunuolis, per pereitą football
sezoną pasižymėjo savo sporto 
gabumais. Ir štai Brockton 
Er.terprise su tokiu antgalviu. 
“Vin Kašėta. Brockton End. 
All-Lithuanian Captain", rašo, 
kad tas sportininkas, apie kurį 
Bostono laikraščiai taip garbin
ga: rašo, yra lietuvis. Džiaugia
si “Darbininkas” sužinojęs, 
kad svetimtaučiai gerbia lietuvį 
— ir norėdamas pasidalinti 
džiaugsmą su kitais sporto mė
gėjais pakvietė šį raporterį su
žinoti šį tą apie Vincą Kašėtą 
ir parašyti “Darbininke”.

Vincas Germanavičius, vieti
nis plaukų kirpėjas sako, kad jis 
pažįstąs Kašėtuką. Jo šeimyno-

Raporteris
F. Nor'outą.
jis Brocktone su jaunuoliais 
darbuojasi. Pernai ir ankščiau
Šv. Roko parapijos C.Y.O. bas-- 
ketbal! ir basebail rateliai pasi-j 
žymėjo net visoje diecezijoje.! 
Kun. Norbutas pastebėjo, kad 
Vincas buvo tu ratelių narys. 
Ne tik Vincas, bet ir Vytautas 
Piscuskas. Vvtautas irgi buvo 
Brockton High football ir bas- 
ketbail rateliuose. Jie abudu 
mišiose tarnaudavo ir pereitą 

'sekmadieni abudu prisirašė prie 
Jėzaus Vardo draugijos. Vincas 
taipgi buvo Brocktono Dramos 
ratelio r.arvs.

« * # *

l

tiuo jis mėgino išlaužti geležies užtvarą. Nors ir 
geležis buvo Įlenkta, bet ir jo dantys buvo išvers
tas iš vietos ir sako, kad jam r eikės maistą krim
sti jau be to danties pageltos.

Montelloje randasi ir “vaikš-i 
čiojantis sportų encyklopedija”.! 
tai Stasys (“Stan”) Balberis. 
Nežiūrint, kad “Stan” darbo i 
žmogus — jis turi norą ir su
randa laiko susirašinėti su įvai
riais High School ir kolegijos 
sportų direktoriais, su Įvairiais 
lietuvių kunigais ir ieškoti in
formacijos apie lietuvius spor
tininkus. tai jo “hobby”. Ir jo 
džiaugsmas neišpasakytas, kai 
jis sužino, kad tūlas garsus 
sportininkas yra lietuvis. Jis tu
ri didžiausią albumą su pasižy
mėjusių lietuvių paveikslais ir 
iškarpomis. Paklausė raporteris 
apie Vincą Kašėtą — ir “Stan- 
ley” tiek daug pasakė, kad rei
kėtų kelius puslapius užpildyti, 
kad viską parašyti — ir taip 
entuzijastiškai kalbėjo, kad rei
kėtų turėti kelias ster.ografes, 
kad viską pagautų.

Kalba “Stan” Balberis: “Vin 
Kašėta yra visų laikraščių iš
rinktas "All-interscholastic". 
Boston Traveller yra pasakęs — 
jei Vin Kašėta eis Kolegiją ir 
žais football — visa Amerika iš
girs jo vardą. Vincas pats pa

Left Tackle: Jonas Marcinkus, 
5 pėdų, 170 svarų jaunuolis iš 
Brandeis Vocationa* mokyklos. Keith Academy.

Left End.: Vincas- Kašėta, 5 
pėdų ir 11 colių, 175 svarų dina
mitas iš Brocktono. Jo pozicijo- Somh Boston~ Globus, Attlebo- 
je labai retai kas punktus gau
na, o Vincui pasisekė gauti 61! 
punktą,— daugiausiai už visus 
Brocktono High ratelyje.

Quarter Back: Bernard Sykes 
— 5 pėdų ir 9 colių. 155 svarų 
jaunuolis iš Nonvood. Jis yra 
pasižymėjęs — Basketball ir 
bėgime (Track). Vasaros metu 
buvęs svimming instructor — 

; ‘Cape Code’.
Right Halį Back. Don Kimtis,

5 pėdų ir 10 colių. 155 svarų

Honorable Mention: Pocius—
Hov.-ard High; Matulevičius.

i

Raporteris sutiko, kad būtų 
[įdomu sužinoti kokį “Ali Lith- 
; uanian” ratelį jis yra sudaręs.

‘Right End. Albert Baranaus
kas 6 pėdų — 195 svarų jaunuo
lis iš Lowell. Pasižymėjęs ne

bet ir basebail ir jaunuolis iš Stoughton. Pasižv 
Tamstai dabar rūpi basket-ball. Geras mokinys — mėjęs basebail ir basketball.

iš Minnesota iš-'

ro: Zurakauskis. Brandeis Vo- 
i cational: Piscuskas, Brockton; 
j J. Veracka, Maynard: T. Zura- 
jkauskas. Brandeis Vocational.

Coaches: Joseph- Zapustas iš 
Stetson High; ir Felix Dixon iš 
Scituate High.

Šiam raporteriui. rodos, kad 
IStan Balberis ištiesų turi daug 
į informacijų apie lietuvius spor
tininkus, ir jei mūsų jauniems 

, sportininkams būtų įdomu, kad 
i ■ “Darbininkas” galėtų pakviesti 
• ir kasmet sudarytų “Ali Lith

uanian Teams". Raporteris.

žmonijai.

R. G. Sullivan, Ine.

II
s/ >

Šiais metais sveikinamos su dideliu nuoširdumu ir dė 
kingumu užsibaigus karui ir viltimi teisingos taikos 
geros valios Žmogui.

Šimtmečiais besitęsiantieji nesutikimai ir vargas 
nenustelbė Kalėdų dvasios. Šimtmečiai neužtemdė 
garbingos Geros Valios naujienos; nei tamsybių šak
nis nenusmelkė žmogaus troškimo pasauliui Taikos

Dvasioje draugiškumo, mes siunčiame jums nuo 
širdžius Linkėjimus. Lai Kalėdų Taika Nušviečia Žmo 
nijos Širdis!

7-20-4 Cėe/ccU DEXTER Manchester. N. H.
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Ar Nukentės Biznis, Padidinus 
Algas Bei Atlyginimus?

jčiai nukirto karo metu ge- 
Iroką dalį biznio pelno. Tai

* ", Bet fi
nansinis rezervas vis tebe
bus išbrinkęs, nes išskai
čius mokesčius, karo meto 
pelnas gamybos pramonė
je vidutiniai siekė penkių 
bilijonų dolerių, kas yra 
beveik du ir pusę karto 
'daugiau už prieš karinius: 
laikus. Šalia to, patirta, 
kad 1945-46 — pirmaisiais 
pokariniais metais — me
tinis pelnas sieks šešių bi
lijonų dolerių.

Sudėjus skaitmenis, Se- 
eurities ir Exchange Ko
misijos apskaičiavimu, ne-Į 
įskaitant bankų ir apdrau-l 
dos bendrovių, visų J. V. 
korporacijų grynas pelnas 
sieks 50 bilijonų dolerių 
1945 metų gale. Be to, ne-i 
reikia užmiršti Kongreso, 
išleistų mokesčių įstaty-i 
mų, kuriais pridedama dar 
keli bilijonai sugrąžintų 
mokesčių formoje.

Pramonės horizonte kilu-! 
sį nesusipratimą galima; 
numarinti. Mes galime 
žengti pirmyn didžiosios 
gerovės laikų kryptimi, j 
Bet šiandieninių sunkumų’ 
nusikratysime tik tada,į 
kai visi įsitikinsime, kad 
Amerikoje vienintelis ke
lias į gerovę yra per tin
kamą algų bei atlyginimų 

, pakėlimą.

Pradžia 3-čiame pusi.
kuriam 1924 metais buvo, , .
reikalinga penkių darbi-' V™ ?7na telsybe' 
ninkių. Su šiais faktais 
glaudžiai susidūrę yra sta
tistikos teisybė, kad pel
nas tame laikotarpyje pa
kilo 72 nuošimčiais.

Neatsiras tokio subren
dusio amerikiečio, o ypač, 
darbininko, kuris nuo to y- 
patingai nukentėjo, kuris 
užmirštų, ką šitokia politi
ka atnešė — ji atnešė di
džiąją 1930 metų depresi
ją, nes tautos vartotojai — 
jos darbininkai — neišga
lėjo įsigyti būtiniausių 
reikmenų.

Bet dabar mes gyvename 
1945-sius metus. Turėtume 
būti pasimokę iš kartaus 
prisiminimo. Bet ar taip 
yra? Pažvelkime vėl į 
skaitmenis. Karo laiku pa
didėję atlyginimai dabar 
išnyko. Darbo produkty
vumas dar pakilo 25 nuo
šimčiais. Nuo 1939 metų 
iki 1944 biznio pelnas, ne- 
atskaičius mokesčių, paki
lo 365 nuošimčiais, tuo 
tarpu kai gamybos pramo
nė pakilo 370 nuošimčių. 
Sudėjus visą Amerikos ka
ro meto pelną, susidaro 
84.7 bilijonų dolerių suma, 
neišskaičius mokesčių.

Kas nors tuoj sušuks: O 
kaip su mokesčiais? Nie
kas nepaneigs, kad mokes-

i

I

i
I

Klausimas. Paliuosuotas

VETERANAMS PAGALBA
Klausimas. Našlė karei-!

vio klausia ar jos pensija nuo tarnybos veteranas j 
bus sustabdyta, kada ji vėl 
ištekės?

Atsakymas. Taip. Įstaty-

serga, nori žinoti ar jis ga
li reikalauti medikalės 
priežiūros ir hospitalizaci-

mas sako, kad pensija bis 
išmokėta per visą amžių, 
jeigu neištekės.

Klausimas. Kita kareivio 
žmona rašo, kad jos vyras 
tuoj bus paliuosuotas, ir 
jie nutarė gyventi savo 
mažoje ūkyje. Daug patai
sų reikalinga. Ar gali pra
šyti paskolos iš valdžios 
pagal G. I. Bill’ių?

Atsakymas. Pinigai turi 
būti paskolinti iš bankos’ . .. ,
arba kitos paskolų įstaigos!no"? z,lnotl- ar Jis S®11 
arba asmens. Valdžia, perjh daikhj nuo Smaller Wari 
veteranų Administration Plants ^Corporation, 
garantuos dalį užgirtos pa
skolos. Veteranų Adminis
tracija garantuoja 50% I 
paskolos iki $4,000. . 
paskola 
valdžia daugiau $2,000 ne
garantuos.

tracijos kaipo veteranas.
Atsakymas. Jeigu tavo; 

liga neturi nieko bendro su, 
tarnyba, gausi tik “medi-; 
cal attention” ir hospitali-i 
zaciją, jeigu neturi pinigų' 
užmokėti už privatišką 
priežiūrą. Pasi u n t ė m c 

į tamstai blanką, kurias tu
rėsi išpildyti, kad gauti 
tokią priežiūrą.

Klausimas. Veteranas

savo 
privatiškam vartojimui.

Atsakymas. Visas “surp- 
j lūs property” turi būti var- 
ifniamas hiyniamcj. Parda-‘ JeiguT°Jamas bizniams,

viršytų $4 000 ivėJai ?ali Pirkti automobi-j 
ugiau $2,000 ne-'!ius’jei jiems reikalingi.j

Bet tūkstančiai žmonių.

ARRtSTED—Formcr Japa- 
nese War Minis t c r. Baron 
General Sadao Araki, vva: 
a r r e s t c d in Japan and 
charged with being a war 
criminal, according to ai> 
announcement from Gen. 
Douglas MacArthur’s heaa- 

auarters

jau padavė prašymus dėl' 
automobilių, nėr tiek auto-' 
mobilių kiek prašymų.

Klausimas. Ar veteranas,, 
125 m. amžiaus, gali prašyti 
' leidimą lankyti mokyklą 
pagal G. I. Bill’ių?

Atsakymas. Gali lankyti 
mokyklą vieną metą. Bet; 
jeigu gali įrodyti, kad įsto-; 
jimas į kariuomenę per-j 
traukė jo mokslą, ilgesnis 

; laikas jam bus paskirtas/ 
Pasiuntėme tamstai kny- 
gėlę, kuri paduoda svar
besnius punktus G. I. Bill' 
ir Public Law. 16.
NATIONAL DEPARTMENT

I Catholic U’ar Vcterans
Empirc Stale Ruildi>Ki 

.v™-1. N. r.
iI

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

Apsišvietęs žmogus yra

Mar inas kapralas John Mucciacciaro iš New 
Yorko gana vikrus kumštininkas. Jis būdamas 
japonų nelaisvėje nukirtęs savo stipriu kumščiu 
18 japonų. Šiai žiniai reikėtų pridėti — Tikėkite, 
ar ne!..

Naikintojams Ateis Galas
(Tęsinys)

Kam leisti pūstis “špėtnai” ARENAI, — 
Gyvuosius žmones šaut! likviduoti?
O į šauksmingą sielų Syrenai, — 
Gelbėt, atydos jokios neduoti...
Durtuvai, pančiai, kartuvės, “strielbos” 
Dabar tik žaislu! kančios madoje... 
Nekaltas “teistas” klyšo padilbos, — 
Kalėt įgrūstas, teisus — “bėdoje”.
Liko bevertis jau žmoniškumas — 
Taip ir supus gal viskas chaose?.. 
Juodas pasaulio veidmainingumas 
Tarp dangaus — žemės tirpsta liepsnose. 
Tas didis, piktas, baisus žmogžudis 
Ar valdys kitus taip negarbingas? 
Netoleruos jam šviesus, atbudęs, — 
Kam-gi toks raistas čia reikalingas? 
“Upės Cedrono”, mums padavimai — 
Nusako, kaip jį krauju tekėjo;
Įvykiui tokiam, šventi teigimai. 
Liko pasaulyj už ką merdėjo...
Mūs brolių krauju marios numieštos. 
Ežerai, kloniai pasruvę rausve!
Tas “propagandai” vaizdas nepieštas, 
Tiesa mažai, kam reiškiasi jausme.
Arogantinė ta gyvulyja —
Be širdies jausmų, — dūšios netekus! 
Afrikoniška plėšrių žvėryje — 
Su pavojingais geismais apjakus!
Ateis ta diena! Atbriks nageliai! 
Iškryps pažandės! Išbyrės dantys!
O mums naujieji švytruos laikeliai — 
Vėl grįš tėvynėn mūs’ visos gentys. 
Išnyks budeliai, kvyslingų gaujos, 
Giedri ateitis sunaikins tamsą! 
Lietuvių dvasia pakyls iš saujos — 
Įžiebs stiprybės bočių praeitis. 
Lietuvos žemė vėl ji bus mūsų! 
Kai prie Vytauto! tarpsim į Amžius! 
Savo, ištrauksim iš gerklės rusų... 
Dings jį. godumu kitus taip glemžus. 
Mūsiškė esmė be mirtinumo!... 
Dvasia atgyja nors ir palaužta, — 
Nuveiksim karą ir brutalumą 
Brėkšta ateitis! Rytas jau Aušta! 
Atgausim laisvę ir vieškelėlius, — 
Grįšime patys valdyt tėvynę! 
Slinksim per kalnus, minsim takelius! 
Tuoksim gaivinti savo gimtinę.
Meška rėplioja į savo galą... 
Reik mums budėti! Nebedejuoti. 
Kūjį, pjautuvą, ir jos priekalą 
Pasaulis rengias griebt ir laidoti.
Tegul tad mūsų tos brolių srovės. 
Liaunas grūmoti kumščia ir pirštu; 
Beieškant tuščios garbės, gerovės. 
Užteks klampoti purvynu tirštu...
Kaišiot liežuvį turim pamesti! 
Tėvynės kraštas reikia vaduoti. 
Imant savuosius talkon suvesti. 
Ir savo hymnus laisvai giedoti.
Spieskimės šviesiai, daiktan į būrį! 
Vardan tėvynės tos numylėtos!
Kas tik lietuvio širdį dar turi 
Dirbant iš vieno, visiems bus vietos.
Tėvynės laisvę reik vainikuoti, — 
Triūskim Lietuvos vardą gaivinti! 
Viens kitam širdį, ranka reika duoti. 
Jėgas suglaudę, garbę apginti.
Gagena žąsys, — gužučiai lekia — 
Gulbės ir gervės į pietus skrenda! 
Lietuvos krašto broliai netekę,— 
Svietur vienybę lai širdys randa.

PADĖKA
Pasisekus įsigyti naują moti

nišką namą Brocktone, norime 
pareikšti nuoširdžią ir gilią pa
dėką visiems, kurie savo auko
mis ir darbais padėjo mums jį 
išmokėti ir įrengti vienuoliškam 
gyvenimui. Taipgi širdingai dė
kojame ir tiems, kurie savo au
komis padeda išlaikyti senelių 

l ir našlaičių prieglaudą.
Už visus geradarius, gyvus bei 

j mirusius, aukojame visas savo 
maldų ir darbų nuopelnus kiek- 

i vieną šeštadienį; laikome įvai- 
. rias novenas metų bėgyje ir pri
simename jų reikalus kasdien. 
Be to, kas mėnesį šv. mišios bū- 

į na laikomos jų intencijoms.
.Vukryžiuoto Jėzaus Seserys.

AUKOTOJŲ SĄRAŠAS:
(Tęsinys)

M. S. 5 kp., Worcester; Ele
na Kosulienė, VVorcester. Mass. 
J. Zareikienė. South Boston.! 
Mass.; P. Jezukevich. South 
Boston. Mass.; Anna Slupsti- 
kienė. South Boston. Mass.: A. 
Tamasiunienė, Athol, Mass.; A. 
& M. Adomaitis. Worcester, 
Mass.: Eva Ankstutis. Worces- 
ter, Mass.: A. Ambrose. Allston,

Mass.; B. Gelusevičius. Worcea- 
ter. Mass.; J. Bocauskienė, Wor- 
cester, Mass.: Mrs. K. Mikėnas, 
Dorchester. Mass.; Mrs. G. A- 
leknas, Worcester, Mass.; Mary 
Baronas, Whately, Mass.; K. 
Juknievicz. Bridgewater, Mass.; 
Mrs. M. Kasė. Detroit, Michi
gan: Vidugerienč, Detroit, Mi- 
chigan: Marijona Sevienė Det
roit. Michigan; J. Luksaitis, 
Hamtramck, Michigan: A. Ba
kaitis. Cleveland, Ohio; Mr. & 
Mrs. C. Zekas, Sleubenville, O.;
L. Misienė, Cleveland. Ohio: J. 
Savickienė. Cleveland. Ohio; M. 
Žilinskas. Cleveland. Ohio; Mrs. 
R. Busick, Elynia. Ohio: Mrs.
M. Timineki, Youngstovvn. O.; 

į M. Petrauskienė, E. Chicago. In
diana; Mrs. V. Kreznor. Asto- 
ria, Long Island; Mrs. M. Maila, 
Brooklyn, N. Y.; Mrs. C. Sur- 
dak. Brooklvn. New York; Mrs. 
C. Rozauckas, Brooklyn. N. Y.; 
John Shislosky, Brooklyn, N.

’IY.;
Y.; Mrs. C.

jwood, N. Y.; P. Sukis. Roches- 
iter. N. Y.; F.
Įter, N. Y.;

__________B
" ■ II H II' —'

Kruzat, Brooklyn. N. Y.; A. J. 
Kaupas. Brooklyn, N. Y.; V. 
Mulevičienė, Brooklyn, N. Y.; 
Mrs. Fortier, VVaterbury. Conn.; 
V. Sarapienė, Rockford, III.; A. 
Bartunas. Midothian. III.; A. 
Nausėdienė, Kevvanee. III.; V. 
Dopkus. Waukeegan, III.; A. 
Aitches, Granville. III.: P. Aitu- 
tienė, Chicago. III.: N. Birijo- 
tienė. Chicago, III.; Sarkauskie- 
nė, Chicago. III.; L. Kienes, Chi
cago. III.; M. Snekutienė, Chi
cago, III.; V. Jenkevičienė, Chi
cago, III.; P. Sereikienė, Cicero, 
II.; Lukauskienė, Cicero, III.; 
Suobodienė, Cicero, III.; Miiauc- 
kas. A., Cicero. III.; Neniuvienė, 
Forest City, Pa.

K. Kudokas & Bajoras. East 
St. Louis, III. $4.50.

Po $4.00 — M. Aitutienė & V. 
Juskas, Rockford. III.; Alena A- 
dlienė, Forest City. Pa.; P. Zap- 
nickienė, Lowell, Mass.

Miss Stucienė. Brooklyn. N.
Ridge-Masones.

Roches-
Willis,

Slapelis. 
Mrs. H.

VVoodhaven. N. Y.; Mrs. J. Nik- 
stena. Amsterdam. N. Y.: A. Jo
naitis. Brooklyn, N. Y.; Grace 
Katiles. Brooklyn. N. Y.: Kun.

Meškai ateina mirtinas galas! 
Mums reik budėti, o nedejuoti! 
Piautuvą, kūjį ir jos priekalą — 
Ir vėl lietuviams teks sudoroti.

(Pabaiga)
Spalių 23,1945.

A. J. Jotis.

Įsigyk Angliškai-Lietuviškg Žodyną
English - Lithuanian Dictionary

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

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

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

Užsakymus siųskite:
DARBININKAS

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

Po $3.00 — A. Shunskienė, 
Shenandoah, Pa.: Ona Barkauc- 
kas, Seltzer. Pa.; Mrs. A. Armi
nas, Shenandoah. Pa.; E. Mino- 
tienė, Maspeth, N. Y.: Povilai- 
tienė, Mt. Carmel, Pa.; L. Mis- 
kiniūtė, VVorcester, Mass.; K. 
Lapinskas. Minersville, Pa.; M. 
Bulotienė, Forest City, Pa.: Pet- 
renienė, Detroit, Michigan; P. 
Petrauskienė. Chicago, III.; Po
vilas Andruska. Dayton, Ohio; 
O. Lingis. South Boston. Mass.; 
O. Zinkevičienė, Brighton, 
Mass.

J. Bakas. Van Dyke. Michi
gan $2.50.

Po $2.00 — M. Chenkienė,
Worcester, Mass.; A. Steponai
tienė. Rochester. N. Y.: K. Ki- 
selienė, Melrose Park. III.; Marė 
Kučinskas. Brooklyn. N. Y.; H.

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

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

F. Shugrue. HaverhilI.
M. Vasilius. VVaterbury, Conn.; 
J. Jekavičienė. Taunton. Mass.; 
Miss A. Anthony, VValtham, 
Mass.; M. Cemauskienė. Lynn. 
Mass.; V. Lingaitienė, West- 
field, Mass.: O. Aleskevičienė, 
Westfield. Mass.; O. Razulevi- 
čienė. Norwood. Mass.; J. Bele- 
vičius, Lavvrence, Mass.; A. 
Vaitkevičienė, Lawrence. Mass.; 
V. Kubilienė, Brockton. Mass.: 
M. Januškienė, Wilkes - Barre, 
Pa.: L. Naujokaitienė, Clinton, 
Indiana: A. Tiriienė. Gary, In
diana.

(Bus daugiau)

Mass.;

“5 valandos kamšatis APSAUGINA mane'”
“Tik pažiūrėkit į mane!

“Net liūdna, kaip mane pri- 
kamšo kas vakarą tarp 5 ir 6 
valandos.

“Padėkit man išlaikyt sklan
džią figūrą — vartokite sub- 
way prieš 5 arba po 6, jei ga
lit r

Nuo 5 iki 6 yra didžiausia 
skuba musu miesto požemio is
torijoj. O paleisti daugiau ka
rų Į požemi negalima, nes tai 
da daugiau apsunkintų patar
navimą.

-Jeigu jums nebūtina važiuoti 
I>ožemiu tą valandą — ar ne
galėtumėt atlikti savo kelionę 
kiek anksčiau ar vėliau? Turė
site smagesnę kelionę. Ačiū!

ŠTAI SKAITLINĖS:
Kiek keleivių įeina i 

subway tarp 6 ir 6 va
landų popiet:

*=3719
N»v«mber. .

1941 51.40?
X****a*aa*aa*>

t?4s 62.827
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Penktadienis, Gruodžio 14, 1945 DARBININKAS

KOLONIJOSE

Penktadienį, gruodžio 14 d., zio ir Onos Nadzeikų sūnus. Jis 
parapijos svetainėje, tuoj po va- išbuvo užjūryj 3 metus ir du 
karinių pamaldų. įvyksta "Pen- mėnesiu. Visą laiką dirbo prie 

rengiamas sužeistųjų — ligonių. Buvo An-
mūsų parapijas skautų berniu- glijoje. Prancūzijoje, Belgijoje, 
kų troop =45. Skautai kviečia Čekoslovakijoje ir Vokietijoje. 
vėsus atsilankyti ir jų parengi
mą paremti. Atsilankę 
progos laimėti vertingų 
nėlių.

nv Sale" vakaras.

Pakeltas Leit. Komandieriu
Gruodžio 1 d. š. m. Dr. Edvar

das A. Waliackas. gyv. 9 Hol- 
land Avė.. Lynn. Mass.. kuris 
yra Jung. Valstybių Laivyno 
tarnyboje nuo lapkričio 1 d.. 
1943. pakeltas Leit. Komandie
riu.

Leit. Kom. Dr. Ed. IValiac-kas 
yra So. Bostone gimęs ir augęs, 
baigęs Bostono Kolegiją 1929 
m. su A. B. laipsniu. Dentisto 
medikalius mokslus užbaigė 
1933 m. Tufts Kolegijoje. Prieš 
įstojimą į Jung. Valstybių Lai
vyną. praktikavo Lynn. Mass. 
Jo žmonelė, taip pat So. Bosto- 
nietė. ir dabar gyvena Lynn. 
Mass.

Sveikiname Leit. Komandie
riu Dr. Edvardą A. Waliacką, 
užsitarnavusį aukštą laipsnį, ir 
linkime geriausių sėkmių ir 
greito sugrįžimo iš karo tarny
bos .*

metinis susirinkimas ir Kalėdi
nė “party” įvyks sekmadienį, 
gruodžio 16 d.. 3:30 vai. po pie
tų. parapijos svetainėje. Kvie
čiamos visos narės dalyvauti ir 
neužmiršti atsinešti savo dova
nėlę vertės 50 centų (nedau
giau). Valdyba.

Pereitą sekmadienį p.
Kneižys buvo nuvykęs 
shua. N. H.

A. F. 
j Na

N0RW00D, MASS.
Gruodžio 6. 7 ir 8 dd. Šv. Jur

gio lietuvių par. bažnyčioje įvy
ko rekolekcijos. Pamokslus sa
kė kun. Juozas Mačiulionis. 
MIC. šeštadienio vakare mote
rys ir merginos iškilmingai pri
imtos į Sodaliciją.

gruodžio 9 d.. 8 
Jurgio lietuvių

turės 
dova-

šiomis dienomis garbingai at
leistas iš karo tarnybos jaun. a- 
viacijos leitenantas B. Palaima. 
Tarnavo lakūnu (pilot) prie 
B-24 bombonešių. Daugiausia 
laiko išbuvo šiame krašte. Svei
kiname Įeit. B. Palaimą, sugrį
žusį į civilį gyvenimą.

Savaitė prieš Kalėdų šventes 
mūsų tarpe pasirodys kitas jau
nas biznierius, būtent. A. Dau
kantas. kuris atidaro valgomų 

adresu 187

Notre
vaidi-

“Little Women”. 
vaidino p. Angelą daiktų krautuvę

Gruodžio 10 d. toje Webster Avė., prie lietuvių baž- 
Akademijoje

Gruodžio 2 ir 9 dd.
Dame Akademijoje įvyko 
nimai veikalo
“Jo” rolę 
Kneižytė.
pačioje Akademijoje lankėsi 
.mperatorienė Zita iš Austrijos 
su savo sekretore, kuri dabar 
gyvena šioje šalyje. Ji yra ka
talikė. du kartu ištekėjusi ir y- lyje Europos mūšių. Grįžo į na- 
ra motina 24 vaikų. Gražiai var. mus garbingai atleistas iš karo 
to ja anglų kalbą. tarnybos. Sveikiname!

šiomis dienomis grįžo iš karo Karys L. Bartkus šiuo tarpu 
tarnybos garbingai atleistas randasi kelionėje iš Vokietijos 
karys Pranas Nevins pas savo į namus. Karys viršyla A. Bart- 
žmonelę p. Sofiją, gyv. Walpole, kus. Ludviko brolis, šiuo tarpu 
Mass. Karys Pranas Nevins iš- randasi Hollywoode. kur jis da- 
buvo du metu karo frontuose.
Europoje.

Taipgi apie dvi savaitės atgal 
sugrįžo iš karo tarnybos gar
bingai atleistas karys J. Petrai
tis.

Sekmadienį, 
vai. rytą. šv. 
par. šv. Vardo draugijos nariai 
bendrai priėmė Šv. Komuniją, 
o 3 vai. po pietų įvyko tos drau
gijos pamaldos ir viešas naujų 
narių priėmimas.

Tą pačią dieną įvyko Federa
cijos apskričio suvažiavimas 
parapijos svetainėje, kuris buvo 
sėkmingas.

Moterų

Taipgi po 18 mėnesių buvimo 
Pacifike sugrįžo poilsiui trisde
šimčiai dienų jūreivis Jonas T. 
Tamulonis, Jung. Valstybių 
Laivyno narys, sūnus pp. Ta- 
mulionių. p. Jonas Tamulonis 
yra šv. Kazimiero lietuvių par. 
vargoninkas.

Jūreivis Jonas T. Tamulonis, 
būdamas PT 122 būryj, dalyva
vo karo veiksmuose Naujoje 
Gvinėjoje, Philippinų išlaisvini
me ir Britų šiaurės Borneoj. Po 
atostogų vyks į Bostoną.

Dzūkelis.

nyčios.
Šiomis dienomis grįžo iš Vo

kietijos puskr. A. Savickas. Ka
rys Savickas dalyvavo dauge-

Ivvauja daromoje filmoje “Vic- 
tory”. Sveikiname gabų karį A. 
Bartkų, kuris irgi neperseniau
siai grįžo iš žiauriųjų Europos 
mūšių ir. dabar randasi Holy- 
vvoode. iš kur neužilgo grįžta į 
namučius. Lauksime pasirodant

Sekmadienį, gruodžio 16 d. filmos “Victory”, kur turėsime 
Moterų Sodalicijos Komunijos progą pamatyti ir mūsų para

pijos jaunuolį, karį A. Bartkų.diena.
I 

į I

Šiomis dienomis p. F. Skirie- i 
nė. duktė p. F. Rimšienės. per-
gyv
zbietos ligoninėje.

CAMBRIDGE. MASS
HASHUA, H. H.

Šiame mieste kiek laiko atgal 
,-eno sunkią operaciją Šv. EI- streikavo Jackson Mills darbi- 

Po operaci- ninkai. Streikas tęsėsi 17 dienų. 
Sąjungos 27 kuopas jos jaučiasi gerai ir sveiksta, p. Darbininkai, nors nepilnai, bet 

_______ __ , F. Skirienės vyras Juozas tik streiką laimėjo. Streikieriai rei- 
trumpas laikas atgal kaip sugrį- kalavo. kad visi darbininkai tu- 

t žo iš Amerikos karo laivyno ri būti unijistai, bet kompanija 
i garbingai atleistas. Linkime p. nesutiko. Tik nauji darbininkai 
|F. Skirienei greitai pasveikti. (turi būti unijistai, o seniesiems 

--------------- į palikta- laisva valia, būtent, ku- 
Gruodžio 3 d., Baker Memo- rie nepriklauso prie unijos, tai 

rial ligoninėje, p. N. Monkienės jų negali priversti. Iš keturių 
tėvelis, p. F. Stripinis pergyve-, tūkstančių darbininkų prie uni- 
no sunkią operaciją. Po operaci
jos ligonis jaučiasi gerai, p. F. 
Stripinis gyvena Stoughton, 
Mass. Reiškiame p. N. Monkie- 
nei užuojautą, o jos tėveliui lin
kime greitai pasveikti.

Taipgi šiomis dienomis. Mass. 
General ligoninėje p. M. Zdana- 
vičienė pergyveno sunkią opera
ciją. Po sėkmingos operacijos 
p. Zdanavičienė sveiksta. Linki
me ligonei greit pasveikti ir 

I grįžti į namus.

W. J. Chisholm
GRA80RIUS

“Asmeniškas Patarnavimai

331 Smith St.,
PROVIDENCE, R. I.

Telephone:
Ofiso: Dexter 1952

Narnų: PI. 6286

I

i

jos nepriklauso tik 293.
Darbininkai džiaugiasi laimė

ję streiką.

WORCESTER, MASS.

Albert R. Barker •
Pirmiau — Pope Optical Co.

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

dirbtinas akis.
Room 206

Tel. 6-1944

397 Main St.,
VVORCESTER. MASS

275 Main St.. Webster. Mass ■

VYRAI

Pagerbė Leitenantę Oną 
Faulukonytę.

Gruodžio 2 d., gražiame Put- 
nam ir Thurston’s restaurante 
įvyko gražus bankietas Leit. 
slaugę Oną Paulukonytę pa
gerbti. P-lė Paulukonytė garbin
gai užbaigė tarnybą Dėdei Ša
mui 7 d. gruodžio šių metų. Ta 
proga Moterų Sąjungos 5-ta 
kuopa išreiškė pagarbą ir 
džiaugsmą, kad mūsų ilgametė 
narė Onutė sugrįžo sveika ir 
gyva. Leitenante Onutė išbuvo 
Armijoj 2 metu ir 8 mėnesius 
ant laivo ir ligoninėse. Ji buvo 
Afrikoj, Sicilijoj ir Italijoj.

Rengimo komisijoj darbavasi 
sekančios: pp. Julė Mack, Mari
jona Žemaitienė, Genovaitė Kai- 
neb, Marijona Vaikšnorienė, O- 
na Sidabrienė, Magdalena Ur- 
monienė, Ieva Thompson, Mag
dalena Delionienė ir Ona Puišie- 

,nė. Komisijos darbštumu buvo 
A D sukviesta 150 svečių. Pauliuko- 

Inių giminės, draugai, prieteliai 
lir organizacijos narės su savo 
į šeimomis.

Bankieto programa buvo gra
ži ir įvairi. Kuopos pirm. p. M. 
Watkins atidarė vakaro progra
mą su įžangine kalba ir perda
vė “Toastmistress” pareigas ko
misijos pirm. p. J. Mack, kuri 
nors pirmą kartą lietuviškai ve
dė programą, bet savo užduotį 
atliko labai gerai.

Pasakė kalbas, bei linkėjimus, 
— p. Anelė Thompson, adv. P. 
Breen, mokytoja O. Pakštienė 
(buvusi Kauno Universiteto lek
torė), Sgt. Albinas Pauliukonis, 
Onutės brolis, ką tik sugrįžęs iš 
Indijos ir jau atleistas iš Armi- 

įjos, o dabar gavo valdžios dar
bą Finance Dept. Principalė kal
bėtoja buvo mokytoja G. Kai- 
neb. Ji savo kalboj taktingai 
nupiešė slaugės Onutės neleng
vas ir atsakomingas pareigas ir 
jos gyvenimo bruožus.

Ponia Vincenta Kielienė, spe
cialiai sukūrė eiles, pati per-

6

Kapt. Tadas Kuligotvskis ir Maj. Bernardas Samuel.

kuris už visuo- 
Amerikos naudai 
jau yra įsigyjęs 
kapitono laipsnį, 
amžiaus sukak-

PHILA., PA. — Lapkričio 13 
d., sukako 13-ką metų amžiaus 
vietiniam smuikininkui. Tadui 
Kuligowskiui, 
meninę veiklą 
laike šio karo 
net ir garbės 
Jam. proga jo
ties, pasveikinimus atsiuntė ne 
tik. taip sakant, eiliniai žmo
nės, bet net ir tokios įžymybės, 
kaip pavyzdžiui: J. E. Kardino
las Dougherty; miesto mayoras 
Bernardas Samuel’ius: Pennsyl- 
vanijos valstybės gubernato
rius, Edvardas Martin’as ir Pre- kad jo tėvai Amerikon atvykę iš 
zidentas Harry Truman.

Taduko tėvas, puikus meni- lankus lietuviams.

ninkas — “maliorius” — (art- 
painter) ir skulptorius, ponas 
Karolius Kuligowskis yra sla
viškos kilmės. O jo motina, Ona 
iš žemaitiškos šeimos Birenu, 
yra karšta lietuvė - tėvynainė, 
papuošta ir lietuvišku medaliu 
už jos veiklą Lietuvos labui. Tą 
lietuvybės dvasią, kiek yra jai 
galima ji skiepina ir tam savo, 
vienatiniam, nepaprastai talen
tingam, sūnui.

Šia proga žodelį, kitą pastebė
siu ir apie mūsų miesto mayorą. 
Bernardą Samuel’į. Sakoma.

Lietuvos, nes jis yra labai prie- 
Bei tą savo

prielankumą linkui lietuvių ir 
Lietuvos kuodaugiausiai jis pa
rodė tada, kada čia, savo laiku, 
viešėjo Lietuvos prezidentas, 
a. a. p. Antanas Smetona. Jo 
mat patvarkymu, a. a. Smetona 
čia buvo traktuotas, gerbtas ir 
saugomas kaip'-aukščiausias pa
reigūnas — prezidentas.

Beje, kas iš lietuvių, ruošdami 
parengimus, pageidautų, kad 
Tadukas su savąja smuiką im
tų dalyvumą jų programose, tai 
gali rašjti adresuodami: —

Capt. Teddy Kuligovski,

527 Tyson Avė., Phila., 11, Pa.
Marijona Puodžiūnų.

Šv. Kazimiero draugija savo 
susirinkime nutarė surengti po 
Naujų Metų vakarienę lietuvių 
karių - veteranų pagerbimui. 
Išrinkta rengimo komisija. Gra
žus sumanymas.

Šiomis dienomis sugrįžo iš ka
ro tarnybos garbingai atleistas skaitė ir įteikė garbės viešniai. 

• karys Jonas Nadzeika, pp. Ka- Ponia Julė Mack parašė eiles

angliškai, pritaikintas slaugei, šalka, Alena Navulienė atsisakė, 
pati perskaitė ir dovanojo Onu- Išrinkta nauja, veikli narė. Ma
tei. Vakaro vedėjos pagelbinin- tildą Pauliukonienė, 
kė. p. Marijona Žemaitienė, mu- direktoriaus žmona.
ziko Žemaičio žmona, pareiškė Kaineb. mokytoja, išrinkta ben- 
savo linkėjimus ir įteikė gražią druomenės pirmininke, 
dovaną nuo dalyvių.

Ponia Ona Graičaitienė daina
vo solo dvi dainas. Dainininkė 
tikrai sužavėjo klausytojus. Jai 
akompanavo p. M. Milerienė, 
adv. Ant. Milerio žmona. Daina
vo trio ponios A. Thompson, M. 
Žemaitienė, ir O. Peterson. 
Joms akompanavo muzikas J. 
K. Žemaitis. Akordijonu grojo 
Vincas Barek.

Iš šeimynos buvo Onutės 
tina p. Ona Pauliukonienė, 
broliai — Sgt. Albinas ir 
kyklos direktorius Kastantinas ir rankdarbių, p. A. Adamskie- 
su žmona, sesutė Magdalena nė dovanojo rankdarbių ir buvc 
Walsh su vyru. Kitos dvi sesu- išleisti laimėjimui. Laimėtojos 
tės — Adelė ir Eleonora nega- — B. Lankininkienė, Dr. žmo- 
lėjo dalyvauti. na. ir O. Ridikienė.

Paskutinė kalbėjo garbės Valdyba ir komisija pavaišino 
viešnia. Ji atpasakojo pergy- visas nares skaniais užkan- 
ventus įspūdžius ir patirtus į- džiasi. Sąjungiečių choras pa- 
vykius. Dėkojo sąjungietėms, giedojo Kalėdų giesmeles lietu- 
giminėms ir visiems už jai su- viškai ir angliškai.
teiktą malonų pagerbimą ir do- Visos narės skirstėsi namo ge-1 
vaną, kuri pasiliks atminčiai riausiame ūpe. ir tikisi daug ge- 
ant visados.

i

PHIIADELPHIA, PA.
mokyklos 
Genovaitė

mo
dų 

mo-

1 
I

♦
* Visos buvusios 5 kuopos vir
šūnėse ir kuopoj esančios bus 
kuopos garbės narės ir veikian- 
čioj komisijoj, būtent, ponios 
O. Lutkienė, M. Urm^nienė, O. 
Sidabrienė, O.
Pauliukonienė, M. Watkins.

Labdaringai draugijai 
šant, suteikta auka $6.50 Kalė
dų proga vargšų fondui. Leite
nante Ona Paulukonytė dėkojo 
komisijai ir narėms už surengtą 

i jos pagerbimui bankietą ir do-
• vaną. Šiame susirinkime buvo

Vietinių Lietuvių Prašy
mas Prezidentui Truman
Šiomis dienomis vietiniai lie

tuviai, kuriems rūpi viengenčių 
pabėgėlių likimas Švedijoj, pa
siuntė Prezidentui Trumanui 
sekančio turinio telegramą:

Dear Mr. President: — Adm- 
iring your stand for justice and

Bruožienė, M. decency in the World, Philadel- 
! phians of Lithuanian decent, 

pra- read with astonishment the 
United Press Telegram, that 
Sweden decided to accede to 
Russian demand, for extradic-

I
tion of 157 Baltic refugees who 
forcibly served in the German 
army. and escaped to Sweden, 
when Russia for the 
time entered Lithuania 
ing all treaties and 
against all international

We urge you to ask Sweden to 
postpone the decision until .in
ternational courts with Lithua
nia present in it will decide the 
fate of persecuted and displaced 
Baltic peoples.

Gale seka “lyderių" parašai — 
William’o M. Paschall’o ir 
Christopher’o Žemaitis’o. ALY.

i
I

second 
break- 
acting 
rules.

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.

411 vashington street
BOSTON, MASS.

rų sėkmių iš naujos valdybos. 
Valio Sąjungietės’

NAUJA VALDYBA
Moterų Są-gos 5 kp. 3 d. gruo

džio metiniame susirinkime iš
sirinko naują valdybą. Darbšti 
pirmininkė, p. M. Watkins, sėk
mingai vadovavus kuopai per 
penkis metus, atsisakė. Išrinkta 
nauja pirm., įžymi šv. Kazimie
ro parapijos solistė ir veikėja, 
buvusi Socijalio klubo pirm. A- 
nelė Thompson, vice-pirm. V. j 
Seniauskienei atsisakius, išrink
ta nauja energinga, veikli iš 

: Mack 
(Mažukaitytė); užrašų rašt. p. 
Ona Palys, ėjus savo pareigas 
per 6 metus, atsisakė. Išrinkta 
nauja — Marijona Žemaitienė.! 
Finansų rašt. ilgametė darbuo-! 
toja. Magdalena Delionienė liko 
ta pati. Taip pat ir iždininkė O- 
na Puišienė liko ta pati.

Ižd. globėjos Iieva Thompson, 
liko ta pati. p. Onai Ridikienei 
atsisakius, išrinkta nauja — 
Milda Lekecki. Ilgametė mar-

’’’ ta nauja energinga, vt 
! profesijos slaugė, Julė

ŠV. KAZIMIERO PARAPIJA
Gruodžio 9 dieną, buvo užsa

kytas parapijos susirinkimas, 
kuriame pranešė buvusio Lietu
vių Kongreso dalyviai — klebo
nas kun. A. Petraitis ir adv. A. 
Mileris. Adv. A. Mileris aiškiai, 
plačiai, nupiešė Kongreso dar
bus.

Skaitlingas susirinkimas iš
reiškė padėką dalyviams už at
stovavimą parapijos. Tame susi
rinkime klebonas kun. A. Pet
raitis parodė ir paaiškino ka
rių atminčiai pavyzdžius ant 
kurių bus visų vardai. Dalyvė.

Champion War1ord of Mazelain 
Bluc-RIbbon Boxer has good potnta, 
būt right now hi« handler, Walter 
C. Forter, is more interested in 
the four red pomt* hia b rot h 
Bkimminp will bring him. Every 
drop of uaed fat «a aaved aa eaeh 
pound turnad in to the butcher now 
brlnga foūr ration pointa.

Prevent TB

FOUR-POINT WINNER

v

Sali*
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VIETINES ŽINIOS
9BK

ŽINUTES Petro liet. par. bažnyčios, gruo
džio 13 d., 9 vai. ryte, Naujos 
Kalvarijos kapuose. Melskimės 
už mirusius.Gruod. 10 d., mirė, ilgokai pa

sirgęs Vincentas Talandzevi-
čius, 64 metų amž., gyv. 606 E. 
5th St. Amerikoje pragyveno ję $5. N.,
38 metus. Paliko du sūnų ir 
dukterį. Tapo palaidotas iš Šv.

AUKOS. Aukavo mokyklai 
Liudovika Sa

vickienė $10., Alena Baranaus
kaitė $2.

DAKTARAI

Šou 4476

Dr.Joseph F. Antanėlis
OPTOMETRISTAS

515 E. Broadvvay
So. Boston, Mass.

Ofiso Valandos išskyrus 
Trečiadieniais ir Penktadieniais

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

Tel. ŠOU 2805

Dr. J. L Pasakantis
DR. AMELIAE. RODD

OPTOMETRISTAI

447 Broadway
So. Boston, Mass. 

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

Sereaomis: —
Nuo 9 ryto iki 7 vai. vakare

Europos ir Azijos badaujančių 
žmonių konservuoto maisto va-j 
jaus fondan aukavo: Margaret 
Killar $5., Ona Diksienė $2., D. 
Šapalis $2., Ant. šapalis $2., p. 

įValantienė 2., K. Vosylienė $5., 
Pr. Starinskas $3., Ant. Majaus- 
kaitė $5., J. Gudaitė $5.. pp. Ky
bartai $2., pp. Galvydžiai $5., 
A. Kalinauskaitė $3., Elzbieta 

j Verseckaitė $$3., P. Rusienė 
• $3., P. Meizienė $1., Pr. Sinkevi- 
įčienė $3.. Agota Jocienė $2., 
Juozas Sarafinas $4., Ona Sta- 
niuliūtė $2. Kiti neša maistą 
blėkinėse dėžėse, po bažnyčia, 
salėn. Ačiū.

Išrinktas Amerikos Lietuvių 
Tarybos Nariu

TeL TROwbridge 6330

J.Rep$hi$,M.D.
(REPŠYS)

Lietuvis Gydytojas
278 HARVARD STREET

Kampas Inman arti Centrai Sq 
CAMBRIDGE, MASS.

Ofiso Valandos 2—4 ir 6—8. -

i

{VAIRŪS SKELBIMAI

A. J. NAMAKSY
REAL ESTATE & INSURANCE

414 W. Broadvvay 
South Boston, Mass. 

Office Tei. So. Boston 0948

Res. 37 Oriole Street
West Roxbury, Mass.

Tel. Parkway 1233-W I

Adv. Jonas J. Grigalus,
Amerikos Lietuvių Kongresui, 
įvykus lapkr. 29 ir 30 ir gr. 1 d., 
Chicago, III., ir padidinus Tary
bos narių skaičių iš mūsų kolo
nijos buvo išrinktas Tarybos 
nariu adv. Jonas J. Grigalus. 
Adv. Grigalus yra veiklus lietu
vis. Jis veikia su jaunimu— Vy
čiais ir ALRK Susivienymo jau
nimo kuopos South Bostone y- 
ra pirmininkas. Jis veikia ir tar
pe piliečių. Štai jis per kelius iš 
eilės metus yra Lietuvių Pilie
čių Draugijos (klūbo) pirminin
ku, kur jis tikrai pavyzdingai 
veikia. Jis turėjo aukštas vietas 
Bostono miesto savivaldybos 
departmentuose — Board of As- 
sesors; Title Consultant Boston 
Housing Authority ir k. Ypa
tingai jis rūpinosi Karo Bonų 
vajais ir lietuviams buvo su
teikta daug kredito už didelį
bonų išpirkimą. Jis rūpinosi ir j

1 Išsiųskite Kalėdinius Sveiki
nimus Šią Savaitę

Bostono pašto viršininkas 
Patrick J. Connelly atsišaukia į 
visus ir ragina išsiųsti Kalėdi
nius sveikinimus šią savaitę, 
jeigu nori, kad jie būtų prista
tyti prieš Kalėdas.

Taipgi prašo Kalėdines atvi
rutes, kurie tik gali, atnešti į 
pašto skyrius, kad palengvintų 
darbą pašto darbininkams. A- 
dresuodami padėkite ir zonų 
numerius.

Pageibėkite laikiniems laiškų 
išnešiotojams suteikdami jiems 

(informacijų. Neklauskite laiškų 
'susitikęs juos gatvėje. Uždėkite 
savo vardus ir pavardes ant 
mail box ir palikite šviesas 
tamsiuose koridoriuose.

IVAIROS skelbimai

Mūšy Ligoniai

ATLANKĖ MOKYKLĄ. Gruo
džio 12 d. Šv. Petro parapijos 
mokykla turėjo daug svečių. Ją 

' atlankė, kun. Virmauskio veda- 
:mi, svečiai kunigai J. Valantie
jus, P. Juškaitis, ir dr. A. Bru
žas, S. M..Visiems gerbiamiems 
lankytojams mokykla labai pa
tiko. Stebėjosi mokyklos grožiu 
ir puikiu jos įrengimu. Džiau- 

' gėsi didžiu vaikučių skaičiumi. | buvo per kelis iš eilės metus nirJ 
i Kun. klebonas J. vaiantiejus mininku Boston Committee;
pasakė, kad jo milžiniška moky-.for Lithuania Independence.! 
kią. Waterbury, prasidėjo su 70'Jis labai artimas gubsrnato-' 
vaikučių. Piima mokyklos lai-lpiaus Maurice J. Tobin draugas) 
da buvo iš dviejų mokinių. Vie- iįr artimai susipažinęs su Sena-i 
nas jų buvęs tėvas dr. kun. An-|torium David I. Walsh. Malonu' 

, tanas Bružas. S. M. Visi svečiai i pažymėti, kad Jonas yra vedęs 
įlinkėjo mūsų mokyklai geriau- lietuvaitę Ceciliją Karbauskaitę 
sios kloties.

I< J

Į

Pereitos savaitės pabaigoje 
jautėsi sergąs p. Antanas Pel- 
džius. ‘‘Darbininko” administra
torius, bet nenorėjo ligai pasi
duoti. Bet sekmadienį, parėjęs 
iš bažnyčios, turėjo atsigulti. 
Gydytojas pripažino, kad jis tu
ri plaučių uždegimą.

Trečiadienį, gruodžio 12 d. 
kun. Pr. M. Juras, LDS Centro 
pirmininkas, buvo nuvykęs p. A. 
Peldžių aplankyti ir taipgi ‘Dar
bininko’ biznio reikalais pasi
barti. Sugrįžęs, sakė, kad gydy
tojas sakęs, jog ligos krizė per
ėjus. Taigi yra viltis, kad su 
Dievo pagalba pasveiks.

Viena bėda, tai dar ne bėda. c; 
bet kai susideda keli-s. Kun.' 
Juras sakė, kad ir p. PddžienŲ 
nesijaučia gerai. Taipgi sergi 
sloga jų dukrelė. Nuoširdžiai 
užjaučiame ir linkime p. Anta-D . ........................... . ro lietuviųnui Peldziui ir 10 seimai su„ ..... uz atnašavimą sv. miDievo pagalba, kogreičiausiai 
pasveikti.

CONSERVATION STOPS WASTE!
I
iV/lLD UPE COHSERYATlOH

WULD HAYE 5MED

THES E 51RDS FEOM
EmcriON

i

PASSMER PID6EM E$rw. $ to . Hi&ER 2.

Post war hom conservation includes 
SNIN6 USED KlTCHEN FAT, EVEZY POUND 
TURNEP W SPEEDS UP PRODUCTiOM OP SDAP, 
NYLON STOCKINOS, CLOTMlb, PA! N TE, ANO MANY 
MORE5CARCE rTEMS.

LA5RAD0R DUCK OHE OP
THE m CREKTURESMM^GREKFADK SLAUMTERto 

W/LL NEJER SEEA6MH. FOR FOOD MD FEMHERE.

REIKALINGA darbininkų 
dirbti prie vilnų. Geros darbo 
sąlygos. Viršlaikis. Atsišaukite 
Mr. Wilder. 6th floor, 274 Sum- 
mer St., So. Boston. (lJf-18)

Reikalinga Mergina
Dirbti ofise kaip stenografė ir 

knygvedė. Patyrimas nereika
lingas, bile tik baigus high 
school’ę. Darbas ant visados ir 
lengvas. Atsišaukite raštu 
Darbininko ofisą. 366 W. Broad
vvay, South Moston, Mass.

(JBG.)

PRANEŠIMAS
DUODU ŽINOTI,

turiu kukovinių su stacijų

PAGERBĖ MAJORĄ. Pereitą 
savaitę grįžo tėviškėn U. S. Ma
joras Jurgis Glazauskas, inži
nierius. Jis išbuvo Dėdės Šamo 
tarnyboje per penkis metus.

Jo žmona Eleonora ir jos tė
veliai Domininkas ir Pranciška 
Zaletskai surengė lauktuvių iš-j 
kilmingus pietus. Šioje džiaugs-, 

_______________________

į ir sukūrę lietuvišką židinį pa- 
! vyzdingai veikia lietuvių ir ame- 
' rikiečių visuomenėje Lietuvos 
labui. Rup.

j Pristatome Vynę, Alų ir Tonikų
1 Mes turime 11-kos rūšių alaus, įvairių vynų ir tonikų, šiuos
I gėrimus pristatome į namus: vestuvėms, krikštynoms, pa

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

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

Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims yra

SOUTH BOSTON CAFE
VINCAS BALUKONIS,

Savininkas

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

giai patarnaH ja.
West Broadwayf South Boston, Mass.

mo puotoje dalyvavo: kun. Dr. 
K. Urbonavičius, kun. klebonas 
J. Valantiejus, kun. Dr. A. Bru
žas, S. M., kun. klebonas P. J. 
Juškaitis. kun. kapelionas K. 
Jenkus. kun. klebonas P. A. Vir- 
mauskis. kun. Albertas Abra- 
činskas ir kun. S. Saulėnas.

Vaišių eigoje buvo įdomių pa
sikalbėjimų. Majoras tarnavo 
Egypte. Afrikoje. Italijoje ir 

■ Austrijoje. Italijoje, jis matė ir 
i kalbėjo su Šv. Tėvu. Austrijoje. 
Majoras, žinodamas, kad ten y- 
ra 250 lietuvių pabėgėlių, norė
jo juos atlankyti. Kuomet jis 
turėjo progą ir nuvažiavo į tą 
vietą, kur buvo lietuviai pabė
gėliai. rado juos visus išveštus 
atgal į Lietuvą.

Majoro žmonelė Eleonora pa
sakojo apie savo ašaringus 
džiaugsmus kuomet ji gavo pa
sikalbėti per radiofoną su savo 
vyru Majoru dar jam tebetvar
kant kareivius ir laikraštinin
kus (reporters).

Džiaugiasi sulaukusi Majoro 
ir jo motinėlė ponia Glazaus- 
kienė.

I

Jau antra savaitė kaip serga 
p. Aleksandras Ivaška, gyv. 140 
East 6th St.. nuoširdus ‘‘Darbi
ninko” bendradarbis. Bet jau 
dabar jaučiasi kiek geriau, ir 
tikisi, kad gal kitą savaitę galės 
eiti darban.

p. Marijona 
Aliston, Mass. 
miestyj), kuri
baigia pasveikti.

Linkime visiems ligoniams, 
kad Dievas kogreičiausiai grą- 

I žintų sveikatą.

Romanienė, gyv. 
(Bostono prie- 

susižeidė ranką.

Žaidimas Pupomis
Sekmadienį, gruodžio 16 d.. Saulutė leidžiasi už šilo, 

3 vai. po pietų įvyks Stepono Švelni jos gesta spinduliai — 
Dariaus Amerikos Legiono 317 Jie be ribų aukštai iškilo, 
posto Ladies Auxiliary paren- Paskendo erdvėse giliai... 
girnas —žaidimas pupomis, pos- Ūkai jau glamonėja Nerį 
to name. 265 C St.. So. Bostone. Ir glaudžiasi prie jos šaltai... 
Rengėjos kviečia visus dalyvau- Miškai .sapnuose pasinėrė 

Tenai... toli... vos užmatai... 
Naktis drėgn..1 vėsi atėjo. 
:>au keiią berdama rasa... 
Užsnū i > o:- ..', nėra vėjo. 
Ir ilsisi gi mta visa... 
Ataik. at'ik nai. drauguže. 
Aplink ramu. tylu, gražu! 
Sapnuoja kaži ką giružė; 
O, kiek Ua grožės, kiek dažų! 
Ateik, kaip sapnas, ar kaip lai- 
Prigla-iski prie savęs mane! |mė 
Ateik, viskas nutilo kaime. 
Paskendo vakaro sapne’... 
Nebegirdės mūs’ žodžių žmonės. 
Neatidengs nei kam naktis — 
Kur lėkė saldžiosios svajonės. 
Kame mūs’ laimė ir viltis!...

p E DeK

Vakaro Ilgėsis

Nuoširdžiai dčko.Ųm-: . P -t- 
parapijos kunigam 

kyrios 
įvyko gruodžio 1 d. už mūsų my
limo sūnaus ir brolio a. a. Po
vilo Jakavonio. kuris žuvo karo 

. lėktuvo nelaimėje lapkričio 18 
|d. š. m., vėlę. Taipgi dėkojame 
; visiems ir visoms už dalyvavi- 
, mą šv. mišiose, maldas ir pa
reikštas mums užuojautas toje 

■ skaudžioje valandoje.
Lai Dievas visiems atlygina, 

o mūsų sūnaus ir brolio, a. a. 
Povilo vėlei lai suteikia amžiną 

i atilsį.
Nuliūdę,

1 • -Tarnas ir Petronėle Jakavoniai 
ir šeima So. Boston. Mass.

Į

I

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 1 
PO GLOBA MOTINOS SVČ.

^rmininkė — Eva MarksienS.
625 E. Sth St., So. Boston, Mass. 

TeL So. Boston 1298.
Vlce-Pirmininkė — B. Gailiūnlenfl,

8 Winfield St., So. Boston. Mass. 
Prot. Rašt. — Ona Ivaškienfi.

440 E. Sixth St.. So. Boston, Mass 
Fin. Rašt. — B. Cunlenč,

29 Gould St, W. Roxbury, Mass. 
TeL Parkvvay—1864-W. 

iždininkė — Ona Stairuliūtė,
177 VVest 7th St., So. Boston, Mass. 

Tvarkdarė - Ona MizgtrdienS.
948 E. Broadvvay. S. Boston. Mass. 

Kasos GI. — Elzbieta Aukštikalnytė,
110 H St., So. Boston, Mass.

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

visais draugijos reikalais kreipkitės 
na» protokolu raštininke

ŠV JONO EV. BU. PASALPiNES 
DRAUGIJOS VALDYBA

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

' Vice-Pirminlnkas — Pranas Tulelku
I 702 E. 5th St.. So. Boston Mass.

Prot. Rašt. — Jonas Glineckls,
5 Thomas Pk., So. Eoston, Mass.

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

I Iždininkas—Stasys K. Griganavičius 
: 699 E. Seventh St.. So. Boston. Mass
i Maršalka — Jonas Zaikis.

787 E. Broadvvay. So. Boston, Mass

Draugija laiko susirinkimus kas tr« 
čią sekmadienį kiekvieno mėnesi< 
2 vai. po pietų. 1’araDijos sa!8 
492 R 7th St.. So. Boston Mass

IS ADDED TO

Tel. ŠOU 4645

738 E. Broadvvay, 
South Boston, Mass.

Take Years From Your 
Looks.

Face looks younger 
when framed in the 

soft appealing 
Permaner* Wave.

BEAUTY GIFT 
SHOP

Sekmadienį, po Mišparų, į- 
vyks Marijos Vaikelių draugijos 
naujų narių pirėmimas. Tėveliai 
pasirūpinkite, kad mažutėliai 
priklausytų prie Marijos Vai
kelių.

j -----------------

I
MUSŲ
TIESIOGINIS MORTGYČIŲ 

SUMAŽINIMO PLANAS

LANKĖSI
i

savaitę lankėsi “Darbi-Šią
ninko” redakcijoj įžymus sve- 

įčias, p. Juozas Rajeckas, Lietu
vos Pasiuntinybės atašė iš Wa- 
shingtono. Jis šios savaitės pa
baigoje išvyksta į New Haven, 
Conn., o iš ten grįš į Washing- 
ton. D. C.

i

Remkite tuos profesionalus ir biz
nierius, kurie savo skelbimais remia 
“Darbininką”.

Tai yra paprastas, sumažinta kaina namams 
mortgyčių — panaujinimo planas.

Jei Jūs planuojate pirkti namą ar atnaujinti 
dabar turimą mortgyčių. mes su malonumu ir be 
jokių Jums abligacijų išaiškinsime visas smulk
menas. Pašaukite SOUth Boston 0379.

\

I

rni /'mTTTTTcimkI
A

kad
kryžiuku rožančių po $1.00. Su 
paprastais kryželiais po 50c., 
knyga “Sveikata Ligoniams” — 
$1.00; Sapnų knyga 254 pusla
pių 50c.; Sravizolas juokų kny
ga 174 pusi. 40c.; surinktos dai
nos 124 pusi. 35c., Deklamacijos 

i ir Dainos 76 pusi., 25c.; Paslap
tis kazyrų lošimo 20c., Laivė 
j ir Planetos 20c. Kas pirks už 
i $1.00, gaus už $1.50, kas pirks 
už $2.00 .gaus $3.00 vertės kny
gų-

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

Massachusetts.

Parsiduoda—Dorchestery
•3-jų šeimynų
3-jų šeimynų
3-jų šeimynų
2-jų šeimynų

i
I
j
i

I

namas— $6500. 
namas— $6700. 
namas— $7400. 
namas— $4000.

A. M. JOHNSON & SON
Real Estatc <£ Insurance

1453 Dorchester Avė., 
Dorchester, Mass.

Tel. Col. 1020

.* %

i So. Boston Furniture Co.
Visoki baldai, lovos, matrasai

■Juozas Mikuckis.
_______________________

DAIROS SKELBIMAI
—

ir vaikams pilnas 
pasirinkimas.

3801/? VVest Broaduay,
Tel. ŠOU 2758

Jūsų kreditas geras. 
Pristatymas skubus.

MUZIKA
Norintieji išmokti muzikos, išla

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

Three Arts Studio
480 Boylston St., 

Boston, Mass.
Tel. KENmore 3571

I

i

Res. Šou 3729 Šou 4618

Lithuanian Furniture Co.
MOVERS — 
Insured a.id

Bonded 
Local & Long 

Distance 
Moving

335 - 323 W. Broadvvay
So. Boston. Mass. I

I

I

STRĖNŲ GĖLOS
štai švarus, naujas būdas liuo- 

-t ••."nų g 
Johnson’s Bark Plast**r’. Leng
vina skausmą, sustingimą. j-1 
vvržuna Jautiesi puikiai! Vi- 
S"S< vaistinės*’. Reikalauk 
Johnson d. Johnson kokybės.

į°Į™™.. BACK PLASTĖS

APKALKITE NAMUS 
BINGELIAIS — 

NEREIKĖS JŲ MALIAVOTi 
Dėl platesnių informacijų 

pašaukite
H. S. TITELBAUM

Tilo RoofingCo., Ine.
District Managerį

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

GRABORIA1
----- u

S. Barasevičius ir Sūnus
MOTERIS PAGEL8ININK*

Lietuvių Graborius Ir 
Balsamuotojaa

Turi Notaro Teises

254 W. Broadway
SO. BOSTON, MASS.

Tel. SOUth Boston 2590
Sūnaus gyvenamoji vieta —

838 Dorchester Avė.
Tel. COLumbia 2537

%CROSBY 
v^BERGMA^ r

L The Bells of 
' StMaivš

STARTS
r r XMASDAYJ

■KEITH NENORIAI

CASPER
FUNERAL HOME
187 Dorchester Street 

South Boston, Mass. 

Joseph W.Ca$per 
(KASPERAS) 

Laidotuvių Direktorius Ir 
Balsamuotojas 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas Dieną ir Nakt] 

Koplyčia Šermenims Dykai 
Tel. ŠOU Boston 1437 

ŠOU Boston 3960

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 East Broadvvay 
SOUTH BOSTON. MASS.

O. A. Zaletskas. F. E. Zaletskas 
Graborlai Ir Balsamuotojal 

Patarnavimas dieną ir naktį 
Koplyčia šermenims dykai 

NOTARY PUBLIC
Tel. ŠOU Boston 0815

ŠOU Boston 26C9

1



Penktadienis. Gruodžio 14 1945 DARBININKAS 8

RYTINIU =—
VALSTYBIŲ ŽINIOS

c

HARTFORD, CONN.
f

Gruodžio 15, 2 vai. po pietų į- 
vyks priešmetinis susirinkimas 
LDS 6-tos kuopos. Nariai prašo, 

nes bus svar
bus valdy-

bažnyčioje. 
apie misi-

mi visi dalyvauti, 
bus susirinkimas ir 
bos rinkimas ir tt.

Švč. Trejybės 
kaip buvo pranešta
jas įvyko kitaip. Tėvas Gabrie
lius pradėjo misijas gruod. 1 d., 
bet antradienį, gruod. 3. sunkiai 
susirgo ir dabar randasi šv. 
Pranciškaus ligoninėje. Gruod. 
8. prasidėjo anglų kalba. Atvy
ko jaunas misijonierius. Tėvas 
Sebastijonas, taipgi pasijonis- 
tas. Vietos ir apylinkių lietuviai 
pasinaudokite šia proga. O nuo 
15 gruodžio vėl atvyks naujas 
lietuvis misijonierius. viena sa
vaitė bus lietuviškai.

■e

s
5

_ i 
me- j

12 
mė-

Pietrytinėje Australijoje 6 
nesiūs. Nau:o>e Gvinėjoje 
mėnesių ir Philipninuose 11 

ir Luzon
su japo- 
mėnesių, 
127 pul-

I 
vykti traukiniu į Fort Dix. Lap
kričio 8 dieną grįžo į namus 
garbingai atleistas.

Sergeantas Vladas Žilys yra 
rimtas vyras ir stiprios dvasios 
karys. Jis savo laiškuose yra 
rašęs: “Esu atsidavęs Dievo va
liai. Niekuomet nepametu vil
ties. Kol kas mane Dievas sau
goja ir man viskas OK.”

nėšių. Dalyvavo Laity 
salų invazijose. Viso 
nais kariamo apie 16 
būdamas 3? divizijoje,
ke prie d’džiųjų kulkosvaidžių. '

Tikrai. D:e',os įo ;r jo žmonos 
maldų išUa”sė, nes išliko gyvas 
ir nesuže>‘°s. Nebuvęs nei vie
nos dienos !foninėje.

Sveikiname kari-veteraną Vla
dą Žilį, garbingai atlikusį sun
kias parėtas, ir linkime
riaušių s km:ų civiliame gyve
nime. Kaimynas.

AMERICAN 
RED CROSS

i

I gruodžio 12 d.,

Teko kalbėti su mūsų klebonu 
Įkun. dr. Mendeliu. Jis sako, kad 
jšįmetą bus išsiųsta mūsų maldi
ninkams daugiau negu 20.000 

■ kalėdinių sveikinimų kortų, šj- 
metą mūsų parapijos kalėdinė 
korta yra begalo graži. Atvaiz
duoja šv. Alfonso bažnyčios di
li'jį altorių Kalėdų metu. Koria 
yra spalvuota.

Trečiadienį,
abudu mūsų kunigai dalyvavo 
konsekracijos
vyskupo Lauryno Shehan. Bir-o 
konsekruotas savo parapijos Šz. 
Patriko bažnyčioje Washington, 
D. C., kur jis prabuvo nuo pat 
įšventinimo į kunigus. 23 metus.

Karys gydytojas Urlakis. grį- 
Ižęs iš karo tarnybos, atidarė o- 
fisą Washington Blvd. Pereitą 
sekmadienį jis buvo prie šv. Ko- 

imunijos draug su švč. Vardo 
ivyrų dr-ja. Sveikiname laimin- 
Igai grįžusį mūsų kolonijos nau
jąjį profesijonalą. Didžiuoja- 

j mės jo katalikybe.
Kas savaitę didesnis ir dides- 

. nis skaičius mūsų parapijos jau
nuolių grįžta iš karo tarnybos. 
Miliauskienės, gj^v. Bayard St., 

Į jau du sūnus namie. Laukiama 
dian iš dienos grįžtančio Juozo 

į Strazdausko nuo tos pačios 
Ig-vės. Sveikiname mūsų grįžu
sius didvyrius.

C.BrrnYH.M YKarys V. Žalys pergyveno a- 
biejų karų vargus. Jisai yra gi
męs ‘‘Darbininko” sostinėje, 
Boston. Mass., 1912 m., o 1914 
m. jo tėveliai jį išvežė į Lietuvą. 
Liepojuje, išlipus iš laivo, suži
nojo. kad tarp Rusijos ir Vokie
tijos kilo karas. Taigi parvyko 
į didelį pavojų ir vargą. Teko 
pergyventi karo baisenybes, ke
turių metų vokiečių okupaciją 
ir Lietuvos kovas su bolševi
kais. bermontininkais ir lenkais 
dėl nepriklausomybės. 
Svėdasų parapijoj.

1933 m 
grįžo į Jung. Valstybes — į 
Boston, Mass. Pagyvenęs apie 
pusę metų, i

ane’gose n^tro

M •r? . Daukantas
Gruodž-o 7 d. su trejomis šv. 

mišiom.'s palaidotas ilgai ir sun
kiai sirgęs a. a. Antanas Dau
kantas. Velionis buvo pavyzdin
gas katalikas ir uolus parapijos 
darbuotojas. Skaitė katalikišką' 
spaudą, tarp kurių ir “Darbi
ninką”. Paliko nuliūdime žmo
ną. dukterį ir sūnų.

Girtinas pavyzdys įsigalėjo 
katalikų tarpe, kad mirus kam 
nors iš pažįstamų neperkama 

. su savo sesute Onute bet užprašoma šv. mišios.!
į Tas gražus į] 
. plačiausia įsigalėti. Ir už Anta- 

išvyko'į Brooklyn, ną Daukantą buvo užprašytos 
net 30 šv. mišių. Lai jo vėlė at-; 

be kalbos amžinoj ramybėj.
mačiusi per 36 sunkiausiais depresijos laikais. 1 --------------

Laivyno naujas Judge Advocate General, Rear Adm. O. S. Colclough, 
dešinėj, prisiekia naujoms pareigoms, Atlantiko Laivynui.

Rup.
Augo

Grįžo Daug Patyręs Karys
Kev.ark, .V. J. — Kiek laiko 

atgal p. Ieva Žilienė turėjo tikrą 
surprizą. Ji grįžusi iš bažnyčios 
po vakarinių pamaldų rado savo N. Y'., kur gyveno suvirs 8 me- 
vyrą Vladą stovinti kambaryj, tus. Atvyko jaunas, 
kurio nebuvo i_____  F.. _ __ _____  _ k___________ ,. ,
mėnesius, p. Žilienė tą dieną neturėdamas turtingų giminių.* BAZARIUKAS. Tokiu* vardu; 
meldėsi, kad jos vyras iaimin- Bet šiaip taip užsidirbo saujpavadintas. nes buvo surengtas; 
gai sugrįžtų. Jis buvo kelionėje---------- T
iš Pacifiko. Ji nesitikėjo, kad jis 
taip greitai sugrįš. Iš Manilos. 
Philippinų sostinės. į Kaliforni
ją užėmė 16 dienų ,o iš Los An
geles. Kalifornija, karo lėktuvu 
lėkė 19 valandų. Pas žmoną ga
vo leidimą tik pusantros valan
dos pabūti, nes skubotai turėjo

užsidirbo 
pragyvenimui. Laisvu laiku lan
kė vakarinę mokyklą.

1942 metų pradžioje apsivedė 
su Ieva Naraškevičiūte iš Neb
ark, N. J. ir čia apsigyveno. Pa
gyvenęs vedybinį gyvenimą ne
pilnus šešius mėnesius turėjo

nojo Rožančiaus d-jas aukojo 
$16.00; Matas ir Marijona Ku-‘ 
činskai $5.00.

Lai paskatina ši pradžia ir ki
tus nuo to neatsilikti. Būtų pra
kilnu, kad šiais metais kiekvie
nas. Kalėdų proga, pirktų tik 
pusę to, ką turėtų pirkti, o kitą 

prot-s t’urėtų kuo- savo broliams,
kurie ištremti iš Lietuvos ir at- 

Isidūrę baisiame varge.

HEW HAVEN, CONH

sau j pavadintas, nes buvo surengtas 
siauroje skalėje, taikomas dau
giau jaunamečių publikai. Atsi-< 
lankė ir suaugusiųjų. Liko gra-į 
žaus pelno.

AUKOS. BALF aukojo Juzė 
Jjalskienė $2.00 kenuoto maisto 

stoti į Dėdės Šamo karo tamy- pirkimui ištremtiems iš Lietu- 
,bą. Panamoj buvo 3 mėnesius. į vos žmonėms; Gyvojo ir Amži-

Gruodžio 16 d., įvyks Moterų 
Sąjungos 33 kuopos metinis su
sirinkimas. į kurį kviečiamos 
visos narės atsilankyti, nes bus 
svarbių reikalų aptarti. Taipgi 
bus renkama valdyba dėl atei
nančių metų. M.

WATERBURY, COHH

Žinių - žinutės I savaitę laiko mūsų bažnyčioje
surinkta $4,023.00. Gauta aukų 

J ,net is kitų miestų. Gailasirdziai
žmona grįžo namo iš ligoninės.: . _ .. , .. , , . .. . .žmones atjaučia tų nelaimingų

jų padėtį ir jiems stengiasi pa- 
i gelbėti.
Į Sekmadienį, gruodžio 16 d. 
I Tėvas Marijonas, kun. Antanas 
i Mažukna, pradės adventines re- 
į kolekcijas mūsų parapijoj. Ry
tais mišios ir pamokslas 9 vai. 
Vakarais 7 vai. ir 7:30 vai. Visi 
pamokslai bus sakomi lietuviš
kai.

Tris savaites išbuvo Maryland 
Ge.neral ligoninėje. Po operaci
jos jaučiasi daug geriau, bet toli 

'gražu iki bus visiškai sveika.
Džiaugiasi Ivoškų šeima sulau
kusi savo mamytės.

Rinkliava raupsuotiems šįme- 
tą perviršija visus kitus metus.

Skaitykite Informacijos 
Centro Leidinius!

A NEBRANGUS TAISYTI

MODERNŲ MAGIŠKA

Atlankyk tavo kaimynystėj artimiausi 
Gas Ofisą ar Cooperating Gas 

Appliance Dealer’j.

GASAS stebėtinas Kuras 
Šildo... Verda... Saldo!

BOSTON t'onuolhhitvd GAS Coiu/hiiuį
,00 AK .INGIO n STPfft . snsroM .6 . HUBI.c.l /-oo_________________________

Patikimam Ilgam Tarnavimui

BE JUDAMŲ DALIŲ 
PILNAI TYLUS

KTaudotojas ServeI Gas Refrižeratoriaus žino. 
1 kad nėra kito tokio refrigeratoriaus (šal
dytuvo), kaip ServeI. Puikus ServeI tarnavi
mo "rekordas, kuris yra paprastai skaitomas 
dešimčia, penkiolika ir netgi ilgiau metų. TIK 
ServeI teikia visus patogumus modemiškam 
panaudojimui GASO varant šaldytuvą — jis 
patikimas, pastoviai tylus, ilgaamžis, nebran
giai užlaikomas, laisvas nuo brangių taisymų.

ServeI neturi judamų dalių. Jis patarnaus 
tau tyliai, ilgai, nes jis neturi kuo sudaryti 
bruzdėsimą neturi mechaniškų dalių išsidė
vėjimui!

Naujas Servels čia pat. Jūs džiūgausite jo 
gražiais bruožais. Lai moderniškas G ASAS 
patamau.ia Tamstai ir kitu atveju — tyliai, 
automatiškai, ekonomiškai — kepant, šildant 
vandenį, virtuvę ir visą namą apšildant. Pa
matyk ir užsisakyk — naują ServeI Gaso 
šaldytuvą dabar, artimiausiame Boston Gas 
Ofise ar Cooperating Gas Appliance Dealer'į.

t
mo vakaras įvyks sausio 13 d., ■ 
1946 m.

Tos draugijos valdyboje yra,
šie: Dvasios vadas kun. V. Ra-. Buvo vedęs tik vienus metus.

Lithuania’s Fight for
Freeilom

by E. J. Harrison
Kaina — — $0.50

Gruodžio 7 d. įvyko Federaci-, 
jos 22 skyriaus susirinkimas.- 
Sugrįžusieji iš Amerikos Lietu-i 
vių Kongreso išdavė raportus.' 
Komp. A. Aleksis, kuris buvo 

j išrinktas į Amerikos Lietuvių 
Tarybą, išdavė ilgą raportą. 

: Taipgi išdavė raportus p. Zails- 
; kienė ir vėliau atsilankęs kleb. 
i kun. J. Valantiejus. Iš visų ra- 
iportų sužinojome, kad Kongre
sas buvo sėkmingas. Visų at- 

‘ stovų buvo pageidavimas, kad 
į mūsų išeivija dirbtų vieningai 
dėl Lietuvos nepriklausomybės 
atgavimo.

Aukų į Federaciją gauta: Gy
vojo Rožančiaus S2.50, Moterų 
Sąjungos $1.05, Apaštalavimo; 
Maldos $1.60, Kristaus Kančios! 

!$1.00. Viso $6.15.
Valdyba ateinantiems metams 

užgirta ta pati, būtent, Dvasios 
Vadas kleb. kun. J. Valantiejus. 
pirm. komp. A. Aleksis, vice- 

ipirm. M. Karinauskienė ir An
tanas Kambarys, prot. rašt. N. 

' Meškunienė. fin. rašt. N. Janu
laitienė, ižd. Petras Jokubaus- 
kas, iždo globėjai — K. Jasai
tienė ir M. Kašėtaitė. Korespon
dentai — anglų spaudai — M. 
Andrikytė, “Darbininkui” — 
Petras Jokubauskas. Maršalka 

' — Petras Liubinas.
‘ Tėvų Savųjų draugija pavesta 
j tvarkyti Federacijai. BALF 
skyriaus valdyba ta pati — Fe-' kubauskas. 
deracijos, tik raštininkė Ona _________
Barkauskienė ir ižd. Juozas že-| Dr. Aikšnorai gruodžio 1 d. 
maitis. P-nia Barkauskienė per-J susilaukė pirmo sūnaus. Sveiki-

IKV-AAUO

i

MIRĖ RAIMUNDAS URBUS.

žaitis. pirm. Petras Jokubaus- 
kas. vice-pirm. Jonas Jakštas, 
rast. Vincas Pobilionis, ižd. Mo- Į
tiejus Bogušas. Šios draugijos 
rast. Vincas Pobilionis jau tre-

• čia savaitė kaip serga. Prašyki- 
i me Dievo jam sveikatos.

Ghiilebert De Lannoy In 
Medieval Lithuania 

by P. Klimas
Kaina $1.00Palaidotas šeštadienį, gruodžio 

8 d. Kadangi nebuvo galima at
lydėti į bažnyčią, tai kunigas 
buvo namuose ir kapuose. Pir
madienį, gruodžio 10 d. buvo at
giedotos egzekvijos ir atnašau- 

Įtos mišios 9:15 vai. ryte.
i________________________ 2_________

Gruodžio 9 d. įvyko Lietuvių kevičienė, ižd. Jonas Girdzijau- 
Tarybos Waterbury skyriaus skas. pagalb. Kastancija Jasai- 
susirinkimas. Atstovai iš Kon-'tienė. Dėl našlaičių apsiėmė pa- 
greso išdavė raportus. Taipgi rinkti aukų K. Petrauskienė. Į 
valdyba išdavė raportus. Sekė 
valdybos rinkimas slaptu balsa
vimu. Daugiausia balsų gavo 

|Dr. Petras Vileišis ir komp. A.
Aleksis. Dr. Petras Vileišis, per . vyksta pirmą sekmadienį mėne- 
du metu buvęs pirmininku ir* šio 7 vai. rytą. Šv. Juozapo lie- 
daug dirbęs, atsisakė palaikyti l tuvių par. bažnyčioje, o susirin- 
kandidatūrą. Komp. A. Aleksis, i kimai tą pačią dieną 1 vai. po 
gavęs daug balsų, iš pradžios ‘ pietų. Kitas susirinkimas įvyks 
atsisakė, bet tarvbininukų pra- ■ sekmadienį, sausio 6 d. Kviečia 
šomas apsiimti, sutiko ir buvo į visus narius dalyvauti. Rašti- 
vienbalsiai išrinktas pirminin-ininkė išduos visų metų raportą, 

j ku. Kiti valdybos nariai išrink- Raštininkė U. L.
iti viešu balsavimu. _________

1916 m. valdybą sudaro šie: REKOLEKCIJOS
pirm. komp. A. Aleksis, vice-. šv. Juozapo lietuvių par. baž- i 
pirm. Alena Devenienė ir p. Tre-' nyčioje. gruodžio 7, 8 ir 9 dd. į- j 

įčiokas. prot. rašt. Morta Zails- vyko rekolekcijos. Pamokslus
kienė, fin. rašt. Antanas Oren- sakė Tėvai Pranciškonai.

j tas, ižd. Stepanija Sapranienė, ‘ Sekmadienį, gruodžio 9 d. bu- 
iždo globėjai — Juozas Berno- !vo daroma kolekta Tėvų Pran-i 
ta. Jonas Kairys ir Petras Jo- ciškonų vienuolyno padidinimui.

Surinkta virš tūkstančio dole-1 
: rių.

I

i

Lithuania In A Twin 
Teutonic Clutch
a collective work

Kaina------------------------$1.00
__________

i Užsisakykite:
Lithuanian American Informa- 

tion CenterJ233 Broadvay, 
New Y ark 7, N. Y.

II
Į 
Į

Federacijos skyrių atstovės —’ 
Ona Girdzijauskienė, Ona Ra
dzevičienė ir Ona Pranckietienė.,

Šios draugijos šv. mišios į-į

REKOLEKCIJOS
Šv. Juozapo lietuvių par. baž

l

Mūsų parapijos vyrai grįžta 
skaitė kelius laiškus iš BALFname! P-nia Aikšnorienė (Jak- iš karo tarnybos į namus. Jau 
centro. P-nia Jenušaitienė pra- štaitė) prieš karą studijavo Lie- yra apie 160 grįžusių garbingai 

atleistų. Žuvo 24. Laukiame 
daugiau. Planuojama suruošti 
vakarienė sugrįžusiųjų vetera
nų pagerbimui.

nešė, kad daug kenuoto maisto 
yra priduota.

Šv. Vardo draugijos nariai pe
reitą sekmadienį bendrai daly- 

. vavo savo šv. mišiose ir priėmė 
j šv. Komuniją. 1:30 vai. po pie- 
i tų įvyko tos draugijos susirin
kimas. Dalyvavo ir dvasios va
das kun. V. Ražaitis ir pasakė 
turiningą kalbą.

Šv. Vardo draugijos kortavi-

t

tuvoje, o Dr. Petras iAkšnoras 
studijavo Kanadoje.

Koresp.

I

Gruodžio 2 d. įvyko Gyvojo 
Rožančiaus draugijos susirinki
mas. Valdyba ateinantiems me
tams liko beveik visa ta pati. 
Pirmininkei Onai Norbutienei 
neapsiėmus, išrinkta pirmininke 
Marijona Kašėtaitė, vice-pirm. 
Jonas Gailius, rast. Uršulė Liut-

I

Sekmadienį gruodžio 16 d. 11 
vai. po pietų įvyks svarbus I Kristaus Kančios Arkibrolijos 
draugijos susirinkimas. Bus 
valdybos rinkimas. Kviečiame 
dalyvauti.

Rašt. Uršulė Liutkevičienė.

Juozas Kasinskas
Ine.

Laidotuvib
Direktorius

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

Llmosinal dėl visokių relka'ų 
Patarnavimas Diena ir Naktį

BERISI) BARS—Adm. 
Shegetora Shimaaa, Jap cab- 
inet member at time of Pearl 
Harbor, looks through the 
bar? of his cell in Yokobama 
jail where he is hcld for trial.
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