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Laivu Dirbtuvė Kriukiuose

Architektu Suvažiavimas 
Vilniuje

New York (LAIC)—Lie
tuvos inžinieriai - archi
tektai pereitų metų spalių 
pabaigoje buvo sušaukę 
savo suvažiavimą. Neati
dėliotinais darbais pripa
žinta Lietuvos miestų at
statymas: Vilniaus, Kau
no, Šiaulių, Klaipėdos ir k.

New York (LAIC) — i 
Kain jau buvo ankščiau 
skelbta susisiekimas Ne-' 
munu yra pavestas dviejų 
rusų inžinierių kontrolei. 
Navigacijos galimybėms 
oadidinti. Kriukiu mieste
lyje, kaip praneša Mas
kvos snauda, esą įsteigtos 
’aivų dirbtuvės. Spalių mė
nesyje jose buvo pastatyta! 
pirmoji 500 tonų įtalpos į 
barža.

—

Rašo "Darbininko“ Specialus Korespondentas
i

—
memorandumą, kuriame 
buvo išdėstvti mus liečią 
klausimai dėl maisto, dra
bužių, mokyklų ir ligoni
nių. Delegatus priėmęs iš
vietintų asmenų viršinin
kas majoras Schaffer pra
nešė, kad bendras visų 

s tautybių žvgis nėra tikslus: 
prancūzų zona) ir'ir racionalus, nes kiekvie-Į 

šiuo metu nai tautyoei veikia skirtm‘ j gi nuostatai. Baltijos vals- 
: tybės skaitomos neitra-

Lietuviu Skaičius
Pagal paskutinius davi

nius lietuvių čia yra apie 
150,000, nors tikrą skaičių 
dėl nuolatinių kilnojimų 
nustatyti sunku. Visam 
lietuvių gyvenimui vado
vauja Vyr. Lietuvos Išlais
vinimo komitetas (Tubin- 
gen’e — j 
Lietuvių S-ga, šiuo metu 
turinti 157 skyrius.

Rūpinamės Lietuvių Jauni* šiomis. Ju juridinė padėtis 
mo Švietimu F'™“' n”n . ....... ....

Beveik visose didesnėse, 
kolonijose veikia pradžios 
mokyklos. Šiuo metu jų 
Vokietijoje priskaitoma a- 
pie 100. Vaikų darželių —
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Amerikos ir britų kariai Tarawa salos kruvinos invazijos metinių su
kaktuvių proga, kapeliono vadovaujami, pamaldžiai pagerbia žuvusius 
laike invazijos karius.

Raudonieji Sukurstę 
Kareivius

;skiriasi nuo kitų ta pras
ime, kad ateityje bus šel- 
;Diami ir globojami tik tie 
Baltijos valstybių piliečiai, 
kurie buvo prievarta at
vežti Vokietijon. Netoli
moje ateityie bus peržiūrė-'

I
I
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J. V. Kariuomenės žval-; 
gyba išaiškino, kad Mani
loj ir Frankfurte kareivių- 

organiza- Londonas, 
Vienur ir Irano

Iranas Iškėlė Ginčą Su Rusija 
STO Susirinkime

mn“UU - 20- Apie ti (screened) vi8i įyvenan-Į 
6,000 gimnazistų -Įiošiasi tie j stOvvkk&e bšltaii Jis' 
dirbt Lietuves atstatymo tai„ „at oficialiai oareiškg, 
darbą. knd i tnmtaii kražtn "Raiti-

Studentai lanko Vokieti
jos universitetus. Kaip 
gaila, 1 
tepateko (dėl vietos sto
kos) į aukštąsias mokslo 
įstaigas. J kitų valstybių— 
Prancūzijos, Anglijos — 
aukštąsias mokyklas lie
tuviai negalėjo išvykti 
studijuoti. Spragai bent 
dalinai užpildyti UNRRA 
vadovybė leido Hamburge 
organizuoti aukštąją mo
kyklą baltų tautoms.

Ar negalėtų dalis mūsų 
studentijos rast galimybę 
eiti aukštuosius mokslus į 
Amerikos universitetuo- ?X *

Lietuvių Atstovai 3 Armijos 
Štabe

Spalių 21 d. kartu su len
kų, ukrainiečių, latvių ir 
estų atstovais Lietuvių 
S-gos Bavarijos apygar
dos atstovai lankėsi gen. 
Truscott, 3 arm. vado būs
tinėje įteikti jam bendrą

!»-■ -------------- —<
darbininkai
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Sumažėjo 75 Nuošimčiais
Streikuoja 200,000 Darbininkų

Chicago, III., sausio 17—1 valandai ir sutinka vėliau 
Praneša, kad 200,000 mė< tartis dėl pakėlimo iki 25 
sos įstaigų darbininkų į centų valandai. Amerikos 
streikuoja. Dėl streiko Darbo Federacija (AFL) 
mėsos paruošimas suma- į pirmiau reikalavo 25 centų 
žėjo 75 nuošimčiais. {valandai, bet dabar sutin-

į Mėsos įstaigų ir unijos ka, kad pakeltų tik 15 cen- 
atstovai, tarpininkaujant 
Darbo Departamentui, ve-į 

ida derybas Washingtone. 
j George Dressleer, Natio- 
nal Retail Meat Dealers or
ganizacijos sekretorius 
sako, kad streikas duos tartį, pagal kurią sutinka 
galimybę iškilti juodajai • pakelti darbininkams 15 

i mėsos rinkai visame kraš-Įcentų valandai, ir vėliau 
,te taip plačiai, kaip niekad; jeigu didesnės įstaigos pa- 
nėra buvę. kels daugiau, tai ir jos su-

Vien Chicagoje streikuo- tinka tiek pakelti, 
ja 35,000 i.............
Streikas sulaikė darbą vi-! 
sose skerdyklose keturių 
didžiųjų kompanijų — 
Swift, Armour, VVilson ir 
ĮCudahy visame krašte.
1 Unijos leido darbinin- šiomis dienomis atsistaty- 
kams dirbti mažesniose dino maršalas 
mėsos gaminimo įstaigose, Pavlovič Berija. Sakoma, 
kad galėtų aprūpinti mėsa kad jis atsistatydinęs dėl 
Armiją, Laivyną, ligoni- blogos sveikatos, bet gali 
nes ir kitas būtinas įstai-įbūti ir kitokių priežasčių, 
gas. Tačiau labai mažai 
kas iš vartotojų galės gau- tik iš vidaus reikalų komi- 
ti pagamintos mėsos tose šariato, bet ir iš karo val- 
įstaigose.

Streikuojantiems darbi
ninkams vadovauja CIO ir 
AFL unijos. CIO reikalau
ja pakelti algas darbinin
kams po 17 ir pusę centų

j 
’»«

tų valandai, ir gavę tokį 
priedą nutrauktų streiką 
pirmadienį.

Mažesnių mėsos gamini
mo įstaigų viršininkai jau 
pasirašė su unijomis su-

i

į

demonstracijas organiza- Londonas, sausio 17 — kinęs, kad visą ginčą ge- 
vo komunistai. Vienur ir Irano vyriausybė įsakė riausia pavesti Suvienvtų 
kitur protesto susirinkimų savo delegacijai Suvienytų Tautų Organizacijos Sau- 
vadai buvo prie komunistų Tautų Organizacijos susi- gurno Tarybai. Tačiau tas 
partijos priklausę karei- rinkime atsišaukti į tą or- visas reikalas paliktas Ira- 
viai. ganizaciją, kad ji pagelbė- no delegacijai, kurios pir-

tų išspręsti Iraniečių gin- mininku yra Taąizadeh. 
čą su sovietų Rusija dėl T . T ....

■ . , .. . i Jeigu Irano ginčo klau-Azerbaijano provincijos. * . ®1,214 Seimu Gyvena
feMm . ITSSSJSSTC.-— ±,»-“ Sa- 

done pareiškė, kad iškėlus 
jo krašto ginčą su Rusija, 
jis gavęs savo vyriausvbės 
įsakymą atsišaukti į Su
vienytas Tautas, kad jos 
pagelbėtu išreikalauti, kad 
Rusija ištrauktų savo ka
riuomenę iš šiaurinės Ira
no srities.

j Iraniečiai kol kas nėra \
i galutinai apsisprendę kur Irano ginčas su Rusija y- 
į ginčo klausimą pirmiausia ra tik vienas iš daugelio.
!iškelti, ar Saugumo Tary- Kitos tautos, ypač kurios' 
{boję, ar generaliame susi- yra Rusijos dominuoja- 
rinkime ir kada jį iškelti. į mos, taip pat gali iškelti 

; Irano premieras, Ibra- savo reikalavimus. Tai tik 
visoje him Hakimi, pranešė par- pradžia. Rusija kaip tik ir 

llamentui Teherane, kad bijosi didesnių susirinki- 
3. Leisti nutiesti telepho- pasiūlymas Anglų - Ame- mų. Jai sekasi laimėti trijų 1 - • * .   _ •__ • ' • i • v • t y • • • • m • i v • • i r* • •konferencijose, 

bė siekia atgauti daugumą Manchouli, pastatyti prie studijuoti šiaurinės Irano bet didesniuose tautų su- 
srities padėtį ir jo paties sirinkimuose ji negali pa- 
pastangos susitarti su ru-įsirodyti, nes jos imperia- 
sais baigėsi be jokių rezul- listiniai žygiai visiems yra 
įtatų. Jis yra tvirtai įsiti- perdaug aiškūs.

Mo.v New York (LAIC) —Ko-
kad feimtąfl“kraštĮ‘Baiti- !^i.s^„P^?os,..of^as 
jos piliečiai prievarta ne-

kad tik maža daliį bus "ražinti ir bus Padary-
ti žygiai, kad nebūtų agi
tuojama už grįžimą į na
mus.

“Pravda” rašo, kad Smo
lensko apylinkėse net 1,214 
kolchozininkų (valdžios 
dvaruose dirbančiųjų) šei
mų gyvena zemliankose — 
žemės urvuose.

Sovietai Reikalauja Caristinių
Teisių Mandžiurijoj

• v mo Taryboje, tai sovietų 
Rusija gali uždėti veto, 
nors ji tą patį gali padary
ti ir jeigu klausimas bus 
iškeltas Suvienytų Tautų 
Organizacijos susirinkime. 
Tačiau Rusija negali su
laikyti tą ginčo klausimą 

i iškelti ir svarstyti susirin- 
' kime.
t

darbininkų, j
o iri-

I i t
Rusijos Karo PoKciios

Vadas Pasitraukė '■

Londonas, sausio 17 —

Lavrenti

Berija atsistatydino ne

džios policijos (NKVD) 
vado pareigų.

Berijoš vieton paskirtas 
gen. Sergei N. Kruglev, vi
są laiką buvęs komisaro 
Molotovo sargas.

KASYKLOS EKSPLIOZIJOJ
ŽUVO 13 DARBININKŲ

Statybos Darbininkai Ir 
Darbdaviai Draudžia 

Streikus

Chinhsien, Mandžiurija,!tyti aerodromus 
sausio 17 — šiomis dieno- Į Mandžiurijoje, 
mis aiškiai pasireiškė, kadį f 
sovietų Rusijos vyriausy-jnų liniją nuo Dairen iki rikiečių - Rusų Komisijai didžiųjų 

caristinės Rusijos teisių,; Kiniečių Rytinio geležin- 
kurias ji turėjo prieš Rusi- i kelio stotis vakarinėje da- 
jos-Japonijos karą 1904-05 į lyje. 
metais. Ji siekia sumažinti j Kiniečiai kol kas nenori’ 
Vakarinių valstybių teises duoti sovietų Rusijai dau- 
Mandžiūrijoj ir Japonijoj, igįau koncesijų Mandžiuri-

Kinijos - Rusijos sutar- j°j- Jie norėtų, kad Rusija 
tis, pasirašyta rugpiūčio kogreičiausia ištrauktų sa- 
mėn. pereitais metais, duo- vo kariuomenę iš Mandžiū- 
da teisę Rusijai bendrai su rijos. Pagal susitarimą, 

I Kinija per 30 metų naudo- Rusija turi ištraukti visą 
tis kiniečių Rytiniu ir Pie- savo kariuomenę iš Man
tinės Mandžiūrijos gele- džiūrijos^ iki vasario 1 d. 
žinkeliais, T 

i tis Port Arthuro laivyno 
'baze ir taipgi Dairen pa- nes, i 
įvertė laisvu komercijos trukdo --------------- —

. traukimą.

I

KIELIO STOVYKLOJE LIETU
VIAI ĮSITAISĖ RADIO STOTĮ *-------------------------
New York (LAIC) —

Dvisavaitinis, Derverden
Įžiūri jos gele- maunjos iki vasario i a. _ Verden - Aller),
bendrai naudo- jau dabar rusai nori Vokietijoje leidžiamas be- 
rthuro laivyno išsiderėti daugiau laiko,jnamį„ lietuvių laikraštis

- - - —- sako, gilus sniegas .“Lietuvis
o kariuomenės iš- T iobn-;,, ii” praneša, kad 

į Lietuvių benamių stovykla 
i TV . . - o . Kielyje turi įsitaisiusi sa

is visko aišku, kad Rusi- vo radiofoną, per kurį duo- 
ia nori įsistiprinti ne tik

kompanijos pasirašymo Sovietai veda ™:i.^P?Li^a^nos* paskaitos ir šiaip,
su. k™fiais pačioje Kinijoje. r„„.

_______ .. nesulaikys Changchune ir reikalauja £ori visą pasaulj apžiotL 
statybos darbų laike šio uar šių koncesijų: į Kaip caristinė F—*

New York, sausio 7 — 
Amerikos Darbo Federaci- į uostu, 
jos elektrikos konstrukci-Į 
jos 10,000 darbininkų ir; Is patikėtinų šaltinių su- įa norj jsjstiprinti ne tik dama lietuviška 
364 namų statybos kon-1manoma, kad po sutarties j- ... -----.dama netuvisKa
traktavimo kompanijos, pasirašymo Sovietai veda nįjoj jos agentai veikia ir;
pasirašė sutartį, kad ne- derybas su kiniečiais pačioje Kinijoje. Rusija* 
streikuos ir nesulaikys. Changchune ir reikalauja norį visa pasauli apžioti. !

namų trūkumo.
1 Kaip caristinė

1. Bendros kontrolės kai buvo nepasotinama, taip ir 
kurios Japonijos didžio- bolševikiška Rusija yra 
sios industrijos, nes toji nepasotinama. Sugriuvo 
industrija buvo pastatyta carizmas, subiręs ir bolše- 
dėl karo prieš Rusiją ir vizmas. Išsilaisvinę Rusi- 
Rusija pagelbėjo sumušti jos žmonės sukurs demo- 
Japoniją Mandžiurijoj. kratinę tvarką. Pavergtos 

1 2. Sovietų komercijos oro tautos atgaus sau laisvę ir i yra 
laivynui teisių ir leisti sta- nepriklausomybę. |

Iš Vienos Lietuviu Parapijos 
Žuvo 38 Kariai

Welch, VV. Va., sausio 17* Nuo liepos 1, jis sakė, 
d. — Pereitą antradienį kiekvienas kareivis, turin- 
New River ir Pocahontas tis 40 punktų arba išbuvęs 
kompanijos anglių kasyk- du metų tarnyboje, bus at
loję kilo ekspliozija. Už- leistas iš tarnybos, 
vertė daugiau kaip pustre
čio šimto darbininkų. Ta-į 
čiau daugumą išgelbėjo. !

Trylika darbininkų už-1 
mušta ir aštuoniolika su
žeista.

Armija Sumažino Punktus 
Kareiviams

Siūlo Draftuoti Vyrus Iki 
45 Metų

VVashington, D. C., sau
sio 17 — Šen. Johnson iš 
Colorado pasiūlė draftuoti 
visus viengungius vyrus 
iki 45 metų amžiaus ir 
tuos, kurie buvo paskirti į 
4-F klasę, kad armija ga
lėtų užpildyti iš karo tar
nybos atleidžiamų vyrų 
vietas užjūryj.

Karo

Chicago, Iii. (LAIC) — 
Statistika parodo, kad iš 
kelių šimtų į karą pašauk
tų Šv. Jurgio parapijos 
vyrų (Chicagoje) net 38 y- 
ra žuvę. Labai būtų svar
bu turėti tikslias statisti- 
ikas ir kitose lietuvių kolo-; 
nijose.

________________________

I

I I

VVashington, D. C.—Gen. 
Dwight D. Eisenhower pa
reiškė Kongresui, kad nuo 
balandžio 30 d. kiekvienas, 
kareivis, turintis 45 punk-j Karo Departamentas 
tus arba išbuvęs 30 mene-, praneša, kad gen. Eisen- 
sių tarnyboje, bus atleis-į hower kalbės per radio a- 
tas garbingai iš Armijos pie demobilizacijos proble- 
arba grąžintas į paskirsty-' mą penktadienį, sausio 18 
mo centrus. ‘d., 9 vai. vakare.

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

1230 KILOCYCLES —WESX .SALĖM, MASS.
Į programa. Stovykloje gy- 
įvena 340 lietuvių. Datigiau 

Rusija 'dėtuvių gyvena privačiai, 
pas apylinkės gyventojus. 
jVeikia pradžios mokykla, 
ruošiamasi steigti progim
naziją. Lietuvių komitetas 
įleidžia savaitinį laikraštį 
“Lietuvos Jūra*’. Taip pat Kurile salas. Taip esą bu- 

. susiorganizavęs ir .vo susitarta Potsdam kon- 
choras. ferencijoj.

Raudonieji Užėmė Kuries 
Salas

VVashington, D. C., sau
sio 17 — Rusijos raudono
ji armija šiandien užėmė

Šeštadienį, sausio 19 d., 1:15 vai. po pietų iš WESX 
radio stoties ,Salem, Mass., vėl turėsime progą klausy
tis gražių lietuviškų liaudies dainų, muzikos, praneši
mų ir sveikinimų.

Prašome pasukti savo radio rodyklę ant 1230 kilo
cycles ir klausytis lietuviškos programos per visą va
landą.

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

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

Telephonai:—SOUth Boston 2680 arba N0Rwood 1449



ĮVAIRIOS žinios
Penktadienis. Sausio 18, 1946

Tie asmenys

I

Partizanai, nežiūrint jo-

i

Veždami iš Lietuvos gv- 
bolševikai, kaip 

pereinamasis jau buvo rašyta, vartoja 
pirma žmo-

DAR TRUPUTIS BETARPIŠKŲ j 
ŽINIŲ IŠ LIETUVOS

Paskutinėmis betarpiš-'kiečių kalėjimo išvaduotie- 
kai iš Lietuvos gautomis ji asmenys.
žiniomis (jos siekia spalių neturi teisės niekur iš savo 
pradžią), Lietuvoje yra la- valsčiaus ribų pasitraukti, 
bai gyvas rusų kariuome
nės judėjimas. Lietuva yra ventojus, 
lyg koks 
punktas — karantinas. Čia kitą sistemą: 
pertvarkomi iš Vokietijos nės surenkami į kalėjimus, 
atgal Rusijon grįžtą dali- o iš čia. kai kalėjimas per- 
niai. Kariškos ligoninės iš pildytas, pakraunami į 
Lietuvos iškeliamos Rusi- specialius vagonus su gro
jom Rusų kariuomenė ne- tais ir išvežami rytų kryp- 
demobilizuojama. Palei- timi. Vyrai vežami atski- 
džiami tik sužeisti ir kari- rai, moterys vėl atskirai, 
nei tarnybai nebetinką vy- vaikai irgi atskirai.
rai. o visi sveiki raudonar- Partizanai, nežiūrint jo- 
miečiai ir toliau lieka prie kių sovietų viliojimų, grą- 
ginklų. Nepaleidžiami ir sinimų ir baudžiamųjų ek- 
mobilizuotieji lietuviai, spediciju. visoje Lietuvoje 
Priešingai — pašaukiami smarkiai veikia. Net pačia- 
vis nauji vyrai. P 
džiui, 
stoti dar nestojusieji vy- niop buvo pastebėtas par- 
rai iki 1927 metų gimimo tizanų grupavimasis apie 
imamai. Lietuviai skiriami Kauną. Buvo galvojama, 
į taip vadinamus lietuviš- kad partizanai nori užimti 
kus dalinius, kur tikrumo- Kauną ir tuomi parodyti 
je nieko lietuviška nėra: užsieniui, kad Lietuva nori 
karininkai rusai, koman- 

’dos kalba — rusų kalba.' 
Rusiškuose pulkuose yraĮ 
taip pat “lietuviškų” bata
lionų ar kuopų, kuriose dar 
mažiau lietuviškumo. Čia 
net eilinių kareivių daugu
mą sudaro kartais rusai. 
Tie daliniai vadinami lie
tuviškais gal vien tik dėl 
noro parodyti užsieniui, 
kiek daug lietuvių kovojo

Pavyz- me Kaune dažnai naktimis
iki spalių 31 turėjo girdėti šaudymai. Rude-

2

Prezidentas Truman Išleido 
Streiko Ultimatumą

X

jaunus vyrus. Bolševikai 
ragino partizanus grįžti iš 
miškų. žadėdami visus 
nusikaltimus dovanoti. At
sirado keletas, kurie pa
klausė. Jie buvo tuč tuo
jau sušaudyti. Dabar nie
kas panašių raginimų ne
beklauso ir pažadais neti
ki.

Po vokiečių okupacijos 
užsilikę fabrikai išvežami 
Rusijon, nepaliekant jokių 
įrengimų. Jei evakuojama 
ligoninė, tai ji eyakuojama 
net su langų rėmais. Išga
benus Rusijon fabriką, ir 
jo darbininkai “nutaria” 
vykti paskui...

Tvarką palaiko milicija 
ir NKGB — mums gerai 
pažįstami žaliakepuriai.

(Iš Svetur)

Vidurinės Europos Tautos 
Jungiasi Prieš Agresorius
Londonas (LAIC) — Iš! 

Londono mums praneša a-j 
pie tenai susidariusį Vidu-; 
rinės Europos Sąjungos i 
klubą, į kurį įeina austrai,' 
čekai, estai, vengrai, lat-j 
viai. lietuviai, slovakai, 
ukrainiečiai, gudai ir len
kai. Klūbo pirmininku yra

išsivaduoti nuo okupantų 
ir atgauti laisvę. Tas žygis 
tačiau i

(vykdyti. Partizanų apsi- Jacobson. Klubas savo tik

------ ------------ r--------------------
nebuvo pradėtas estas, kapitonas Evald J. į 

ginklavimas labai geras, sius taip nusako: “Mes no-i 
rime apginti mūsų laisvę, 
mūsų tautinę kultūrą, pa
remtą krikščionija ir ga
linga vakarų civilizacija. 
Mūsų tautos turės pilną 
nepriklausomybę savo tau-

Maistu aprūpino patys 
bolševikai: per Lietuvą bu-į 
vo varomas į Rusiją iš Vo
kietijos didžiulės galvijų 
kaimenės. Daug kaimenių 
pakliuvo partizanams. Y-

kiek daug lietuvių kovojo patingai aštriai ir negai- tinėse ribose. Savitarpiu 
raudonosios armijos eilėse lestingai kovojama prieš j susitarimu jos perleis savo 
už savo krašto “išlaisvini- išdavikus iš lietuvių tarpo; suverenių teisių dalį Są-
mą .

Lietuvoje įvesti trijų rū-; 
šių pasai: patikimiems pi
liečiams (partijos nariams 
ir “bepartiniams bolševi
kams”) išduodami tikri 
pasai, koki buvo išdavinė
jami jau 1941 metais, ga
liojanti 5 metus; abejoti
niems gyventojams išduo
damas ružavos spalvos 
dviejų lapų laikinas liūdi-į 
jimas, galiojąs 6 mene-' 
sius; nepatikimiems gy-! 
ventojams išduodamas ža-Į 
lios spalvos vieno lapo lai
kinas liudijimas. Gyvento
jai. turį tuos žalius lape
lius, turi būti iki gruodžio 
31 iš Lietuvos išvežti į ki
tas tarybines respublikas 
“perauklėti”. Tuos liudiji
mus, tarp kitko, gauna vi-; 
si Vokietijoj atrasti i 
Lietuvą grąžinti Lietuvos . 
gyventojai, visai nekrei
piant dėmesio į tai, kokiu; 
būdu kas yra į Vokietiją 
pakliuvęs: išvežtas ar sa-j 
vanoriškai išvažiavęs dar-' 
bams, pabėgęs nuo karo ;M:ela ,Sese- 
veiksmų ar vokiečių prie-' 
varta evakuotas; :

■' Karmėlavoj buvo likviduo
ta net 17 tarybinių viršai
čių, kai kuriems teišbuvus 
tik kelias dienas tose pa
reigose. Mažiau tautai nu
sikaltę lietuviai baudžiami 

n • \ ■■ ■ ........ ..
jų šeimoms) kaktoje išde- perleidimas, savaimi su- 

1 ginamos penkiakampės prantama, turi būt supras- 
I žvaigždės. Kauno ligoninė- tas, kaipo integrale UNO 
ise pasitaiko pacientų su komplekso dalis, į kurį, 
tokiomis žaizdomis. Parti- ankščiaus ar vėliau, turės 
zanai vykdo mobilizacijas: įsijungti ir į Londono Są- 
užėmė kokį nors kaimą, jungą įeinančios valsty- 
pasiima su savim visus

jungai, kad tuomi patik
rintų visų narių pastovią 
nepriklausomymę. Jei no-į 
rime išlikti gyvi turime 
vienytis”.

Sąjungos deklaracijoje; 
kitaip: tiems asmenims (ir minimas ‘suverenių teisių’!

bes - tautos.

į kurį,

Lietuvaitės Laiškas Iš Prancūzijos 
Dėkoja Už Drabužius

StvHhofo Koncentracijos
Prezidentas Tru-j

VVashington, D. C., 
šio 17 
man pareiškė CIO prezi
dentui Philip Murray ir U. 
S. Steel korporacijos pre
zidentui Benjamin F. Fair-j 
less užbaigti ginčą dėl algų . 
iki šios dienos vidudienio, 
o jeigu ne “tai aš pats pa
darysiu pasiūlymą visuo
menės naudai.” Tačiau ne
atrodo, kad valdžia yra nu
siteikus perimti plieno in
dustriją.

Kol kas negavome žinių 
ar unijos ir korporacijos 
viršininkai susitarė dėl al
gų, nors po Prezidento 
Trumano nustatyto laiko 
praėjo keturios valandos.

Stovykloje

Naujas dalykas medikalėje srityje’ tai vartoji
mas foto aparato (kameros). Kai daktaras daro 
operaciją tai fotografistas traukia paveikslus ir 
tai dienos laike. Ji turi greitumą 1/25,000 sekun
dės. Užtaisoma su 18 spalvuotų filmų arba 36 
paprastos — juodos ir baltos spalvos. Toji ka
mera labai daug padės studijuoti mediciną stu
dentams ir šiaip moksliškiems tyrimams.

RAUDONOJO KRYŽIAUS 
DRAUGIJŲ LYGA

Išrinkimas Amer i k o s Sujungti visus narius į Ly- 
Raudonojo Kryžiaus Pir- gą, daug iš kurių taip sun- 
mininko Basil O’Connor kiai stengėsi egzistuoti po 
pirmininku, Board of Go- 
vernors of the League of 
Red Cross Societies pabrė
žia, kaip Amerikos Raudo
nasis Kryžius Interesuoja
si į pasaulį - apimantį Rau
donojo Kryžiaus humani- 
tarizmą.

Raudonojo Kr y ž i a u s 
Draugijos iš 52 tautų laikė 
trijų dienų susirinkimą 
Paryžiuje, kuris buvo pir
mas nuo 1939 m. P. Basil 
O’Connor vienbalsiai buvo 
išrinktas naujuoju Lygos 
pirmininku. Nors susirin
kimas sušauktas išrinkti i prie išnaikinimo priežas- 
valdybą ir planuoti taikos! čių, kurios veda prie karų, 
laiko programą, pirma už
duotis buvo atstatymas 
pasaulinio karaktori aus 
Raud. Kryžiaus judėjimo.

karo.
P. O’Connor prašė tarp

tautinių kolegų įsteigti 
drūtas tautines draugijas 
ir stiprią Lygą.

“Palengvinti baisius ka
ro skausmus yra pirma 
pareiga”, jis pareiškė. ‘Tu
rime įsteigti stiprias tau- 
tinias Raudonojo Kry
žiaus Draugijas ir vieną į- 
tekmingą ir stiprią galvą. 
Teikdami pagalbą tiems, 
kurie jos reikalauja, mes 
galime žymiai prisidėti

i

■

Šiomis dienomis p. Kas- jūrių - marių ir po ilgų metų 
tancija Gailiunienė, gyv. nepamiršo dar Motinos Tėvy- 

.•Athol, Mass., gavo laišką nės. 
j iš Paryžiaus nuo lietuvai- Vakar gavau 
. tės. kuri dėkoja už drabu- riuos .

_ . ižius, gautus per BALF.
Rašo:

Tai žmonijos švenčiausia 
pareiga.”

Amerikos Raudonasis
Kryžius ypatingai intere- 

tus išbuvome Vokietijoj bei Au-!suo^as i Lygą, nes atsto-
strijoj. kur teko sunkiai dirbti,’vas Amerikos Raudonojo 
kentėti nuo maisto nedatek- į Kryžiaus jį sumanė. Ame- 
liaus, bet labiausiai kentėjome rikos Raudonasis Kryžius

iš penkiųc.v.u kiek rūbų ku- nuo sun^^ miestų bombardavi- buvo vienas 
jūsų gera širdis suaukojo. "”*• Prancūzams okupavus Aus. draugijų, kurios rėmė Ly- 

Gavau puikią suknelę, kurios tri» persikėlėm i Paryžių, bet — T“ *
kišenytėje ir gerosios davėjos 

Paris. adresas. Labai apsidžiaugiau 
1945. XII. 18 d. galėdama parašyti ir padėkoti.

Gal jums ir sunku buvo skirtis 
Nepyki, kad taip vadinu, bet su vienu kitu rūbu, su viena ki-

buvo laikomi 46 lietuviai, 
daugumoje vadovavusieji 
Lietuvos gyvenimui asme
nys, apkaltinti už naujos 

(Europos išdavimą... Pirmų
i penkių savaičių laikotar- 
pyje (1942), iš jų mirė de
vyni: maj. St. Puodžius, 
du broliai Tumėnai, adv. 
Kerpė, Vilniaus miesto vi- 
ce-burmistras Grigas, Ma
rijampolės gimnazijų di
rektoriai Masaitis ir Ja
nuškevičius, Kazys Riau
ba, agr. Budrys. Jau lais
vėje mirė kun. Lipniūnas 
ir maždaug tuo pat metu 
— dr. Germantas. Kun. 
Lipniūnas vienintelis iš 
mirusiųjų yra palaidotas, 
visi kiti buvo sudeginti 
krematoriume.

Vienuolika iš buvusių 
Stutthofo kalinių yra Šve
dijoj. Keli atsirado Lietu
voje (rašytojas Balys 
Sruoga), kiti atsiranda 
Vokietijoje ar kitose vals
tybėse. Apie daugelį dar 
trūksta žinių, -bet mano
ma, kad visi yra gyvi.

tus Draugijos “Articles”, 
gali tapti nariu.

Nuo pat pradžios, Svei
katos Skyrius yra vienas 
iš svarbiausių organizaci
jos skyrių. Profesorius E- 
milo Roux, sekėjas Pas- 
teur, pirmininkavo pirma
me susirinkime Medikalių 
Ekspertų Cannes, Prancū
zijoj, 1919 m. Seimas reko
mendavo didelės - skalės 
vajų padengti, ypač moti
nų ir kūdikių gerovę, džio
vos kovą, malaria, įvesti 
popularius sveikatos mok
slus ir lavinimą viešų slau
gių-

Iki karo beveik visos 
tautinės draugijos vedė 
populiarias sveikatos pa
mokas laikraščiuose, žur
naluose ir specialiais kur
sais, Raudonojo Kryžiaus 
Dienoms ir Savaitėms, pa
rodoms ir demonstraci
joms. Visos interesavo mo
tinų ir vaikų gerove ir ko
vojo sociales ligas. Tekda- 
ma technikališką pagelbą 
šioęe dirvose, Lyga kon
centravo trims proble
moms, — kraujo perlieji- 
mais, sveikata ir gerove 
jūreivių ir kaimiška svei
kata.

Nors jos Relief Division, 
atlikdama Lygos svarbų 
darbą, nebuvo autorizuota 
iki 1924 m., bet ji aktyviai 
veikė nelaimių atsitiki
muose nuo pradžios, 1919 
m. Lyga, kartu su Interna- 
tional Red Cross Komite
tu, galėjo gauti ir koordi
nuoti tarptautinę pašalpą 
sąryšyje su didžiausioms 
nelaimėms tarpe dviejų 
pasaulio karų.

Lygos finansinė parama 
paeina nuo savanorių kon
tribucijų. Įstodamos į Ly
gą draugijos neturi finan
sinių pareigų. Amerikos

PELEDA

• v

Tamsiomis naktimis daž
nai lankosi apie mūsų tro
bas raiboji pelėda. Ją be 
reikalo kaltina, kad ji 
draskanti vištas. Ji vištų 
neliečia. Snaudaliai žvirb- 

i liai ir kiti paukšteliai — 
į tai kas kita; juos pelėda la- 
i bai mėgsta; bet nuo jos 
|kliūva taip pat pelėms ir 
; žirkėms, už ką jai, žinoma, 
tiktai ačiū reikia pasakyti.

Lietuvoje yra vietų, kur 
pelėdų pilnos lindynės. 
Taip antai, vienos man ži
nomos bažnyčios plyšiai, 
skylės ir kitos lindynės ge
riausią joms duoda prieg
laudą: tenai ir knibžda pe
lėdų. Tenai užtat, apie baž
nyčią, kitų paukštelių be
veik visiškai nematysi: 
sprunka iš tenai šalin var
nėnai, palikę savo name
lius, arba, kur žioplesnį, 
tenai pat, prie bažnyčios, 
deda savo galveles... tenka 
į nagus pelėdoms; tenai, 
arti bažnyčios, beveik ne
girdėsi paukštelio čiul
bant, beveik nematysi 
paukštyčio, susikrovusio 
vaikams perėti lizdelį.

Ar šiaip ar taip, reikia 
tiesa sakyti: kur daug pri- 
vysta pelėdų ir maža tėra 
pelių, tenai jos nemaža ir 
žalos gali pridirbti žmogui.

jI

J

gos įsteigimą. Ir tik Ame
rikos pagalba užlaikė Ly
gą per pirmuosius kritiš
kus metus. Ir tankiai Pir
mininkas Amerikos Rau- ! Raudonasis Kryžius auka- 
donojo Kryžiaus buvo pir--— er/w> T ? •
mininkas Lygos guberna
torių Tarybos.

; i 

j ir čia ne lengviau. Darbo gauti 
ir įsikurti užsieniečiams Pran
cūzijoj neįmanoma, kambarį 
gauti nepaprastai sunku, lietu
viai daugumoj gyvena viešbu
čiuose, maistas labai brangus ir 
to paties maža, be to prancūzai 

ru-

*■ , ----------— r ,---------------

Žalias,visi lietuviai man yra broliai ir ta mylima suknelę, bet tuo pa-
korteles gauna net ir iŠ vo- ■ sesers, o ypač tie. kurie yra už darėte milžinišką patarnavimą; dažnai pagrąsina išduoti 

savo broliams, kurių daugelis saras .žodžiu gyvenimas sunkus, 
išbėgo iš Lietuvos negalėdami į esarn jauni, per daug nenu-
net pasiimti reikalingiausių rū
bų. Todėl priimki, mieloji Se-j 
se, širdingiausią lietuvišką pa
dėką, už suknelę, kuri man pui
kiai tinka ir man labai reikalin
ga. nes bėgdama iš Lietuvos 
nieko nesuskubau pasiimti. Bet 
labiausiai dėkoju broliams A- 
merikos lietuviams už jūsų 
duosnią gerą širdį, kuri nesi
gailėdama ištiesė pagelbos ran
ką vargstantiems tautiečiams. 
Šito kaip gyva nepamiršiu.

Esu gimnazijos mokytoja, ma
no vyras — teisėjas. Gyvenome 
ir dirbome Vilniuje, kur buvo
me gražiai įsitaisę: turėjome 
gražų butą, biblioteką ir tt.. bet 

.prisiartinant bolševikams ture- I !
jome viską mesti ir bėgti. Me-

!

vo $2,500,000 Lygiai pir
miems keliems metams.

A.R.C.

Lengviau nugalėti kito 
stiprumas kaip savo silp
numas.

CLEANLINESS M a nnrsing requisite can be nnderstood m any 
these representatives from foreicn Red Cross societies learn 

when a* st«dT-visftors to American Red Cross National headąuarters, 
Wuhinffton, D.C.. they attend a bome nursinc class

i simenam ir tikim į savo švie- 
i sesnę ateitį, kada galėsim grįsti 
jį laisvą Tėvynę.

Susirašiau su savo giminėm 
Amerikoje. Prašiau padėti man 

‘ įvažiuoti į jūsų šalį. Nežinau ar 
; pavyks.
, Ta pačia proga siunčiu širdin- 
Igiausius sveikinimus Kalėdoms 
; ir Naujiems 1946 Metams! Te- 
. atneša jie jums daug laimės ir 
sėkmės asmeniniame jūsų gyve
nime.

Dar kartą širdingas lietuviš
kas ačiū.

Būsiu labai pradžiuginta ga
vusi iš Jūsų atsakymą.

Reiškiu aukštos pagarbos 
pareiškimą.

O. Kairclicne.

Lyga užsiima taikos lai
kų veikimais. Įsteigtas 
1919, sumanymu Henry P. 
Davison, kas tais laikais 
buvo vadintas Amerikos 
Raudonojo Kryžiaus ‘War 
Council’. Yra federuotas 
kūnas visų 56 tautinių 
Raudonojo Kryžiaus drau 
gijų. Tikslas yra ugdyti 
kooperaciją tarpe jų, pa
platinti Raudonojo Kry
žiaus veikimus ir sustip
rinti paplatinimą Raudo
nojo Kryžiaus veikimų ir 
sustiprinti tautines drau
gijas. Bet kuri tautinė 
Raudonojo Kryžiaus drau
gija, organizuota pagal 
Genevos Seimo principų ir 
sekdama tikslus nustaty-

MŪSŲ

TIESIOGINIS MORTGYČIŲ 
SUMAŽINIMO PLANAS

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

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

nnrkSHINGTON
COOF’ERATIVE BANK

IIOAOWAT • IOITN BOSTON

į
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DARBININKAS
(THE WORKER)

-*ubii*hed every Tuesday and Friday except Holidava sucn •
Year. Good Friday. MemoriaJ Day. Tndependence Da\ 

Labor Day, Thanksgiving and Christmaa 
--------- by----------

•AINT JOSEPH'* LITHUANIAN R. C. ABBOCIATION OF LABOR
ataria M Mcond-claaz matter Sept 12. 1915 at the post offlce at Boeto, 

Man. under the Act of March 3. 1870.
amptanca for malling at apecial rate of poetage provlded for ln Section llOf 

Act of October 8, 1917. authorized on July 12. 1918
8UB8CRIPHON RATE8*

Jomeatlc yeariy------------------ $4.00
Oomeetic once per week yeariy $2.00
Poreign yeariy ---------------------  $5.00
*orei*n once per week yeariy $2.50

DARBININKAS
•66 We*t Broadway, South Boston. Masu

Telephone SOUth Boston 2680
ii 
|

1

PRENUMERATOS KAINA
Amerikoje metama -------------- $4.0<
Vieną kart savaitėje metama $2.0f 
Užsieny metama ___________ $5.00
Užsieny 1 kart aa-tėj metama $2.50

Susirūpino Kardinolais
Havana, Kuboj, policija užėmė įėjimo kiemo aikštę į Žemės Ckio mi

nisterijos rūmus, kur buvo susirinkę demonstruotojai ir paleido šūvius į 
tos ministerijos darbininkus. Demonstruotojai reikalavo darbo.

Šv. Tėvui paskyrus 32 naujus Kardinolus, katali
kiškoji ir šiaip jau padoresnioji spauda suaidėjo įvai
riomis teigiamomis pastabomis, kurios tame Popie
žiaus žygyje įžiūri didelę reikšmę ateity. Ginklų kau
tynės pasibaigė. Prasidėjo dvasinė kova. Prisiplakęs 
prie demokratijos, raudonasis diktatorius džiūgavo, 
kad jam pavyko laimėti ginklais, ir, vien įsitikėjęs į 
marksinį materializmą, pralaužė į pasaulį duris ir ma
nė turėsiąs plačią ir lengvą dirvą komunizmui plėsti

Dar Apie Lietuvos Unijas
Straipsnis “Lietuvos U^Vygeitis: vardai skamba 

nijos” “Darbininke” 46 nr. • lietuviškai; 1038 metais
susilaukė gerb. K. A. M. užpuolė tą vietą ir sudegi- 
antro atsiliepimo “Darbi- 1no jotvingiai — matyt tam 
ninke” 83 nr. Tas atsiliepi
mas toks gražus ir turinin
gas, kad autorius origina-ne turėsiąs plačią ir lengvą dirvą komunizmui plėsti. |® ’ . . , .

Viskas laimėta, belieka tik iškilmingas paradas atlikti,straĮPSm°, na, ir s ai- 
ir “dielo v šliapie” — laimikis jau skrybėlėj. Tačiau iš- ’ ’,Q' ””
kilmingas paradas sarmatlyvai sustojo. Pasirodė, kad 
dvasinė diktatoriaus amunicija tokia mizerna, kad su 
ja tenka slėptis. Tiksliau tariant, dvasinių ginklų jis 
visai neturi, tik yra pilnas neigiamųjų ypatybių: kerš
to, žmogžudyščių, melo, smurto ir bendrai visų septy
nių didžiųjų nuodėmių, kurias buvo skaitęs pagrindinė
mis savo dorybėmis ir matė kaip tik su jų pagalba vis
ką nugalėsiąs. Dabar su nuostaba pamatė, kad su ko
munistinės dvasios lobynu negali niekur pasirodyt:Įpiseopus 
pasaulis arba juokiasi, arba biaurisi. Toks kromelis Gerhardą, skirtą rytų ap
tik tamsos karalystėje viską reiškia. Gi čia reiškia į- eigų katalikams. Tos pas- 
tempti visas propagandos priemones komunistų “dory- tabos yra kaip tik patvirti- 
bėms” užglostyti, nes jos Europoj kriminalizmu atsi-inimu Prano “Lietuvos Iš
duoda. j tori jos” vadovėlio teigimo, (

Bet blogiausia, kad ir namie neramu. Karas taip kad Erdvilo laikais Gardi- 
sukrėtė rusų liaudi, kad ji urmu grįžta prie tikėjimo, no - Naugarduko srityje 
Šalin “Bezbožnikai” ir “Ateistai”! Reiškia, bedieviško-'gyventojai jau buvo priė
ji propaganda susmuko? Rūpestingai vedamas bedie-mę krikščionišką tikėjimą 
viškai - marksistinis vaikų auklėjimas perniek? Taip į ir slavų kalbą vartojo. Ne
atrodo. Ir pabrukę uodegas, komunistų šulai seka pas-i svarbu, iš kur K. A. M. pa
kui rusų liaudies “gaivalinį religinį sąjūdį (stichijnojeįėmė savo žinias, svarbu, 
religioznoje dviženije)”.Ir čekistai virsta pravoslavijos; kad jos sutinka su Prano 
agentais! (Tatai vyksta Čekoslovakijoj). O čia dar 32 vaduotomis. Patvirtinimui 
Kardinolai. Reiškia, “bejėgis” Vatikano Senelis ata- to fakto dar galima rasti 
kuoja? Tas Popiežius, kurs, anot pašiepiančio Stalino istoriįoj atskirų miestų: 
išsireiškimo, negali nė vienos divizijos pastatyti, išdrį-; Gardino. Naugarduko, Vo- 
so atakuoti jo bedievišką didenybę? Taip, jis atakuoja,I^tos - Horodyče, Bielsko, 
siųsdamas 32 katalikijos vadu - Kardinolu į įvairius j)j»^kičino Slanimo "Volko- 
pasaulio kraštus. vysko ir kitų. Apie kaiku-

Apie tuos naujus Kardinolus verksmingai susirū- riuos iš jų galima rasti ži- 
pino ir lietuviškieji Amerikos bolševikėliai. Tik žiūrė- nios ir Lietuviškoj Ency-j 
kit, sako, kur tas “saldžiakalbis” Pijus XII naujuosiusįklonedijoj. kurios leidimą 
Kardinolus siunčia: nugi į “fašistų” tvirtoves: Argen- nelaimei karas sustabdė.

Apie Gardiną nėra abejo
nės, kad vidury XII amž. 
buvo ten sostinė nepriklau
somu rusiškų kunigaikš
čių. Panašios žinios yra a- 
Die Bielską, Slanimą ir ki
tus. Bet įdomiausia yra is
torija Volkovysko: 1000 jų, Lietuvos ir Žemaitijos 
metais buvo ten pagoniška valdovų padarytų, kurią 
šventovė, kurioj šeiminin- istorija pripažįsta, įvyko 
kavo Molis Pusta, paskui 1215 m.,

jtytojai tikrai turi kuom 
[džiaugtis. Ypač svarbios 
buvo pastabos apie Lubčą, 
apie iš Lubčios kilusį vie
nuolį, kurs vėliau tapo Ki
jevo metropolitu (1051- 
1068), apie Lubčos vysku
pą Vitą (1253), pavadintą 
taip pat ”Lithuanorum E- 

” ir apie vysk.

pasaulio kraštus.

Kardinolus siunčia: nugi į “fašistų” tvirtoves: Argen
tiną, Braziliją, Portugaliją, Ispaniją (dantų grieži
mas), Portugalijos Afriką. “Pamylėjo” ir Jungtines 
Valstybes, duodamas joms net keturis Kardinolus; 
“pamiršo ” Čekoslovakiją ir Jugoslaviją, bet nepamir
šo Lenkijos; pridėjo tris naujus Kardinolus Prancūzi
jai, kuri buvo virtusi “buržuaziniai bedieviška”, bet dėl 
“tikinčiojo fanatiko” gen. De Gaulle (garsesnis dantų 
griežimas) ir ant prancūzų “susimylėjo”.

Iš viso, raudonoji spalva tiek nušuto, kad visai į 
rudą panaši. Ar nevirs mūsų raudonikiai rudmarški- 
niais? Blogai, tovarišči, blogai. K.

Jonas Kmitas.

VYTIS ir ERELIS
APYSAKA

XX.
Kapitonas von der Goltz

— Iš mano pirmųjų žodžių matai, kad mums 
perkalbėto jas nereikalingas. Aš gal ne taip 
gerai kalbu lietuviškai, kaip tamsta, bet — 
kaip nors susikalbėsiva. Daugiau pasakysiu: 
aš ne tik kalbu lietuviškai, bet ir pats esu lie
tuvis. Taip. Oficijaliai aš kapitonas von der 
Goltz, bet iš tikrųjų esu tik Galčius — Niko
demas Galčius, iš Vilnijos. Taip, aš esu Vil
niaus dzūkas. Cha! cha! cha!

Ir žiaurus kapitonas nuoširdžiai nusikva
tojo.

Gerai, kad Andrius tuo momentu neturėjo 
veidrodžio pasižiūrėti. Pats būtų nustebęs, 
kaip išsižiojo, išgirdęs kapitono žodžius. Pa
trynė akis, ar nesapnuoja. Ne, tai nebuvo sap
nas. šiurkštus, pasipūtęs vokiečių karininkas 
virto lietuviu ir pats iš to juokiasi.

— Tamstai labai nuostabu, — tarė von der 
Goltz, — kad vokiečių karininkas taip kalba
si su rusų armijos belaisviu. Ir man pačiam

3 
•ienas Latvijos ar Prūsijos J diplomatas P. Klimas iš
imk, kur ir kalba ir papro
čiai ir tikėjimas ouvo 
jiems tada daug panašes
nis, negu tolimoj (Sardini
joj. Tikrai vienijimasis 
Lietuvos su Gardini ja bu
vo ne natūralūs, bet politi
nis darbas. Apie jotvin
gius, kuriuos getais vadina 
ne tik Pranas, bet ir Dr. 
Račkus knygoj ‘Guthones’ 
ir kiti, gerb. K. A. M. rašo(

vardina daug dokumentu, 
kur matosi, kad pirmiau 
buvo žinomas ir vartoja
mas vardas “Letovia”; 
greičiausiai iš Letovijos . 
pasidarė “Lietuva”. Perė
jimas nuo “Let” į “Lit” bu
vo kaip tik pasekmė susi
vienijimo Lietuvos su Gar
dini ja — pasekmė perkėl 
mo Lietuvos centro 

(tinės iš Kernavos į Nau- 
kaip apie kokią galingą iš- garduką. Vardai kraštų 
sivysčiusią tautą, kurios dažnai kyla nuo vardų ma- 
tik paskui “karinė galybė žų vietovių; taip Prancūzi- 
žlugo”. Tos neva galybės jos vardas kilo nuo salos 
priparodymui mini jų žy
gius iki Krokuvos. Vienok 
galima ir kitaip galvoti. 
Laukinių būrių netikėti 
žiaurūs užpuolimai ant ra
mių miestų ir kaimų gy
ventojų nėra priparodymu 
nei jų galybės, nei tautinio 

į susipratimo. Neat rodo, 
į kad getviai XI, XII ar XIII

I

lietuviškų kunigaikščių 
siuntė savo atstovus į Gali
ciją, kad padarytų taiką”. 
Anais laikais Galicijos val
dovai savinosi ir Gardini- 
ją — kiek vėliau jų kuni-l 
gaikštis Danielius Drahi-i 
cine net karalium^ apsivai-.am^ būtų gyvenę Nemuno 
.nikavo. Gerb. K. A. M-.oaupėje, nes Volkovyske 

’įt. y. toliau nuo Nemuno į 
pietus, kronikose kalbama 
apie juos kaipo pašaliečius 
užpuolikus, o ne vietinius 
gyventojus. Apie Drahiči- 
ną, neva kadaise jotvingių 
sostinę Liet. Enciklopedija 
rašo, kad jie ten atvyko iš 
kito Drahičino, esančio to
liau į pietus. Su jotvingais 
prisiėjo ir Mindaugui ka- 
iriauti. Matyt neramus, ne-

kraštui svetimieji, pašali
niai. 1044 m.
apylinkes 
(Kijevo) kunigaikštis Ja-! 
roslavas
1103 m. atvyksta iš Žemai
tijos Erdvilas Montvidai- 
tis, o šimtą metų vėliau to
toriai užpuola. 1241 m. at
vyksta Erdvilas Ringau- 
daitis ir atstato Slanime 
sudegintą per totorius pi
lį. 1258 m. atvyksta į šias! 
apylinkes pabėgę nuo kry
žiuočių prūsų būriai. Viską 
krūvon sudėję, aiškiai ma
tosi, kad Pranas, rašyda
mas apie slavišką ir krikš
čionišką charakterį Gardi
no krašto XII ir XIII amž., 
nesuklydo. Erdvilų vardai 
šiame krašte yra minimi 
kaip žemaičių — taigi pa
šaliečių—vietinių gi skam
ba slaviškai ir krikščioniš
kai — nėra jie čia paduo
dami, nes perdaug prail
gintų raštą.

Apie Vaisilką Pranas rė žinomą istorišką viene- 
nerašo savo trumpame tą? Ar kruvinu užpuolimu 
vadovėlyje, bet apie šito įr užkariavimu, panašiu į 
kunigaikščio vienuolišku- Hitlerio ir Stalino užkaria- 
mą ir gyvenimą vienuoly- vimus? Ar toks agresivu- 
nuose randame pas taip 
skirtingus rašytojus kaip: 
Maironis, Šliupas, Liubau- 
skas, Alekna, Šapokas, 
Viskantas ir kiti. Trys syk 
daktaras Prelatas Anta
nas Viskantas savo pran
cūziškai išleistoj labai 
rimtoj knygoj “La Litua- 
nie Religiense” rašo (ver
čiant lietuviškai): “Viena 
iš pirmųjų svarbiųjų uni-

į tas pačias; grježtai pabrėžia, kad susi- 
įsiveržė rusų įtarimas, dar gi karo metu,

- i nėra unija. Lygina, kad;
'•jS.R. sykiu kovojo prieš Vo

kietiją, o visgi unijos dar 
nepadarė. Palyginimas ne
išlaiko kritikos. Jei dvide
šimts Lietuvos kunigaikš
čių susivienija ne dėlto, 
kad surinkus didelę ka
riuomenę bendromis jėgo-

Vladimirovič; u g.A., • Britanija ir S.S.
Lro+rj io 1 _ ' » • i • • * ▼

mis pultų priešą, bet dėlto, 1 garbingi ir nekultūringi
kad išrinktų atstovus ir 
siųstų juos į taikingus pa
sitarimus, ir kada tų ir ki
tų sekančių pasitarimų ga
lutina pasekmė yra Gardi
nijos susivienymas su Lie
tuva — tęsias keletą šimtų 
metų, — ilgiau, negu išgar
sėjusi Liublino unija — tai 
tokį žygį tikrai galima ir 
reikia pavadinti “Unija”, 
ir dargi garbinga unija. 
Nes kokiu gi kitokiu būdu 
Gardinija su Lietuva pada-

panašiu į

i «

sos

“France”, Portugalijos nuo 
miesto “Porto”, Šveicari
jos — kitą syk Helvecijos, 
kilo nuo miestuko ‘Schvitz’ 
ir tt. Galimas daiktas, kad 
panašiai atsirado ir Lietu
vos vardas “Litva”, bet tai 
nereiškia, kad Letvia arba 
Lietuva kilo nuo Litvos. 
Tie panašūs žodžiai gali 
turėti visai skirtingą kil
mę. Juk neseniai supopu
liarizuotas tarp lietuvių 
mokslininkų “aiščių” var
das turi taip pat savo isto
riją.
STAČIATIKIAI

Apie Lietuvosl stačiati
kių katalikiškumą gerb. K. 
A. M. gražiai parašė, bet 
ne išsamiai; daugiau apie 
tai turim pas kun. DiS 
Kuncevičių. Pranas rašy
damas, kad Gardinijoj Er
dvilo laikais žmonės buvo 
daugumoj stačiat i k i a i, 
greičiausiai turėjo mintyj, 
kad jie nebuvo lotynų apei
gų krikščionimis — bet vi
siškai nekėlė klausimo, ar 

(jie buvo suvienyti su Ro- 
^kė^prakt'i iš po £>7-ima ar "e Ryžiai, kokie bu- 
ševikų nagų. Prie kokios!™ i“J^ma;.^raLb?V,° . 
tautos jie turėtų dabar 
prisipažinti ? Nejaugi gai
vinti mirusią 
tautybę? — kurios beveik 
niekados nebuvo? Kad get- 
vių kalba tada, kada ji bu-'

•vo vartojama, buvo panaši 
į lietuvišką, — nieks nesi-' 
ginčys; bet klausimas: ko-į 
kiuose amžiuose ir kokiose 
apylinkėse ji buvo vartoja-! 
ma? Neatrodo, kad ji vieš
patavo Nemuno paupėje

tai buvo žmonės, nors ir 
šiandien viena iš įžymiau
sių Gardinijos aristokra
tiškų šeimų — Jundzillos 
— prisipažįsta prie jotvin- 
ginės kilmės. Kaikuriems 
iš jų paskutiniu laiku pa-

, tikrai buvo '
i ne stiprūs. Mindaugo lai- ' 
įkais Popiežiai labai mėgi- 

iotvin^in no juos sustiprinti ir daug 
i keblumų rado. K.M.U.

mas tikrai buvo faktu ir 
sutepė Lietuvos istoriją? 
Rodos, kad ne. Buvo kariš- ___
kų žygių iš abiejų pusių, XII ar XIII amž?! 
bet laisvos valios taika - 
unija juos užbaigė. O gal 
prijungimas Gardinijos

i

kada dvidešimt

nuostabu. Nežinau, kas man pasidarė. Seniai 
jau buvau buvęs Lietuvoj. Išbėgau iš ten, dar 
vos pusbernis būdamas. Nemaniau ten sugrįž
ti, nes mano atsiminimai apie Lietuvą nebuvo 
linksmi. Tačiau, nors visiškai suvokietėjau, 
lietuviškai nepamiršau ir kartais net pasi- 
skaitydavau pakliuvusį man vieną kitą jūsų 
laikraštį. Dariau tai, žinoma, slapčiausiai, nes 
nenorėjau sugadinti savo karjeros. Kaip pats 
matai, išsitarnavau iki kapitono laipsnio. 
Niekam nė į mintį neatėjo įtarti, kad būčiau 
lietuvis, nes mokėjau išlaikyti vokišką iš
vaizdą. Tur būt, nė pats nemanei, kad aš bū
čiau lietuvis?

Andrius tai patvirtino:
— Niekados nebūčiau taip manęs!

Kapitonas von der Goltz staiga pakeitė sa
vo veido išraišką taip, kad vėl atrodė išdidus, 
griežtas, net žiaurus vokiečių karininkas.

— Tikiuosi, — tarė jis aštriai, — kad šis 
mudviejų pasikalbėjimas neišeis aikštėn. Tas 
nė man, nė tau naudos neatneštų. Atsimink, 
kad esi mano valdžioje. Jei kam nors prasi
tartum, tai, viena, nieks tau netikės, gi ant
ra, aš mokėsiu su tavim atsiskaityti.

Ir užraityti karininko ūsai krustelėjo. An
drius išdidžiai pasipurtė. Jo akys keistai žyb
telėjo.

— Pone kapitone! Ne gąsdinimais mėgink

LITU AM A
Nežinia iš kur gerb. K. A. 

prie Lietuvos buvo tik na- &avo mintį, kad žodis 
turaliu praplėtimu sienų į s “Lietuva” kilo iš Gardini-į 
pietus? Taip neatrodo, nes j°s- Straipsnyje “Lietuvos 
inicijatyva arba pradžia l^“^’ b„U™.. 
Lietuvos organizavimosi ir!^ 
vienijimosi išėjo iš Žemai
tijos; žemaičiams gi daug “Litua 
natūraliau būtų plėsti savo nūs”. Stambus istorikas ir

FIRST A.MBASSADOK from 
Iran to the United Statės is 
Hussein Ala. who presented 
his credentials to the Secre- 
of Štate upon his arrival 
in this country. Photo was 
made at the [ranian Embassy 

m Vashington.

ta, kad garsus dabar pla
čiame pasaulyje žodis 
“Lithuania”, yra kilęs iš 

” iš žodžio “litua-

mane sulaikyti. Ties Soldau pats esi matęs, 
kad aš pavojaus nebijau. Bet kada kalbi į ma
ne nuoširdžiai lietuviškai, tai gali žinoti, kad 
aš nedraudžiamas pagerbsiu tamstos norą.

Pasitenkinimo šypsena nušvietė karininko 
veidą.
— Lietuviškas kraujas, kaip mane gyvą ma

tai! — suniurnėjo jis po nosimi. Paskui gar
siai tarė:
— Atsiprašau. Matydamas tave vienų vieną 

puolantį visą vokiečių kuopą, turėjau atsi
minti, kad turiu reikalą su nepaprastu kariu. 
Tokie gąsdinimų nebijo. Beje, kokiu stebuklu 
tu galėjai nukauti geriausią mano karį Frit- 
zą? Seniai aš norėjau tavęs to paklausti.
— Tai nebuvo joks stebuklas, — atsakė An

drius, — tai paprasčiausias lietuviškas vik
rumas. Be to, ir nukautasis padarė klaidą. 
Perdaug savimi pasitikėdamas, jis taip pla
čiai užsimojo, kad aš spėjau prašokti pro jo 
ginklą ir vienu ypu jį nudūriau. Tai buvo pir
mutinė mano durklais kautynė ir labai leng
vai man pavyko.

Von der Goltz net išsižiojo. Jo akyse suži
bėjo tikras pasigėrėjimas. Kiek pagalvojęs, 
jis tarė:

. — O, tas lietuviškas vikrumas! Kovoti ir 
peštis lietuviams taip įgimta, kaip veisliniam 
arkliui stoti į lenktynes. Bet lietuviams būtų

daug naudingiau, jei jie parodytų daugiau 
vikrumo galvoje, negu kojose. Kaip jie kultū
roje atsilikę! Tačiau, nežinau, kaip čia išsi
reikšti, nežiūrint viso lietuvių ekonominio ir 
kultūrinio skurdo, juose yra kažkas tokio, kas 
žmogų į save traukia. Žinai, kada ties Soldau 
tave metė į negyvųjų krūvą ir tu žegtelėjai ir 
atsipeikėjai, aš gailėjausi, kad tu gyvas, ir 
pasakiau, kad tave reikia gyvą žemėje užkas
ti, dėlto, kad nukovei geriausią mano karį. 
Tai buvo pirmas keršto įkarštis. Jis tuoj pe
rėjo. Tada pajutau pasigėrėjimą tuo drąsuo
liu, kurs nugalėjo tokį galingą priešą. Gi ka
da tu prakalbėjai lietuviškai, tai aš nemoku 
išreikšti, ką tada pajutau. Ne tai išdidumo, 
ne tai lietuviškojo peštukizmo jausmą, kad 
vis dėlto lietuvis vokietį nukovė. Žinoma, tai 
buvo išdavikiškas prieš vokiečių armiia nu
siteikimas, bet aš jį pajutau, nors jo gėdijau
si ir mėginau jį sutramdyti. Tada aš įsakiau 
sanitarui, kad saugotų tavo gyvybę, nes no
rėjau iš tavo lūpų sužinoti, kaip galėjai mano 
Fritzą nugalėti. Tuo kartu tik tiek tenorėjau. 
Paskui —

Čia kapitonas von der Goltz nutraukė savo 
kalbą ir susimąstė, lyg norėdamas sukaupti 
savo mintis ir sutvarkyti jausmus. Po valan
dėlės tęsė toliau:

(Bus daugiau)



Penktadienis. Sausio 18. 1946 - i

Atsidėkoja Už Kalendorius
“Darbininko" kalendoriai 1946 metams atspaus

dinti gražūs ir laiku išsiųsti. Gerbiamieji gavėjai šiuo- 
mi atsidėkoja, prisiųsdami išlaidoms padengti mažes
nes ir didesnes aukas: «.< *

Mrs. A. Jansonis, So. Boston. Mass.....  .........
Agnieška Kinderienė, Chicago. III.
J. Lukaseviėius, Gardner, Mass..........................
Anna Sakalauskaitė, New York City .............
J. Augys, Canada .:............................. ................
P. Jokubauskas, Canada ...................................
A. Nakcenis, Hartford. Conn............... .............
Rev. J. Balkūnas. Maspeth, N. Y.
V. Budreckienė. Elizabeth, N. J.......
Sisters of St. Casimir. Baltii£iore, Md.> 
Mrs. Helen Andrušaitis. Charlestown, Mass. .... 
Eva Potembergas, Cambridge, Mass. -a....*
Štanley Dirsa. Brighton, Mass.................'.........
P. Kadaitis, Cambridge. Mass............................
A. Laukaitis, Norwood, Mass.............................
J. Petukauskas. Scranton. Pa............................
K. Lukašiūnas. Cambridge, Mass.......................
Jieva Vaicekauskas, Cleveland, Ohio.................
I. Aczas. Chicago. III............................................
Anelė Raulinaitis. Somerville. Mass...................
Ona Gaputienė, So. Boston, Mass.......................
Mike Kelminsky, Morgan, Pa..............................
Mrs. S. Zvigaitis, Phila., Pa...............................
A. Petkus. Dorchester, Mass..............................
Petras Rudaitis, Cambridge, Mass.....................
M. Norbutas, Cambridge, Mass..........................
Domininkas Joniką, Brighton. Mass..................
C. Andry, Roxburv, Mass...................................
Pranas Slaveikis, Amsterdam. N. Y...................
J. Nikstenas, Amsterdam, N. Y..........................
Mrs. L. Sweetlawich. So. Boston, Mass..............
Mrs. E. Seliukas. Lowell, Mass...........................
S. Jenkauskas. VVorcester, Mass........................
Jurgis Tamasauskas, Schenectady, N. Y...........
J. Struckus, VVorcester, Mass.............................
J. Ruksa, Phila., Pa.............................................
Felix Janionis, Taftville, Conn...........................
Ant. Glebaucis, Gardner, Mass.........................
J. Bernotas, Hartford, Conn..............................
P. Valeckienė, So. Boston, Mass..........................
Stephen Bakutis, Nevvton Upper Falls, Mass. ... 
Jonas Šnipas, VVilkes-Barre, Pa...............
Peter Beles. Terryville, Conn..................
F. Barcaitė, Phila., Pa.............................
V. Blausdzunas, VVaterbury. Conn........
K. Kaminskiūtė. Simsbury, Conn...........
M. Simanavičius, Stoughton, Mass. 
Amelia Slatkevičienė, So. Boston, Mass.
D. Daunis. So. Boston, Mass. ........
A. Tukys, Waterbury. Conn............
Mrs. E. Chepulis, VVilkes Barre, Pa. 
Bolek Kirslis, Elizabeth, N. J.........
John Raitenis, Brockton, Mass......
Ona Romikaitė, Mattapan, Mass. 
Kun. Alf. Janscnis. Boston, Mass. 
M. Cepolunas. VVorcester, Mass. 
P. Guncavicius, Scranton, Pa. ... 
J. Burokas. Cambridge. Mass. ...
D. Januliavičius, So. Boston, Mass. 
Mrs. Elz. Labutis, VVaterbury, Conn. 
Ursula Jasukaitis, Newark, N. J. 
H. Plekavičius, Cambridge, Mass. 
V. Kerim. VV. Bridgewater. Mass. ... 
Mrs. A. Chinski, Mallenauer. Pa. 
S. Markevičius, Elizabeth, 
J. Yucius. Newark, N. J.
L. Palevicius, Norvvood, Mass.
Mrs. A. Balcunas. Dorchester. Mass. 
J. Matukinas, Methuen, Mass......
Petras Miliauskas, Brockton. Mass. 
Sistei M. Anthony, VV’ilmington. Dėl. 
Mr. Šakočius, VVaterbury. Conn. 
Geo. Klimas. Pattsville, Pa.
Peter G. Bender, Detroit, Mich. __
Mot. Aleraitis. VVaterbury. Conn. 
Stasys Saulėnas, Lowell, Mass......
Rev. J. Shlikas. Sheboygan, VVisc. 
Anna Kacergis, VVoodbury. Conn. 
Mary Venckūnaitė, Phila.. Pa.
M. Tamasauckas, Akron, Ohio ......
Francis Jusis, Cleveland, Ohio
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IN MEMORIAMr
Generolui Georgui S. 

Pa t ton ui.

Jau Pattono kūnas guli 
Tarp numirėlių—kapuos, 

Žino visi tą. ne tūli.
Gyventojai žemės šios.

Nes jis buvo kuo gabiausias, 
Kaip kad kalba, vadas mūs.

Tai to dėliai ir garsiausias. 
Kaip tą žinote ir jūs.

Ji prilygint prie Vytauto 
Drąsiai gąlime. sakau!

Nes jo garbė dangaus skliau- 
Jau pasiekus yra. jau! f to

■F • t ■
K '
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Fiint, Michigan. kur eina General Motors darbininkų streikas, policija 
Įsimaišius perkirto pikietuotojų eiles ir praleido neunijistus darbininkus.

■ kas, norėdama apkabinti! 
j jam kojas; o tas Įniršęs; 

Dvaro rugių laukas jau jau senai yra pinigai išim- ^erta *r kas kartą Į
Išnokusios ti. Kumiečiams ir šeimy- ^Imu Moteriške, neper-: 

glabodama, is apmaudo1 
nusviedė pėdą Į šalį; vėl: 
linksi ir vėl pėdus svaido.! 
Nieko neveikdama, kiek
viena eina ir eina Įkandin 
savo vyro; viena mažiau, 
kita didžiau atsilikusi, vel
kasi paskui, kaip uodegos.

j Pėdai renkami Į krūvas 
ir statomi į gubas. Gelto
ni, banguojantieji laukai . . . .. - - 

100 šniokščia šnabždėdami. .piauti. ražiena, eilėmis gu-
1.00 Ponas, įsirėžęs pilvą,' Samdininkų būrys, sus-^0* kaip sasais sukapota. , 
100 žiūri ant ežios atsistojęs, tojęs į eilę, piauja atkal-\ Toliau po lauką snabzta, 
100 kaip urėdas dalija kumie- nėję, per pusvarsnį nuo įmones, jsilindę j rugius. 
100 čiams margus piauti, ir kits kito atsilikę. Kiekvie- VleY.ai?e ,ir kitame barely-. 
100 skaito pelną iš grūdų: kiek name tarpe eina moteris- ?e lskjso Jau Salv4 is rugių -L.UV a 7_ . . _ x . iv* tarirtiim Tiro 1 crr^ci11.00 vagonų galės pristatyti į ke kinkuodama, tarytum 7 
100 Ryg^’ kiek į Liepojų.

— Kad tik

Dvaro Darbai

was too afraid of the
country to try to get in. I wish, 
now, that I had made a better 

I effort so as to have the adven- 
tage of such educational back- 

‘ ground.
i

“In my college Alumni Paper 
for the month of November 
1945, is an article by one my 
old professor at University of 
California at Berkley. This is 
Dr. Robert J. Kemer Sather, 
Professor of History. . He ad- 
vances the theory that in taking 
Lithuania. Russia thereby re. 
moved the danger of hostile agi- 
tation centers on her frontiers. 
He attempts.to justify Russia, . 
upon the grounds. that history 
is full of example of this policy, 
especially England and the 
USA. It might cause some con- 

! fusion, even to an audience of 
! college graduates. At least it
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.. 1.00 visai pabalo.
.. 1.00 varpos visai nulinko, tary- nai užteks pasturlakų duo- »
.. 1.00 tum stebisi į žemę, numa- nai.

1.00 nydamos, jog netrukus Padalijo urėdas kiekvie-
.. 1.00 reikės grūdeliams į žemę nam po tris margus. Darbo
.. 1.00 grįžti ir šaltame kalėjime bus trims dienoms, nes

. 1.00 per žiemą kentėti. Kita, tiek dienų bobos turi išeiti
1.00 nebelaukdama žmogaus prie rugių. Liko dar baras
1.00 rankos, vėjo užgauta, išbė- rugių. Urėdas klausia po-
1.00 rė savo grūdelius ir nusi- no, kas su tais daryti?
1D0 lengvinusi stačia atsistojo.' — Samdyti darbininkai,
100 Šiaudai sudžiūvę net raus- — tarė ponas, — nes ru- , . . x . x ...
LOO'ti ima ir, vėjo linguojami, giai byra, reikia skubinai be™izint pavirsta pilka

• - ■*

Jau pasiekus yra. jau'

Ir prilygint prie Cezaro
Gali drąsiai žmonija '■

Ir prie garsaus Belizaro, 
Kur’s gynė Bizantiją.

Ir prie garsaus Bonoparto
Jį prilyginkim, kviečiu.

Kuris kovės daug, daug kartų did so. at our lašt Alumni ga- 
Už laisvę kaimiečių.

“In memoriam!..“ Pattonui
Tad teskamba ir nuo mūs.

Kaip skambėjo Vašingtonui
Nuo čiabuvių jam mirus.

Bei pritinka nūn’ atjausti 
Dėliai to ir jo žmoną.

Kurios širdį skausmai piaustė
Kaip lydėjo Pattoną.

— v

linksi vyrui,
nepajustų'neveiktų

Kuršėnų žydai, nuo kurių pradalgėmis. Sklaido ran-
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1.00 R. Zanevičienė, E. Vandergrift, Pa.
1.00 A. Gilius, Clifton, N. J......................
1.00’ Agnės Yonkus, Detroit, Mich..........
1.00 Mary Dudutis, Elizabeth, N. J.........
1.00 Wm. Stanulonis, Newton Falls, Ohio
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Mrs. A. Čepaitis, ‘Scranton, Pa.............
B. Gelusavičius, VVorcester, Mass..........
Mrs. P. Žukauskas, Londonderry, N. H.

' Leonas Kasetas, New Britain, Conn.....
Juoz. Yenkevitch. Norwood, Mass.........
Povilas Valiackas. Bridgewater, Mass. 
J. Baltronis, Corsackie, N. Y.................
Pr. Gudas, Chicago, III..........................
M. Ažubalis, Pittsfield, Mass.................
J. Jeskevičius, Dorchester, Mass..........
Mary Yankauskas, So. Boston, Mass. . 
Pr. ir O. Tuleikiai, So. Boston, Mass.
B. Martunas, Terryville, Conn.............
Antanina Kazukonis, Elizabeth, N. J. . 
Jos. Gajauskas, Scranton, Pa...............

Phila., Pa.

thering at the U Club in La, 
■ Cal., where ex-Pres. of U of C 
Į Barrows took the opposite view. 
! “The booklet holds the inter- 
\ ėst from beginning to end. 
į which we are taught is the pri- 
marv consideration in good nar- 
rative. I may want to scatter 
out some of the booklet among 
well to do cattle ranch owners

Kazys Vidikauskas here in Oregon, and would likę 
to know what a ąuantity of the

; books would cost.”
I
i Kitas gi vietinis veikėjas, ga
vęs nuo kun. J. Balkūno ir kun. 
Dr. K. Urbonavičiaus keletą de- 
setkų egzempliorių knygučių: 
‘Lithuania Under Red Fascism’, 
išsiuntinėjo jas ten. kur tik 
manė, kad bus naudinga. Jau ir 
vaisius tos darbuotės pasireiš
kė, nes vietiniame “The Catho- 
lic Standard and Times“ laidoje 
sausio 4 d. tilpo Lietuvos Vys
kupų laiško medžiaga, kurioj 
apgailestaujama Lietuvos liki
mas. Straipsnio antraštė: “The 
Fate of Lithuania.”

Ukrainiečių dienraštyj “Svo- 
boda — Laisvė“ sausio 5 d. lai
doje taip pat tilpo straipsniu
kas, sukombinuotas iš Lietuvos 
Vyskupų laiško. Jurgietis.

PHILADELPHIA. PA.
pasSausio 6 d. teko užsukti 

viengenčius pp. Kristopą ir E- 
miliją Žemaičius. Jie yra karš
tus tėvynainiai — Lietuvos va
duotojai, kurie nesigaili tam 
tikslui savo skambučių. Pasta
ruoju laiku jie pusėtinai daug 
išplatino Pulk. Petraičio knygų 
“Lithuania Under the Sickle 
and Hammer”. Gavo daug laiš
kų nuo tos knygos naujų skai
tytojų, kurių čia vieną laišką, 
būtent, p. B. E. Stewart iš Mt. 
Vemon. Grant County, Oregon 
valstybės, paduosiu. Rašo:

“Dear Sir:—
“I would say that your booklet 

i just read, is the truth. the 
: whole truth. and nothing būt 
j the truth. as the legal fraternitv- 
likę to put it. I enclose one dol- 
lar. as a good will offering. and 

' am going to keep this little book delphia. Pa. — Tamstos prane- 
I in circulation for a long time to Šimas apie Lietuvių Muzikalio 
> come, as I have friends here,• Namo Bendrovės susirinkimą 
who are also interested in the! suvėluotas.
disemination of truthful politi-: 
cal information, to help to 
counteract the vogue for com-J 
munistic. Red. Russian Double, 
Talk.

“Some years ago I reached' 
Constanza on the Black Sea in-j 
tending on a visit to Russia. I'

i

ir guba, tarytum žvalgosi 
, glaboja', kad i nusvirusias neplautųjų; 
jos plačiomis varpeles; didžiuojasi, su-;

glaudusi j kupetą burj pe-( 
įdų, tupi išsipūtusi, kaip.

1 OO višta, apgūžusi vištelius. A-j
1.00 P*e tas brazda vieni vyrai, j
1.00 nes pačios rišti su pusry- 
100 čįais teateis.
1.00: Aprasota žemė žibėjo —
1.00 buvo tekančios saulės
1.00 spindulių apšviesta.
1.00; Brenda ežiomis bobos, j
1.00 braukdamos rasą, išsis-j
1.00 klaidžiusios kiekviena sau,
1.00. su puodeliais rankose. 

. 1.00 skleidžia nuo tako užgulu-
1.00 sius rugius. Palikusios vie- 
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rėmė-
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John Garbenis, VV’akefield, Mass.......................
Mr. Gricius, Phila., Pa........................................
Ursula Libienis. Amsterdam, N. Y...................

'Geo. Ozelis. Long Island, N. Y...........................
i Jonas Gumbakis, So. Boston, Mass...................
Mrs. K. Savickienė, Nashua, N. H....................

Į Wm. Ysganaitis, New Haven, Conn...................
V. Kalescinskas, Shenandoah, Pa.....................
Mrs. Bernice Namovice, Chicago, III. .............
B. Bartkienė, Amsterdam, N. J...........................
K. Jutkevičius, Westfield, Mass.........................
Vincent Boreika ..............................................
J. Radzevičius, Newtown, Pa.............................

į J. Gedulevičius, Hartford, Conn.......................
100; J. Endriliūnas, Hartford, Conn..........................

J. Jenukevičius, Hartford, Conn.......................
B. Macenienė, Hartford, Conn. ........................

i A. Pateckis, Hartford, Conn............... ,..............
Šv. Trejybės Vyrų klubas, Hartford. Conn. .....
J. Gaydis, Phila., Pa...........................................
A. Černiauskas, Wilkes-Barre, Pa. .................
Mrs. M. Palilunas, Amsterdam, N. Y. .......
Mrs. K. Markevičienė, So. Boston. Mass............
Jedvyga Tumavičienė, Jamaica Plain, Mass.....
Mrs. H. Miskenis, Elizabeth, N. J.......  ..........
Mrs. B. Verigo, Hartford, Conn. 
Mrs. D. Zakarauskas, Canada ..........
A. Galcius, VVorcester, Mass............ ..........
Mrs. P. Žemaitis, Rochester, N. Y. ...............
P. Arlauskas, Webster, N. Y. 
Peter Allerick, Chicago, III. 
Mrs. M. Yuris, So. Boston, Mass. .........
Jack Kertcnis, Scitico, Conn. ....... .
A. Venškus, Elizabeth, N. J..............................

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

“Darbininko” Administracija.

nūs vaikus namie, skuba Į 
visos dienos darbą.

Saulelė, slinkdama aukš
tyn, skleidė kaskart di
džiau Įkaitintus spindulė-' 
liūs. Medžių šašuolėtis ma-' 
žėjo, rasa nyko, žemaitė.

I i 
ISMŪTKELIS

i

Nupučia vėjelis 
debesėlių pūką, 
ten toli prie kelio 
baltas beržas klūpo.

O šalia Smūtkelis 
liūdnas ir sulinkęs, 
guodžia pievų žiedą, 
kelyje sumintą.

Ten prailgsta naktys, 
ten — juoda giružė, 
tenai piktas vėjas, 
tenai vėtros ūžia.

Šypsosi Smūtkelis 
pakelėj ir gryčioj 
laimina mūs kelią, 
laimina bažnyčias.

Ošia senos liepos, 
vėtros vėl nurimsta.
Trys balti berželiai 
maldoje nugrimsta...

J. Šv-tč — “L.

Gyvojo Rožančiaus 
Paslaptys

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

Redakcijos Atsakymai
Pori Ru hmondiečiui, Phila-

“GYVO

Mr*. Harry Weir, typical G.l. Wife, uw many furniahinga she wanted 
for her home. She «aw them būt couldn’t buy them. The lovely draper- 
ie* ahe fell in love with were eamplea, and ahe learned that it wi'l be 
a long time before quantities of drapery material are available un 
housewive« help speed the manufacture of fabric* by saving and ti'rr*. 
mg in «very drop of used fat they can akim, acoop and acrape.
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Tautų Pasitarimas Londone Ir 
SSSR Sabotažas

• JeL diplomatas sako “Taip". — Bolševikų de
legatas pasakojasi, kaip jis Londone— valgė 
viščiukų. — Kremliaus atstovų tuščios kėdės 
tarptautinėse konferencijose. — Sovietų Sąjun
ga aistringai nenori jokios konkurentės. — Kai 
komunistų simpatikas S motus pagyveno Ru- 

i sijoje...
i —

Kažin kas yra pasakęs: 
— Jei diplomatas sako 
“Taip”, tai jis galvoja — 
“Gal būt”; jei jis sako 
“Gal būt”, tai jis galvoja 
“Ne”; o jei jis sako “Ne”, 
tai... jis nėra tikras diplo
matas.”

Jeigu turėtume abejonių 
ar tas tinka visiems diplo
matams, tai jau gyvenimo 
praktika įrodė, kad rusų 
diplomatija yra tuo keliu 
pasinešusi.

»•.

nimi nutiko. Desperacijoje 
nudaviau, kad valgau bul
vių likučius savo lėkštėje, 
gi tuo tarpu nežymiai suri
šau savo skepetaitę ir at
sargiai nuleidžiau po savo 
kėde.

Per tris dienas nuo to at
sitikimo, — rašo toliau sa
vo atsiminimus bolševikų 
delegacijos narys, — aš bi
jojau žiūrėti į Londono 
laikraščius. Man atrodė, 
kad aš pamatysiu fotogra
fiją to viščiuko, suvynioto 
į servetėlę (“napkiną”) su 
parašu, kad norėjau pasi
imti tą maistą namo iš iš
taigingo banketo... Tai bū
tų buvęs netik baisus ne
malonumas, bet Čeką būtų 
išaiškinusi, kad aš tą pa

norėdamas

DARBININKAS

Amerikos Lietuvių Kongreso
Rezoliucijos

(Priimtos lapkričio 29, 30 ir gruodžio 1 d.d., 1945, 
Chicago, Illinois)

Policy Declarations and Resolutions
DELEGATĘS. numbering ŠOS and representing nearly 1.000.000 
American men and women. members of represented fraternal orders, 
societies. veterans' posts. political. cultural. labor and sočiai organiza- 
tions. associations and clubs. meeting in a national LITHUANIAN 
AMERICAN CONGRESS held on November 29th. 30th and December 
lst. 1945. in the City of Chicago. Štate of Illinois. at the Cor.gress 
Hotel. after due deliberation and by ballot dūly taken. adopted the 
follouing RESOLUTIONS:

ĮSTOKI J ULĖ, KAIP SSSR 
DIPLOMATAS VALGĖ 

LONDONE VIŠČIUKĄ...
Pirmieji sovietų diplo

matų žingsniai buvo labai 
nedrąsūs. Daugelis jų bu
vo toms pareigoms nepasi
ruošę, nežinojo papras-j dariau tyčia, 
čiausių užsieny priimtų pajuokti sovietų vyriausy- 
taisyklių ir baisiai bijojo, ’ 
kad iš jų vėliau spaudoje 
nesijuoktų.

Kai dabar Londone vyks- parašyti atvirai, Čekos ne- 
ta tarptautinė konferenci- bijodamas, 
ja, galime prisiminti, kaip 
prieš penkioliką metų 
(1920) į Londoną nuvyko 
viena iš pačių pirmiausių 
sovietų delegacijų. Vienu 
jos narių buvo ir S. Liber- 
manas. Savo įspūdžius ji
sai aprašo neseniai išleis
toje knygoje “Building Le- 
nin’s Russia”: britų pra
monininkai pakvietė SSSR 
delegaciją vaišėms į vieš
butį. Drauge su Liberma- 
nu buvo ir Krasinas, So
vietų atstovas Londone. 
Ant stalo jiems padėjo 
keptą viščiuką su žirniais. 
Štai, kaip toliau pats Li
bermanas aprašo:
— Jaučiausi įtem p t a i, 

tuolabiau tada, kai Krasi
nas užsikirto savo anglų 
kalboje ir žiūrėjo į mane 
laukdamas pagalbos. Ban
dydamas jam padėti aš ne
atsargiai sumostigavau ir, 
didžiausiai 
pamačiau, 
tą viščiuką 
šlaviau sau 
mei, buvo ištiesta servetė
lė (“napkin”) ant kelių, o 
dar geriau, kad Krasinas 
ir abu anglai tiek buvo už
imti savo pastangomis kits 
kito kalbą suprasti, jog jie 
nė nepastebėjo, kas su ma-

bę”.
Dabar Libermanas galė

jo tą ir daug kitų dalykų

savo baimei, 
kad su alkūne 
su žirniais riu- 
ant kelių. Lai-

///.

Preservation of American 
Demacracy

THE LITHUANIAN AMERI
CAN CONGRESS joins other 
patriotic Americans in a soĮemn 
warning against the systematic 
infiitration of subversive elem- 
ents. under a deceptive label of 
promotion of pseudo “demoera
tie” causes. 
ment offices. 
of learning, 
discussion of 
ternational problems. in the mo- 
tion pieture industrv and into 
labor organizations.

The insidious propaganda, ac- 
tively sponsored and directed 
by an extensive network of dis- 
guised agents. is sloMy making 
inroads into all phases of Ame
rican political. sočiai, economic 
and cultural life. It is undermi- 
ning the very foundations of 
the American way of life and is 
turning many individuals, 
otherwise fairminded. into blirid 
tools of foreign propagąnda. 
foreign imperialism and un- 
American ideas. This evil in- 
fluence encroaches even upon 
our educational system. osten- 
sibly under a disguise of ‘‘lear
ning to know our friends” — 
who refuse and have no recip- 
rocal opportunity to learn any- 
thing of our demoeratie ways 
of life.

THE LITHUANIAN AMERI
CAN CONGRESS calls 
fellow citizens of the 
American Democracv 
vatchful and alert. to nip in the 
bud the vast plot of poisoning 
American public opinion. and 
to safeguard American stand- 
ards of education and ways of 
life. particularly the freedom of 
the radio. press. school teach- 
ing and motion pietures from a 
slanted a falsified communistic 
propaganda. Tvpical of such 
un-American activities was the 
recent example of a handful of 
communist - minded individuals 
staging a convention of “demo
eratie" Lithuanian Americans 
at Pittsburgh and demanding 
an abandonment of the Chinese 
Democracv to a foreign domin- 
ation. • ‘ į

(Bus daugiau)

Z/. L

(Tęsinys)
//.

Tribute To Humanitarians
THE LITHUANIAN AMERI- 

jCAN CONGRESS was deeply 
moved by the wave of humani- 

i tariau response to a desperate 
; call for help from 167 Lithua- 
i '__ __ _ t inian. Latvian and Estonian in-

Tas mintis iškelia minė- j ternees. who, having been forc- 
German 

stovų kėdės buvo tuščios... bės, kaip Jugoslavijos,i dis reikšmingas. Savu lai- armed forces in violation of In- 
Šių metų pradžioje net Ukrainos ir dar viena kita ku jis jautė daug simpati-i ternational Law governing the 

35 tautos jau buvo pasira- to paties plauko. Šiaip gi—'jų komunistams, bet kaijconduct of a military occupant, 
šiušios sutartį dėl stabili- visi tautų delegatai bus'šešerius metus pabuvo-used the first opportunity to 
žavimo pinigų, dėl sudary- priešingi. Taip buvo San'United Press koresponden-!flee to a neutrai Sweden to seek 
mo savotiško tarptautinio Francisco konferencijoje, j tu Rusijoje, kai pažino bol- a haven from oppression and 
banko, kurs labai daug pa- taip buvo ir ministeriu i ševikų santvarką ir jų po- Į subjugation.
dėtų atsistatyti karo su- konferencijoje Londone, Jitiką. vardan tiesos ir de- When it became known that 
naikintam pasauliui. Iš di- kur Molotovas pasiliko gė-' mokratijos jis atskleidė' the Swedish Government. inc- 
džiųjų valstybių, trūko dingoję mažumoje — vie-idaug sovietų gyvenimo ir;iined to treat these Baltic poli- 
tik... Sovietų Rusi jos para-‘ nas prieš keturis kitus di-. bolševikų politikos paslap-. ticai refugees as ordinary inter- 

ned prisoners of war of a belli- 
gerent country. accepted a Rus- 

turėti trijų didžiųjų pasi-^Czar of All the Russians”, sian demand to surrender the 
IBaltic citizens along with the 

German internees on conclusion 
! of the hostilities of war — the

• vcere the first 
to demand that the Baltic inter
nees be treated as political re- 

, fugees rather than face an al- 
most certain death at the hands 

! of the Soviet oppressors of the 
j home countries of the internees. 
i The spontaneous wave of sym- 
•pathy for these vietoms of war 
and aggression spread through- 
out Sweden and thence to other! 
demoeratie countries. In conse- 

iąuence of this great pressure of 
domestic and international pub
lic opinion. the Government of 
Sweden is re-considering its 
former decision.

THE LITHUANIAN AMERI
CAN CONGRESS pays its grea- 
test respect and gratitude to 
His Holiness Pope Pius XII. His 
Majesty King Gustav V of Swe- 
den. the Protestant Bishops and 
Delegates of the Evangelical 
Church of Sweden. Archbishop 
of Canterburv of England. and 
the Great liberty-loving Swed- 
ish Masses and their Free Press 
for their humanitarian inter- 
vention.

Lithuanian Americans are 
also grateful to the great Ame
rican Press Agencies and News- 
papers. United Statės Senators; 
and Representatives. and to the 
many Churchmen. organiza-j 
tions and individuals for their 
spontaneous response and ac-' 
tion for the preservation of the i 
right of asylum for political re-j 
fugees.

( Respect for the inalienable 
'rights of man survives in the
Western Democracies. as is! 
shown by the humanitarian in- 
tervention in Sweden. the Unit-I 
ed Statės. England. Vatican Ci- 
;ty and Switzerland in this ins-! 
tance of 167 human beings 
whose lives were jeopardized in; 
conseąuence of Nazi lawiess-į 
ness.

Pergalės SS John Hathorn įai.as savo nosim įrėmęs į Charlestovvn til
tą sukrėtė to tilto tvirtumą ir savo laiku suvaržė per kiek dienų trafiką

Greit po to Londone pra- suvažiavime jos imperia- kų diplomatų naujų sabo- 
dėjo savo darbus Tarptau- listinius siekimus tepalai- tažo veiksmų, 
tinę Auklėjimo Konferen- kys gal tik jos sudaryto- T___ 1_________  ____ ____
cija. Ir vėl Kremliaus at- sios Quislingų vyriausy-■ tasai Eugene Lyons. Jo žo-!ibly inducted in the

nes jis metė 
tarnybą bolševikų dikta
tūrai ir apsigyveno Ame
rikoje.
BOLŠEVIKŲ DELEGA

TAI SABOTUOJA 
TARPT. PASITARIMUS
Jei pirmieji Sovietų di

plomatijos žygiai buvo la
bai nedrąsūs, kol jie gavo 
pripažinimą naujos san
tvarkos Rusijoje, tai da
bar jie pasižymi sukta 
tarptautinio bendradar
biavimo sabotažu. Tuo rei
kalu “Sign” magazinas ne
seniai išspausdino įdomų 
Eugene Lyons straipsnį. 
Autorius visų pirma iške
lia faktą, kad sovietų Ru
sijos diplomatai dabar 
vengia tarptautinių kon
ferencijų. Tolimųjų Rytų 
Patariamoji Komisija Wa- 
shingtone veltui du kartu 
atidėjo savo posėdžius 
laukdama Rusijos atstovo.

Quebeko konferencijoje, 
kur buvo svarstomas labai 
svarbus reikalas — tautų 
aprūpinimas maistu, sovie
tų delegatai dalyvavo, bet 
jie “sėdėjo ant kėdžių 
briaunų” ir iš konferenci
jos pasitraukė anksti prieš 
darbų pabaigą vėl palikda
mi tuščias kėdes.

ivuožj'Ju Įjai o. • lieto jJl lvo nulinio iŠ. 1L14.0 VII* i UU1OU v 1A u. liavO puoicip

jie dar turį pa-'džiųjų tautų atstovus. Dėljčių savo knygose ‘Assigne- n.__ i_______šo, girdi, . 
studijuoti...
RAUDONOJI STRATE

GIJA TARPTAUTIMUO-

,to Rusija verčiau bevelija'ment in Utopia’, “Stalin,
_ _ —. " X- — X.——« 4- — J 2 -3 2L J . _ -Z— w a Ali 4- 1% /N 1—» e-* o i ’

tarimus ( kaip tas neseniai į “The Red Decade”.
SE SU V AŽIAVIMLOSE įvy ko M,asky°Je > i ku^m* * Į
Kokia priežastis, kad So-; 

vietų Rusija taip sabota-i 
žuoja tarptautinį bendra- J 
darbiavimą?

Atsakymą nesunku su-

, . .... . „ . į Ne be susirūpinimo mesi
zesnis skaičius, tuo ^US1" į žiūrime į Tautų Suvažiavi-
nos balsas, palyginamai, mą L„,,done į kur atvyko Swedi,h people

into the Govern- 
in the institutions 
in the forums of 
domestic and in-

Pirmutinis kūdikis, kuris iš Chicagos išskrido 
į Londoną. Kūdikio motina bus palydovė mažy
čio John Francis Gorman.

stipresnis. Bendrai tautų 
.organizacija — UNO —

ria. Rusijos užsispyrimas, fašizmą iaimėta kraujo u. 
u „! pemis ir mes kartojame žo- i 

,_Ve2° į džius, kuriuos pasakė vie-j 
turėti de-|nas margaias> ties Water- 

„ • Įe‘įloo, sumušęs Prancūzijos 
imperatorių Napoleoną: 

__ 1 tik diplomatų 
tautų oeii- ĮunRgnos nesugadintų to, 

k^ žmonės taip didžiomis 
; pastangomis laimėjo”.

Dr. J. Prunskis.

ir sovietų diplomatai su 
ne vienu sabotažo planu.
PerSalč prieš nacizmą ir 

^kti: B"sija ^ta pati gan Francisco konferenci- j
joje, reikalavimas

_ . .. .teisės, nenoras .
sa$o naudai, o paskiau movratiškesnės tautų fe-(- 
pasaulio tautas pastatj ’jjeracijos, kur ir mažesnie-j -

i jį turėtų svaresnį balsą,— 22 KariTokių žygių pavyzdį ma- VQg Resugrįovė tautų ben- 
tome Irane ir kitose Sovie-!dradarbiavimo ( 
tų užgrobtose ar norimose;jog Ir dabar Rugija dar0 = 
užgrobti zemese. Teisingai j di kad įvairūs, 
bolševikų liniją apibudma klaugimai būtų sprendžia- 
minetasai Eugene Lyons.jmj didžiųjų, penkių
Jis i didžiųjų ar panašiose kon-1

Nedaugelis tų užgrobi- ferencįj0Se. tik jau ne visų 
mų ir grąsymų išlaikytų . -
atvirų diskusijų bandymą 
nekalbant jau apie tai, kad l 
tie veiksmai nesiderina su i 
tarptautinio f 
dėsniais. Dėl to kiekviena 
tarptautinė konferencija, 
kur Sovietų veiksmai gali 
tekti aiškinti, ar net ginti,! 
Stalino režimui yra dide
lis nemalonumas. Dėl to — 
kur sovietai gali tą pada
ryti, lengviausia jiems iš
eitis — atsisakyti daly
vauti. Kur dalyvavimo jie 
negali išvengti, ten jie var
toja vilkinimo strategiją, 
iškeldami antraeilius ir 
trečiaeilius klausimus, už
imdami griežtą, nenuolai- 
džią poziciją sunkiuose 
klausimuose, kas palenkia 
visą konferenciją vengti 
“delikatiškų dalykų...”

KODĖL SOVIETAMS 
“TRYS DIDIEJI” LA-

viena išspręsti įvairius 
tarptautinius klausimus

tautų vienybėje. Tai yra 
i savo 

diktatūrinius dėsnius per- 
. . kelti į tarptautinių santy-teisingumo Rįu sritj

-s. Ir i n - -

Amerikos Lietuvių 
Jaunimo Žurnalas 
“VYTIS”

‘‘VYTĮ’’ leidžia Amerikos didžiau
sia jaunimo organizacija — Lietuvos 
Vyčiai.

“VYTIS” eina kas mėnesį gražia: 
paveiksluotas ir deda įdomių straips
nių. žinių iš Amerikos ir užsienio.

' “VYTY” rasi žinių iš viso pasau
lio.

“VYTIS” rašo apie Amerikos lie
tuvių jaunimo judėjimą.

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

“VYTĮ” redaguoja įžymus ir paty
ręs redaktorius Ignas Sakalas ū 
“VYČIUI” bendradarbiauja jo su-

BRITŲ IMPERIJA IR
RAUDONASIS

IMPERIALIZMAS
Demokratinė visas tau

tas jungianti tarptautinė 
organizacija Rusijai ne
miela dar ir dėl to, kad pati Kvjesti Įžymiausi literatai. 
Sovietų Rusija laiko save; 
tam tikra “Tarybine Tau-; 
tų Sąjunga” 
aistringai nenori jokios 
konkurentės. į

Sovietų Rusija jau mato 
labai stiprų savo konku
rentą Britų Imperijoje,; 
kuri sugebėjo pavirsti į; 
savotišką valstybių, tautų! 
junginį (prisiminkime tik 
jos gausias dominijas).' 
Dėl to — Sovietai greičiau

! m 1 nir. 4-znv» Irliv

mi amerikiečių interesai,' 
pavyzdžiui, Kinijoje, bet 
atkakliai spirsis ten, kur 
susiduria su britais, pa
vyzdžiui. Irane, Balkanuo-j 
se ir kitur.

KRUVINAS ŽMONIŲ 
LAIMĖJIMAS IR DIPLO

MATŲ PLUNKSNOS |
Dėl to ir dabartinėn Lon-' 

dono konferencijon, San 
Francisco patyrimų pamo
kytas, Molotovas nebeva
žiuoja. Ir šioj konferenci
joj tenka laukti iš bolševi-

I
i
I
I
I

įz.yįmausi uterausu.

TAD. padarykime šūkį: “Tenelie : 
i ka nei vienos katalikiškos jaunime 
; organizacijos, ar nors mažiausio sky- 

ir ji baisiai Iriaus' kurie neska’tytų “VYTIES” 
Visi skaitykime “VYTĮ!”

“VYTIES” kaina metams tik $3.00

“VYTIS”
366 W. Broadvvay, 

So. Boston 27, Mass.

1

I

I 9

on the
great 

to be

BIAU TINKA Vi TAUTU inusileis t^n-.kur ;palieėia- 
KONFEBENCIJAS? ""

Tas paaiškina kodėl prieš 
kurį laiką nepavyko ta mi-i 
nisterių konferencija Lon
done. Bado ir vargų iška
muotai Europai tai buvo 
baisus nuostolis, bet sovie
tams — tai buvo laimėji
mas laiko sukonsoliduoti 
(sustiprinti) savo pozici
jas okupuotose Europos 
srityse, nuo pat Štetino iki 
Trieste.

Rusija supranta, kad bet 
kokiame tarptautiniame

gy

Plačiausiai Amerikoje 
Skaitomas '

yra
mėnesinis, religinis, paveiksluotas 

laikraštis

“Šv. Pranciškaus
VARPELIS”

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

Metams kainuoja tik $2.00
Adresas:

Franciscan Fathers
Mount St. Francis 

Greene. Maine

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

G. B. Shaw.
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GIRDĖTI LIETUVIU 
KOLONIJOSE

6

moje vietoje pasirodė p. M. Sky-’ Puskr. P. Kiršlys, išbuvęs tris 
rienė; taipgi puikiai bilietus iš- metus Pacifiko mūšių 
platino ir p. A. Zaveckas. Ma- sugr žo į Ameriką 
tonu tokiuose parengimuose da. dasi New Yorke. 
yvauti, ir būtą gera, 
Jaugiau įvyktų.

zonose, 
ir dabar ran- 
Rašo tėve- 
laiku būsiąs 
atsargom

kad jų liams, kad greitu 
| paleistas į namus—
1 Šiomis dienomis vienas karys, 
grįžęs iš Vokietijos, pasakojo a- 
pie savo pasikalbėjimą su viena 
lietuvaite pabėgėle. Ji jam pa
sakojusi kaip rusai žudo Lietu
vos žmones. “Kaune prie Vals
tybės Teatro girti rusai surinkę 
būrelį lietuvių ir sodelyje juos 

> girti grojo ar
monikomis. Išrinko iš būrio ke- 
,turius lietuvius, surišo jiems 
rankas ir kojas, paguldė ant že
mės ir tada į jų burnas įdėjo 
gumines pipes (vamzdžius) ir 
paleido vandenį. Jėga stumia- 

■mas vanduo nelaimingiems su- 
1 plėšė vidurius, kurie sprogdami 
i išsitaškė po sodelį. Stovėję visi 

Sausio 11 d. New England po prievarta turėjo žiūrėti, kaip 
Womens ligoninėje, p. M. Jaku- girti rusai užmušinėjo savo 
tienė, p. B. Jakučio žmona, per- kankinius, girti ir dainuodami!” 
gyveno sunkoką operaciją. Li- Ištikrųjų, baisesnio darbo ne- 
gonė po operacijos jaučiasi ne- gali būti. Mūsų lietuvių pareiga 
blogiausiai. Tikimės, kad greit ir čia Amerikoje įtikinti rusus 
pasveiks. Reiškiame pp. Jaku- kaip jų tautiečiai elgiasi su pa
čių šeimai užuojautą, o p. Jaku- vergta Lietuva. Bet žinoma, jie 
tienei linkime greit pasveikti ir tik pasijuokia ir sako, kad jie 
sugrįžti į namučius. į to verti. Bet deja., dar yra mfi-

________ sų tarpe tokių, kurie pritaria
Jau kurį laiką kaip sunkiu Rusijos budeliams. Bet tai tik 

grifu serga p. M. Mileikienė. p. tamsuoliai ir nesusipratėliai. 
Mileikienė randasi namuose ir į 
vėlesniu laiku jau kiek pasvei-' 
kus. Linkime stiprios sveikatos.;

______  į
Sekmadienį, sausio 13 d. įvy

ko LDS 8 kps., metinis susirin
kimas. Susirinkime nariai dau
gumoje užsimokėjo už laikraštį 
“Darbininką”. Valdyba liko ir 
šiems metams ta pati. Nutarta 
rengti kuopos naudai kortavimo 
vakarą. Tam tikslui išrinkta 
komisija, kuri pasirūpins rengi
mo reikalais. j Cambridge LDS 8 kuopa reiš

kia širdingą padėką garbės na
riui, p. B. Jakučiui už jo nenuil
stamą pasidarbavimą, platinime 
katalikiškos spaudos. Kaip žino
me, per 1945 metus, jo pastan
gomis išplatinta 3102 egzem
plioriai katalikiškos literatūros, 
iš kurios yra 2340 laikraščio 
“Darbininko” egz. ir taipgi 100 
“Darbininko” kalendorių. Mūsų 
širdingiausia padėka už nenuil
stantį darbą ir giliausi linkėji
mai ir ateityj dirbti Dievo ir 
Tėvynės labui.

LDS 8 kps. Valdyba.

Sekmadienį, sausio 13 d., 8:30 
vai. šv. mišios buvo atnašauja
mos Šv. Vardo vyrų draugijos 
intencijai. Vyrai labai gražiai 
pasirodė maršuodami išklausyti 
mišių ir visi bendrai priėmė šv. 

į Komuniją. Po mišių, svetainėje, 
i įvyko bendri pusryčiai. Prisira- 
šė 13 naujų narių. Dvasios va
das kun. A. Baltrušiūnas labai 
sumaniai organizuoja šią drau
giją. Manoma, kad greitu laiku 
visi parapijos vyrai bus į šią 
naudingą draugiją surašyti. 
Draugijos pirmininku yra mu- 

- zikas p. M. Karbauskas.

Sekmadienį, sausio 13 d. įvy
ko šv. Jurgio lietuvių parapijos 
Šv. Vardo draugijos šv. mišios 
ir bendras šv. Komunijos priė
mimas. Dalyvavo beveik visi 
nariai, tarp kurių buvo ir dar 
tebesantis karo tarnyboje karys 
Juozas Pazniokas, buvęs tos 
draugijos raštininkas.

t-_ 3 vai. po pietų įvyko tos drau-
" i gijos metinės pamaldos ir po 
Miami Pamaldl* pramogėlė. Turiningą 

kalbą pasakė vietinis klebonas 
kun. S. P. Kneižis. Taip gi kal
bėjo karys Juozas Pazniokas. 
veteranas Jonas Pazniokas ir k.

Taj Programos vedėju buvo drau- 
&ij°s pirmininkas p. V. J. Ku- 
dirka. šeimininkės pavaišino 

au_ skaniais užkandžiais.

Pereitą sekmadienį, tuojau po 
sumos įvyko šv. Jurgio lietuvių 
parapijos choro susirinkimas. 
Pirmininkaujant naujam vargo
nininkui, p. Vaciui Sereikai, į- 
nešta ir nutarta išrinkti choro 
valdybą. Į valdybą vienbalsiai 
išrinkti šie: pirm. Jonas Paznio
kas (veteranas), vice-pirm. A- 
lena Sastavičiūtė, rašt. Albina 
Razulevičiūtė, fin. rašt. Ona Ko- 
dytė. ižd. muzikas Vadas Se
reika, iždo globėja Florencija 
Kavaliauskaitė.

Choristės pasižadėjo daugiau 
narių vaikinų prirašyti, kurie 
yra buvę choristais ir dabar yra 
grįžę garbingai atleisti iš karo 
tarnybos. Todėl tikimės, kad 
greitu laiku Norwoodo lietuvių 

i parapijos choras vėl bus vienas 
didžiausių, kaip yra buvęs pra- 

jr eityje.
Varg. Vadas Sereika yra bu

vęs pirmasis Šv. Jurgio lietuvių 
parapijos vargonininkas. Jo bu
vę choristai - choristės išauklė- mos dalį, vadovybėje vargoni- 
jo dabartinius choristus-choris- ninkės p-lės Veronikos Dzedu- 
tes. Taigi jam labai malonu da- lionytės. 
bar vadovauti antrajai ir trečia- -------------
jai kartai. CSN. Ar Žinojai

------------- I Lowellio mieste yra 101,000 
gyventojų. Viso miesto nuosa
vybė yra verta $93,732,375. 
Bažnyčių yra 67 ir 7 ligoninės. 
Miesto knj’gyne yra 150,000 
knygų. Jų tarj>e yra 197 lietu
viškos knygos.

Bažnyčios Statymo Fondui 
Sudėta SfKOOO.OO

Kaip jau buvo "Darbininke 
rašyta, kad Brocktono lietuviai 
ruošiasi statyti naują bažnyčią, 
tai tam tikslui yra pradėtas 
bažnyčios statymo fondo vajus. 
Nors nesenai vajus pradėtas, o 
jau surinkta $9,000.00.

Iš stambesniųjų aukotojų rei
kia paminėti Igną ir jo žmoną 
Rodžius. gyvenančius 1-------
Beach, Florida. Jie vieni iš pir
mųjų yra aukoję bažnyčios fon
dui $1.060.00. Dabar su nuošim
čiais jų auka siekia $1.146.00. 
Antras stambus aukotojas. 
Kazimieras Čiurbulėnas. Jis 
kojo karo bonais $1.000.00. 
ti aukojo kiek mažesnėmis 
komis.

Bažnyčia numatyta statyti 
ant dabartinio bažnyčios rūsio 
ir atsieis daugiau kaip $100.000. 
Bažnyčios statymo vajus eis 
per šešis mėnesius. Manoma, 
kad į tą laiką Brocktoniečiai su
kels reikalingą pinigų sumą.

Dabartinė bažnyčia, kuri yra 
tik -rusis. buvo pastatyta prieš 
28 metus, klebonaujant kun. 
Dr. K. Urbonavičiui. Kun. J. S. 
švagždys jau klebonauja Brock- 
tone 27 metai. Jam visuose dar
buose padeda kun. F. Norbutas 
ir kun. J. Petrauskas.

Klebonas kun. Jonas Švagždys 
yra numatęs bažnyčios statymą 
pradėti jau šiais metais.

Įvairios organizacijos planuo
ja vajaus laike ruošti parengi
mus naujos bažnyčios statymo 
fondui. Kaipo organizacija pir
mutinė su savo parengimu ir 
auka pasirodė Lietuvos Vyčių 
1-ma kuopa. Laukiama pasiro
dyti ir kitų organizacijų.

Žvalgaitis.

Albert R. Barter
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.,
WORCESTER, MASS.

275 Main St.. Web«ter, Mas*.

W. J. Chisholm
GRABORIUS

“Asmeniškas Patarnavimai

331 Smith St„
PROVIDENCE, R. I.

Tetephone:
Ofiso: Dexter 1952

Namų: PI. 6286

Tik neseniai paaiškėjo, kad Dėdės Šamo Armija vartojo B-29 perveži
mui ir nuleidimui šešių tonų sunkumo bombų. Šis vaizdas parodo vieną 
tokių bombų paleidžiamą.

LOVELI, MASS

Marijos Vaikeliai
Marijos Vaikelių Sodalicija 

turėjo savo metinius rinkimus. 
Sekantieji išrinkti į naują val- 

įdybą: prefektė Aleksandra Kaz
lauskaitė: pagelbininkas Pranas 
Vilkišius; prot. rašt. Elena Ta
mašauskaitė: fin. rašt. Marijo
na Jusevičiūtė; susirinkimų 
maršalka Pranas Kavaliauskas; 
procesijų maršalkos — Petras 
Saulėnas ir Elena Andriuškevi- 
čiūtė. Vėliavos nešėja Pranciš
ka Slivauskaitė.

miesto valdyboje darosi daug likų, kurie gėrėjosi katalikų a- 
keistų permainų. Per ilgiausius peigomis ir gražiu giedojimu, 
laikus airiai valdė miestą ir sa- -------------
vo nelaimingą politiką nuvarė į Parapijos skolų naikinimo va- 
bankruto dugną. Du metu atgal jus tebeina. Žmonės gausiai au- 
žmonės permainė miesto tvarką koja. Parapijos susirinkimas į- 
į “E Government”. Šiomis die- vyks sekmadienį, sausio 20 d., 
nomis prancūzas Leo Roy tapo tuoj po paskutinių šv. mišių, 
išrinktas mayoru. Sykiu įėjo į Klebonas kviečia visus parapi- 
miesto valdybą net trys pran- jiečius dalyvauti. Bus išduota 
cūzai. f miesto mokyklų komi- parapijos apyskaita.
siją įėjo vięnas lenkas ir vienas -------------
graikas. Tai negirdėtas dalykas Lietuvių Kooperacijos Valgo- 
Lowellio politikos istorijoje, mųjų produktų krautuvės šėri- 
Žmonės prakalbėjo ir parodė po- ninku susirinkimas įvyko sau- 

_______ 1-- j r- ------ -- • . . —-

Rengs Centinį Kermošių
Tretininkų Brolija rengiasi tekę daug gerų vietų. Kas 

prie centinio kermošiaus. Nori tas? Vietos lietuvių balsai 
įtaisyti altoriams naujus likto- sidėjo prie šios permainos, 
rius. --------------

Svarbios Prakalbos

litikams, kad jie iki kaklo yra šio 6 d. š. m. Iš raportų paaiš- 
privalgę jų suktybių ir reika-. kėjo, kad padarė pelno ir šėri- 
lauja, kad miesto tvarka page- ninkams, kurie pirko valgomuo- 
rėtų. Airiai neriasi iš kailio ne- sius produktus savo krautuvėje, 

kai* išmokėjo 15 nuošimtį nuo kiek- 
PrK vieno dolerio už išpirktus pro

duktus, kas reiškia, kad kiek
vienas, kuris išpirko valgomų
jų produktų už šimtą dolerių, 

. tik gavo $15.00 nuošimčių. Krautu-
Statys Naują Tiltą

Per Merrimack upę eina
Vasario 10-tą dieną vietos Fe- vienas tiltas ir dienos metu yra vės vedėju yra jaunas vyrukas,

A. D.

UŽUOJAUTA
LDS 8 kuopa reiškia savo 

veikliam ir ilgamečiu! nariui, p. 
A. H. Plekavičiui širdingiausią 
užuojautą jo ligoje, ir mūsų šir
dingiausi linkėjimai, kad Tams
ta, Aleksandrai greičiau pa- 
sveiktum. Valdyba.

iIt 
į

deracijos skyrius rengia pra
kalbas prisiminti Lietuvos lais
vės dienas. Kalbės Antanas 
Kneižvs, “Darbininko” redak
torius. ir kun. Jonas J. Jakaitis, 
Marijonas, iš Thompsono. Vie
tos Šv. Juozapo parapijos chorų 
nariai išpildys muzikalę progra

trafiko judėjimu, p. Juozas Dvareckas; pirminin- 
_ ‘ j ku yra J. Arlauskas.

užkimštas 1
Miestas, norėdamas išvengti tą 
nemalonumą. pasikvietė val
džios atstovus, kad jie bandytų 
tą visą užsikimšimą prašalinti. 
Dabar nutarė skersai Merri
mack upės nutiesti naują tiltą,1 pašalpinis. Jo vedėju yra A. Šo- 
kuris palengvintų važiavimą į 
Lawrence ir vasarvietes, kaip j 
tai: Salisbury ir Hamptonį
Beach. Tai didelis džiaugsmas 
vietos gyventojams, kurie leng
viau galės savo gatves naudoti po mišparų. Visi turės progą už- 
vietos reikalams. .Juozas, simokėti

Lietuvių Piliečių klubas ir gi 
daro gerą biznį. Jo turtas kyla, 
bet jo tikslas neaiškus, nes nėra

- - - - — - — - -

ka; pirm. J. Okuliavičius.

LDS 65 KUOPOS 
metinis susirinkimas 

sekmadienį, sausio 20 d., tuoj
įvyks

PADĖKA

Moterų Sąjungos 27 kuopos 
•susirinkimas įvyks sekmadienį. 
■ sausio 20 d., 3:30 vai. po pietų, 
parapijos svetainėje, St. James 
Avė. Kviečia visas nares daly
vauti. Valdyba.

■I
i
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NASHUA. N. H.

Komunistų “rojus”— vi
si lygūs ubagai.
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Užsidarė Fabrikas

ŠV.IKalėdų švenčių iškilmės 
Kazimiero lietuvių par. bažny
čioje buvo įspūdingos. Vidur
naktį, Piemenėlių šv. mišias at-

• našavo kleb. kun. Dr. M. Cibuls- 
L nited Statės Rubber Kompa- jęįg jam asistavo kun. J. Buce- 

nija pranešė darbininkams, kad vičius ir kun. Ig. Abromaitis, 
greitu laiku užsidarys jų fabri- žmonių buvo pilna bažnyčia, 
kas. Išdirbinėjo elektros vielas. Daugelis turėjo stovėti. 
Apie 500 žmonių neteks darbo. 
Jų tarpe yra ir nemažas būrys 
lietuvių.

t 
I

Keičiasi Politika
šiomis dienomis Lowellio

Choras, vadovaujant muz. J. 
Tamulioniui ir orkestrai prita
riant, labai gražiai giedojo Ka
lėdines giesmes.

Pastebėjau, kad bažnyčioje 
buvo daug kitataučių ir nėkata-

duokles už organą 
“Darbininką”. Taip gi bus ren
kama valdyba šiems metams. 
Po susirinkimo įvyks šeimyniš
kas vakarėlis. Visi, kurie buvote 
pereitą metą, stebėjotės tokiu 
gražiu vakarėliu. Buvo įvairių 
užkandžių — babkų, kugelių, 
pyragų ir kitokių gardumynų. 
Šį metą tikimės, kad mūsų ge
ros moterėlės taip pat pasirū
pins mus pavaišinti. Tad kvie
čiame visus narius dalyvauti. 
Vedusieji kviečiami ateiti su sa
vo žmonomis. Taip gi pakalbin
kite ir kitus prisirašyti prie 
LDS organizacijos. Mielai pri
imsime, ir jie galės dalyvauti 
tame vakarėlyje.

Kviečia Vaidyba.

I

Į

i

JANUARY CLEARANCE SALE

įu

a a

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

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

411 WASHINGTON STREET
BOSTON, MASS.

g
|

CAMBRIDGE, MASS.
Sausio 1 d. p. A. Cingienės 

dukrelė — Kazimiera ir p. Jo
nės šventė savo 10 metų vedybi
nio gyvenimo sukaktį, šia pro
ga, p. Cingienė savo namuose 
iškėlė šaunų surprize bankietą. 
Bankiete dalyvavo gražus būre
lis svečių ir giminių, pp. Jonės, 
kurie augina tris sūnelius, jų 
vedybinio gyvenimo 10 metų su
kakties proga, susilaukė daug 
sveikinimų ir gražių dovanų. 
Linkime p.p. Jonės laimingai 
sulaukus švęsti ir sidabrinį ju
biliejų.

Šiomis dienomis sugrįžo iš Vo
kietijos puskr. J. Ajauskas. Ka
rys Ajauskas dalyvavo Vokieti
jos, Prancūzijos ir Belgijos mū
šiuose, dalyvaudamas prie sun
kiosios artilerijos. Grįždamas į1 
namus, kelionėje per jūras per
gyveno baisiausią jūrų audrą, ir 
jau jų laivas buvo išsiuntęs 
SOS. Nors ir ilgai prasitęsė ke-; 
lionė, bet laimingai sugrįžo į; 
namučius. Sveikiname sugrįžusį 
į civilinį gyvenimą karį J. A- 
jauską.

Naujų Metų išvakarėse įvyko 
klūbiečių bankietas ir šokiai, p. 
P. Radaitis, kuris vadovavo pa
rengimo komisijai, labai suma
niai pravedė parengimą, ii ku
rio liko gražaus pelno, p. O. Ra- 
daitienė su Seimininkėmis, tik
rai puikiai svečius pamylėjo. Ii 
bilietų platinimo komisijos, pir-

ANGLIŠKAI - LIETUVIŠKAS 
ŽODYNAS

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

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

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

Užsakymus siųskite:
DARBININKAS

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

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

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

— 4į

Visų Lietuvių Mylimas ir Skaudžiai Nukentėjęs 
Misijonierius

Tėvas Jonas Bružikas
Visiems Lietuviams Amerikoje Įdomiai Rašo 

Iš Tremtinystės!
Jo jaudinantieji laiškai yra spausdinami

“ŽVAIGŽDĖJE”
Skubėkite “ŽVAIGŽDĘ” užsisakyti!

!

Kaina — $1.00 metams.
“ŽVAIGŽDES” ADMINISTRACIJA

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



Penktadienis, Sausio 18,'194ti< darbininkas 7
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VIETINĖS ŽINIOS
J

• i

ŽINUTES Vas.

I

ATVAŽIUOJA -KUN. J. BAL
KŪNAS. Šiomis dienomis veik- 
lusis-kun. Jonas Balkūnas. Mas- 
petho lietuvių klebonas, atrašė 
kun. Virmauskiui patvirtinda
mas savo pasižadėjimą atva
žiuoti į So. Bostoną. Geria, dar
buotojas atvažiuoja So. Bosto-

virš 200. Kun. Albertas Abra- 
činskas atkalbėjo maldą. .Rašti
ninkas • perskaitė protokolą. 
Kun. Abračinskas, perskaitė,
pats parašęs, laišką VVashlng-’ 
tono pareigūnams Lietuvos rei
kalus gindamas. Paaiškino apie; 
rengiama ex-kareiviams barikie- 
tą. Susirinkimas uždarytas mal- 

ida. Jame dalyvavo daktarų, ad-, 
i vokalų ir pramoninkų.

Po tam sodalietės patiekė vi- 
Įsiems susirinkusiems .pusryčius.

DAKTARAI

Šou 4476

i

i

Dr. Joseph F. Antanėlis
OPTOM ETRI6TAS

515 E. Broadway 
So. Boston, Masa.

Ofiso Valandos išskyrus 
Trečiadieniais ir Penktadieniai* 

Vakarais Nuo 7 iki 9-tal 
SeBtadieniais Nuo 2 iki 8-tai.

nan vasario 9 d., vakare.
10 d., 2 val. p.p. jis pasakys pra
kalbą'Lietuvos i nėpriklausomy- 
bės reikalu. Vakare, jis tą pa
ti padarys,. Cambridge.

Mes labai džiaugiamės, kad 
randasi tokių pasišventėlių žmo- \ 
nijos labui. Tik sunkiai dirbda-Į 
mi mes iškovosime Lietuvos, 
žmonėms laisvę ir gerovę. I Šv. Petro parapijos bažnyeio-

Įje, yra laikomos Bažnyčios Vie-
Minimą dieną įvyks puikus nUmo oktavos pamaldos, vaka- 

koncertas, pamargintas kalbo- rais nuo sausio 18 d iki sausioį 
mis. Šioks tai bus So. Bostono: 25 d Visi katalikai yra ragina-- 

imi pasimelsti, šiomis dienomis,!
Bažnyčios intencijomis, priva-i

koncertas, pamargintas kalbo- rais, nuo sausio 18 d. iki sausio

lietuvių tautinės šventės minė' 
jimas.

Raginame visus Bostono lietu- kiškai arba su visais viešai baž- ' 
vius rengtis į šį minėjimo kon
certą. Taip gi raginame paauko
ti, pagal savo išgalę, Lietuvos 
bylos gynimui.

l>r. J. L Pasakantis 
DR. AMELIAE. RODD 

OPTOMETRISTAI 

447 Broadway S*. Boston, Mass.
OFISO VALANDOS: —

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

Nuo 9 ryto iki 7 vai. vakar*

TeL TROwbridge 6330

J. Repshis, M. D.
(REPŠYS)

Lietuvis Gydytojas 
278 HARVARD STREET

Kampas Inman arti Centrai Sq 
CAMBRIDGE. MASS. 

Ofiso Valandos 2—4 ir 6—8.

ĮVAIRŪS skelbimai

nyčioje.
i

j BUS NAUJA PORELĖ. Vas. 
'20 d., 12:30 vai. po pietų, susi- 
i tuoks, Šv. Petro par. bažnyčioje 
j Vytautas Santackas su Ona Pa- 
■sausyte. Abu jaunikiai yra gi- 
■ mę Amerikoje, augę Lietuvoje. 
Dabar vėl Amerikoje gyvena. 
Ponas Vytautas ką tik yra grį
žęs iš Dėdės Šamo tarnybos. Jis 
dabar, su savo būsimu švogeriu 
Antanu Kuču, laiko valgių 
krautuvę. Old Harbor ir 8th St. 
Panelė Pasausytė priklausė prie 

J Vyčių. Ji taip pat gražiai dar- 

I

I

A. J. NAMAKSY
REAL ESTATE A INSURANCE 

414 W. Broadway 
South Boston, Mass.

Office Tel. So. Boston 0948

Res. 37 Oriole Street
West Roxbury, Masa.
Tel. Parkway 1233-W

I

VTL A LNG PRIZE EKHIB1TS at Walter Reed General HospiUl, IVash- 
ington, D.C. Arts and crafts, taught by American Red Cross volun- 
teers, are a popular part of medically-directed recreation at military 

hosnitab
Teko nugirsti, kad Jėzaus Nu

kryžiuoto Seserų Rėmėjų sky
rių valdybos laikys savo susi
rinkimą. South Bostone, bažny
tinėje salėje. W. 5th St., sausio 
27 d., 3 vai. p.p. Nežinau kaip 
uoliai tam kas ruošiasi, ir kiek 
daug tų valdybininkų čion suva
žiuos. Palukėsim, pamatysime.

ATSIŠAUKIMAS

Į Visas Lietuvių Parapijas, Vienuolynus, Moky 
klas, Draugijas, Brolijas Ir Į Visus Geros 

Valios Lietuvius.
Šešioliktosios Vasario 

Iškilmės
Nekartą vienas kitas iš ameri

kiečių jaunosios kartos gali pa
manyti, ką mums reiškia toji 

bavosi prie Raudonojo Kryžiaus Lietuvos Vasario šešioliktoji?!
skyriaus. Linkime laimingo 
naujo gyvenimo.

TŪKSTANTI
ŽINGSNELIŲ

■ ■ 
» /, ■■■ Į.

Tūkstantį žingsnelių 
Nuą.inąno ntunelių . 
Negaliu nueiti pas savo mer

gelę..; .
Raihta dryiia. lia. lia (2) 
Negaliu nueiti pas savo rner- 

elę.
Ėjau per laukelį, 

Dobilėliai žydi. 
Rodos, kad mergelė 
Čia mane palydi.

3. Ėjau per upelį. 
Upeiytis teka. 
Rodos, kad mergelė 
čia su manim šneka.

4. Ėjau per kiemelį 
Ant galų pirštelių. 
Kad neprižadinčiau 
Mergelės tėvelių.

5. Dureles pravėriau. 
Kepurėlę kėliau: 
Labs vakars, mergele. 
Pas tave atėjau.

6. Suskaityk, mergele, 
Kiek aguonoj grūdų? 
Niekur nėra tokių. 
Kaip mudu abudu.

7. Pasakyk, mergele. 
Kiek mėnesy dienų? 
Kitos tokios nėra, 
Kaip tiktai tu viena.

8. Mėnesy dienelių 
Trisdešimt ir viena 
Daug yra bernelių, 
Ne tiktai tu vienas.

9. Senojo tėvelio 
Yra pasakyta. 
Kad bernelio meilė 
Su nuodais maišyta.

10. Senosios močiutės 
Yra pasakyta. 
Kad mergelių meilė 
Su medum maišyta.

11. Viena žvaigždė šviesi. 
Antra dar šviesesnė, 
O mano mergelė 
Už visas gražesnė.
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• “Darbininkas” per kaikurį 

laiką buvo pritrūkęs Končiaus 
EttyAo ftie'daiist Pereitą savaitę 

į nedidelį kiekį gavome. Taigi, 
! kas norite, gauti gryno bičių 
i medaus, atvykite į “Darbinin- 
i ko” administraciją. KvortaI
i parsiduoda po $1.00.

• Į 
j 

I
ĮVAIRŪS SKELBIMAI

IŠSIRENDAVOJA -Darbinin
ko” name pirmame aukšte šti- 
mu apšildyti, šviesūs 5 kamba
riai. Renaa tik $30.00 mėnesiui. 
Kas norite gero flato, tuojau 
atsišaukite į ‘'Darbininko” ad
ministraciją, 366 W. Broadway, 
So. Boston, Mass.

I

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

Ateinantieji 1946 metai gali; 
nulemti Lietuvos likimą ilgiems 
laikams. Kovoje už Lietuvos 
laisvę mums būtinai reikalinga 
Dievo parama. Todėl, niekam 
kitam inicijatyvos nesiimant, 
Maldos Apaštalavimas vėl krei
piasi į visus aukščiau išvardy
tus. prašydamas prisidėti prie

Kad būtų ryškus atsakymas tai 
mes galime trumpai atsakyti — 
tą reiškia kiekvienam lietuviui 
vasario šešioliktoji, ką reiškia! 
kiekvienam amerikiečiui liepos 
ketvirtoji. Bet šiandien yra di
delio skirtumo tarp šių pareikš- vyks vasarjo 1Q d Municipal 

I tų palyginimų. Amerikos liepos j—e ^uojaus pietų. Lai nelie- 
j ka nė vieno lietuvio tą dieną,

Reikalinga Mergina
Dirbti ofise kaip stenografė ir 

knygvedė. Patyrimas nereika
lingas, bile tik baigus hįgh 
school’ę. Darbas ant visados’iY 
lengvas. Atsišaukite raštu pas 

; adv. J. Gailių, 317 E St.. So. 
Boston 27, Mass.

I

Kunigiją paraginti visų organi-j 
zacijų valdybas tučtuojau pra-- 
dėti rinkti savo narių tarpe pa

sižadėjimus. kas ir kiek nuo va-' 
sario 16 dienos 1946 iki vasario 
16, 1947 metų sutinka užprašy
ti, išklausyti šv. Mišių, kiek pri
imti šv. Komunijų, atkalbėti ro- 

jžančių ir kitų maldų, išvaikščio-
maldos vajaus už Lietuvos lais-lti stacijų ir tt., ir tt. už Lietu
vę. [vos laisvę.

Prašome Didžiai Gerbiamąją; iš gautų pasižadėjimų sekre-i 
toriai tesudaro bendrą sąrašą' 
ir teatsiunčia M. Apaštalavimo i 
Direktoriui Tėvui Pranui Aukš
tikalniui, S. J., St. Robert’s 
Hali, Pomfret Centre, Conn. Jis 
tuos sąrašus paskelbs “žvaigž
dėje” ir kituose katalikiškuose 
laikraščiuose.

Vienuoliai ir vienuolės .moky
klų vaikučiai, dažniau prie Die
vo stalo einantieji parapijiečiai 
prašomi sudaryti nepertraukia
mų Komunijų ratelius iš 7, 15 
ar iš 30 asmenų. Sudarius rate- 

nariui 
viena Komunija per savaitę. Iš

YPATINGAS PARENGIMAS.
Sausio 20 d., sekmadienį, tuo
jau po šv. Jono Ev. draugijos 
susirinkimo, parapijos salėje.
492 E. 7th St., Moterų Sąjungos
vietinė kuopa turės ypatingą ketvirtoji skelbia visam kraštui ka” fj" ^etuiio Tą dieną, 
parengimą. Žinau, kad sąjungie- laisvą ir nepriklausomą gyveni-j kuom norg nepriėjus prie to 
čių parengimu bus visj paten- mą, kaip tuo tarpu lietuvių va-.kilnaiJS darbo _ tėvynės gimi- 

naičių vadavimo įš vergijos' 
pančių! Kmp.

kinti. Tad gi visi eikime į šį pa- sario šešioliktoji apsidengus o- 
rengimą.

AUKOS. Parapijiečiai aukavo 
parapijos namų apšildymui, sa
lėje. $102, bažnyčioje .$405.50. 
Šiam tikslui aukų rinkimas tę
sis visą mėnesį.

JAU AKELĖS

GARBĖ BŪK! JAU NĖRA

STRĖNŲ GĖLOS
Štai švarus, naujas būdas Iiuo- 
suot paprasta strėnų gėlų. 
Johnson’s Ba<k Plaster! Leng
vina skausmų, sustingimų, i- 
veržimų. Jautiesi puikiai! Vi
sose vaistinėse. Reikalauk 
Johnson a Johnson kokybės.

Res. Šou 3729 Šou 4618

LRhaanian Famiture Co.
MOVERS — 
Insured and

Bonded 
Local & Long 

Distance 
Moving

326.328 W. Broadway
So. Boston. Mass.

kupantų vergija skaudžiai ‘ šau
kia laisvojo pasaulio pagelbos, 

į kad ir jai leistų žmonijos teisin
gumas naudotis tomis laisvės 
teisėmis, kurios priklauso kiek
vienam kraštui, tautai ir valsty
bei.

Kad atkreipus dėmesį galin
gųjų didžiūnų, nuo kurių pri
klauso mažųjų tautų likimas) 
šioje šalyje visose kolonijose su
sipratę ir laisvę mylinti žmonės 
suorganizuoja komitetus, kurie 
suorganizuoja dienos ir laiko 

1 atžymėjimui masinius susirin
kimus, kad per juos pilnu su
pratimu ir nutarimu, būtų pa
reikšta teisingas pageidavimas 

i ir kartu reikalavimas, kad ir 
J tiems pavergtiems ir skriau- 
jdžiamiems žmonėms — lietu
viams, būtų suteikta žadėtoji 
!per Atlanto Čarterį ir kitais at- 
i vėjais, laisvė. Kiekvienas arti- 

r mą mylintis žmogus sveikai pro- Mockus su žmona, adv. K. Kali-

Ii

GRAŽUS SUSIRINKIMAS. 
Pereitą sekmadienį, Šv. Vardo 
Vyrų draugija, pasimeldę, per 
įspūdingas pamaldas, bažnyčio
je, laikė, bažnytinėje salėje, mė
nesinį susirinkimą. Vyrų suėjo

Julius Smetona Bostone
Antradienį, sausio 15 d. atvy

ko į Bostoną p. Julius Smetona, 
a. a. Antano Smetonos, buvusio 
Lietuvos prezidento sūnus. Jis 
apsistojo pas pp. J. Kas (Kas- jj įg 7 teks kiekvienam

Jau akelės ima merktis, 
! Eisiu liūlia liuli —
■ Jei per dieną nusidėjau. 
Dovanok. Dievuli.

Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims yra

SOUTH BOSTON CAFE
VINCAS BALUKONIS, 

Savininkas

| 258 Vest Broadmy,

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

giai patarnauja.

South Boston, Mass.

mauskus), gyv. Roslindale.
Tos dienos vakare, j 

mauskai pakvietė į savo namus 
Bostono lietuvių veikėjus ir 
profesionalus, kurie su svečiu p. 
Smetona linksmai praleido lai
ką pas vaišingus šeimininkus. į 
Dalyvavo šie: garbės svečias p. 
Julius Smetona, adv. F. J. Ba- 
gočius, Dr. Povilas Jakmauh ® 
(Jakimavičius), adv. Juozas' 
Gailius su žmona, adv. Juozas; 
Cunys su žmona, p. L. Stasiulis 
su žmona, p. Dragašius su žmo-' 
na, adv. Jonas J. Grigalus, p. S.|

pp. Kas- penkiolikos viena per dvi savai
ti. o iš 30 viena per mėnesį. Kas 

I kurią dieną pats nueiti negali, 
tepaprašo kitą į savo vietą.

Ištvermingos, organizuotos 
i maldos galybė yra mūsų ranko- 
Ise. Prašykime organizuotai ir 
gausime!

Broiau. Sese, Lietuvi, Lietu
vos laisvė priklauso nemažiau 
nuo Tavo maldos, kaip nuo pa-į 

į šaulio galiūnų konferencijų!! 
Prisidėk su savo malda! Jei tu-' 
ri iš ko. užprašyk šv. Mišias, ari 
bent išklausyk jas. Padėsi su-, 
traukyti Lietuvos vergijos pan-l 
čius!

i
Maldos Apaštalai'irno Centras 

St. Robert’s Rali 
Pomfret Centre, Conn.

Draugijų Valdybų Adresai

So. Boston Fumi ture Co.
Visoki baldai, lovos, matrasai 

ir vaikams pilnas 
pasirinkimas.

380% West Broaduay,
Tel. ŠOU 2758

Jūsų kreditas geras. 
Pristatymas skubus.

GRABO1UA!

taudamas tam pritars. Todėl ir nauskas, p. Zokas su žmona, p.: 
yra būtinas visų lietuvių daly- A. Matjoška, p. A. J. Namaksyį 

įvavimas panašiuose masiniuose su žmona ir A. F. Kneižys.
Kalbėdami įvairiais klausi-

Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių!

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

piknikams. Patarnavimas skubus ir mandagus. Šaukite: 
BOJUS BEVERAGE CO.

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

ir

•9

2 susirinkimuose, kur bendra 
_ mintimi. 1

mais ir reikalavimais prisidėtų 
f’ prie to didžiojo gero — artimo 

meilės akto įgyvendinimo.
♦! To laukia nuo mūsų amerikie- 

čių visa Lietuva ir jos sūnos ir 
dukros ištrėmime. Todėl sulig 

į* Bažnyčios mokslo — klabenki- 
me, o bus atidaryta; prašykime, 

•įj o bus duota...
j So. Bostone šešioliktosios va- 

S sario minėjimas šiais metais į-

bendrais pageidavi- mais, bet ypatingai gyvai ap-j

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS BVC.

Irmininkė — Eva MarkaienS,
625 E. 8th St.. So. Boston, Mana. 

TeL So. Boeton 1298.
■ Vlce-Pirmininkė — B. GaUlūnienB, j - . ~.
I

•V JONO EV. BU. PASALPINtS 
DRAUGIJOS VALDYBA

KVIEČIAME!
Kaip turėsit progą užeikit ir pamatykit 

Brangenybių (jewelry) ir Dovanų (gifts) 
parinktos per Grožės specialistes.

Nuo Sausio 15 iki Vasario 15, 1946 yra 
nupigintas Permanent Wave $15.00 už $10.00

Salon
and Gift Shop

738 & 740 E. Broadtvav, So. Boston, Mass.
Tel. ŠOU. 4645

J»

S. Barasevičtas ir Šok
MOTERIS PAGELBININKB 

Lietuvių Graborius Ir 
Baltamuotoja* 

Turi Notaro Teise*

254 W. Broadway
SO. BOSTON, MASS.

Tel. SOUth Boston 2590
Sūnau* gyvenamoji vieta -

838 Dorchester Ava 
TeL COLumbia 2S37

1 ■ ■ ■ ■ -

Pirmininkas — Juozą* Svagždy* 
601 6th St., So. Boston, Mas*.

Vice-Pirminlnkas — Pranas TuleUd* 
702 E. 5th SL, So Boston, Mas*.

Prot. Ražt. — Joną* Gllneckl*, 
5 Thomas Pk., So. Boston. Mas*

Fin Rašt. - Aleksandras Ivaška 
440 E. Sixth St.. So. Boston. Maso

Iždininkas—Stasys K. Griganavičiu*
699 E. Seventh St., So. Boston, Mas* 

Maršalka — Jonas Zaikis,
787 E. Broadway. So. Boston, Mas* 

i
Parapijos salėje, 492 E. Draugija laiko susirinkimus kas tr* 
- - — - — sekmadienį kiekvieno mėne*i<

2 vai. po pietų. 1’araDlJos salė 
492 E ?th JW.. Rn Rnston Mum

8 Wlnfield SL, So. Boston, Mas*. 
?roL RažL — Ona IvaSklenė,

440 E. Sixth St., So. Boston, Ma*a 
’Tn. RaSt. — B. Cunienė,

29 Gould St, W. Roxbury. Mas* 
Tel. Parkway—1864-VV 

ždininkė — Ona Stantuliūtė,
177 We*t 7th St., So. Boston, Mass 

(Varkdarė — Ona Mizgirdienė.
948 E. Broadway, S. Boston. Mass.

110 H St, So. Boston, Mass 
draugija savo susirinkimus laiko ka* 

antrą antradienį mėnesio. 7:30 vaL 
vakare, r
Seventh St, Šo. Boston. Mass. 

/įsai* draugijos reikalai* kreipkite* 
na* nrotokohj

i 
I 
I

i

kalbėtas lietuvių vieningumas' 
į kovoje dėl Lietuvos nepriklau
somybės. Adv. Jonas J. Grigą-' 
lūs pakartotinai kėlė vieningu-x j o. ėjvoluh, mtKM.
mo klausimą. Išsikalbėjus, visi Kaso* glElzbieta AukflUkainytė. 
išsireiškė, kad bendras darbas! 
kovoje dėl Lietuvos nepriklau-į 
somybės yra galimas, būtinas iri 
reikalingas, ypač Amerikos Lie.- 
tuvių Kongresui, Chicago, Ill.J 
priėmus tokią visus vienijančią; 
rezoliuciją.

Išnaudoję pp. Kasmauskų sve
tingumą, visi skirstėsi į namus 
kaipo lietuviai, kovojanti dėl 
Lietuvos išlaisvinimo ir jos ne
priklausomybės atsteigimo.

Trečiadienį, sausio 16 d. p. 
Julius Smetona, lydimas p. Jo- 

1 no Kas (Kasmausko), lankėsi 
; “Darbininko" redakcijoj. Lietu- 
' vos garbės konsulo, adv. A. O. 
.Shallnos kontoroje ir kitose lie- 
! tuvių įstaigose. Taipgi lankėsi 
j šv. Petro lietuvių parapijos kle- ■ 
bonijoje. i

i

[

Užsisakykite Toniko Pas Mus
Pristatom geriausį toniką 

Piknikams, Vestuvėms. 
Krikštynoms ir visokiems 

Parengimams.
Kainos prieinamos

Graftcn Avė.. *slington Mass.
Tel. Dedham 1304-W

PRANAS GERULSKIS, Namų Tel. Dedham 1301,-R

CASPER
FUNERAL HOME
187 Dorchester Street 

South Boston, Mas*. 
*-------A Uf A-----------
JOSCpn ff.lBSpCT 

(KASPERAS) 
Laidotuvių Direktorių* P 

•alsamuotoj** 
NOTARY PUBLIC 

Patarnavimas Dieną Ir Naktį 
Koplyčia Šermenims Dykai 

T*l. ŠOU Boston 1437 
ŠOU Boston 3960

ll ZALETSKAS
FUNERAL HOMB

564 East Broadway
SOUTH BOSTON. MASS

O. A. Zaletskae, F. E. Zaletskaa 
Graborial ir Baloamuotojal

Patarnavimas dieną ir naktį 
Koplyčia tormenimo dykai 

NOTART PUBLIC 
Tel. BOU Boston 0815 

BOU Boston 260»
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HARTFORD, CONN
F

pas- 
par.

LDS 6-tos KUOPOS 
SUSIRINKIMAS

Sausio 20 d., tuojaus po 
kurinių mišių. Šv. Trejybės
mokyklos kambariuose. Nariai- 
narės prašomi skaitlingai daly
vauti. užsimokėti duokles už 
“Darbininką”. Galite priduoti 
sykiu ir už kalendorių. Raport.

NEW BRITAIN. CONN.
AUKSINIS JUBILIEJUS

Sekmadienį, sausio 13 d., 
vai., šventų mišių metu. įvyko 
gan retas ir nepaprastas įvykis 
šv. Andriejaus bažnyčioje, bū
tent. atnaujinimas vedybinių į- 
žadų pp. Prano ir Agotos Gra- 
deckių. sulaukusių savo Auksi
nio Jubiliejaus vedybiniame gy
venime. Ponai Gradeckiai priė
mė Moterystės Sakramentą sau
sio mėnesyj 1896 metais. Kuni
gas Juozas Masiotis suteikė 
jiems Sakramentą.

Praeitą sekmadienį, kun. M. 
A. Pankus, klebonas, buvo liūdi- 
ninkas to atnaujinimo Moterys
tės įžadų, kuriuos jubiliantai 
vėl padarė iškilmingai prie Di
džiojo altoriaus. Apeigos buvo 
labai įspūdingos, ir pilnutė baž
nytėlė džiaugėsi drauge su Jubi- 
liantais. sulaukus tiek daug me
tų sėkmingo vedybinio gyveni
mo.

Laimingi tėveliai dar turėjo 
didesnio džiaugsmo tame, kad 
jų sūnus, kun. Edvardas Gra- 
deckis. Šv. Kazimiero parapijos 
klebonas. New Haven’e. atna
šavo iškilmingas mišias ta pro
ga. Jam asistavo kaipo deako- 
nas. kun. Juozas Matutis ir kun. 
Bronislovas Benesevičius, sub- 
deakonas. Kun. A. Abromaitis, 
M. S., buvo apeigų vedėjas, kun. 
Gera1 das. C. P., pasakė labai 
gražų pamokslą. Dalyvavo kun. 
Valantiejus ir kun. Ražaitis.

P''. Gradeckiai

11

!

i 
I
i sūnus kunigas, duktė Viola yra 
mokytoja New Haven j 
kita duktė. Mrs. Ann 
East Springfield, Mass., 
ir turi gražią šeimynėlę, 
lace Gradeck, Cricopee 
Mass.. Joseph Gradeck, 
Fl.. ir 
tain.
Vienu žodžiu, tai puiki šeima.

Tuojau po mišių įvyko priim
tuvės Indian Hill Country Club. 
Svečių ir draugų iš daugelio 
vietų atvyko pasveikinti ir pra
nešti savo geriausius linkėji
mus.

Ilgiausių metų jiems I Lai Die
vulis ir toliau laimina jų gyve
nimą kaip praeityje!

mos filosofija. Visas jos pri
vatinis gyvenimas atspindi ir. 
pasižymi katalikiškumu. Vienas,

mieste, 
Eglin, 
vedusi, 

. Wal- 
Falls, 

Miami, 
John Gradeck. New Bri- 
Visi sėkmingai gyvena.

SODALIETĖS BOWLING 
CHAMPIONES

Jau trečias metas iš eilės kai 
mūsų šaunios Sodalietės laimė
jo bouding rungtynes ir perga
lėjo visus kitų parapijų bowling 
komandas. Tokiu būdu jos pasi
ėmė savo globon Father Satula 
Trophy. Sekančios Sodalietės 
dalyvavo ir žaidė rungtynių me
tu: Ann Ryiz. kapitonas, Ann 
Visnis, Helen Yinshanis. Victo- 
ria Urban. Helen Radzavich.

Už tokį gerą pasirodymą ir 
garbės atnešimo mūsų parapi
jai. Sodalietėms bus suruošta 
keletą pramogėlių ateityje.

A merikoie oras mainosi ir kartais sniego bangos užverčia miestų gat
ve s ir užmiesčių kelius. Šis vaizdas parodo vienos tokių sniego audrų, 
kuri praėjo pro Buffalo, N. Y., ir ka.p žmonės turėjo vartoti ir savo jėgą, 
«<ad atstačius susisiekimą.

NEW HAVEN, CONN. WORCESTER, MASS.
Klebonas Iškėlė Vaišes 

Parapijos Chorui
šeštadienio vakare, sausio

d., jaukioj Sea Ciiff Inn valgyk
loj, mūsų klebonas, kun. Edvar- Vartų parapijoje praėjo labai kas, davęs pelno $2,635.75, va 
das Gradeckas iškėlė malonias gražiais atsižymėjimais. Pirmą- karienė — $1,100.85, 
ir draugiškas vaišes 
mui šv. Kazimiero 
choro narių ir vargonininko, ku- metinę parapijos atskaitą. Iš Moterų Sąjunga, 
rie per visus i 
pasišventimu lankė pamokas ir

5
i

Aušros Vartų Paraoiia iir darbštumo-Prie parapijos Pa- jjamų pakilimo daug prisidėjo į- 
Praėjusieji 1945 metai Aušros vairūs parengimai, kaip pikni-

GYVOJO ROŽANČIAUS 
SUSIRINKIMAS

Praeitą sekmadienį, po mišpa
rų, įvyko Gyvojo Rožančiaus 
metinis susirinkimas. Buvo iš
duotas pilnas raportas metU| 
darbų. Daug narių, daug geroj 
nuveikta ir paaukota praeitais 
metais. Po susirinkimo įvyko 
pramogėlė. Atsilankė kun. kle
bonas ir kun. Geraldas. C. P.

•• į —

• Sausio 13 d. iš mūsų par. baž- 
vra tarp pir-lnyčios iškilmingai palaidotas 

mųįų įsteigėjų šv. Andriejaus Jurgis Maldonis. Velionis pasi- 
bažnyčios. Beveik visą savo gyJmirė Leommster. Mass.. labai 
venimą praleido New Britain’e. staigiai. Buvo 56 metų am- 
Tikrai pavyzdinga šeima. Link- žiaus. Kun. M. A. Pankus, kle- 
s.na ir katalikiška šeima. Se- bonas. ir kun. E. Gradeck laikė 
k retas tokios šeimos yra tame, šv. mišias prie šoninių altorių, 
kad visi nariai bendradarbiau- kun. Matutis prie didžiojo alto- 
ja. 'vieningai viską daro: kiek- riaus. Kadangi velionis tarnavo 
vienas narys žino savo parei- kariuomenėje pirmam pasauli- 
gas. savo vietą ir ištikimai, link- niame kare, buvo jam suteiktos 
smai pildo savo priedermes. To-j militariškos laidotuvės. Lai ilsi- 
kia buvo ir yra Gradeckių šei- si ramybėje! J.J.M.

Minstrel 
pagerbi- ji Naujų Metų sekmadienį mūsų Show 81,064.94; draugijų pa- 

parapijos klebonas kun. K. A. Vasys išda- rengimai, kaip Aušros Vartų 
_ a______ ,__ _ _ , Moterų Klū-

metus su dideliu atskaitos paaiškėjo, kad praėju-[bas, Sodalietės ir kiti. Praėju- 
• šių metų pajamos buvo $47,-įsiais metais minėjome savo pa

gieda bažnyčioj, taipgi priside- 476.52. Skolos tais 
da prie bendro parapijos veiki- m°kėta $35,000.00; ----- ,r, - -----------
mo kaip tai bazaro ir parapijos ParaPij°s skolos $40,000.00. surengtas vajus,

A ♦ s] A C'l/ Z"xl n 1 O ' C* O 4 lt A O /A T X _ —

j la, kad nega’ėio pribūki visos 
i buvusios valdybos narės iš prie- 
jžastks l:gos. būtent, v ce niim. 
j P. Viktorija Seniauskienč ir iž- 
Įdo globėja Ieva Thompson, kuri

■ dar pasiliko šiems metams. 
, ta;n gi serganti. Užėmus nau jai 
' valdybai, pirm. Anelė Thomp- 
1 son pasveikino visas nares ir 
i kvietė kartu darbuotis. Po to
■ įteikė dovanas, nuo 5 kp. buvu
sioms valdybos narėms, kurios 
i ištarnavo 5 metus ar daugiau, 
j Dovanas gavo sekančios: pirm.
M. VVatkins, vice-pirm. p. V. 

! Seniauskienė, protokolų rašt. p. 
i Ona Palevičienė, ižd. glob. p. 
I Ona Ridikienė ir tvarkdarė p.
Alena Navulienė. Visos tapo la
bai patenkintos dovanomis. Po- 

I nia Genovaitė Kaneb, Socialio 
į judėjimo vedėja, pranešė, .kad 
padarius sutartį su anglų laik

raščio reporterių ir dažniau bus 
■aprašoma Moterų Są-gos veiki
mas. Po džiuginančių raportų ir 

| •'snūdžių teko ir liūdėti, nes pe- 
; reitais metais buvo nemažas 
[skaičius sergančiu r^rių, ir trys 
į narės atsiskyrė iš šio pasaulio, 
i būtent, a. a. Milienė, Ambrozie- 
|nė ir gruodž o mėnesyi P. Bul- 
: vičienė, kurios prisiminta mal
do ie, užbaigiant susirinkimą. 
Po susirinkimo turėta skanūs 

i užkandžiai, kurių metu P. O.
K.

| Graičaitienė sudainavo solo “II- 
; glausiu metų”. Visos pasiryžę 
[kalbinti ir prirašyki kodaugiau- 
įsia naujų narių. Valio, Sąj.:n- 
i gietės.

parengimą s j užkandžiai ir do
vanomis 20 dieną š:o mėnesio, 
4:30 vai. po pietų, Šv. Kazimie
ro parapijos salėje. Kviečia vi
sus skaitlingai dalyvauti ir link
smai laiką praleisti.

SUŠELPK1MEPABEGĖL1US 
VAIKUČIUS

Šv. Kazimiero parapijos So- 
cijalis klūbas rengia pramogėlę 
su užkandžiais ir dovanomis, 
sušelpimui pabėgėlių lietuvių 
vaikučių Europoj. Parengimas 
įvyks 30 dieną sausio, 8 vai. v., 
bažnytinėje salėje. Kviečia vi
sus skaitlingai dalyvauti ir kas 
kuo gali prisidėti dėl geresnio 
pasisekimo. Bus priimamos vi
sokios aukos. Atminkime bran
gieji, kad pabėgėliai be namų ir 
be darbų, o kūną reikia kuo 
nors pridengti. Taigi kiekvienas 
centas bus tam reikalui panau
dotas. Socijalis klūbas darbuo
jasi geriems tikslams. Pereita
me susirinkime, 9 dieną sausio, 
išreikšta apgailestavimas buvu
siai darbščiai vice-pirmininkei, 
p. Onai Bačienei, esančiai ligo
je, ir nutarta pasiųsti gėlių. 
Valdyba šiems metams: pirm. 
Amilija Milus, vice-pirm. Sofi
ja Biekšienė, prot. rašt. Magda
lena Žemaitienė, fin. rašt. Vik
torija Ručinskienė, ižd. Magda
lena Dilionienė, ižd. 
Glodienė ir Ieva 
tvarkdarė Marijona 
Po susirinkimo sekė
ir žaislai. Pasimelskime, kad p. 
O. Bačienė greitai pasveiktų.

Su-da-je.

glob. Julia 
Thompson, 
Ščiukienė. 

užkandžiai

vakarienių.
Susėdus prie gražiai Išpuoštų 

stalų, prasidėjo vakarienė, kuri 
susidėjo iš įvairių valgių bei 
gardumynų. Patarnavimas

'mandagus, ūpas pakilęs, visų 
‘veidai linksmi, nes čia matosi 
eilė grįžusių mūsų choristų iš 
karo tarnybos. Pavakarienia
vus, klebonas prabilo į* choris- 
tes-tus, sveikindamas visus už 
gražią praeitų metų darbuotę ir |ženklas sutarimo, 
dėkodamas už suteiktą pagelbą; 
visuose parapijos darbuose 
taipgi širdingai pasveikino su-' 
grįžusius karius į choristų ei
les : kvietė visus ateityje gražiai 
vieningai dirbti dėl Bažnyčios, 
choro ir mūsų parapijos. Kal
boms užsibaigus, prasidėjo šo
kiai ir dainos ir buvusieji sve
timtaučiai gėrėjosi mūsų jauni
mo dainomis ir šokiais.

Šis vakaras padarė didelį ma
lonumą choro narėms-riams, 
kad klebonas taip gražiai įver
tino jųjų darbus. Ir visi yra 
klebonui nuoširdžiai dėkingi.

metais at-lapijos 20 metų gyvavimo su- 
dabar dar kaktį, ir tam atžymėjimui buvo 

, kuris sukėlė 
Atrodo skola nemaža, bet paly-‘ $12.444.30. Kadangi visos pa
ginus. kad jos buvo virš pusant- j stangos buvo dedamos kiek ga
ro šimto tūkstančių ir nieko ge-j ]int daugiau atmokėti skolos, 
ro nebuvo, o dabar viskas yra tacĮ išlaidos buvo beveik tokios 
ir tik tiek skolos teliko! Jei su 
vienais metais galėjo atmokėti 
trisdešimts penkis tūkstančius, 
tai šiais metais galima tikėtis, 
kad jos visai nebeliks. Lai kuri 
nors parapija bando susilygin
ti. turėdama tik apie 500 šeimy- 

,nų. arba apie 2.000 sielų. Tai vis 
peiiKias suuiruno, vieningumo 

j Parapijos vakarienė ir skolų 
sąrašo bei mortgages sudegini
mo ceremonijos įvyks vasario 3 
dieną parapijos svetainėje, į’ 

i kurią klebonas kviečia visus 
i parapijiečius: taipgi prašo, kad 
I sugrąžintų korteles, kurias iš-i 
siuntinėjo parapijiečiams su 
prašymu pažymėti kiek iš kiek
vienos šeimos dalyvaus.

Šių metų valdyba: p:rm. A įe- 
lė Thompson, vice-pirm. Jilia 
Make, protokolų rašt. Marijona 
Žemaitienė, fin. rašt. Magdalena 
Dilionienė, iždin. Ona Puišienė, 
iždo globėjos — Ieva Thompson, 
ir Mildrit Lekecky, tvarkdarė 
Matilda Paulukonienė, Socialic

l judėjimo vedėja Genovaitė Ka
neb. Į

PARENGIMAI
Labdaringa dr-ja ruošė gražų

Populiarus Amerikos kolumnistas Mark Sulli
van, kairėj, priima jam teikiamą atžymėjimą — 
Distinguished Service Avvard, tarpe Amerikos 
žurnalistų. Atžymėjimą įteikia H. T. Craven, lai
ke pagerbimo pietų, Philadelphijoj.

Juozas Kasinskas
Ine.

Laidotuvių 
Direktorius

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

Ulmoalfial dėl visokiu relka'ų 
Patarnavimas Diena Ir Naktį

pat $47,350.96. Parapija naujus 
metus pradėjo su balansu — 
$125.56.

Praėjusieji metai ne tik buvo j 
gausūs pačiai parapijai, bet jie 

i buvo gausūs ir visuomeniniame 
j darbe. Tikybos Platinimui drau
gijai pasiuntė $757.16. Seselėms 

i Kazimlerietėms $568.75. Tris 
kartus rinko Lietuvos tremti
niams drabužių ir pasiuntė virš 
25 tūkstančius svarų. Rinko 
konservuoto maisto lietuviams 
ir pasiuntė virš tūkstančio sva
rų. Nepasigailėjo šimtinių nei 

i Federacijai, nei Amerikos Lie- 
~ tuvių Tarybai Lietuvos gelbėji

mo darbą varyti. Visų darbų 
nesuskaitysi, nei neišvardysi, 
žodžiu tik galima pasakyti, kad 
Aušros Vartų parapijoje žmo
nių susipratimas, dosnumas ir 
veiklumas labai aukštai ir pa
vyzdingai stovi, o vis tai pasi- 
dėkojant mūsų kilniems ir darb
štiems vadams, kaip mūsų ne
nuilstantis klebonas kun. K. A. 
Vasys ir jo padėjėjas kun. J. C. 
Jutkevičius.

Dabar visi vėl čia ruošiasi 
prie metinio parengimo “Mins
trel Show”, kuris įvyks Vasario 
20 dieną vakare Mechanic Salė
je, Main St. šis Minstrel Show 
bus dar įvairesnis ir gražesnis, 
tik laukiame kupinos salės šve

nčių, kurie niekad mūsų neapvy- 
' gražių dainų ir linksmas vaidi- lė, neapvils ir dabar.

‘7 nimas, kur choristai išpildys.

Užsiprenumeruokite Įdomiausj 
Du kart savaitinį laikraštį

uDARBININKĄ"

BRIDGEPORT. CONN.
Praeitą sekmadienį klebonas 

kun. J. V. Kazlauskas išdavė at
skaitą iš praeito meto parapijos. 
Pajamų buvo 21 tūkstantis su 
kaupu ir skolos atmokėjo šešis

Laikrastis “Darbininkas” yra vienas rimčinu- 
I šių ir geriausiai mėgstančių laikraščių, Amerikoje. 

Jis išeina du sykiu j savaitę — antradieniais ir 
penktadieniais.

“Darbininko” kaina metams...........$4.00
Pusei metų ........................................2.00
Imant tik vieną numerį į savaitę, 
metams kaina.......................... $2.00
Pusei metų............................... 1.00
Užsiprenumeruodami money orderį ar čekį

siųskite:—

DARBININKAS
366 West Broadwoy, So. Boston 27, Mass.

Praeitą savaitę teko susitikti 
sekančius karius, kurie jau yra 
garbingai atleisti iš karo tarny-! tūkstančius. Taip gi dar tūks- 

A nn x — -t-l_ t___
pramatoma tai dar pora metų, 
tai skola gal bus baigta mokėti. 
Tada parapija galės laimingai į 
gyvuoti be skolos.

Choro metinis koncertas bus 
dėl parapijos su svečiais artis
tais balandžio mėnesyj. Bus

bos — Albinas Zavorskas. Pra- tantinė pasiliko kasoje, 
nas Makauskas. Jonas Mačins- 
kas. Sveikinam visus karius lai
mingai sugrįžusius į civilių gy
venimą ir į savųjų tarpą.

Su sausio mėnesiu prasidėjo 
Moterų Sąjungos naujų narių; 
vajus. Taigi yra labai gera pro-j 
ga visoms katalikėms moterims 
ir merginoms pasinaudoti ir 
prisirašyti prie Moterų Sąjun
gos, nes vajaus metu nereikia labai sėkmingai; kartu su jau- 
mokėti įstojimo mokesties ir nimu — choristais dalyvauja ir 
tas duoda didelį palengvinimą kun. Al. Zanavičius. 
naujoms narėms prisirašyti.

Sąjungietės visos stokim įl 
darbą, kad prirašius naujų na
rių prie mūsų kuopos ir laimė
jus apskrities skirtą dovaną.

Kuopos mėnesinis susirinki
mas įvyks sausio 20 dieną tuo
jaus po sumos parapijos sve
tainėje. ir jai kuri moteris bei 
mergina norėtų informacijų a- 
pie Moterų Sąjungą, kviečiam 
atsilankyti į susirinkimą, kur 
maloniai būsit priimtos.

Choro bovvling žaidimas eina

Komp. V. Bacevičius iš New 
Yorko tarėsi su vietiniais veikė
jais dėl koncerto Bridgeporte, 
kur gal bus Klein Memorial 
Hali. Diena dar nenustatyta.

Kiek pramatoma, tai artistai 
Al. Vasiliauskas ir p. Tamkiūtė 
dalyvavus choro vakare balan
džio 28, parapijos svetainėj. 
Tikrai būtų visi linksmi išgir
dę tokių šaunų dainininkų gra
žių liaudies dainelių. O.

Darbuotojas.

$». Kazimiero Parapija
Draugijų Darbuotė

Moterų Sąjungos 5 kp. turėjo 
pavyzdingą metinį susirinkimą 
sausio 7 d., kuriame išklausyta 
apyskaita ir valdybos raportai. 
Pažymėtina, kad narės koopera
vo su valdyba ir nuveikė daug 
kilnių darbų. Pirm. P. M. Wat- 
kins, išduodama savo raportą, 
labai nuoširdžiai dėkojo na
rėms už vieningą darbuotę.

Labai gražų įspūdį darė kuo
met valdybos narės persimainė 
ir draugiškai -pasisveikino. Gai-

-sactly wh»t «he w,nt« for h«r n«w homt. Būt rubber produett, 
^aekaaed «o»p». laundry soapu, floatinf UMH. nylont, eleetrical apph- 
aneot, and hvndryda mora parsonal and hauaehold neada aru in ahort 
aupply. bacauaa arabe world lack af Induatrial fata and eita. Continus 
to twrn all uaed eooklnp Vata avar ta tha meat dealer. it helpa offaet 
tb« induatrial aborta«a.




