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Maironio “Pavasario Balsų 
Auksinis Jubiliejus

New York (LAIC)—Vie- 
nu iš labiausiai lietuvių 
pamėgtų poetų yra Mairo
nis. Šiemet sukanka lygiai 
50 metų nuo Maironio “Pa
vasario Balsų” I laidos iš
spausdintos Tilžėje 1895 
metais. Buvo tai nedidelė, 
kišeninio formato, žalsvu, 
su spaustuvės pagražini- sijos komunistų valdžios 
mais pamargintu viršeliu laikraštis “Pravda” (‘Tie- 
išleista knygelė. Joje tilpo sa’, tačiau tinkamesnis 
45 eilėraščiai. “Bet jos tam laikraščiui vardas bū- 
reikšmė mūsų poezijai — tų “Melas”. Red.), paminė- 
milžiniška”, rašė Bern. jes Popiežiaus 1945 Kalė- 
Brazdžionis. Tai buvo tau- dinę kalbą nėr radio, mela- 
tinio lietuvių sąjūdžio žie- gingai puolė Šventąjį Sos- 
das ir prisikėlimo aušros tą, sakvdami, kad Jis gy- 
pranašas. Šios knygos pa- nęs fašistinę Italiją, nacis- 
sisekimas buvo nepapras- tinę Vokietija ir Japoniją, 
tas. Iki 1944 metų jos iš- Taip gi, kad Popiežius ty- 
leista 11 laidų. Paskutinių Įėjęs laike karo apie kon- 
trijų laidų kiekvienos bu- '“" ~
vo spaudžiama po 10,000. 
Daugelis Maironio eilėraš
čių virto liaudies pamėgto
mis dainomis: “Graži, tu 
mano brangi tėvyne”, ‘Ten
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centraciįos stovyklas, ku
riose žmonės buvo barba
riškai kankinami ir žudo
mi.

Vatikano laikraštis “Os- 
________ o___ J,„ ,  servatore Romano” parei- 
Kur Nemunas Banguoja’,galavo įrodymų ir laikraš- 
‘Už Raseinių ant Dubysos’, ;tį “Pravda” pavadino me- 
‘Miškas Ūžia, Verkia, Gau- lagiu ir visus jo kaltinimus 
džia’, ‘Užtrauksim Naują melais. “Osservatore Ro- 
Giesmę’ ir tt.__________ i mano” įrodė, kad Jo Šven-

Vatikano Laikraštis Atremia

Vatikano Miestas — Ru-

I

prieš

I
I 
I

sakęs Vokietijos vysku
pams instruktuoti savo ti
kintiesiems. kad jie būtų 
paklusnūs Hitleriui ir ben
dradarbiautu su juo prieš 
bolševizmą. Vatikano laik
raštis irodo, kad konkor
datas buvo pasirašytas re
liginiu interesų apsaugoji
mui Vokietijoje, bet na
ciai niekad nesilaikė su
tarties. Popiežius Pijus 
XII niekad nesakė katali
kams pasiduoti Hitleriui, 
bet pr'---- ’rkė nacizmą sa
vo enciklika. Mit Brennen- 
der Sor^e. 1943 m. Mas
kvos kad
Pijus XU atsisakė b?ndra- 
darb’p”ti su Hitteriu “krv- 
žeiviškoie kovoje” 
sovietų Rusiją.

“Pravda” kartoja 
melą, kad Popiežius
XII sveikino Mussolini,' 
kada jo kariuomenė užėmė 

Lietuviu Kolonija Brazilijoje xn dau§ kartų kalbėjo a- Ethiopiją. Tai dar vienasIBreFiąFlHląB BFI VAIKIIreFlv i « i i a g •> v v*■ V« ve * D1C 1qii_ Iznmiinictn lailzrocpin
Rengiasi Dvidesimtmeoin kuo.se i

tenybė Popiežius Pijusį

Vf__J___ v« nie'baisenybes karo lau- 
ir koncentracijos 

stovykl o s e, pasmerkda
mas visų budelių žiauriusSao Paolo (LAIC) — 

1946 m. sueis 20 metų kai. ...... ,
lietuviai po karo prade jo darbus ir barbariškumą, 
imigruoti Brazilijon. Tai Pravda tvirtina, kad 

parašyti! Vatikanas kooperavo su 
fašizmu net nuo Laterano 

Norintiems sutarties pasirašymo. “Os
servatore Romano” atsa-

Tai dar vienas 
komunistų laikraščio me
las. Popiežius Pijus XII 
pasmerkė agresivį karą. 
Pirm karo prieš Abisiniją, 
jis bibliška invokacija kė
lė balsą į Dievą: “Išsklai
dyk tautas, kurios nori 
karo”. Po karo, jis tik pa
reiškė džiaugsmą Tarp
tautinėje Katalikų spau
dos parodoje, kad tas ka
ras pasibaigė. Tas pareiš
kimas nebuvo taikomas

i I

proga norima
Brazilijos lietuvių gyveni
mo istoriją.
Brazilijon įvažiuoti sve-i^* auxi'
timšaliams, vyriausybėj0’ sutartis buvo pasira- 
duoda nemažai lengvatų, l8^ ąPsau?°ti religines 
tačiau, tam kliudo rinki-jeises ir 1 . H 
mai, valdžios permaina 
stoka laivų. Norintiems j-i . nor®J^ bendradar. Rialus,
sikurti žemės ūkyje, vy- biaotl su fašizmu, tai jis _ “Pravda^ tvirtina, kad]

Keturi naujai Šv. Tėvo Pijaus XII paskirti 
Jungt. Amerikos Valstybėms, Kardinolai. Vir
šuje iš kairės į dešinę: New Yorko Arkivyskupas 
Francis J. Spellman ir Detroit, Michigan Arki
vyskupas Edward Mooney; apačioj iš kairės į de
šinę — St. Louis Arkivyskupas John Joseph 
Glennon ir Chicago, III. Arkivyskupas Samuel A. 
Stritch.
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Fažrless Ragina Prezidentą Tru 
man Sušaukti Industrijos Vadus 

Pasitarimui «

Gouin turi daug vargo su
daryti naują ministerių 
kabinetą, nes minimų trijų 
didžiųjų partijų vadai ne
susitaria dėl kabineto na
rių ir darbo programos. 
Pakol tų partijų vadai ne- 

' susitars, tai ministerių ka
bineto sudarymas neįma
nomas. Jeigu tos trys par
tijos nepriims darbo pla- 
,no, tai pastangos bus de-

Washington, D. C., sau
sio 24 — United Statės 
Steel korporacijos prezi-Į 
dentas Fairless, kalbėda-į 
mas per radio, davė suges- j 
tiją kaipo galimybę už
baigti streikus. Jis pasiūlė, 
kad Prezidentas Truman 
sušauktų didžiųjų indus
trijų vadus į Washingtoną 
pasitarimui dėl algų.

Fairless sako, kad toje 
industrijos vadų konferen- damos atgaivinti prieška- 

1 ei joje galima būtų išsikal- rinį Liaudies Frontą, 
bėti ir nustatyti kiek būtų Edvardu Herriot’u I 
galima kelti algas, kad ne- prezidentu, 
susidarytų infliacijos pa
vojus.

Jeigu Prezidentas Tru- klausimais,

, SU
kaipo

II

I

Socialistai su komunis
tais gal ir susitartų visais 

bet Liaudies 
man priimtų tą pasiūlimą, i Respublikonų partijos at- 
tai jis turėtų kviesti ne tik, stovai niekad nesutiks pri- 
didžiųjų industrijų vadus,I im^i tokį planą, kuris kraš- 
bet taip pat ir unijų vadus.; ^4 vestų prie komunistinės 
Turėtų būti bendras susi- * 
tarimas. Be to streikų ne
gali užbaigti.

Prancūzijos Prezidentu 
Išrinko Gouin

diktatūros.

YiisTyDes uniYBrSėTtiBS 
Kovai Prieš Salffliumg

Albany, N. Y., sausio 24 
Kaip tik New Yorko mies
to mayoro Komitetas dėl 
Tautinės Vienybės prane
šė, kad New Yorko univer
sitetai ir kolegijos yra nu
siteikusios diskriminuoti

Paryžius, sausio 24 — 
Atsistatydinus gen. Char

ites de Goulle, susidarė rim
ta krizė Prancūzijoje. Trys

• ko-į katalikus, žydus ir negrus, 
munistų, socialistų ir liau-j tai New Yorko valstybės _  zi_ 4.-11 ,______ - va . ...

Londonas, gąusia 24 — kraštų, kuriuos yra už- didžiosios partijos —
..... . _. Anglijos užsienių sekreto- grabus imperialistinė Ru- munistų, socialistų ir 1__

Popiežius Pijus XI> Mussolimui, ir nebuvo ofi- pjyg Eraest Bevin, kalbė- sija. Jeigu neklausytų žo- dies respublikonų (katali- kongrese įneštas bilius, 
norėjęs bendradar—<cialus. ziamao tai SZicrn tllT-otll rloin vicac naofoncrno K.-.ė.. —4.-^.^. —— 1—

---- n      —-—-.y —  — | Į ■

damas parlamente, griež- džio, tai jėga turėtų pri- kų) dėjo visas pastangas kad būtų pastatytas vals- 
........_ ____________ .j , _ vtt ;tai pasmerkė politines versti. Masiniai vadų žu- ’ “
riausybė duosianti ne tik J° žmogžudystes Lenkijoje ir dymai yra ne tik Lenkijoj,
žemės, bet ir kitokios pa-' 
galbos. _.

— Gruodžio 1 d. Bendruo- m? BlsoJn,?-
menės choras, vadovauja- __ “av, _ ,
mas muziko J. Stankūno, Kardinolas PacelU «tabar sako, kad .
suruošė lietuviškos dainos'P°»,ezlus PlJua 3™) buvo luoja. Tokio sakinio Popie- 
koneertą vienoie didžiu jų J artimuose santykiuose su zius niekad nėra pasakęs. 
Sao Paulo miesto salių.|na«U Vokietija VatikanoI Taipę faktais atremia ir 
Chorą sudarė 60 asmenų.
— Lietuvių mokykla Sao; 

Paulo mieste auga, gruo-i 
džio mėn. ją baigė 60 mo
kinių. Po Naujų metų lau
kiama atvykstant poros 
seselių - mokytojų iš Pitts- 
burgo. Mokyklai vadovau
ja seserys pranciškietės.

krizę pašalinti. Po ilgų ir tybės universitetas, kur 
karštų pasitarimų, Pran- nebūtų diskriminacijos — 
cūzijos prezidentu išrink- visi turėtų lygias teises.

Tokio universiteto pasta
tymas kainuotų $50,000,-

kad jis padarė išleisda- dinęs Mussolinį ‘Aukščiau-; M kra^tą pavadino “polici- bet dar blogiau yra Lietu- 
l mas encikliką, Non Abbia-šio jo siųstu žmogumi’. Va-|jos valstybeM Įvoje jr kituose Pabaltijo

Lenkijos laikinoji vai- kraštuose, kur Rusijos bol- 
džia turi tuojau sustabdy- ševikai turi laisvas ran- 
ti tuos nusikaltimus, bū- kas.
tent, politines žmogžudys- Jeigu Jung valstybės ir 
tęs, sako Bevin, kad kaip Anglija negali to padaryti, 
galima f”

I pravesti laisvus ir neyar- nizacija turėtų imtis žvgių 
.žomus rinkimus, kaip kad jr sutaikyti masinius žino- 
į buvo 
konferencijoj.

Ernest Bevin sako, kad 
Britain nenori matyti, kad 
viena totalitarinė forma' 
būtų pakeista kita. I

Londonas gauna žinių iš 
patikėtinų šaltinių, kad

“Pravda” tvirtina, kad
tikano laikraštis “Osser-( 
vatore Romano” ir vėl at-Į 

“Pravda” me-

tas Felix Gouin, socialis
tas.

Dabar prezidentas Felix 000.

koncertą vienoie' didžiųjų:artimuose santykiuose su žius niekad nėra pasakęs. 
, . . a- ! naciu Vokieti la. Vatikano! Tai nei faktais atremia ir

į laikraštis “Osservatore kitus Rusijos komunistų 
■Romano” faktais atremia laikraščio melus, būtent, 

_ ; Rusijos komunistų vai- j Ispanijos civilio karo
džios laikraščio melus. Jis klausimu, Austrijos ir ki- 
irodo. kad Kardinolas tų. Pažymėtina, kad tuos 
Pacelli pasmerkė nacizmą,: pačius melus dažnai kar- 
ir kad jis išvykęs iš Ber- to ja ir lietuviškų komunis- 
lyno kaipo Popiežiaus tėlių spauda. Jie taip pat 
Nuncijus 1929 metais, ke- .be melo nei žingsnio negali 
turi metai prieš Hitlerio eiti. Suprantama, lietuviš- 
įsigalėjimą. jki Rusijos diktatūros ver-

“Pravda” kartoja meląjgai kitaip negali daryti,

Valdžia Užims Mėsos Įstaigasgreičiau galėtų Suvienytų Tautų Orga-

- 1 ir sulaikyti masinius žmo-
įsspręsta Krymo nįų žudymus Rusijos oku- si° 24 — Iš Baltuių Rūmų 
ncnoi. puotuose kraštuose. ””

Washinrton, D. C.. sau-|I

Lietuvos Tekstiles Pramonė
New York (LAIC)_ Iš kad P° Vatikano pasirašy- nes jie yra aklai parsidavę

ankstybesnių pranešimų '7. ' ' *
žinome, kad daugelis Lie-Ine Vokietija, Popiežius į- tonui.________________

gabentos į Rusiją. “Prav-| KĄ VEIKIA LIETUVIAI RAŠY- 
dos” pranešimu, Lietuvoje. c 
teveikia tik 9 tekstilės fa
brikai ir per mėnesį jie pa
gaminą 70,000 metrų audi
nių. Trūkstant žaliavos, 
gaminami ir popieriniai 
audiniai. Esą, ruošiamasi 
paleisti “Drobė” ir Kauno 
‘Gamyba’. Klaipėdoje pra
dėsiąs veikti popierinių 
audinių fabrikas “Triny
čiai”. Linų audinius gami
nąs “Siūlas” ir “Linų Au
diniai”. Dabartinė gamyba 
tepadengia tik mažą dalį 
pareikalavimo. Bolševikai 
skelbia esą kitais metais

mo konkordato su Hitleri-j Rusijos komunizmo dikta-

TOJAI IR MOKSLININKAI 
EUROPOJE

New York (LAIC)
Prof. Myk. Biržiška rašo 
knygą “Galvojimai apie 

■Lietuvių Tautą”, o poetas 
Bern. Brazdžionis, kitiems

Lietuvoje fabrikai paga
minsią apie 4 mil. metrų 
audiniu.

Gen. Marshall Kinijos Miil- 
tarės K

J O > S 1 H t M i p I H OI [11 V Į

FIGHT
INFMTILE PAMLttlS
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Gal Kilti Geležinkelių j 
Darbininkų Streikas

ALl

. pranėša. kad šeštadiertį, 
■ sausio 26 d., valdžia užims 
į apie 150 skerdyklų ir mė- 
i sos paruošimo įstaigų, ku
rių darbininkai streikuoja.

I ♦ 4 • « J A  •

CIO Reikalauja Pakelti 
Algas Laivų Statybos 

DarbinMams

VV'ashington, D. C., sau
sio 24 — Kaip tik valdžia 

i Tas ištaigas valdys Agri- pasiūlė, kad laivų staty-
r------------------------- ----------- : Cleveland, Ohio, sausio kurtūros Departamentas. I bos agentūros pakeltųal-
lenkų saugumo policija už-*24 _ Brotherhood ofRail- - —----- -------- xPerimant mėsos įstaigas, Sas darbininkams 15 nuoš..
mušinėja apskričių vadųsĮroad Traįnmen preziden- jeigu bus reikalas, tai Ar-tai CI° pareikalavo, kad
IT* IT IT 11<C ITUTYI AftTI UIS a . > v _ w _ i ° ’ ____1___ HA_____________ ________ _ _______ 1 •ir kitusįžymesnius Nacio- Whitney praneša, kad mjja yra paruošus duoti pakeltų 20 centų valandai. “d?s kTrTąkUats?oavaS'>U.V™ ątspausdtotos paįjžą APgr—n., 
vadus, Kūną atstovauja savimo korteles del 215,- partamentui. 
ministerių kabinęte Sta-(QQQ įOS unįjos narių, kad 
nislaw Mikolaiczyk. >jįe nubalsuotų streikuoti

Kaip žinoma, Lenkijos’ar ne 
valdžia buvo sudaryta Į Jeigu dauguma pasisa- 
Maskvoje. Ji buvo ir yra^yg streiką, tai už trijų 
kniniinistinp n tik -Tnncr - —

jau yra atspausdintos Jbal- ■ pagalbą Agrikultūros De- ,
’ Amerikos Darbo FeJ Geležinkefieči® Pririnka 

racijos unijos vadai pa
reiškė, kad jų darbininkai,1 
kurie dabar streikuoja,

t MaHerfy Unite

komunistinė, o tik Jung. 
Valstybėms ir Anglijai pa
darius spaudimą į Rusiją 
įsileista vienas kitas len
kas ne komunistas. Lenkai 
komunistai žino, kad jie 
rinkimus pralaimės, jeigu

— padedant, ruošia 1946 me
tų lietuvišką paveiksluotą 
kalendorių. Wiesbadeno 
lietuviu stovykloje rotato
riumi išspausta 120 egz. ----------- r---------- , ~ -U1C11 iu.cju

vaikams knygelės: “Lietu- lenkų vadai liks gyvi. Jfe|laikinai atšaukė, 
vos balsai”. Haffkrugo lie-i ir dabar mato, kad Lenkų 
tuviai rašytojai - žumalis- Ūkininkų partija auga na 
tai išleido “Baltiją”, ir Ii- riais ir

'Ginta- pasitikėjimą. Jeigu įvyks 
laisvi ir nevaržomi rinki
mai, tai komunistai bus 
nušluoti. Todėl komunistai 
ir žudo lenkų vadus, kurie 
yra opozicijoje.

Laikas Jung. Valstybėms 
ir Anglijai pasakyti stiprų 
sudraudimo žodį ne tik 
Lenkijos komunistams 
valdininkams, bet ir kitų Darbo partiją.

New York, sausio 24 — 
valdžiai perėmus mėsos į- Long Island geležinkelio 

grįš dirbti vai- darbininkai nubalsavo pri- 
tačiau CIO, kuri sidėti prie United Mine 

, kol kas Workers unijos, o ne prie 
bininkat“ kurie“'buvo“nu- nepasakė ką jų darbiniu- Brotherhood of Railroad 
balsavę streikuoti ir šian-ka> dar*s- Trainmen unijos,
dien turėjo išeiti, streiką 
—— — —---—— —
_ . _ . "L . I

ir pusės savaičių visas ge-' 
ležinkelių judėjimas būtų 8 _ 1?as’ 
sulaikytas dziai,

Chicago Belt linijos dar. smerkė užėmimą,

Lietuviu Rado Programa
teratūros leidinį 
ras”. Abiems iliustracijas 
priešė dail. A. M. Šimkū
nas. Marija Alseikaitė - 
Gimbutienė leidžia vokiš
kai savo knygą: “Laidose- 
na priešistoriniais laikais 

Knyga turės

Chungking, Kinija, sau
sio 24 — Gen. Marshall 
sutiko būti Kinijos milita- Lietuvoje”, 
rėš komisijos patarėju per- 200 puslapių, 112 paveiks- 
organizuojant to krašto lų ir 4 priešistorinės Lietu- 
armiją. vos žemėlapius.

ir isauna^daugumos Britu Itabo Partija Atmetė ŠEŠTADIENI, 1:15—2:15 P. M. 
ikėjimą. Jeigu įvyks RdUdORlįjŲ PraS/TO^ 1230 KILOCYCLES— V

Londonas, sausio 24 —j 
Britų Darbo partija atme
tė komunistų partijos ap
likaciją, kurioj jie prašė 
priimti partiją kaipo narį.

Darbiečiai patarė komu
nistų partijai likviduotis 
ir pavieniams rašytis į

— WESX .SALĖM, MASS.

šeštadienį, sausio 26 d., 1:15 vai. do pietų prašo- 
pasukti savo radio rodyklę ant 1230 kilocycles irme

klausyti gražios lietuviškos radio programos per vi
są valandą iš WESX stoties, Salėm.

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
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ĮVAIRIOS žinios i
F

VETERANAMS PAGALBA

LIETUVOS GYVENIMAS

Londonas, Anglija— (Iš. 
Draugas) — Iš Marijam
polės per Kauną, Vilnių,; 
Daugpilį, Pskovą, Lenin
gradą, Helsinkį, Stockhol- - 
mą. Škotiją parvyko į Lon- venti. Mala naktimis, pasi- 
doną tris karines okupaci- slėpę sau duonos ir gyvu- 
jas iškentęs Londonietis. liams pašaro. Kai užtinka 
Važiavo 27 dienas. Lietu- ką malant, atima, girnas ir 
vą pažįsta gerai, jos gyve- liepia 15 ar 20 tūkstančių 
nimu gyveno visą tą laiką, rublių pabaudos užsimo- 
Jisai pasakojo, jog juodo- keti, jie tai vadina “paten- 
je biržoje už du svaru juo- tą išsiimti”. Reik patento 
dos duonos jam teko Kau- ir siuvamoms mašinoms 
ne mokėti 20 rublių. Baltos pas save laikyti. Surado 
duonos Lietuvoje nėra. O- mašiną, klausia kieno, ar 
ficialus kursas: už vieną turi patentą. Ne? Atima, 
anglų svarą 25 rubliai. Ki- išsineša ir dar pabaudą de- 
taip sakant, už šilingą duo- da. Gyvenimas labai su- 
dama rublis ir 25 kapeikos, varžytas. Bet reikia gy- 
Tad svaras ruginės duonos, venti, ir gyvena... 
kaštuoja 8 šilingus.
— Kiek gi vidutiniai sun

kiai dirbdamas darbinin-

liūs. Tikra baudžiava. Ne
atidirbsi, atims arklius.
— Tai kaip ūkininkai gy

vena?
— Gyvena. Išmoko gy-

Višinskis Atvyko Į Londonu

Londonas, sausio 24 —; 
Rusijos vicė-komisaras' 
Andrei Višinskį, kuris yra' 
oficialiu sovietų 
delegacijos vadu, 
atlėkė į Londoną.

Matyt, pajuto

*

<

4 c

Rusijos 
lėktuvu

Į

___ v sovietai 
pavojų kai Iranas iškėlė 
ginčų su Rusija klausimą 
Suvienytų Tautų Organi-; 
zaci jos suvažiavime. So
vietų atstovas Gromyko 
gynė kiek galėjo. Jis iškė-' 
lė skundą prieš Angliją,; 
dėl Graikijos, bet Anglijos 
delegacija labai rimtai at-! 
sakė ir sutiko, kad Suvie-; 
nytų Tautų Organizacijos f 
susirinkimas išklausytų 
visus keliamus klausimus. 
Sovietams buvo skau-! 
džiausią, kada Graikijos 

i atstovas pareiškė, jog jie; 
‘yra patenkinti, kad Angli-1 
ja laiko savo kariuomenę 

per r^eru- . krakte ir gelbsti jiems!vą visais keliais, keleliais 
bandas geriausių karvių iš. 

Kai kas sako 
žinkelietis gaudavo už mė- jų buvę per milijoną kar- 
nesio darbą 135 rublius, vių pervaryta per Lietuvą, 
nors uždirbdavo 300. Kitus Dieną, naktį per du mėne-; 
bolševikai atskaito, paima sius baubė keliai. Daug 
visokiems galams, privers- karvių pakeliui žuvo iš 
tinoms paskoloms, partijai nuovargių, dėl žiauraus ei-j 
mokesčiams ir tt., o jo gimosi, nemokėjimo 
žmona, nors i 
mėnesyje 250 rublių, tai po munistai traukiniais atga- 
visų atskaitymų jai ati- bendavo į paprūsį, iš ten 
duodavo 80 rublių. jos paimdavo sau skirtą
— Matau, turite iš Kauno kaimenę ir pėkščiomis su

parsivežęs papirosų. Kiek; karvėmis į Rusiją, 
jie kainuoja? ’ — Kaip dabar žmonės ne-
— Už 20 papirosų koope- šio ja Lietuvoje? — 

ratyve 4 rubliai 50 kapei
kų, bet ten negalima jų 
gauti, Papirosai parduoda
mi į ‘‘raudonąją” biržą, o 
iš ten perkant tenka mokė
ti 25 rubliai.

— Tai vienas papirosas 
kaštuoja vieną šilingą? Ar 
taip? — Taigi, o jų rūkyt 
beveik negalima, taip biau- 
rus skonis. Londone daugį 
geresni ir beveik dešimtį; 
kartų pigesni.
— O kaip dabar Lietuvoje 

su gyvuliais, kaip ūkinin
kai jaučiasi ? —
— Nuo karvių imamas 

pienas paskirtu kiekiu ko
munistų naudai. Vištos) 
privalo komunistams pa
dėt paskirtą kiekį kiauši
nių. Kiaulės augina laši
nius komunistų partijai, 
už arklius reikia atidirbti 
“valdžiai”. Mano ūkinin
kas turėjo du arkliu. Jam 
pranešė, kad turi atidirbti 
už jam paliktus naudotis 
arklius, pirmiau jie buvo 
jo paties nuosavybė, turi 
nuvežti 20 kietmeterių 
malkų už keliolikos kilo
metrų. Du vyrai dešimtį 
dienų dirbome nuo ryto 3 
vai. iki 10 vai. nakties, kol 
pajėgėm atidirbti už ark-

| ’VUH, M. VtzMa....

— Koks įspūdis labiau
siai įstrigo jūsų mintin?

__  ______ i — Per du mėnesius varė 
kas' uždirba" dabar Lietu- rusės moterys per Lietu- 
voje? paklausiau. - .

I v
— Mano pažįstamas gele-. Vokietijos.

atstatyti tvarką.
i Pažymėtina, kad Suvie-j 
nytų Tautų Organizacijos! 
suvažiavime nesutaria dėl 
generalinio sekretoriaus.; 
Sovietai reikalauja, kad! 
sekretorius būtų išrinktas 
iš rytinės Europos. Jie siu-j 

Sta.no je Simič, Jugosla- 
uždirbdavo prižiūrėti. Matai,'ruses ko- vi£s ambasadorių Wash-’ mgtone.
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Prancūzijos Prezidentas Gen. Charles De Gau- 
lle ir žmona žygiuoja į vieną Paryžiaus teatrą. 
Vėliausios žinios praneša, kad gen. Charles De 
Gaulle atsistatydino iš prezidento pareigų.

Klausimas — Skaityto
jas klausia ar karininkai 
taipgi gauna iš kariuome- 

! nės paleidimo atlyginimą 
(mustering out pay) ?

Atsakymas — Karinin
kai žemiau kapitono laips
nio gauna, kiti ne.

Klausimas — Kariuome
nės slaugės motina klau
sia, kodėl “Wac corporal” 
motina gauna didesnį at
lyginimą negu ji.

Atsakymas — Jūsų duk
tė yra karininko (officers) 
laipsnio, dėlto ji negali 

‘gauti šeimai užlaikyti pa
pildomo atlyginimo. Tuo 
tarpu gi antroji mergina 
yra ne karininko laipsnio 
pareigūnė (non-commis- 

isioned officer) ir todėl jos 
motina turi teisę šeimos 

i atlyginimą gauti. Suma, 
kurią jūs gaunate yra išti
sai iš Jūsų dukters algos 

; išskaitoma, bet antrosios 
merginos išskaitoma tik 

! dalis šeimos atlyginimo, o 
į kitą dalį prideda valdžia.
; Klausimas
•klausia ar jis gali pakeisti skolą, 
savo National Service Life 
Insurance (apdraudą) į 20 
mokėjimų apdraudą ir vė
liau po kiek laiko vėl perei
ti į reguliarią apdraudą 
(regular insurance).

Atsakymas — Negalima 
pakeitimų daryti. Mes pa
siuntėme jums knygutę a- 

ipie šią valdžios apdraudą 
! jums vadovautis šiame 
• klausime.

Klausimas — Kitas ve-i 
teranas klausia ar tiesa,, 
kad karo invalidai (dis-į 
abled), kurie gauną pensi-- 
ją, negali gauti 
(unemployment) 
mo?

Atsakymas — 
gaunama pensija 
ir neliečia jūsų kitus ne
darbo atlyginimus. ’

Klausimas — Veteranas 
praneša, kad jis buvo pa
daręs žygius, kad jo moti
na gautų šeimos atlygini
mą. Dabar jis sužinojo,

♦

Centrai Adjustment Of
fice, 366 West Adams St., 
Chicago, III. Paaiškinda
mas reikalą ir paduoda
mas savo pilną vardą ir 
pąvardę, kariuomenės se
rijos numerį ir jūsų palei
dimo dieną bei vietą.

Public Relations Bureau 
Catholic War Veterans 
Empire Statė Building 
N ere York, New York

Varšuvos Lenkų Valdžia 
Negauna Paskolos

VVashington, D. C.—Var
šuvos lenkų valdžia prašo 
Jung. Valstybių valdžios ir 
taipgi Eksporto ir Importo 
bankos, kad jai paskolintų 
500 milijonų dolerių.

Jung. Valstybių ambasa
dorius Bliss Lane pranešė 
lenkų valdžiai, kad jis prie
šinsis bet kokiai Amerikos 
paskolai, kol Lenkijoje bus 
tokia tvarka, kokia dabar 
yra. Bankos viršininkai

Veteranas taip pat atsisakė duoti pa-

I s
I

— Labai prastai. Jei kas 
turi geresnį švarką, ar ba
tus, — tuoj įtaria, kad tai 
šnipas, kad dirba kaž kokį 

! priešvalstybinį darbą etc. 
To įtarimo gana, kad pra
dėtų tardymą. Nuo tardy
mo iki teismui, vienas 
žingsnis. Visi suka kas 
kaip gali. Komunistai iš
mokė meluoti, sukti, pri
gaudinėti. Patys rusai ko
munistai vagia kiek jiems 
telpa. Pavogė, nepagavo, 
molodec! Jei pagavo, du- 

| rak! — sako. Ir taip dabar 
Lietuvoje, jei nesuksi, būsi 

: nevalgęs. — 
i
Vilniaus Lietuviai Ištremime

New York (LAIC) — 
Tarp daugybės lietuvių 
tremtinių yra nemažai ir 
kilusių iš Vilniaus krašto. 
Jie parodo nemažai veik
lumo. Pav. vilnietis lietu- 

ivis J. Cicienas Haffkruge, 
redaguoja laikraštį “Kely
je Tėvynėn”. Tame pat 
mieste leidžiamas ir nepe
riodinis literatūros žurna
las “Gintaras”, redaguo
jamas J. Krūmio. Redakci
jos štabe taip pat yra vil
niečių.

MŪSŲ |

TIESIOGINIS MORTGYČIŲ 
SUMAŽINIMO PLANAS

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

i
Jei Jūs planuojate pirkti namą ar atnaujinti v 

dabar turimą mortgyčių, mes su malonumu ir be j 
smulk- J 

I
jokių Jums abligacijų išaiškinsime visas 
menas. Pašaukite SOUth Boston 0379.

i i t.Washingtonk
CO OPERATIVE BANK
430 BROAIWAT • SOUTH BOSTON

I

Maistų Lietuvoje Gauna Tik 
Su KortelėmsKOMUNISTŲ SIMPATIJOS SU 

DIKTATORIAUS VARGO 
ŠALININKAIS

________________________________ •---------------------------------------------------------------------------------------------------

Neu York (LAIC) — A- 
pie padėtį Brazilijoje mūsų 
korespondentas praneša, 
kariuomenė nušalindama 
15 metų kraštą diktatoriš
kai valdžiusį prezidentą 
Getulio Vargas, tuo pačiu

Lietuviškos Spaudos Ir Kny
gos Reikalai Brazilijoje
Sao Paolo (LAIC) — Se- 

niau Brazilijoje ėjo trys 
lietuviški laikraščiai: ‘Lie
tuvis’, ‘Lietuvių Aidas 
Brazilijoj’ ir ‘šviesa’. Visi 
jie buvo uždaryti, kai Var
go diktatūrinis režimas 
buvo išleidęs įstatymus, 
varžančius spaudą sveti
momis kalbomis. Dabar 
gyvenimui grįžus į norma
lias vėžes ir kraštui tvar
kantis demokratiniais pa
grindais, ir vėl didėja gali
mybės atgaivinti lietuviš
ką spaudą. Deja, susidu
riama su finansiniais sun
kumais. Ankščiau veiku
sios lietuvių spaustuvės, 
daugumoj, likviduotos, su
organizavimas naujų — 
reikalautų sunkiai pakelia
mų lėšų, kas be paramos iš 
šalies, sunkiai įmanoma. 
Taip pat, keliamas klausi-jjos. 
mas ir knygų leidimo. Da-i Gruodžio 2 d. 
bar jaučiamas jų didelis;kandidatai — buvę apsau- 
trūkumas. ‘ 
mieji spausdiniai eina išį viatorius Gomes yra griež-

• v

rankų j rankas.

I

Buv. Estų Ministro K. R. 
Pusto Straipsnis

Washington, D. C. —
(LAIC) — Paskutinis Hu
man Events numeris išti- 

pašalino kliūtte teisiems isa j, skirtas Baltijos kraštų 
prezidento ir parlamento The Problem of
rinkimams, šio žygio ka-i^o pa‘pC ®^ates’ ^aa" 
riuomenė ėmėst kaipo prie-: re„ ' Fuįįa- .
monės galutinai pabaigti Human Events leidėjų j- 
su diktatūra ir išgelbėti „^P„snls pada'
kraštą nuo bręstančio pi-j " ' "
lietinio karo. Getulio Var-Į 
gas gana atvirai reiškė sa
vo tendencijas pasilikti 
valdžioje ir toliau. Komu
nistų reikalavimas su
šaukti steigiamąjį seimą ir 
išrinkti valstybės prezi
dentą, buvusio diktato
riaus buvo sutiktas su aiš
kia simpatija. Komunistai 
būtų balsavę už Vargas ne 
dėlto, kad jisai būtų jų 
žmogus, bet dėlto, kad dik
tatūros sąlygose komunis
tų akcija nebūtų 
ma demokratinės

• w

Nevv York (LAIC) —Ne
žmoniškai kieta bolševikų 
cenzūra nepraleidžia nei 
vienos nekontroliuojamos 
žinutės iš Lietuvos. Jo
kiam bešališkam užsienio 
korespondentui neleidžia
ma lankytis Lietuvoje. Ta
čiau, iš kitų šaltinių žino
me, kad net kaimo mity
bai Įvestos kortelės.

nedarbo, 
atlygini-!

I
Ne. Jūsų) 
neatima

Lietuvos "Atstovai1'Tarp* 
tautinėj Jaunimo 

Konferencijoj
i _ lintas į 4 skyrius.

į Nebuvo pamirštas nei 
!167 baltiečių likimas Šve
dijoje, nei desetkai tūks
tančių tremtinių vakarų 
.Vokietijoje.

Straipsnio gale autorius jos prašymas buvo at- 
: reikalaują aliantų kontro- mestas. Jis klausia, kaip 
lės Pabaltyje, laisvų rinki- galėtų atgauti pinigus, ku- 

’ ’" ' rie buvo jam išskaityti per
pasišalinimo ir 3 j0 tarnavimo laiką.

I

mų, raudonosios kariuo
menės ]_
Pabalčio respublikų į Uni-į 
ted Nations Organization 
pilnateisiais nariais neati
dėliotino priėmimo.

Human Events galima 
užsiprenumeruoti 1323 M 
Street, N. W., Washington 

išrinkti 5’ D y, 6 mėnesių prenu- 
merata kamuoja So.50.

slopina 
opozici

Iš USA gauna-į gos ministeris Dutra ir a-
sdiniai eina iš; viatorius Gomes yra griež- MdCArtnlir Smerkit) I8SS

Pažymėtinos Sukaktys 
1946 Metais

I

Atsakymas — Parašyki
te į Fiscal Officer, Army 
Service Forces, U. S. Army;

New York (LAIC) — 
“Pravda” praneša, kad į 
tarptautinę jaunimo kon
ferenciją Londone Lopatto 
vadovaujant buvę išvykę 
Janina Markevičiūtė, Uš- 
palis ir Dubenskis. Supran
tame, kad pasiųsti delega
tai buvo aprūpinti USSR 
užsieniniais pasais ir Lon
done kalbėjo sovietų jau
nimo vardu. Kaip žinome, 
tikras Lietuvos jaunimas 
slapstosi miškuose.

ti komunizmo priešai. Iš. 
komunistų pusės buvo da-; 
romą viskas, kad rinkimus: 
sutrukdyti. Perversmo me
tu kariuorfienės užėmė ko
munistų būstines, redakci- 
jas, kur rado ne tik gan- skleidžia 
stos kompromituojančios kre(Jituoti ( žeminti) vv.

iaos. bet ir sunkiu. I-■ • _• ,__ • • / ■ <

Dėl Jos Kaltinimu

Tokio, sausio 24 — Gen. 
MacArthur štabo . spokes- 
manas smerkia Rusijos 
Tass žinių agentūrą, kuri 

kad dis-
Šiemet sueina:

— 350 metų kai Karaliau
čiuje buvo išspausdinta 
viena iš pirmųjų lietuvis-• medžiagos, bet ir ginklų. I-;riausį komandierių ir pri-! 
kų knygų - M. Daukšos vyko visa eile areštų. Per-. verstj kad dar’t d^u. 
katekizmas. 'versmą pagreitinęs ir ko- , keiti^ dįbartinė.'
-150 metų nuo trečiojo i mumstų ruoštas generali-,?. ok^ ijingje etikoje'

Lietuvos padalinimo.
— 80 metų nuo spaudos 

uždraudimo Lietuvoje.
— 70 metų nuo mirties 

vysk. M. Valančiaus.
— 60 metų nuo mirties 

rašytojo P. Armino ir nuo 
gimimo V. Kudirkos.
— 30 metų kai mirė “Auš

ros” laikų rašytojas St. 
Dagilis.
— 20 metų kai buvo į- 

steigta Vilniui Vaduoti 
Sąjunga.
— 20 metų kai pradėjo 

veikti seserų pranciškiečių 
akademija Pittsburge.
— 20 metų kai mirė rašy

toja D. Didžiulienė.

;ms streikas, kurio tikslas • „„j“
« i • ir vadovybėje,buvo pakeisti rinkimų J J
tvarką, kad diktatorius 
Vargas liktų viršūnėje...

Paskutinėmis žiniomis, 
komunistai stengiasi suei-j 
ti koalicijon su stambiųjų 
žemdirbių partija ir bal-' 
suoti už jų kandidatą į pre-, 
zidentas, tačiau, ši kombi-į 
nacija didelės Įtakos netu
rėsianti — esą davinių 
spėti, kad rinkimus laimė
sią socialdemokratai 
tautinis demokratų 
vienijimas.

v •

I

i

i Skundas — silpnų 
nių ginklas.

į

ar 
susi-

žmo-

Nemoki Rusų Kalbos, 
Neįstosi Į Lietuvos 

Universitetų!
New York (LAIC) 

sovietų šaltinių paeinan
čiomis žiniomis net ir tu
rintieji brandos atestatus, 
privalo laikyti įstojamuo
sius egzaminus į Lietuvos 
universitetą. Egzaminuo
jami dalykai priklauso nuo 
pasirinktos specialybės, 
bet rusų kalbos patenkina
mas žinojimas privalomas 
visais atvejais.

THA'FS FOR ME!

•That’s ®ne of th« rea«on» l’m saving every drop of u«ed cooking fat,' 
•ays M ra. Harry Weir who ia dreaming of a home likę thia when her- 
huoband retume from overaeaa. Unleaa kiUhen fat eaivage continues 
to account for 10% of our produetion of inedible tallow and greaee, as 
< did dūrins war yeara, laundry aoap, packaged aoapa, floating soapa.

Jgu^buikUna tauriais vili be even more ųcąrce tbjy <re no*.

/ W:- w •
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DARBININKAS
(THE WORKER)

Publiihed erery Tuesday and Friday ezcept Holid&ys such ar 
Year. Good Friday, Memorial Day, Independence Dav 

Labor Day. Thanksgiving and Christmas
----------by-----------  

RA IMT JOBERMt LITHUANIAN R. C. ABSOCIATION OF LABOR
ORand M aocond-claae matter Sept. 12, 1915 at the post attlee at Boeto 

Kam. under the Act of March 3. 1870.
Ccceptance for mailina at epecial rate ot poetage provided for in Section 110-' > 

Act of October 8,1917. authorized an J ui y 12, 1918
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Jomeetic yearly----------------- $4-00
lomeetic once per week yearly $2.00 
forelgn yearly ____________ $5.00
•oretgn once per veek yearly $2.50

DARBININKAS
166 Weat Broadway, South Boston

Telephone SOUth Boston 2680

PRENUMERATOS KAINA
Amerikoje metame-------------- $40
Vieną kart aavaitSJe metame $20
Užsieny metame ----------------- $50
Užsieny 1 kart aa-t*J metame $20

Atlikime Savo Pareigą

— Užteks, sūneli, per
daug tave privarginau sa
vo pasakomis, — ir paė
musi glėbin paguldydavo 
lovelėn ir pabučiavusi pas Daug triukšmo, nerimo ir sarmatos sukėlė įvyku 

sios Amerikos armijos riaušės dėl tariamai nespar 
čios atitarnavusių karių demobilizacijos. Tą nejaukų 
reiškinį visi visaip aiškina. Anot kolumnisto Pearsono, 
Admirolas Leahy dar Prez. Rooseveltui pareiškęs, kad, 
karui pasibaigus, nebus įmanoma palikti svetimuose 
kraštuose du milijonu amerikiečių kariuomenės, nes 

j“boysai” su tuo nesutiks. Lygiai kaip futbolo rungty
nėse: žaidikai atliko savo darbą ir nori eit namo. Ame- 
rikiečių laisvės pojūtis nesiduoda varžomas kariška 
drausme ilgesniam laikui. Kai reikia kariauti, taip. Bet 

:---2 • eįtį policijos pareigas ir dar svetimoj šaly, tai jau ne.

Bolševikų spauda prasitarė, kad kovo mėnesy Lie
tuva bus formaliai atiduota Sovietams. Ta žinia vargu 
iš piršto išlaužta. Amerikos bolševikai nieko savaran
kiškai nerašo, ypač tokiais svarbiais klausimais; vis
kas daroma Maskvos įsakymais ir nurodymais. Tad ir 
gandas apie Lietuvos išdavimą gali pasitikrinti. Čia 
supuola keletas aplinkybių. Visų pirma, Maskva pla
nuoja pravesti Lietuvoj rinkimus vasario mėnesy. Su
prantama, rinkimai bus tokie pat kaip 1940 m., vadi
nasi, tik apgaulinga komedija, gal su viena kita įvai
renybe, bet esmėje tas pats tipingas bolševikų pasity
čiojimas. Kandidatai vien komunistai, balsuoti visi 
gyventojai priversti; gal prisidės keliolika tūkstančių 
daugiau atkraustytų iš Rusijos kacapų (jie keičia sa
vo pavardęs lietuviškomis); kas nebalsuos, negaus 
maisto kortelės, t. y. turės badu mirti. Balsavimas bus 
“visatinis ir vienbalsis”, jo rezultatai jau dabar Mas
kvoj užregistruoti. Bus pažymėta, kiek nuošimčių bal
savo — ne visur vienodai: vienam apskrity 99.09 nuoš., 
kitame 98.03, trečiame 97.05 ir tt. Skaičius 100 nuoš. girdau Tėvynės balsą. Pa- praeities mitologijoj" gir- 
bus vengta, nes bolševikai suprato, kad visas pasaulis žinau kitados ji po šiaudi- dėdavau persekiojamo Vy- 
juokiasi iš jų “vienbalsių ir šimtprocentinių rinkimų”, niu tėviškės stogu, virpėjo tuolio raudą, matydavau 
Toks vaikiškas pasigyrimas jau išeina iš mados. Be jis širdies stygose besė- Zubrio mergelės ašaras pa
to, Maskvoj jau įsakyta išrinktajam po balsavimų dint mokyklos suole, prisi- tekusios kryžiuočių ne
rimui” nužemintai prašytis į Sovietų Rusijos Sąjun- klausiau jo melodijų skam- laisvėn, o ankstų pavasa-

* rėlį pravirkdavau kartu su 
Birutės kalne girdėjau gę- Gegute kare žuvusio bro- _a. j , __ ieiio.

Kai kada ir liūdnos būda
vo Motutės pasakos. Ji pa-

O LIETUVI, argi tu nejausi, kad mus slegia likimo 
našta? Ar ne tavo Lietuva brangiausia šiandie tyso, 
žemėn parblokšta?...

APSIREIŠKIMAS
(Novelė) i tis apie didžiųjų kunigaik- 

iščių žygius ir jų laimėji- 
Tamsią nemigo naktį iš- mus. Pasinėręs žavingojoj

“i

gą. žodžiu, 1940 metų bezdžionkavimas įvyks 99.05 bančiuose miškuose, — o 
nuošimčiais.

Kas gali padaryti štai kokią pastabą: jei Rusija 
organizuoja naujus rinkimus, tai tuo pačiu pripažįsta, vogtos nedoro meilužio šir- 
kad 1940 m. rinkimai nebuvo legališki. Atsakymas 
toks, kad Rusija juos skaitė ir tebeskaito legališkais, 
bet Amerikos Valstybės Departamentas “turėjo ne
laimės” prasitarti ir užrekorduoti, kad Amerika tų nc)S klausantis 
rinkimų niekad nepripažįs. Susidarė kebli padėtis, iš . Tėvynės žavingų praeities jų metų vergovės dienas, 
kurios reikia gi kaip nors išbristi. Tad naujieji De- (pasakų ir didžių ateities Muravjovo iškartus lais- 
partamento vairuotojai “pareikalavo”, kad Sovietai planų. j vės kovotojus ir kartu su
padarytų kitus rinkimus, kad ir per plauką, bet vis dėl-j Šaltą žiemos vakarą pri- manimi svajonių sparnais

stančių aistrų ūžesį dėl iš-

dies.
(J Laimingos tai buvo die- šakodavo ir apie sunkius 

klausantis Motinos laikus: lenkų unijas, 123- bučiuoti grįžtantį

kutinį kartą leido keliauti 
tikrojon sapnų karalystėn.

Motinos meilės glėbyje 
išaugau į tvirtą vyrą ir 
stebėdamas laiko reiški
nius tikėjau gražia Tėvy
nės ateitimi.

Iš tikro dvasinis ir kul
tūrinis gyvenimas 
virė. Miestuose ir kaimuo
se viens po kito dygo mok- Rooseveltas nemanęs, kad taip būtų, bet dabar kaip 
slo židiniai, kuriuose bren- tiktai tas ir įvyko.
do tautos ateitis. Poetai į Taip, tai taip. Be> čia yra ir įtartinų reiškinių, 
atrado paslėptąją lyrą ir “Vaikai” nori namo — kas to nesupranta? Tačiau jie 
savo veikalais užpildė kny- ne aui. jįe žino, kad demobilizacija eina sparčiau kaip 
gynų ir bibliotekų lenty- manyta, kad visus vienu kartu pargabenti negalima, 
nas. Žaliąsias kalvas puo- jie tain pat mato, kad užkariautuose kraštuose stovi 
šė Dievo namai, kur žmo- ko didžiausia netvarka, kurią bolševikai nori išnaudo- 
nių sielos jungėsi su Dievu ti savo tikslams, t. y. visai pavergti tas nelaimingas 
r jų maldos pramušdavo tautas, už kurių laisvę mūsų “vaikai” tiek galvų yra 

dangų. Visa šalis buvo pa- paguldę. Neapgynę iškovotos laisvės, kokias akis jie 
sipuošusi paslaptingais ši- namie parodys? Pagaliau, reikia gi tų nelaimingų žmo- 
lais, derlingomis dirvomis nių turtas ir gyvybė apginti. Mūsų “vaikai” vis gi 
ir margažiedžių gėlių vai- džentelmonai. Jie moka reikiant pasišvęsti. Namo ilgu, 
nikais išpintomis lanko- tai ilgu, bet čia siūlosi doro žmogaus pareiga. Jie gali 
mis. Žaliajam kaime, sa- sunekantrauti, pamurmėti, bet iš kur tos skandalingos 
manotoj gričiutėj, išaugę ir aiškiai suorganizuotos riaušės? Nėra nė mažiausios 
sūnūs ir dukros puošėsi rū- abejonės, kad viskas buvo sukurstyta. Ir karo vadovy- 
tomis ir sutartinai giedojo ’ 
“Lietuva Tėvynė mūsų”.

Pamilau savo Tėvynę ir 
ant amžinosios meilės au
kuro dėl jų paaukavau gy
venimo auką. Didžiam a- 
teities darbui ruošiausi 
svetimoj šalyj, bet širdyje 
nešiojausi Motinos meilę ir 
žavių pasakų prisimini
mus.

Motinos atvaizdas stove- .. , . . • T •io mano dvasins akvse Tis armiJ0S vadovybe pajuto pavojų. Ir pirštu priešą parojo mano avasios asyse. jis VQ„Vo -aTY1 _ trankia aferai’ K
buvo neapsakomai gražus.
Ji buvo linksma. Puikią, 
galvą puošė trispalvis kas
pinas. Jos melsvos akys vi
liojo prie savęs visus, o

bė tai ištardė. Ir nurodė kaltininką — komunistus. To- 
variščiai supranta, ir Maskva taip įsakė, kad Alijantų 
armijos turi būti ištrauktos, kad Rusija, lyg gaidys 
ant mėšlyno, pasiliktų viena sau šeimininkauti.

Bolševikų taktika nesikeičia. Kaip tai panašu į 
1917 m. revoliuciją! Nuvertus carą, tuč tuojau susida
rė darbininkų ir kareivių taryba (soviet rabočich ir 
soldatskich deputatov), kuri pažingsniui pasigriebė 
valdžią, t. y. įsodino — į sostą komunistus. Tas pat mė
ginama ir Amerikoj pravesti. Į darbininkus jau gero
kai įsivėlė: mažupia didžiumą valdo. Čia jau darbas be
veik atliktas. Dabar reikia armija sudemoralizuoti. Bet

dė, ir ranką jam ant peties uždėjo — traukis atgal! K.

skausmui.
Pažvelgiau į ją ir išsi

gandęs pašokau. Ji buvo 
sutrypta purve. Jos galvos

.siglaudęs prie josios krū- skrisdama rinkti nepalai- 
tinės išgirsdavau sentėvių dotų ištikimųjų sūnų kau- 
kapų garsus, pamatyda- lėlių šaltose Sibiro stepėse, 
vau tvirtas aukštais kuo- Tada pabusdavau iš sal- 
Irais į dangų kylančias pi- džios svajonių karalystės 
lis ir nekaltų mergelių sapnų, pajusdavau širdyje 

j kurstomą šventojo židinio kartumą, bet skausmo 
-----Dažnai virpėdavo iš priežasties dar nesuvo-

to skirtingesnius nuo anųjų. Sovietai, žinoma, su tuo 
sutiko, Ir — visi trys didžiūnai patenkinti. Vienas — 
kad turės ką pakankinti ir numarinti, kiti du — kad, 
likvidavus Pabaltės klausimą, visuose frontuose, bus 
ramu... Kai dėl šešių milijonų kankinių, tai tokiems di
džiūnams tik “minorite negligeable” — mažuma, su 
kuria nesiskaitoma...

Sakysite, kad tai perskaudūs žodžiai, o 6 milijo-^ugnį. f 
nams kankinių nieko neskauda? Ar jiems malonu, kad džiaugsmo širdis klausan-’kiau. 
yra parduoti už — vodkos kaušą ?-----------------------------------------

Tad, broliai lietuviai, nesiduokime užčiūčiuojami. Sakys: įvykęs faktas, nieko nepadarysi. O gal jau nė 
“Paleiskime balsą, kaip žaibą griausmingą”, kol Lie- dabar nieko negelbės? Jei negelbės, tai ne mūsų atsa- 
tuva dar formaliai neišduota. Paskui jau bus pervėlu.lkomybė. Bent žinosim atlikę savo pareigą. K.

Jonas K mitas.

VYTIS ir ERELIS
APYSAKA

XX.

Kapitonas von der Goltz
— Už ką jūs skriaudžiate šį vaiką? Jis did

vyriškai gina tėvo vežimą nuo užpuolikų ir 
vagišių, o jūs kaip vilkai jį ujate. Gėda!

Griežtas pono tonas ir energinga jo elgse
na padarė smarkaus įspūdžio. Visi bailiai pa
sitraukė šalin. Miestelėnas mėgino dar per
tarti, bet ponas aštriai jį subarė:
— Nutilk, tamsta, aš viską mačiau!

Miestelėnas suglaudė ausis ir nėrė į minią. 
Tada ponas liepė policininkams mane paleisti.
— Jūs verčiau areštuokit tą išdykėlį vaikė

zą, kurs vagišiavo nuo vežimo ir dar koliojo 
savininką. Aš viską mačiau, nes jau bus pus
valandis, kai daboju šitą sceną. Tas išdykėlis 
gerai gavo per nosį, bet jam dar to maža. Toki 
valkatos ir žulikai reikia bausti be pasigailė
jimo. Kur jis dabar?

Ir ponas dairėsi aplinkui, matyti, tikrai 
pasiryžęs suimti mano užpuoliką ir atiduoti 
ji policijai. Bet tas, suvuodęs kuo čia kvepia, 
jau dūmė šalin kiek kojos neša. Ponas nusi
šypsojo.
— Matote, kur tikras kaltininkas, — kreipė

si jis į policininkus. — Pats jaučiasi blogai

padaręs ir bėga kur akys neša. Jo pabėgimas 
išaiškina visą dalyką. Taigi, paleiskite šį vai
kutį. Aš jį čia padabosiu, kol sugrįš tėvas, 
kurs, matyt, kur užtruko.

Policininkams daugiau nieko nebeliko, 
kaip paklausyti mano užtarėjo. Jie taip ir pa
darė ir nuėjo sau. Pasilikova du vienu. Ponas 
maloniai mane paglostė.
— Nebijok, vaikeli, aš tave apginsiu. Ma

čiau, kad tu ištikimas ir drąsus tėvo turto 
globotojas. Tu man patinki. Ar norėtum pas 
mane gyventi ? Aš leisčiau tave į mokslą. Kaip 
tau tai patinka?

Į mokslą! Ta žinia tiesiog džiaugsmu mane 
supurtė, bet ką pasakys mano tėvas? Tą min
tį Vaišmantas, tur būt, išskaitė iš mano akių, 
nes tuojau linksmai man tarė:
— Na, tai viskas gerai. Matau, kad mokytis 

nori, o dėl tėvo nebijok. Jis tave leis. Viena 
burna bus jam mažiau maitinti.

Kaip jis puikiai atspėjo mano mintis ir ma
no tėvo būdą! Bet štai atėjo ir tėvas, gerokai 
jau pasivaišinęs. Ponas Vaišmantas jam vis
ką atpasakojo. Sunku buvo atspėti, kaip tėvas 
širdyje priėmė tą mano “didvyrišką” poelgį, 
kurį, anot Vaišmanto, aš parodęs, beginda
mas jo turtą. Nors įkaušęs, jis pono akyse 
mokėjo tramdyti tikruosius savo jausmus. 
Ponui Vaišmantui paklausus, ar leistų mane 
pas jį apsigyventi, tėvas jau neišlaikė abeju- 
tiškumo rolės ir didžiausiu džiaugsmu priė
mė tą pasiūlymą. Aš taip pat nudžiugau ir 
Vaišmantas plačiai nusišypsojo, žodžiu, visi 
buvome patenkinti.

Taip ir apsigyvenau Vaišmanto dvare. Jis

šieš tiek nusiramino ir ta
rė:
— Mano mielas sūnau, tu 

dar nežinai..., bet negalėjo 
; skausmo 

kamuolys atsistojo gerk-
praskeistos lūpos žydėjo nefeepUOšė trispalvis lais-baigti sakinio; 
rožėmis belaukdamos is- i,™;™.

iš toli- vės kaspinas, akys išgęsę, 
veidas sukruvintas, tau-'Įėję.

• Paėmęs už rankų prisi
traukiau arčiau prie savęs 
ir pasisodinęs ant lovos 
krašto paklausiau:
— Motute ko aš nežinau? 
Negreit ji galėjo atsaky

ti į mano klausimą, nes a- 
šarų banga užliejo veidą ir 
jų sulaikyti nebeįstengė.
— Tu nežinai, kad tavo 

broliai, sesutės verkia. Jie 
išblaškyti. Daugelis jų 
jau... — ir vėl negalėjo 
baigti sakinio.
— Kas su jais atsitiko ?— 

Tęsinys 5-tame pusi.

mos šalies keliauninką sū- tiški drabužiai nuplėšti, _Į 
nl2.‘ .... ... o ant palinkusio stuomens'

Tiesa jos Širdies zaizda ^„^3 raudonas begė- 
negijo; slapią spalių de- diško išdavimo skarmalas. 
vmtosios dienos rytmetį 
pravirkdavo kartu su savo 
vaikais, bet šiaip buvo 
linksma ir laiminga. i

Bet šiąnakt išgirdęs jos 
balsą vos bepažinau; 
buvo liūdnas, užkimęs.
— Sūnau, sūneli, tu 

miegi ?..
Ji stovėjo prie mano lo- le kaip tave glaudžiau prie 

vos. Jos balsas graudingai savo motiniškos krūtinės, 
virpėjo, tarsi trūktų aša-' Tai tarusi pravirko, bet 
rų išverkti bekraščiam paglosčiusi mano veidą

o ant palinkusio stuomens

jis

— Motute, kas atsitiko?! 
Kas tave taip nuskriaudė ?l 
— paklausiau gailesčio ir 
baimės priblokštas.
— Sūneli, mano priešai ir. 

su jais susidėję sūnūs iri
ne- dukros, kuriuos pagim- 

idžiau, auklėjau ir su mei-

man buvo geresnis už tikrąjį tėvą, ne už ma
no žiaurųjį, bet už bet kokį tėvą. Tačiau neil
gai ten buvau, nes mane tuoj leido mokytis. 
Už poros metų jau buvau gimnazistu ir jau
čiausi laimingiausias visame pasauly. Moks
las man sekėsi ir už poelgį gaudavau aukš
čiausius požymius, nes iš tiesų buvau ramus, 
darbštus ir niekam į kelią nepareinąs. Tačiau 
išbūti geram ne taip jau lengva, jei kiti tave 
erzina, engia ir niekina. Gi tokių atsiranda 
visose mokslo įstaigose, atsirado ir mūsų 
gimnazijoje.
— Ar jie buvo lietuviai? — pasiteiravo An

drius.
— Ne, — atsakė von der Goltz, — su lietu

viais gerai sugyvenau.
— Tai gal žydai?
— Ne. Mūsų laikais žydai buvo prislėgti kaip 

ir mes. Ir rusai buvo neblogi. Tiesa, jų buvo 
mažai. Jie, nors valdžios globojami, jautėsi 
lyg ir svečiai, neišdrįsta sū lietuviais santy
kiauti. Bet su jais arčiau susipažinus, galima 
buvo gerai sugyventi. Jie ne išdidūs, išskyrus 
gal vieną-kitą kvailesnį, kokio valdininko ar 
inspektoriaus sūnų, šiaip jau rusai sugyve
nami. Aršiausi tai buvo lenkai. Pas juos ir 
nesvietiškas išdidumas, ir nesutramdoma pa
nieka lietuviams. Nepraeis pro šalį nepavai
šinę mus chamais, mužikais, piemenimis ir 
tam panašiais epitetais. Nežinau, kodėl jie 
daugiausia kibdavo į mane, ramiausią ir ne
drąsiausią visoj klasėj. Gal dėlto, kad jų 
vengdavau ir bijodavau, o gal ir dėlto, kad 
geriau už juos visus mokiausi. Kenčiau per 
keturis ilgus metus. Tačiau penktoj klasėj

jau pradėjo manyje pasireikšti sąvoka — vy
riška, ar tautinė, nežinau. Gal viena ir kita. 
Buvau jau tada paūgėjęs 17 metų vyrukas, — 
mat, kiek vėlokai buvau pradėjęs mokytis; 
na, ir staiga pasijutau susipratusiu lietuviu. 
Toji sąvoka pasireiškė manyje gan netikėtai, 
tarsi iš karto subrendau. Pradėjau lenku- 
čiams atsikirsti, ir tai gan smarkiai.

Vieną kartą, pasklydus gandui, kad aš jau 
nesiduodu užgauliojamas, priėjo prie manęs 
lenkų gaujos vadas, akyplėša Kurakovskis. 
Su juo buvo 5-6 jo būrio draugai. Lietuvių 
mokinių arti nesimatė. Momentas buvo pato
gus. Ilgai su pikta panieka Kurakovskis žiū
rėjo man į akis ir pagaliau tarė:
— Nusiimk, mužike, kepurę!

Manyje taip virte ir užvirė, bet visa galia 
susilaikiau ir šaltai, su tokia pat panieka at
šoviau :

— Aš galiu būti ir mužikas, bet šlapiai vištai 
nenusilenksiu.

Vienas kitas io draugas sukiksėio. Tiesiog 
negalėjo susilaikyti, nes mano atsakymas bu
vo labai taikus. Kurakovskis paraudo kaip 
vėžys ir čia jau pabalo kaip drobė. Vos su
prantamu iš pagiežos balsu jis sušniokštė 
pro dantis:

— Ką pasakei, chame? Atšauk, nes —
Užteko jau man tų “chamų”. Prisiklausiau 

jų per keturis metus. Šis kartas nemeluos — 
ir, ilgai nelaukdamas, sugrūdau savo kumš
čių i lenko panosę. Susikruvinau krumplius, 
bet išgrūdau jam tris dantis. Kurakovskis 
taip ir susmuko ant žemės.

(Bus daugiau)
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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:
Kun. K. Vasys, Worcester, Mass........................
Petronėlė Pileckienė. Brockton. Mass.
A. Bakutis, Brockton, Mass.................................
Mrs. A. Budris. Oakville, Conn...........................
V. Galubickas. No. Chelmsford, Mass.............
B. Knasas, Quincy, Mass.......................................
J. Vitkunas. Phila., Pa.............................................
Z. Juknis, Ontonogon, Mich. ............................
V. Kantautienė, So. Boston, Mass........................
O. Valienė, So. Boston. Mass. ..?...........................
Elžb. Nanartavičienė. South Boston. Mass........
Agota Kalinauskaitė, So. Boston, Mass............
Mrs. F. Marcin. Pittsburgh. Pa............................
Mrs. M. Brazonis. Waterbury. Conn....................
Elžb. Januškienė, Wilkes - Barre, Pa.................
J. Kašėta. New Haven, Conn.................................
K. Pranulis, Waterbury, Conn.............................
A. Bikulcius, Levviston, Me...................................
F. Dubauskas. Montreal. Canada ......................
J. Grigas, Stoughton. Mass...................................
Pr. Guobis. Amsterdam. N. Y...............................
P. Butvidas, Nutley, N. J.....................................
Julius Baronas, Brockton, Mass.........................
Chas. Grigas, Brockton. Mass.............................
P. Balsevičienė, Brockton, Mass. ......................
Peter Danila. Brockton, Mass...............................
J. Yezukevicz, Brockton. Mass. ..........................
J. Kilkus, Brockton, Mass.....................................
Julia Barusienė, Brockton. Mass.........................
Julia Yakavonis. Brockton. Mass.......................
S. Maciuskas, Brockton, Mass.............................
L. Rudokas. Brockton. Mass.................................
Ona Kulisauskienė, Brockton, Mass....................
Kaz. Moteikaitis. Brockton, Mass.......................
A. Yermalavicz. Brockton, Mass. ......................
M. Bartkevičienė. Brockton. Mass.......................
Antanina Yarušienė, Dorchester, Mass............
Elžbieta Januškienė, tvilkęs - Barre. Pa............
Julius Kašėta. New Haven, Conn........................
K. Pranulis, VVaterbury, Conn.............................
A. Bikulcius. Lewiston, Maine ......................
F. Dubauskas. Montreal, Canada ......................
Jonas Grigas. Stoughton, Mass...........................
Ursula Libilris. Amsterdam, N. Y.......................
Mrs. Jack Kertenis. Scitico, Conn. ..................
Mr. Gricius, Philadelphia. Pa................................
Mr. and Mrs. John Garbinis, Wakefield, Mass. 
Wm. Stanulons. Newton Falls, Ohio.................
Mary Dudutis, Elizabeth. N. J. 
Agnės Yonkus, Detroit, Mich. ..
A. Gilius Clifton, N. J.................
Mrs. Rozalia Zarevičienė, East Vandergrift, Pa. 
Joseph Gayauskas, Scranton, Pa.............
Antanina Kazulionienė, Elizabeth, N. J.
B. Martunas, Terryville, Conn.................
K. Mickevičius. Terryville, Conn. ..........
Susan Witunskas, Grand Rapids, Mich. 
Mrs. J. Poshka, E. Pennsauken, N. J. 
V. Norkūnas, New Haven, Conn. 
Louis Drusinskas, Brockton, Mass. 
S. Razakevičius, Providence, R. I.....
Anna Kovas, Rochester, N. Y..........
Anna Yuska, Wilkes - Barre, Pa. 
Jonas Waitkus, Philadelphia, Pa. 
Elzbieta Sakalauskas, W. Hanover. Mass.
L. Antanavičienė, So. Boston, Mass.
Petrus Kiburis. Dorchester, Mass. ... 
Julia Cibauskas, Chicago, III. __
M. Gumauskas, Lawrence, Mass.
Antanas Čižauskas. Sheboygan .....
Mrs. M. Cunis, So. Boston, Mass. ... 
Re v. Arvidas, Schenectady, N. Y.
M. Gudelauckas. Granby, Conn.
A. Stankier.uė, Montreal, Canada 
Rev. P. Sabulis, Hartford, Conn.
N. & J. & A. Skrebės, Binghamton. N. Y.

DARBININKAS
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1.00'
1.00 A oeuremu, uavvienve, ......
1.00 p Skirmont, Dundalk, Md..............
i-OO’J. Skliutas, Nashua, N. H..........................
1-00 Mr. & Mrs. B. Valeika, Cambridge, Mass. 
1.00! j. Dalelis, Norwood, Mass..........................
1.09.Grasė Martinkienė, So. Boston, Mass. ....
1.00 Povilas Bushman, Dorchester,, Mass. .... 

Mrs. E. Savickas, Elizabeth, N. J.............
S. Kalvaitis, Kearny, N. J. .......................

Argentinos kandidatas į šalies prezidentus, Col. Juan Peron (dešinėj), 
linksniai atsidėkoja savo rėmėjams, kai laike rinkiminės kelionės jis Bue
nos Aires? pasakė karštą kalbą.

(Tęsinys)

GLEBAVIČIUS. Aleksas, sū
nus Jono, kilęs 
nevėžio apskr., 
nėr. Mass.

iš Istricos. Pa
gyvenęs Gard-

Leonas, sūnusGLIOŽERIS,
Antano, kilęs iš Dupuičių km..
Kretingos v., ir gyvenęs Čika-i 
goję-

GOSNEFSKAS ar Gosnetvski, Į
Boleslovas.

GOŠTAUTAS. Kazimieras. i
GRAŽIAI. Antanas ir Jadvy-Į

ga. gyvenęs Grand St.. Jersey:
City. I

GRAŽIENĖ - Augustinaitė. ]
Rozalija, duktė Juozo, kilusi iš; kilusi iš Viekšnių ir gyvenusi 
Anykščių v.. Utenos apskr.

GRICIUS, Jonas, sūnus Juo-

!

Atidėtas Susirinkimas
Altoriaus ir Rožančiaus drau

gijos metinis pasisvečiavimo 
parengimas atidėtas kitam mė
nesiui, kada galės jame daly
vauti pats klebonas kun.. L. 
Mendelis. Ši veiklioji draugija 
daug prisideda prie parapijinio 
veikimo.

Klebonas Išvykęs sveiksianti. Aldona yra duktė
Gydytojų aštriai įsakomas veikliojo parapijono Jono Jon- 

kun. Dr. L. Mendelis turėjo kai- čiaus. Linkime ligonei greičiau- 
kuriam laikui išvykti pasilsėti, šiai pasveikti. 
Pažymėtina, kad visą karo lai-1 
ką parapijos kunigams, ypač 
kunigui klebonui buvo sunku 
pasitraukti iš savo pareigų pa
silsėti. Bet ateina laikas, kada 

Į žmogiškos jėgos tik tiek gali 
i panešti. Nors ir parapijos įvai- 
j rūs reikalai neleido, bet gydyto
jų įsakomas kun. Mendelis iš- 

! vyko sveikatą pataisyti ir šiek 
tiek pasilsėti.

Savo laiškais sveikina savo 
uoliuosius parapijiečius ir kuni- člos vieningumo Oktavos pa- 
gus. Parapijos darbe šiuo laiku maldos, kurios baigsis sausio

Vieningumo Oktava
Sausio 18 d., prasidėjo Bažny-

no, kilęs iš Subačiaus v., Pane
vėžio ap., gyvenęs Kanadoje.

Į GURKLYTĖ, Zosė, duktė Ka
zio, kilusi nuo Subačiaus, Pane
vėžio apskr., gyvenusi New 
York N Y.'TTbI..L> - - sus‘ UdIue S1UU maldos, kurios baigsis sausio

GUDAUSKAS Mateusas, su-;padeda Tėvas Marijonas kun. 25 d. Pamaldoms vadovauja ir 
nūs Mateuso. kilęs iš Gruzdžių ■ ■ — - - ----- •
v., Šiaulių a.

HUBERIENĖ . Jonaitytė,
Stasė arba Huber, Stella, kilusi 
iš Vaigailių km., Lygumų v.

INDRULIENĖ . Taunytė, Jo-

Lietuvos Generalinio Konsulato
New Yorke Paieškomi Asmenys

i

zo. kilęs iš Alsėdžių v., gyvenęs 
South Halsted St., Chicago, III.

GRIGAITIENĖ - Zurlytė, O-
na.

GRIGALIŪNAI. Leonas ir A- 
lek., kilę iš Gugpėdžių km., Pa
švitinio v., Šiaulių a.

GRIGALIŪNAS. Pranas, sū-j
nūs Povilo, kilęs iš Keginių-Ku- vana, duktė Juozo, kilusi iš Žei 
piškio. gyvenęs New Yorke.

GRIMALAUSKAS, Juozas, 
kilęs iš Alksnėnų, gyvenęs New- 
ark. N. J.

GUDAITIS, Jonas, kilęs iš Ši
lininkų km., Kidulių v., šakių 
apkr.

GUMAUSKIENĖ. Kazimiera.

Antanas Mažukna, MIC., 
prieš Kalėdas vedė sėkmingas 

i Rekolekcijas.
Linkime klebonui kuoveikiau- 

siai sugrįžti, pasilsėjus.

Kaskas Koncertas 
Pasisekė

Sausio 20 d., Lietuvių Audi
torijoje įvyko įžymiosios Onos 
Kaskas koncertas. Koncertas 
visapusiškai pasisekė. Reikia 

“Dainos” chorą ir 
visus, kurie prisidėjo prie šio 
koncerto gražaus pasisekimo.

Pažymėtina, kad lietuviai

kuris pamokslus sako kun. S. Ma- 
thews, S.S.J. Vieningumo Okta
vos pamaldų tikslas yra pasi
melsti, kad atšalusieji katalikai 
grįžtų prie tikrojo tikėjimo ir, 
kad visų žmonių tarpe būtų 
viena avydė ir vienas Ganyto
jas.

Šv. Vardo šventė
Šioj parapijoj gyvuoja labai 

veikli Šv. Vardo Draugija, ku
riai gyvai vadovauja dvasios 
vadas kun. A. Dubinskas ir pir
mininkas Valerijonas Strazdau- 
skas. Draugija kiekvieną mėne- 

gausiai pripildė didžiąją salę ir sj “įn corpore” eina prie šv. Ko- 
labai gražiai įvertino mūsų tau- munijos. Šį mėnesį matėsi nau- 
tienės muzikalinius gabumus, jų veidų. Iš garbingos kariuo- 
Artistės programa pasižymėjo menėje tarnystės grįžo Dr. Jo- 
gražiomis lietuviškomis daino- nas Urlakis ir Dr. Krysostomas 
mis. Nevienas ašarą braukė, kai Mendelis. Taipgi prie draugijos 
salėje skambėjo lietuviškųjų prisirašė profesijonalas advoka- 
dainų aidai. tas Tarnas Grajauskas. Kiekvie-

; Gaila, kad artiste turėjo tuo- ną mėnesį pastebiama, kad dau- 
■ jau išvažiuoti ir rengėjai nega- gelis senųjų narių grįžta ir vėl 
I Įėjo jai suruošti pagerbtuvių. stoja draugijos narių tarpan.

I Rochester, N. Y.
GURKLYS, Povilas, sūnus Jo-.

Amelia Shidlauskienė, Elizabeth. N. J. 
Anna Balsis, Forest Hills, L. I., N. Y.
A. Cheralis. Paterson, N. J...................
Mrs. P. Naujokaitis, Norwood, Mass. 
Mrs. A. Sedreiko, Lawrence, Mass. ...

i
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Buvęs Japonijos komandų rius Philippinunse 
Lt. Gen. Masaharu Homma (dešinėj). ’niris turi 
sėst karo kriminalistų kėdėj, kalbasi sv savo gy
nėju apie teismo eigą. Paprastai sulig teismo į- 
statymų gynėjai yra skiriami ir šiuo kartu gins 
nusikaltusi japoną amerikietis gynėjas.

Tautvidienė, Detroit, Mich...............................
P. Povilaitis, Waterbury, Conn............................
M. Levickienė, Rochester, N. Y..............................
Mrs. G. Wensky, Minersville, Pa..........................
Mrs. A. Bartinickas, St. Louis, Mo. ...................
Frances Yasas. Norristotvn, Pa...........................
Paul Bartulis. Suffield, Conn...............................
Mrs. Charles Vaicekauskas ................................
Paul Kapchus, Cambridge, Mass..........................
Šv. Kazimiero Seserys...........................................
Ursula Bunis, Elizabeth, N. J. ...........................
L. Gedrim. E. Pepperell, Mass...............................
Mrs. K. Tumonis, Albany, N. Y..............................
M. Karvelis, Omaha, Neb.......................................
Mrs. P. Minkus, Westfield, Mass..........................
Leonas Stoškus, Brighton, Mass..........................
John Lutwinas, Broad Brook, Conn. ................
Kaz. Klebauskas, Athol, Mass. ...........................
Mrs. A. Tamošaitis, S. Manchester, Conn..........
Mrs. A. Barciauskas, Baltimore, Md. ...............
James Ignotas, Waterbury, Conn........................
Ona Unguraitė, Phila., Pa......................................
Kaz. Čirbulėnas, Brockton, Mass..........................
M. Milauskas, Brockton, Mass..............................
Joe Šarkis, Brockton, Mass..................................
L. Semeta. Brockton, Mass..................................
M. Pranckienė. Brockton, Mass. .......................
Ona Razumas, Brockton, Mass.............................
B. Dambrauskas, Brockton, Mass. ............
J. Kvaraciejienė, Brockton, Mass. .....................
S. Kašėta, Brockton, Mass....................................
K. Vasiliauskas, Dorchester, Mass. ...................
A. Leonienė, Brockton, Mass................... '..
A. Alukonis, Providence,’ R. I..............................
P. Yeramavicz, Brockton, Mass. .......................
Anna Skunda, Toledo, Ohio ............................

; Juozas Anusauckas, Bridgeport, Conn...............
J. Kniciunas, Millinocket, Me...............................

,<Mrs. J. Selokas, Bristol, Conn. 
;Mrs. A. Adomaitis, VVorcester, Mass..................
Mrs. Mary Patrick, Taunton, Mass....................
Mrs. A. Kudarauskienė. East Haven, Conn......

j S. Babravičius, Norwood, Mass. .....................
jEleanor Roman, So. Boston, Mass. ............
j A. Venskus, Elizabeth, N. J.................................

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

“Darbininko” Administracija

mių, Šiaulių apskr.
INDRULIENĖ ir jos dukra 

Julija, kilusi iš Linkuvos v., 
Šiaulių a., gyvenusi Philadel
phia, Pa.

IVANAUSKAI ar Ivanowski, pasveikinti
Boleslovas, Juozas, ir trečio; 
vardas nežinomas, broliai To- 
mos Ivanausko, kilę iš Utenos 
apskr.

JAKULIS, Juozas, kilęs iš 
iKazylių km.. Kriukių km., gy-

1.00 venęs Kanadoje.
1.00 JANKAIČIUS, Juozas, kilęs 
1.00 iš Alksnėnų, gyvenęs Newark, 
1.00 N. J.
1.00; JANEŠAS, kilęs iš Telšių v.,
1.00 • ir apskr.. gyvenęs Čikagoje.
1.00: JANULAITIS, Pranas, gyve-
1.00 nęs Detroit, Mich. . , _ „
1.00; JANULIS, Tomas, sūnus Ma-jnes tuomet visiems būtų buvę Pažymėtina, kad netik šioji 
1.00 to, kilęs iš Laibalių km.. Veise- į progos arčiau susipažinti su. šia draugija, bet visos bažnytinės

• draugijos turi pasiskyrusios
Baltimorės lietuviai pilnai j- mėnesio sekmadienius kada ei- 

duktė, vertina šios garsios artistės pa- na bendrai prie šv. Komunijos. 
1.00 j Leono, gimusi Amerikoje, gy-Į sišventimą ir nuoširdžiausiai Ypač dabar visi atjaučia būti- 
l.OOjvenusi Boston, Mass. j dėkoja už suteiktą progą pasi- .numą pilnai Dievui atsidėkoti,

'džiaugdamiesi pergalės laime ir 
prašoma, kad Dievas padėtų

■ Alfon- mūsU kraštui šių dienų sunke- 
! nybėse, kurios nuolat seka karą, 
į Koresp.

1.00 jų v., Seinų a., gyvenęs Čikago- Į kilnia asmenybe.
1.00 je.
1.00 j JANUŠAITĖ, Stasė.

1.00 jvenusi Boston, Mass. p’—
. 1.00; JANUŠAUSKAI, Juozas, Ka-'klausyti gražiųjų dainų, 
į.oo; zys, Petronėlė, kilę iš Graužų
1.00 km., Viduklės v., Raseinių ap..j
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1.00
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remė-

gyvenę Čikagoje."
JANUŠAUSKAS. Leonas, sū

nus Felikso, kilęs iš Skėrių km.. 
Židikų v., gyvenęs Boston, 
Mass.

JARGENCAS, Juozas, kilęs iš 
Vangų km., Kauno apskr.

JASILIONIS, Stasys, sūnus 
Igno, kilęs iš Pušaloto v., gy
venęs Čikagoje.

JEČIUS. Povilas, sūnus Pra
no, kilęs iš Kupiškio, 
Čikagoje.

JENČIUS. Juozas, 
Plokščių v., šakių a.. 
New Yorke.

JEŠMANTAS, Jurgis, kilęs iš 
Šilasodžių km.. Gražiškių v., 
Vilkaviškio a.

JOGŠYS ar Jogschies. Frikas. 
JONUŠAS. Leonas, kilęs iš 

Skėrių km., Židikų v., ir gyve
nęs Boston, Mass.

JUODELIS, Antanas, sūnus 
•Adomo, kilęs iš Anykščių v., 
gyvenęs Čikagoje.

JUONYTĖ. Marcelė, duktė 
Maižiešiaus, kilusi iš Daugų v.. 
Alytaus a., gyvenusi Boston. 
Mass.

JUOZEVIČIUS, Juozas, sūnus 
Miko, kilęs iš Kupiškio ir gy
venęs Brooklyn, N. Y.

JUŠKA. Bronislovas.
Tomo, kilęs iš Šiluvos. Raseinių 
a., gyvenęs Čikagoje.

JUŠKEVIČIUS, Juozas, kilęs 
iš Pakuonio km.. Kauno apskr.. 
arba jo šeimos nariai. 
Consulate Gcncral o f Lithuania 

Jfl Mest 82nd Street, 
Neir York 21j, N. Y.

(Bus daugiau)

gyvenęs

Susituokė
Pereitą sekmadienį šv.

; so bažnyčioje susituokė Anta
nas Balčiūnas ir Agraįina Cai-\ 

j čiūtė. Jaunuosius priruošė ir 
į bažnytines apeigas atliko kun. 
| Antanas Dubinskas. Jaunajai 
i porelei linkime geriausios lai-; 
i mes.

Staiga Susirgo
Aldona (Jončiūtė) Pakalniš-Į 

kienė staiga susirgo ir ligoninė-: 
je buvo padaryta greita opera
cija. Gydytojai sako ligonė pa-

kilęs iš 
gyvenęs

sūnus

Juozas Kasiusias
Ine.

Laidotuvių 
Direktorius

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

Llmosinal dėl visokių reikalų 
Patarnavimas Dieną ir Naktį

USED FAT WORKS HERi

At the Craft Studentą League. New verk City. Moses Rat.ner ot 6} 
Willow St.. Brooklyn, Is doing bookbtnding. The leather being used on 
the co»er requires fsts snd oils In the proeessing Housewive» are 
being urged to save and turn in every drop of used fat so items likę 
•oap'and Isathsr currently m short supply wi!l agam be pltr.Uful.

Pč i t
i



darbininkas 5Penktadienis, Sausio 25, 1946

D
us Stokiardų 
kus

j— Streikuojančios lietuvaitės namuose. — Pa
sikalbėjimai prie ugniakurų. — Ką sako darbi
ninkai ir policininkai. — Sutinku unijos lokalo 
sekretorę. — Kunigai piketavo su darbinin-į 
kais.
Kaip ilgai streikuotų? — Piketuojančios mote
rys. — Streikininkų virtuvėje. — Ką jie sako a- 

pie komunistus. — Streikininkų dainos. —

‘‘Skepus" amžinu miegu užmigdytų...—

ŠALIA PASAULY DI
DŽIAUSIŲ SKERDYKLŲ

Gyvenu netoli didžiausių 
pasaulyje stokiardų— Chi- 
cagoje. Kai buvo mėsa 
“ant reišen”, mūsų kaimy
nai taip juokaudavo:
— Pas mus toks riebus o- 

ras, kad tik patrauk gerai, 
ir sotus, nereikia nė mė
sos...

Bet jau kai vėjas patrau
kia iš tos pusės, tai — lyg 
kokių svilinamų kanopų 
degėsiai — rodos, kitą 
kartą net galvą susopsta. 
O tūkstančiai žmonių ten 
kasdien dusinasi duonos 
kąsnio ieškodami. Nema
žai ir lietuvių yra. Čia, 
kaip anglių kasyklose, ne
reikia nė kalbos mokėti, 
nė nieko, tik daužk kūju 
galvijui į terpuragę, mauk 
kailinius aviai nuo nuga
ros, su aštriu peiliu mėsi- 
nėk garuojantį jaučio vidų 
ar stovėdamas prie pla
taus, ilgo stalo, kurs 
nuolat rieda, skubėk pada
ryti tau įsakytą piūvį. Ki
ti žiemą vasarą dėsto mė
sų paltis apšerkšnijusiuo
se šaldytuvuose, mala 
kaulus, verda klijus iš 
nagų ir ragų, ar tirpdo lie
kanas į muilą.

U. S. Krantų Sargyba su ledlaužiu Mackinaw, kuris kainavo pa
statyti $10,000,000, kertasi per užšalusį ežerą Erie, kad išgelbėti ten įša
lusius du laivu.

PASAKOJA LIETUVAI
TĖ, STOKIARDŲ 

DARBININKĖ
Aną dieną lankiau para

pijiečius. Kai privažiavo
me su “komitetu” prie vie
nos trobos, paaugusi mer- 
gaitė labai stropiai šveitė! 
langus “laukdama kunigo” 
ir gerai paraudo, kai mes 
įėjome kokia ketvertą va- SU PIKETUOJANČIAIS 
landų anksčiau, negu tikė
josi.

— Nebūtumėte nė manęs j ^įų darbininkų streikuoja, 
namie radę, — prabilo ji,! Pamatyti juos jų didžiojo 
— jei ne streikas. Buvau rūpesčio dienose taip pa
piketuoti, bet sugrįžau, irinoro, kad apvažiavau ap- 
vėl reikės eiti. , linkui visas stokiardas.
Tai buvo geraširdė lietu- i Halsted gatvėje, neperto- 

vaitė, kuri dabar savo pa- liausią nuo 47-tos, būrys 
vardę “suspelino” Bernice darbininkų kūrena ugnį 
Goodell, 3035 S. Lock St. mesdami anglius į pasta- kymo 

sumostyguoja geležine laz- . eįnu ratu įr aš 
pra-jda, kuria ugnį maišė, ir ta-! ......
* rė:

— Aš užmigdvčiau tokį, 
čia pat, amžinu miegu.

PRIE UGNIAKURO
Kelios dešimtys tūkstan-

!

Goodell, 3035 S. Lock St.
— Kaip nestreikuosime,; tytą skardos statinę. 

— nasaknin ii toliau, klau-1 a i;«

APIE “SKEPUS” IR JŲ... 
AMŽINĄ MIEGĄ

Pasuku 39-ta gatve. Čia 
ketvertas juodukų žarsto 
ugnį, nes tikrai šalta. Pri
einu prie jų. Smarkūs vy
rai.
— Kaip viskas ?
— All right.
— Ar “skepų” nebuvo?

Vienas juodukas, atsa-l

APSIREIŠKIMAS

— pasakojo ji toliau, klau
sinėjama. — Merginoms 
kaikurioms moka tik po 
62 centu į valandą. Galėtų 
pakelti, o nenori. Reikės 
dabar mums papiketuoti. 
Aš tai raštininkė, dirbu vi-

— Alio, Father! — j 
šneka, pamatę ateinant, ir' 
toliau sau juda aplinkui į- 
ėjimą. Pora iš jų prisikabi
nę streiko plakatus su už-
rašų “On Strike”, o vienas 

! toksai plakatas vielomis 
duje, korteles atžymiu, o; ir anglių gabalais parem- 
kitos ir mergaitės “eina ^g stovi prie gatvės, 
sargybą.” To, žinoma, ne- _ Tai ką, šalta diena, vy-
kitos ir mergaitės "eina ^g stovi prie gatvės, 
sargybą.” To, žinoma, ne- . --- “ - -
mėgstame, bet kaip gi ki- raį — pratariu į juos, 
taip. Moterys tai daugiau- _ ~ ’
šia viduj paruošia arba-j _ ngai Stovit? * 
tos, sriubos. Unijos nariai _ p- ------ '

SųtATTER—Unablc to find 
living ąuarters in Tuckahoe, 
N. Y., Prof. John C. Goff. 
district school superintend- 
ent recently discharged from 
Navy, and his* wife, Naza- 
reth, moved into home eco- 
nomics classroom of local 

high school.

Pradžia 3-čiame pusi. Tgynė ir neleido skriausti,
paklausiau nesionentuo- Ištarusi šiuos žodžius ap- 
damas dalvke kabino mano kaklą pn-
— Daugelį jų suėmė ir /glaudė prie savo sužeistos

metė į kalėjimus. Negana !krutlnes bučiavo mano 
to po baisių nežmoniškų lsk™ostus lr JOSIOS asaros 
kankinimų kilis jau ir nu- J susiliejo su manosiomis, 
žudė. Aš mačiau jų mirtį;! .. jluneli. tu dar nežinai 
jie tiesė į mane savo su- Jie išniekino Dlevo už
džiūvusias rankas. mal-lsž ka!?Jlmuose zu,do 
daudami pagalbos, bet ma-;nekaltus Kristaus avelių 
nęs prie jų neprileido. I ganytojus ir orgijos pami-
— Už ka gi juos žudo? islmo apsvaigime ginasi is-
— Už tai, kad jie ištikimi i Žž iš mano vergijos 

mano sūnūs. Užtai, kad! darbo žmones.
jie mane karštai mylėjo,i Jos balsas nutilo, kruti- 
__________________ ;ne kilojos. Ji dar stipriau 
kininkų virtuvę. Keturios į suspaudė mane savo glė- 
negrės ir viena balta veide i ^yj, bučiavo ašaromis su- 
prigaminusios ‘sandvičių’,; vilgytus mano plaukus ir 
kavos, sriubos. Šluosto baugiomis akimis dairėsi 
lėkštes, pro langelį. porci
jas dalina ir džiaugiasi:
— Rytoj gausime ir mė

sos, apie 100 svarų...
— Klausykite, mačiau 

laikrašty nufotografuota, 
kad komunistų grupė buvo 
atvežusi užkandžių streiki
ninkams.
— Ką jie, — aiškina man,

— jie tik pasireklamuot 
nori. Žinoma, kad mums 
kas ką atveža, mes negali-

I

— Kad taip mus nufoto- 
grafuotumei ir paveikslą į- 
dėtumei...

Vis mat, moteriškas 
smalsumas...
DVI MOTERYS — SENU

TĖ IR SEKRETORĖ
Su pikietuotojais ir žila

plaukė moteris. Visi eina 
•' ratu po du, po tris, o ji — 
viena. Prieinu prie jos ir į-

vieton energingai sįjungęs j b£įrį streikinin-

— Atleiskite, kiek jums 
metų galėtų būti?
— šešios dešimtys... Mo

ka tik ne ką daugiau, kaip
Mums vis žadėjo... sa- centų už valandą... Ale 

kė: po karo, — aiškina ki-'gajta
tas. Dirbom, laukėni, o. Sutinku ir darbininkų u- 
vis nepakelia algų. Dabar' n;1f>s vieneto sekretore.
grįžta kareiviai. Mes nori-j 
me ir sau, ir jiems gerai, 
padaryti...

Norėdamas patirti jų 
nuomonę, iš tolo pradedu: 
— Kaikurie kalba, kad 

sudėjome po 3 dolerius, da- pradėjome nuo 12, baigsi- j čia komunistai prie strei-

Prie ugnies apšylam.

Po šešias valandas mes

bar turime kuo paruošti me šeštą vakare, 
šiltus užkandžius pike-! — Ar piketuojantieji 
tuojantiems. gauna atlyginimo?
— Ar matėte laikraštyje,! —Nune. 

paveikslą, kad ir kaikurie! Tarp baltaveidžių J A « . - * - —________ - — - . — _ X
darni darbininkų reikalą-j nu vieną. Jis atsiliepia, 
vimus, buvo atėję piketuo-; _ Mes visi <.............
ti, — paklausiu jos.

I . 
giasi, rodos, 

'pamanę, kad kunigai gale
J tų taip padaryti. Daugu- i šu “Streiko ’ kapitonas”. 
; ma darbininkų — katali- ‘ Prie kiekvienų vartų toks 
{kai. Mergaitės, su kurio-į kapitonas, jis vyresnis, tu- 
:mis aš dirbu, visos katali-ri raportuoti jei kas nutin- 
įkės. Ika ir žiūrėti, kad piketuo-

baugiomis akimis dairėsi 
aplink lyg bijodama, kad 
kas iš jos glėbio neišplėštų 
ir paskutiniojo sūnaus.

Prisiglaudęs, kaip kita
dos, prie karštos motinos 
širdies išgirdau brolių se
sučių raudas, pamačiau jų 
ašaras bei skriaudas ir ro
jaus žalčio geluonį ieškan
tį jaunimo širdies.

— Motute kodėl tu tyli? 
— paklausiau po valandė
lės!

— Tyliu, bet tau kalba 
mes nieko bendro įmano širdis, supranti jos

nao atveda, niežo nugaii’j
me atmesti, bet su komu-į 
nistais i 
neturime...

PRAJOJANTIEJI 
BŪRELIAI

“Lokalo” prezidentas pa
sakoja, kad jie turi skra
jojančius būrelius, kurie 
automobiliais išvežioja šil
tą kavą ir kitus reikmenis 
streikuojantiems darbi
ninkams. Jis man įteikia ir. 
darbininkų biuletenį. Čia 
rašoma, kad į stokiardas 
norėjęs įsiveržti automo
bilis ir užgavęs vienam 
streikuotojui koją, o ki
tam — policininkas stip
riai užtvojęs į pilvą. Skel
biama, kad bus duodami 
pamokymai, kaip gauti 
nedarbo kompens a c i j ą 
streiko metu. Įsakoma, 
kad nebūtų girtų tarp pi
ketuojančių.

Kitame lape 
ninku dainos, 
išvertus įdomesni posmai:
— Kai unijos įkvėpimas 

tekės darbininko kraujuje,

kalbą?..
— Taip suprantu.
— Vieno tačiau ji nedrįs

ta tau pasakyti.
— Kodėl gi ?
— Dėl to, kad tai liečia 

tave.
— Tuo labiau, Mama, turi 

pasakyti!
Motina atsiduso ir paty

lėjusi tarė:
— Jie nužudė tavo tėvą ir 

brolį Sibiran išvežę, o se
sutėms be globos palinku
sioms gręsia dar didesnis 
pavojus.

Išgirdęs šiuos žodžius su
kaukiau kaip liūtas, išsi
vadavau iš Motinos glėbio, 
akimirksnį nudžiūvo aša
ros, susigniaužė kumštys 
ir širdis plienu pavirto.

— Motute, — sušukau, — 
mirtis tavo priešams! Tė
vų kraujas mano gyslose 
šaukiasi keršto!

— Nusiramink, sūnau, 
nekerštauk. Dievas tai

nijos vieneto sekretorę. 
Pagyvenusi, bet energin
ga moteris. Ji pasakoja:

— Jei norite daugiau pa
matyti, ateikite iš ryto, kai 
kompanija nori darbinin
kus pravesti į vidų. Mūsų 
piketai neleidžia. Šį rytą 
policija net 40 streikuoto
jų areštavo, bet jau palei
do. Darbdaviai nori pa- 
laužt streikuotojų moralę, 
“skepus” kviečia...

Stabtelėjo, ir vėl šneka:
— O, tiesa, ar matėte lai

krašty tų dviejų kunigų

Ikų maišosi...
— O no, — atrėžia vyrai.

— Mes ne komunistai. Nie
ko bendro su jais.

i čia — Kaip ilgai, jūs manote, 
katalikų kunigai prijaus- maišosi ir negrų. Užkalbi- streikuoti?

— Mėnesį, du — kiek tik 
darbininkai, reikės tęsime iki laimėji- 

įtoj pačioj kompanijoj dir-’mo. Mums visi pritaria .[ pįveikslą7 ką piketavo su 
Aš buvau

ne-

mo.
Darbininkai tuo džiau-'bame, prie tos pačios uni-jNet kepyklos ir tos duonos i darbininkais.
i, rodos, nebūtume ir Jos priklausome. i streikuotojams dovanoja, vįenintėlė moteris, pakliu-
lanę, kad kunigai gale- čia pat ir vyras su užra- kiti kitų dalykų... vusi i Daveikslą!

į Kės. • : ka ir žiūrėti, kad piketuo-
I — Ar darbininkų sargy- tojų nepritruktų. Pora po-

. jba prie skerdyklų bus visąlicJ-įinkų tarp savęs šneku- t
(naktį? jčiuoja.

— Kaip jums atrodo, —— Visą. Reikės ir man . ‘___
dar nakčia eiti, bet mergi- užkalbinu juos.
UOS nakčia, nepiketuos, jos ____ ii*
bus viduj ir ruoš šiltus už- kingai. Nieko neteko arės-j 
kandžius. Nebent kurios

| pačios norės.

Johnn McCarthy, Boston Braves žymus spor
tininkas įstojo į policijos tarnybą Highvvood, Iii. 
Pirmas jo darbas — su automobiliu patruliuoti. 
Paveikslas parodo jo priimamus įsakymus pa
reigoms.

tuoti. Ir mes manom, kad 
reikėtų pakelti atlyginimą.,

STREIKININKŲ 
KAPITONAS 

Ketvertą blokų pavažia-

— streiki- 
Lietuviškai

, . , . 1 nekerštauk, Dievas tainebus niekur didesnes je- draudžia _ ramin0 Moti. 
gos pasaulyje, — skelbia1
viena Kita — karštesnė: | _ N Motute, prisie. 
- Mes .sareme prenjas, kiu da , ir t kol bū. 

išmūrijome miestus, kasė-' 
me mainose, išstatėme fa
brikus ir nesibaigiančias 
geležinkelio linijas nutie-

vusi į paveikslą!
LIETUVIS

Ties Racine gatve, prie
šais Armour kompanijos 
skerdyklas būryje strei
kininkų radau ir lietuvį, iš 
Brighton parko.
— Kaikuriems neperdau- 

’giausiai moka, — aiškino 
; jisai, — pragyvent sunku, 
i žara...

— Ar ilgai stovi ?
— Ne, važiuosiu namo. 

Pasakiau, kad žmona ser
ga. Sakau — važiuosiu na
mo. Sako — gerai, važiuok.
— Seniai jau čia dirbi? 

į — Jau 24 metai, prie tau
škų tirpinimo.

AUTOMOBILIS SU ŠIL
TA KAVA

Kiti didieji vartai — prie 
Ashland gatvės. Kai čia 
privažiavau, atradau strei- 

kurs 
atvežė karštos kavos ir 
“pajaus”. Streikuotojai 
pasiima puoduką, sriūb- 
čioja ir eina toliau ratu 
prieš vartus. Vienas jų 
man aiškina:
— Aš uždirbu gerai, bet

yra tokių, kad dabar gau
na ne ką- daugiau, kaip 20 
dolerių savaitėj. Ar gali 
su šeima išgyventi?! Karo 

(metu dirbome po daug va- 
įlandų, alga buvo gera, bet! __ _____
dabar, kai daugiau darbi-’ STREIKININKŲ

Įninku priima, dauguma' BŪSTINĖJE
(dirbs po 36 vai. savaitėje.į Į pabaigą užėjau į strei-
Reikia pakelti atlyginimą..• kininkų užeigą — Halsted 

Į — Bet čia jūsų ir pike-!ir 47 gatvė. Čia ilgas sta
rtuoja didelis būrys! jlas, aplink sėdi koks pen-

— Daug darbininkų. Mesjkiolika darbininkų, geria 
įleidžiam gaisrininkus, i kavą. Vienas — registruo- 
mašinų darbininkus, kad ja atvykusius į streiko vie-

i fabriko įrengimai nesuges
tų, bet kitų — ne.

Šiame būry yra ir kele-

vus, prie 43 gatvės — di
desni vartai, gausiau pike
tuojančių. Keletas juodu
kų šildosi prie ugnies, o ki
ti, ratu paskui kits kitą ei
na ir eina, kad nesušaltų.
— Dvyliką valandų man 

tenka išstovėti, kalbėjo šio 
būrio streikininkų kapito- 

į nas. Mano pavaduotojas 
neatėjo, tai aš turiu savo 

į ir jo šiftą atstovėti”.
Net, rodos, pamėlynavęs 

nuo šalčio. Tuo tarpu —1 
i atvažiavo vienas, kitas au-jtas moterų, 
tomobilis. Parodė jiems iš-! _ o visgi jūsų mažiau 
duotus pasus ir streikuo-l kaip vyrų...
tojai įleido juos į skerdyk-į _ šeštadienis. Ruošia- 
las. i si..., — prataria jos ir ima

Būrelis sušalusių pike-|mane klausti: 
tuotojų atsiskyrė ir vieno 
vedamas nuėjo į tam tyčia 
paruoštą vietą šilta kava tais rašinėju, atėjau pažiū- 
atsigauti. * *

— O Tamsta, kaip čia?
— Tai. aš i laikraštį kar-

rėti.

tas.
Įsikūrę jie čia apleista- 

me restorane, nė elektros 
Į nėra, žibalinės lempos 
i šviečia. Susipažinau su to 
j vieneto prezidentu, pasiro
do esąs lietuvių kilmės — 

! Paūlukonis.
| — Aš tai išstovėjau dieną 
j ir didelę dalį nakties, aiš
kina jisai. Žinote, reikia 
viską suorganizuot...

Su juo nueiname į strei-

|siu gyvas, kol mano veno- 
ise tekės kraujas, ginti ta
vo teises pakol tavo veide

sėme, dabar mes stovime “e*“spin,dSs **isv.ės Spl"'
dulėlis, ligi ant išgriautų 

(bažnyčių altorių vėl bus 
aukojama nekruv i n o j i 
meilės auka, ligi broliai se
sutės laisvi galės grįžti į

atstumti ir išalkę, bet uni
ja mus daro stipriais!

G. I. Joe — C. I. O.
Kitose dainose vėl mėgs

tama pabrėžti, kad unija ,sutes laisvi gaies grjzti | 
turi planą pagerinti darbo i Tėvų Žemę ir ant žuvusių- 
sąlygas visiems, ir grįž-jy kapo vėlinių naktį ateis 
tantiems kariams; ypač uždegti vaško žvakelių! 
mėgstamas sąskambis: G. Taip man Dieve padėk ir 
I. Joe ir C. I. O. Paskutinėj visi šventieji.
gi: ; — Amen. — tarė pradžiu-

— Jei tave kas klaustų,'.gusi Motina Tėvynė ir pra- 
kas sudėjo tą dainą, paša-‘nyko iš mano akių.
kyk — C. I. O., kuri turi 6 
milijonų jėgą.

Dar vienas spausdinys— 
šaukimas į masinį mitingą, j 
kur bus pranešimas apie i! 
pasitarimus su Prezidentu! 
Washingtone. Tarp kalbė
tojų skelbiamas vardas ir 
kunigo Plavinskio.

Beveik prie kiekvieno 
streikuojančių būrio —ke-į 
lėtas policininkų, bet jie 
geruoju su piketuojan
čiais.

Apskritai, krinta į akis 
darbininkų kultūringu-' 
mas. Jie ramūs, malonūs/ 
neturi pagiežos, bet pasi
ryžę.

Tėv. V. Gidžiūnas, O.F.M,
Roma.

Komunistų “rojus” 
si lygūs ubagai.

Dr. J. Prunskis.

vi-

I



penktadienis, Sausio 25, 1946

vadovaujamas . varg. V. šerei-' 
kos, taipgi kviečiamas išpildyti 
dainų programą.

Visi lietuviai kviečiami tame 
Lietuvos nepriklausomybės mi
nėjime dalyvauti.

DARBININKAS

BROCKTON. MASS.

METINC MIRTIES 
SUKAKTIS

Delko As Skaitau Ir Remiu 
“Šv. Pranciškaus Varpelį"?

6
smo matydami, kad galės stam
biai padėti savo žmonėms, iš
blaškytiems po visus kraštus.

To paties šalpos skyriaus mo
terys yra pasiėmę mėgsti Lie
tuvos vaikučiams šiltus žiemi
nius rūbus ir savo darbą spar
čiai varo. Mezgėjų pirmininkė 
yra ponia Amilija Vaitkevičie- 
nė, ir ji daug padeda darbe. Be 
šito mezgimo darbo, moterys 
rūpinasi ir renka aukas kitiems 
reikalams.

Skyriaus metinis susirinkimas' Sv. Antano mylėtojas-a, su ypatinga meile skaitau “Varpelį”, ku- 
įvyks sausio 28 d., vakare, baž-Jris rašo apie Šv. Pranciškų, jo dvasią ir jo įkurtąjį Trečiąjį Ordi- 
nyčios salėje, kur malonės susi-^ą. 
rinkti senieji nariai ir narės, 
pakviesdami daug naujų geros 
širdies žmonių.

Skyrius turi 47 narius ir vieną 
organizaciją, tai Amerikos Lie
tuvių Piliečių klubą. A. Losius.

Aš skaitau ir remiu “Šv. Pranciškaus Varpelį”, nes:
1. “VARPELIS” yra plačiausiai Amerikoje skaitomas religinis, 

patriotinis ir gražiai paveiksluotas laikraštis.
2. “VARPELIS” duoda naujausių žinių iš katalikų gyvenimo 

Amerikoje ir kituose kraštuose. Talpina gražių aprašymų, pavyz
džių ir trumpų straipsnelių. Aprašo Lietuvių kančias pavergtoje 
Lietuvoje ir ištremime.

3. KADANGI esu Trečiojo Ordino narys-ė ir Šv. Pranciškaus,

SUSIŽIEDAVO
Šiomis dienomis susižiedavo 

p. Anelė Smelstoriūtė. pp. J. 
jSmelstorių, gyv. 1182 Washing-

I

•

1 
I 
I šv. Kazimiero parapijos Pilnų- ton St.. dukrelė, su veteranu p. 
jų Blaivininkų 25 kp. turėjo sa- Juozu Paznioku, pp. G. Paznio-' 
vo šių metų pirmą susirinkimą, kų, gyv. 58 Heaton Avė., sū- 
sausio 18 dieną, bažnytinėje sa- num.
Įėję, kuriame buvo išklausyta Abu jaunuoliai yra veiklūs Šv. 
metinė atskaita ir raportai, iš Jurgio lietuvių parapijoje ir jos 
kurių pasirodė, kad kuopa yra draugijose.
gerame stovyje. Tapo apkalbę- Kitas pp. Paznioku sūnus, bū
ta metinė Blaivininkų šventė — tent. Jonas Pazniokas, taip pat 
Grabnyčios. Pereitame susirin- veteranas, yra susižiedavęs su 

. kime nutarta ruošti vakarienę panele iš Cicero. III.
šv. Elžbietos draugija sausio 3 d. vasario, bažnytinėje salėje, Vestuvių dienos kol kas nepa- 

20 d., turėjo “Penny Sale” baž- 6 vai. vakare, parapijos naudai, skelbtos, 
nytinėje svetainėje. Neteko su- akarienė įvyks su gražia ir į-, 
žinoti kiek turėjo pelno.

Federacijos skyriaus susirin
kimas įvyko sekmadienį, bažny
tinėj svetainėje. Tartasi kaip 
paminėti vasario 16 d. Paminė
jimas mūsų parapijoj įvyks va
sario 17 d., ir kalbėtoju jau pa
kviestas kun. P. V. Strakaus
kas. Paminėjimas bus paįvairin
tas muzikale programa.

LAWRENCE, MASS. fORCESTER, MASS
A. a. p. Gecevičienė palaidota 

iš šv. Pranciškaus parapijos 
bažnyčios sausio 22 d. '

J savo mamytės laidotuves iš 
Philadelphijos atvyko Kazimie- 
rietė Sesuo Kornelija. Trys sū
nūs. kurie tarnavo Dėdės Šamo 
kariuomenėje, taipgi sugrįžo į 
namus ir visi dalyvavo laidotu
vėse.

i

A. a. Albertas K. 
Kališauskas

Sausio 28 d., 1945 m. AMM 
3-c Albertas K. Kališauskas, bū
damas karo veiksmuose, tapo 
užmuštas, kada jų lėktuvas bu
vo šūviu sužalotas virš Formo- 
sa (Japonijos salos ties Kinijos 
pakraščiu).

Kovai (Ka Valiaus-i A. a. Albertas Kališauskas į- 
|kas), pp. A. Kovai, gyv. St. stojo į jung. Valstybių karo lai- 
įJohn St., sūnus. vyną balandžio 14 d., 1943 m.,
i Yra ir daugiau grįžusių gar- būdamas tik 17 metų amžiaus. 

’ bingai atleistų iš karo tarnybos, Tais pačiais metais, spalių mėn. 
1 tik korespondentui kol kas ne- jis buvo išvežtas į užjūrį. Jis 

tesnę mokyklą ir mokėsi lėktu- 
karius VU mokykloje Norwoode. Jis

I
Karys Gasperas Pazniokas, 

trečias pp. Paznioku sūnus, taip 
pat grįžo į namus garbingai at
leistas iš karo tarnybos pereitą 
penktadienį.

Į Taipgi grįžo iš karo tarny
bos garbingai atleistas karys 
Edvardas Kovai (Ka valiaus

ias), pp. A. Kovai, gyv. St.

CAMBRIDGE, MASS.

4. UŽSIPRENUMERUODAMAS “VARPELĮ”, kasmet gaunu 
gražų, spalvuotą, didelį sieninį kalendorių.

5. REMDAMA-S “VARPELĮ”, tampu dalininkas-ė Tėvų Pran
ciškonų maldų, Šv. Komunijų ir Šv. Mišių, kurias Tėvai Pranciš
konai lanko prie Šv. Antano kas antradienį 7:30 vai. už visus 
“Varpelio” Skaitytojus, savo Fundatorius ir Rėmėjus.

6. REMDAMAS “VARPELĮ”, kartu paremiu ir Lietuvos Pran
ciškonų 15 klierikų, kurie mokinasi Europoje ir Amerikoje. Tapę 
kunigais, jie prisimins mane prie Viešpaties altoriaus.

7. REMDAMA-S “VARPELĮ”, paremiu Lietuvos Pranciškonų 
darbus Dievui, Tėvynei ir Amerikos Lietuvių gerovei.

8. REMDAMA-S “VARPELĮ”, padedu įkurti Amerikoje pa
minklinį Šv. Antano Vienuolyną, kuris, komunistams okupavus 
Lietuvą ir panaikinus visus vienuolynus, taps vieninteliu Lietu
vos Pranciškonų vienuolynu. Jame apsigyvens Lietuvos Pranciš
konai karo išblaškyti po platųjį pasaulį ir į vienuolyną naujai į- 
stojusieji Lietuviai Amerikiečiai.

Kol Esu Gyvas, Noriu Gera Daryti, Todėl Ir Remiu 
“ŠV. PRANCIŠKAUS VARPELĮ”. 
“Varpelio” kaina metams — $2.00

“ŠV. PRANCIŠKAUS VARPELIS”
Mount St. Francis Greene, Maine.

įdomia programa. Bilietas tik 
j 75c. Kviečiama kodaugiausia 
dalyvauti ir linksmai laiką pra
leisti. Vakarienės šeimininkės— 
p-nios O. Landžienė, O. Sida
brienė. N. Adamskienė, M. Va- 
latkevičienė, M. Piktelienė, P. 
Blaveckienė ir kps. pirm. M. 
Vaitkienė, ižd. M. Ščiukienė.

Tą pačią dieną, ryte, bus at-! 
našaujamos šv. mišios Blaiv. 
kuopos intencijai. Visi nariai 
bendrai priims šv. Komuniją teko sutikti jr niekas nepada- buvo užbaigęs Brocktono aukš- 
laike mišių.. Dvasios vadas kun. . vardų 
B. Mažukna. pasitaręs su kle- o . ...F . Sveikiname grįžusius _____ . . _
bonu kun. A. Petraičiu, paruoš veteranus jr linkime geriausių buvo įžymus ir veiklus jaunuolis

. . ’ sėkmių civiliame gyvenime. Šv. Roko lietuvių parapijoj. Bu
jos rūpinsis iš- Baigiant susirinkimą, p-nas * vo tos parapijos altoriaus ber-

Pažymėtina. kad grįžusieji n::lku. jk!ausS prie šv Vardo 
karo tarnybos garbingai atleis- ...J ° ° draugijos.

Būdamas Jung. Valstybių Lai
vyne, jis užbaigė Navai Air 
Technical Training mokyklą 
birželio 9, 1944 m.

Liko dideliame nuliūdime tė
veliai Kazys ir ponia Kališaus- 
kai ir sesutė Joana Pepkienė.

Metinių tos tragingos mirties 
proga, a. a. Alberto tėveliai ir 
sesutė užprašė šv. mišias, ku
rios įvyks Šv. Roko lietuvių pa
rapijos bažnyčioje sausio 26 d., 

į 7:30 vai. rytą. Šv. mišias atna
šaus kleb. kun. Jonas Švagždys.

Kviečia gimines ir artimuo
sius pasimelsti už a. a. Alberto 
Kališausko vėlę. Lai Dievas su
teikia jam amžiną ramybę!

pp. Kališauskai yra ilgamečiai 
LDS nariai. Reiškiame gilią už
uojautą dėl jų mylimo sūnaus 
tragiškos mirties.

BALF atsišaukė dėl mezgimo 
vaikučiams drabužėlių. Mūsų 
parapijoje susidarė komisija iš 
sekančių asmenų: p. L. Venčie
nė. P. Jančienė, J. Liubinskienė, 
O. Akstinienė. O. Volungienė ir tos dienos programą. 
O. Songailaitė. 
dalyti siūlus mezgimui vaiku- Steponas Bugnaitis skaitė pas- 
čiams sveterių. /Kaitą, iš eilės antrą, ir susirin-

— kimas pageidavo, kad tos pas- ti veteranai naudojasi valdžios
Tretininkų brolija savo mene- kaitOs tnptų spaūdoje. Taipgi duota proga siekti aukštesnio 

pageidauta, kad ir toliau sektų mokslo. Vieni jų vakarais, o ki- 
paskaitos. Su-ja.

NORVVOOD MASS.

siniame susirinkime išrinko 
naują valdybą, susidedančią iš 
sekančių asmenų: Sophija Ri- 
maitė — pirmininkė; Freda 
Taškūnaitė — pagelbininkė: Ci
ną Lalienė — raštininkė: Stasė 
Kazeliūnaitė — iždininkė: Ona 
Songailaitė — naujukių moky-

Pereitą sekmadienį įvyko LR- 
KSA 81 kuopos susirinkimas. 
Valdyba išdavė raportus, iš ku-

ti dienomis lanko įvairias mo
kyklas. Tai tikrai pagirtinas 
darbas. Išsimokslinę mūsų ve
teranai bus daug naudingesni 
mūsų visuomenei.Į 

!
tojai s. Raznauskaitė ir Izabe- rių Paaiškėjo, kad kuopa paau-Į SvdkklimaS IŠ ChlCdgOS 
lė Zolubaitė — atstovės į Fede- nariais ir finansais. Pergalės 
racijos skyrių; L. Venčienė ir ----
O .Volungienė — ligonių lanky- 
tojos. Aušrele.

Šiomis dienomis pas tėvelius 
p.p. Urbonavičius svečiavosi jų 
sūnus jūreivis Petras. Jaunas 
jūreivis, būdamas civiliame gy
venime, buvo laban pavyzdingas 
jaunuolis. Priklausė prie para
pijos skautų troop No. 45 ir bu
vo skautų vado padėjėju. Linki
me jaunam jūreiviui Petrui 
linksmai praleidus atostogas 
grįžti į tarnybą.

Corp. P. Kiršlys, po ilgos tar
nybos Pacifike, atleistas atsar
gon. Tarnaudamas, visą laiką 
išbuvo aviacijoje techniku. Bu
vo prie bombanešių grupės ir 
lankėsi visose Pacifiko salose. 
Sveikiname sugrįžusį į civilį gy
venimą ir linkime geriausių 
sėkmių.

I
rapijos skautai-berniukai troop 
No. 45. Visas parengimo pelnas 
skiriamas Brockton, Mass., Se
selių namui. Skautai kviečia vi
sus dalyvauti ir visiems pažada 
gražių dovanų. Skautai berniu
kai gražiai veikia. Jiems vado
vauja p. A. Zaveckas.

vakare, viešbutyje “Comman- 
der” įvyko Cambridge Sodalie
čių surengti šokiai, pagerbimui 
sugrįžusių mūsų parapijos jau
nuolių karių, šokiuose dalyvavo 
daug gražaus jaunimo ir daug 
karo veteranų. Visi dalyvavę 
turėjo linksmą laiką. Valio So-

_________ dalietės, jūs gražiai veikiate.
šeštadienį, sausio 19 d., 8 vai J A. D.šiomis dienomis sugrįžo iš ka

ro tarnybos karys Sgt. J. Ne- 
meikštis. Karys Nemeikštis vi
są tarnybos laiką praleido Toli
muose Rytuose. Tarnavo prie 
karo Generalinės ligoninės dak
taro dantisto padėjėju. Lankėsi 
Naujoj Gvinėjoj, Australijoje, 
Luzon ir Layette zonose. Svei
kiname sugrįžusį į civilį gyveni
mą ir linkime geriausių sėk
mių.

I I
’ Chicago, IU. — Sveikiname 

bono išleidimas davė suvirs kun Juo£ą Dambrauskąi Mari.
joną, jo 7 metų kunigavimo su
kakties proga ir linkime jam 
geriausios sveikatėlės. Lai Die- 
yas jį laimina!

Kun. Juozas Dambrauskas, 
MIC., klebonaudamas Aušros 
Vartų parapijoj per pusketvir
tų metų yra daug atlikęs gražių 
darbų. Atvykęs rado daug sko- 

ilų. Mažai kas tikėjosi, kad jau-

nes

ANGLIŠKAI - LIETUVIŠKAS 
ŽODYNAS

žodyną* turėti savo knygyne yra be galo naudingas dalykas, 
jis yra geras kalbos mokytojas ir stiprus patarėjas.
Mes siūlome Jums Angliškai - Lietuvišką Žodyną, ku

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

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

Užsakymus siųskite:

DARBININKAS
306 W. Broadway, So. Boston 27. Mass.

Valdyba išrinkta ta pati, tik 
vice - pirmininkas išrinktas 
naujas, būtent, veteranas p. Vi- 
tartas. Raštininkė p. Ona Paz- 
niokaitė, kuri labai nuoširdžiai 
atlieka savo pareigas, atsisakė 
nuo tų pareigų. Valdybai palik
ta surasti naują raštininkę ar 
raštininką.

Tuo pačiu metu įvyko ir Mo-'nas klebonas galės nusikratyti' 
terų Sąjungos 27 kuopos susi- tų skolų. Bet su Dievo pagalba 

Į rinkimas. Kuopa ruošia “Whist ir dosnių parapijiečių pagalba 
- Party” vasario 5 d. į išmokėjo skolas ir nuošimčius,

Moterų draugijos- (N. P. P.
Švč.) “Whist Party” įvyks sau-į 
šio 30 d.. 7:30 vai. vakare, Šv. 
Jurgio lietuvių par. svetainėje.

Lietuvos
, minėjimas
i vasario 1 • d..
parapijos svetainėje. Jau pa-

- i

Albert R. Barter
l 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.,

i

VVORCESTER. MASS
27S Main St.. Webster, Masa.

ATHOL, MASS

l
j

«

W. J. Chisholm
GRABORIUS

"Asmeniškas Patarnavimai

331 SmithSt,
PROVIDENCE, R. I.

Telephone:

Ofiso: Dexter 1952 

Namų: PI. 6289

Bendrojo Amerikos Lietuvių
■ ištaisė svetainę, atnaujino baž- Fondo vietinio skyriaus mote- 
. nyčią ir seserų namą. ' rys surengė “Whist Party”,
i Mes labai norėtume, kad kun.!sausio 20 d. naudai nuo karo 

" J. Dambrauskas, MIC., grįžtų Į nukentėjusių lietuvių, ir surin- 
i pas mus į Chicagą, bet gerai ži- i ko dovanomis, aukomis ir įžan- 

nenriklausomybės nome, kad jis yra reikalingas ir gos kaina $145.00. Prie to 
sekmadienį. Rytuose, ypač Marianapolio Ko- BALF skyrius yra gavęs ir dau

giau piniginių dovanų ir aukų 
maldomis niekad sunaudojimui Lietuvos nukentė- 

kviestas įžymus svečias kalbė-'neužmiršime kun. J. Dambraus- jusiems. taip kad skyriaus val
ytojas. Vietinis parapijos choras, ko, MIC. Viena iš Chicagiečių. dyba ir darbuotojos turi džiaug-

įvyks
3:30 vai. po pietų.! legi joj.

j Mes savo

I JANUARY CLEARANCE SALE
a

Aviacijos viršyla, P. Baškys 
po šešių metų tarnybos paleis
tas atsargon. Tarnaudamas, ap
lankė visą Pacifiko zoną, taipgi 
lankėsi Indijoje, Kinijoje, Pa
lestinoje ir aplankė Jeruzalę. 
Džiaugiasi tėveliai sūnaus su
grįžimu, o mes linkime kariui J. 
Baškiui ramaus civilio gyveni
mo.

p.p. Santackų sūnus, karys, a- 
viacijos viršyla, S. Santackas, 
ištarnavęs ilgą laiką karo tar
nyboje, grįžo į civilį gyvenimą. 
Taipgi antras p.p. Santackų sū
nus Bronius, išbuvęs metus ir 
pusę Vokietijoje ir dalyvavęs 4 
mūšiuose, paleistas atsargon. 
Sveikiname karius Santackus 
ir linkime ramaus civilio gyve
nimo.

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

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

Cotton thread is being made at the J. A P. Coat* Co., at Pawtucket, 
Rhode Island. Thick, light ropes of cotton are being wound and pulled 
to insure evenness and light texture in the fmished thread. Everyone 
knows how indispensable cotton thread is to our everyday life, and 
•oap is needed in its processing. Save and turn in every drop of used 
fat to help make industrial soaos used in the production of many per
sonai and househotd items.

Karys K. Zdanavičius, atlikęs 
karo prievolę, paleistas atsar
gom Jo brolis Juozas irgi po tri
jų metų tarnybos paleistas į na
mučius. Juozas, dalyvaudamas 
mūšiuose, buvo sužeistas. Svei
kiname sugrįžusius karius Zda
navičius į civilį gyvenimą.

s
3

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 WA5HINGT0N STREET
BOSTON, MASS.

Kurį laiką atgal, išbuvęs 4 me
tus karo tarnyboje, sugrįžo pas 
tėvelius ir savo jauną žmonelę 
ir sūnelį, aviacijos viršyla tech
nikas S. Cipyla. Eidamas kari
nes pareigas tolimame Pacifike, 
pergyveno daug sunkumų. Bet 
visgi, atlikęs savo pareigas, 
garbingai paliuosuotas ir svei
kas sugrįžo į namučius. Sveiki
name ir linkime ramaus civilio 
gyvenimo.

“PENNY SALE”
Penktadienį, sausio 25 d., tuoj 

po vakarinių pamaldų, parapijos 
svetainėje įvyksta Penny Sale 
vakaras, kurį rengia mūsų pa-



Penktadienis, Sausio 25, 1940 DARBININKAS t
• •

VIETINES ŽINIOS
I
i

& T NJ T J nr c C įžymios dainininkės. Kaip viena 
taip įr antra pirmu kartu dai- 

------------- (nuos Bostono visuomenei. Vie-
KONCERTUOS LIETUVOS na ir antra >’ra Silios PatnJ°- 

NAUDAI. Bostono lietuvių di- ^os dainuos Bostono patri- 
džiulė komisija 16-tos vas. mi
nėjimo su džiaugsmu 
sutikimą M. Kižytės ir 
Darlys duoti koncertą 
šventės minėjime. Tas 
nepaprastą parengimą.

priėmė 
Barbara 
tautinės 
padarys 
Abi yra

DAKTARAI

jotingai visuomenei. Dainų tar
pe sakys patrijotingas kalbas 
kun. Jonas Balkūnas, ir kiti. 
Vieta Municipal Buildinge. Lai
kas — vasario 10 d., 2 vai. p.p., 
1946. Visi gelbėkime Lietuvą. 
Šio reto parengimo proga pasi
naudokime.

Šou 4476

Dr. Joseph F. Antanėlis
OPTOMETRISTAS

515 E. Broadway 
So. Boston, Mass.

Ofiso Valandos išskyrus 
Trečiadieniais ir Penktadieniais 

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

Sausio 21 d., mirė ilgai sirgęs 
Kazimieras Armonas, 56 metų, 
gyv. 438 E. 6th St. Paėjo Krin- 
čionos ' parapijos. Amerikoje 
pragyveno 35 metus. Paliko 
žmoną Domicėlę (Baranauskai
tę), dukterį ir brolį. Laidojamas 
sausio 24 d., 10 vai. r., 
Petro par. bažnyčios. 
Kalvarijos kapuose.

iš Šv.
Naujos

TeL ŠOU 2805

Dr J. L Pasakantis
DR. AMELIAE. RODD

OPTOMETRISTAI

447 Broadway
So. Boston, Mass.

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

Seredomis: —
Nuo 9 ryto iki 7 vai. vakare

i

RENGIASI IŠTEKĖTI.
mis dienomis panelė slaugė Ka
rolina Župkauskaitė (Žukas), 
dirbanti Lakeville Statė Sana- 
torium, Middleboro. Mass., gyv.
16 Longmeadow St., 
Mass., rengiasi išeiti 
rei vi o Pranciškaus 

! gyv. Mongomery,
• Po vestuvių, kurios Įvyks vas. siems žmonėms”. Autorius 
(24 d., jaunavedžiai apsigyvens tos knygos yra VVallace 
! jaunojo tėviškėje. Linkime
riausios kloties.

Šio-

ti. Los Angeles Youth PAVASARIO TAKU 
Council jiems įsteigė spor- ----------
to ir šokiams klubus. Ka- Tave tave tave, kaip saulę, 
ras jiems davė kitą progą, Tave, kaip žiedą iš laukų, 
Fair Employment Practice Nešuos širdy aš per pasaulį, 
Committee geresnius dar- Nešuos pavasario taku...

' Kiekvienas žydintis berželis, 
Palaukės kvepianti gėlė

■ Man kužda visą mano kelią:
■ “Eini gyvent, eini mylėt!”

, Einu ir žiūriu tau į veidą,
, Į tavo spindinčias akis — 

Mums saulė teka, saulė leidžias 
Mum dieną atneša naktis...

Tave tave tave, kaip saulę. 
Tave, kaip žiedą iš laukų. 
Nešuos širdy aš per pasaulį. 
Nešuos pavasario taku...

E. M-tė—“A.,}

i 
i

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

A. J. NAMAKSY
REAL ESTATE & INSURANCE 

414 W. Broadway 
South Boston, Mass.
Offiee Tel. So. Boston 0948

F

Res. 37 Oriole Street
West Roxbury, Masa.

Tel. Parkway 1233-W

KELIAS Į VIENĄ AMERIKĄ

Roxbury, 
už ex-ka- 

McCarthy, 
Minnesota.

Įdomi knyga ką tik iš- kaip amerikiečiai pradeda 
leista. “One Nation” ■ 
na tauta — kuri mūsų išti
kimumo priesaikoje reiš-: 
kia “laisvę ir teisybę vi-

į

l

I

PADĖKA

Sausio 9 d. mirė ilgai sirgęs
Juozas Rusas. 36 metų amžiaus, kybines grupes. 
Palaidotas iškilmingai 
Petro lietuvių par. 
sausio 12 d. Naujos 
kapuose.

Mes atmindami ir 
mi jo prasišalinimą iš mūsų 
šeimos, nuoširdžiai dėkojame 
Šv. Petro lietuvių par. kunigam 
už dvasinį patarnavimą; dėko
jame visiems ir visoms už šv. 
mišių aukas, gėles, dalyvavimą 
šermenyse ir laidotuvėse. Dėko
jame šeimininkėms. kurios 
mums pagelbėjo priimti sugrį
žusius iš kapų. Taipgi dėkoja
me laidotuvių direktoriam, D. 
A. Zaletskam, 564 E. Broadvvay, 
So. Boston. už malonų patarna-

iš Šv'. 
bažnyčios 

Kalvarijos

apgailėda-

Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims yra

SOUTH BOSTON CAFE
VINCAS BALUKONIS, 

Savininkas

258 West Broadway,

bus, armija išlaisvinimą.
Fotografijos “One Na

tion” narodo jaunus mek
sikiečius jų prastose gy
venimo vietose, parodo bū
relius susirinkusius prie 
kampų, prie krautuvių, nes 
kitose vietose nebuvo pri
imti. Kitoje vietoje knyge
lėje matome šiuos meksi
kiečius dirbant naudingus 
darbus, prie nauių amatų, 
uniformose šios šalies, dėl 
kurios jie kovojo ir mirė, i

Aprašymas apie Ameri
kos Indijonus parodo, kad 
jų padėtis žymiai geresnė 
su Valdžios Indian Service 
programa, pritaikinta jų ! 
reikalavimams, jie gyvena 
kaipo lygūs, bet skirtingi 
piliečiai.

Fotografijos parodo f i- binetas (Combes - Delca- 
lipiniečius prieš ir po karo sse) išleido įstatymą, ku- 

sunkiose ūkių darbuose rįuo buvo konfiskuoti visi 
arba tarnybos darbuose. Bažnyčios turtai (bažny- 
Kaip veda savo biznelius z. 
ir parodo jų namus. į

San Francisco miestas 
iliustruoja kiniečių gyve- 

; Amerikoj. Visos 
“Chinatowns” visur yra

Vietoje Pelno 
Nuostoliai!

f tolių, tuos Bažnyčios tur
tus beperimant valdžios 
žinion. Ištirti dalykui tuo
jau buvo sudaryta specia- 

1 Ii komisija su pačiu Com
bes ir jo patarėju Brian- 
du priešakyje. Pasirodo, 
Bažnyčios turtai daugiau
sia pateko į privatiškas 
rankas: juos suglobojo vi
sokie valdininkai — likvi
datoriai.

Remkite tuos profesionalus ir biz- 
i nierius, kurie savo skelbimais remia 
i ‘Darbininką”.
. _______________________________________________

ĮVAIRUS SKELBIMAI

1905 m. Prancūzijos ma- 
sūniškasis ministerių ka-

'X *- •

—vie- įgyvendinti “laisvę ir tei- nimą __'_____ 1_ _ ____ f/

n prastos vietos — per daug
fotografas Look gyventojM- “One Nation” 

žurnalo keliavo ir studija- Parodo aP“tekt° valzda 
vo per beveik metą laiko nam4 »5°-1ekto San Fran’ 
,.;oo.-o zini; cisco Chmatown.

sybę visiems'.
Gauti medžiagą 

nėr ir f One Nation”

ge- Stegner, gerai žinomas ra
šytojas ir redaktorius žur
nalo “Look”. Daugiau kaip 
300 fotografijų ir apie še
šiasdešimt puslapių nupie
šia Amerikos rasines ir ti- 

Pasaka 
susideda iš dviejų dalių. 
Viena parodo kaip neapy
kanta lietė aštuonias gru
pes; ir kita dalis parodo prisideda prie Amerikos 

■ gyvenimo.
vimą laidojant, mųsų mylim,; tyrinatojai pasjrinko
sūnų ir broli, a. a. Juozą. Doko- gtudj ku.
jame karstnesiams ir bendra.. rfos skaitomos arba j. 
visiems, kurie kokiu nors verste būu ..skirttagog»
mums pagelbėjo nuliūdimo va- arba vienu būdu
landoje, o tau. mylimas at ba kitu — Pacifiko rases
ir broli, lai Dievas sute.kia am-l (filipinus> japonus - ameri- 
zm, ramybę.* _ .kiečius, kiniečius) meksi-

Nuliude, ; kiečius, Amerikos Indijo-
tėvai Andrius ir Alena Rusai ir ■ nus negrus 

broZiaiVitoZiusirAZfo^aa, • D’u skyriai aprašo tuos, 
Dorchester, Mass. pr,e§ kuriuos diskriminuo- 

! jami dėl tikėjimo — žydus 
ir katalikus.

Šios astuonios grupės su-

visose valstybėse ir dalį 
Meksikos. Jie rinko senas

Susižiedavo

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

giai patarnauja.
South Boston, Mass.

| REIKALINGAS tuojau za- 
j krėsti jonas. Patyrimas nebūti
nas. Pamaldžiam, ramiam as- 

į meniui garbingas, pastovus ir 
lengvas darbas. Alga gera. 
Kreipkitės pas kun. Pr. M. Ju
rą, 94 Bradford St., Lawrence, 
Mass. arba į “Darbininko” ad- 
mimstraciją.

čios, klebonijos, kunigų 
seminarijos, vienuolynai ir 
t. t.) ir perimti valdžios ži
nion. Tautai buvo skelbia
ma, kad tie' konfiskuoti 
turtai papildysią valstybės 
iždą vienu milijardu fran
kų. Deja, 1908 m. paaiškė
jo, kad ne tik negauta mi
lijardo, bet dar sulaukta 
19 milijonų frankų nuos-

Reikalinga Mergina
Dirbti ofise kaip stenografė ir 

knygvedė. Patyrimas nereika
lingas, bile tik baigus high 
school’ę. Darbas ant visados ir 
lengvas. Atsišaukite raštu pas 
adv. J. Gailių, 317 E St., So. 
Boston 27. Mass.Matome japonų ameri- 

' ir kaip da
bar gyvena.

Negrų gyvenimas irgi 
kitaip nupieštas. Čia ma
tome vaizdas artistų, mok
slininkų, gydytojų ir vieną 
vietą šioje šalyje, kur juo
di gražiai sugyvena su bal
tais.

“One Nation” parodo gy
venimą vienuolynuose, 
kaip tikrai yra ir ne kaip . 
anti-katalikų buvo sklei
džiama prieš kiek laiko.

“One Nation” sako, kad i 
žydas gali būti prasčiau-! 
sias pirklys, arba Barnard. 
Baruch, Albert Einstein,! 
Eddie Cantor, arba rūb-į 
siuvis. Arba gal vienas iš 
tūkstančių, kurie žuvo 
gindami šį kraštą.

Knyga yra tikrai puikus 
vaizdas gyvenimo šioje ša
lyje. Carnegie Hali, New 
York City Common Coun- 
cil for American Unity da
vė autoriams “citation of 
merit”. FLIS.

fotografijas ir jie patys P™eity
fotografavo ką jie matė. 
Jų knyga netik parodo dis
kriminacijos žymes, bet 
perstato mažumų grupes 
kaino pripažintus narius 
apylinkių įvertindami sa
vo kultūrą ir praeitį jie
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BEREIKALINGAI 
NESIRŪPINKITE

PIRM negu pirkaite bile 
kokį virtuvei pečių, pa
žiūrėkite į parankamus 
ELEKTKIKINIO pečiaus 
virimų. Moderniškas E- 
LEKTRIKINIS pečius 
tuojau pasirodys ir jūs 
galėsite įsigyti labai 
gvomis sąlygomis.

PASIKALBĖKITE 
APIE TAI SU

EDISON
NAMŲ APTARNAVIMO 

SKYRIUMI
39 Boyiston St.. Bostone

ARBA
ARTIMIAUSIOJE 

EDISONO JSTAIGOJE

*

LENGVINA

ia o d

STRĖNŲ GĖLA
štai švarus, naujas būdas liuo- 
suot iiaprasta strėnų gėla. 
Johnson’s Bark Plaster! Leng
vina skausmą. sustingimą. 1- 
verž.11114. Jautiesi puikiai! Vi
sose vaistinėse. Reikalauk 
Johnson A Johnson kokybės.

Šou 4C1S iRes. Šou 3729

Lithuanian Fumiture Co.
MOVERS — 
Insured and

Bonded 
Local < Long 

Distance 
Moving

326.328 W. Broadvvay
So. Boston. Mass.

So. Boston Fumiture C®.
Visokį baldai, lovos, matrasai 

ir vaikams pilnas 
pasirinkimas.

3801/? West Broaduay,
Tel. ŠOU 2758

Jūsų kreditas geras. 
Pristatymas skubus.

BOSTON

EDISON
COMPANY

Šiomis dienomis sugrįžo iš
karo tarnybos garbingai atleis- daro didžiumą Jung. Vais
tas jūreivis Petras Martinaitis,’tybių Žmonių.

Žiūrėkime ką “One Na- 
i” rašo apie meksikie- 

Mažiau apie juos ži
noma negu bet kurią kitą 
mažumų grupę. Kaikurios 
skaitlinės sako, kad jų čia 
yra apie 3,500,000. Dauge
lis iš jų yra ilgamečiai pi
liečiai. Bet dauguma yra 
imigrantai 
imigrantų, 
juos baltais, bet apylinkės 
ne.

i

' veikslais 
i perstato 
[Vienas liečia tuos meksi- 
I kiečius, kurie atvyko į 
i Jung. Valstybes iš savo 
šalies dirbti laukuose; ki
tas ispanus, kurie ainiai 
ispanų kolonistų iš šiaurės 
vakarų ir kurie čia gyveno 
prieš atvykimą pilgrimų. 
Trečias liečia jaunus ame
rikiečius meksikiečių kil
mės iš Los Angeles, Cali- 

jfornia. Prieš kelis metus 
į šie jaunieji buvo plačiai 
aprašomi kaipo “baby 
gangsters” ir “aoot-suited 
knife vvielders”. Sočiai ser
vice darbininkai, kurie 
juos geriausia pažįsta ran
da, kad jie tik paprasti 
jauni žmonės, tarpę seno
viškų meksikiečių papro
čių ir Amerikos pasaulio, 

i kuris atsisakė juos priim-

5 gyv. 19 Burrell PI., So. Boston.' L 
r Veteranas Petras Martinaitis, ■ tion F Į vJ grįžęs į civilį gyvenimą, susi-jCIUS. 
t žiedavo su p. Juozapina Grimai- 
J Į te, gyv. 216 W. 9th St., So.

Boston. pp. Juozo ir Juozapinos
/1 Grimų dukrele.

to 0

Draugijų Valdybų Adresai
Į

GRABOR1AI

Linksmų Šv. Kalėdų švenčių! |

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

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

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

ir $

g
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arba vaikai 
Cenzą skaito

One Nation” trims pa- 
ir aprašymais 
mesksikiečius.
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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

SalonS

and Gift Shop
738 & 740 E. Broaduav, So. Boston, Mass.

Tel. ŠOU. 4645

S. Barasevičius ir Sūnus
MOTERIS PAGELBININK6 

Lietuvių Graborius Ir 
Balsamuotojas 

Turi Notaro Teises

254 W. Broadway
SO. BOSTON. MASS.

Tel. SOUth Boston 2590
Sūnaus gyvenamoji vieta

838 Dorchester Avė.
Tel. COLumbia 253"

IŠV JONO EV. B L. PAKALPINĖ8
DRAUGIJOS VALDYBA

Ll ETŲ VOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS 8VC

^irmlnlnkfi — Eva Marksienė,
625 E. 8th St., So. Boston. Masa 

Tel. So. Boston 1298.
Vlce-Pirmininkė — B. GaillūmenS,

8 Winfield SL. So. Boston, Masu. 
Prot. Rašt. — Ona Ivaškienė,

440 E. Sixth St.. So. Boston. Mass 
Fln. Rašt. — B. CunienS.

29 Gould St., W. Rcncbury, Masa 
Tel. Parkway—1864-VV 

ždlninkė — Ona Staniuliūtė
177 VVest 7th St.. So. Boston. Mass 

Pvarkdarė — Ona Mlzgirdienė,
948 E. Broadway. S. Boston. Mass 

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

draugija savo susirinkimus laiko kas
antrą antradienį mėnesio, 7:30 vaL
vakare. Parapijos salėje, 492 E Draugija la'ko susirinkimus Kas tr. 
Seventh St., So. Boston, Mass. i sekmadienį kiekvieno mėnesi.

'Įsais draugijos reikalais kreipkitės 2 vai. po pietų. Parapijos salė 
nrotnknlu mStHilnlrr *92 E Yth St So Rnstnn Mana

!

Pirmininkas — Juozas Svagždys
661 6th St., So. Boston, Mass.

Vice-Plrminlnkas — Pranas Tulelkl*
702 E. 5th St.. So. Boston, Mass 

Prot. Ra£t. — Jonas Glineckls.
5 Thomas Pk.. So. Boston. Mase 

Fin Rašt - Aleksandras Ivaška
440 E. SLxth St.. So. Boston. Mas> 

Iždininkas—Stasys K. Griganavičius
699 E. Seventh St.. So. Boston. Mass 

Maršalka — Jonas Zaikis,
787 E. Broadviay. So. Boston. Mass

!

I

I

CASPER
FUNERAL HCMt
187 Dorchester Street 

South Boston, Mass- 

Joseph V.Casper 
(KASPERAS) 

Laidotuvių Direktorių* l» 
Balsamuotojas 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas Dieną Ir Naktį 

Koplyčia šermenims Dykai 
Tel. 8OU Boston 1437 

ŠOU Boston 3960 l

ZALETSKAS
FUNERAL HOMI

564 East Broadvvay 
SOUTH BOSTON. MASS

D A. Zaletskas, F. E. Zaletskas 
.. Graborlal ir Balsamuotojal
Patarnavimas diena ir naktį 

Koplyčia šermenims dykai 
NOTART PUBLIC

Tol. ŠOU Boston 0619 
ŠOU Boston 2609



į enKtadirTiii. šaviSio 25 darbininką s 8
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WATERBURY. CONN. NEW HAVEN, CONN.

Naujų narių vajus mūsų kuo
poj prasidėjo su gražiomis min
timis, pasiryžimais ir jau laimė
ta dvi naujos narės, būtent, Mi
kalina Petravičienė ir Elenora 
Marshall. Sveikinam abi naujas 
nares ir linkim pasilikti mūsų 
tarpe ilgus metelius.

Šis susirinkimas tikrai buvo 
jaukus, malonus ir draugiškas, 
už ką padėki priklauso mūsų 
kuopos raštininkei Marijonai 
Ramanauskienei.

grupė. Gali būti dalyvaus ir 
jaunas smuikininkas, kapitonas 
Tada Kuligovskis.

Rengėjai kviečia visus Lietu
vos nepriklausomybės sukak
ties minėjime dalyvauti.

Beje, į minimos organizacijos 
direktoriatą išrinkti kun. Dr. 
V. Martusevičius, kun. Ig. Va- 

i lančiūnas, kun. J. Čepukaitis, 
Ikun. St. Raila, A. J. Kaniušis, 
įlg. Lepa, jaunuolis J. Klevas ir 
į kiti. Pranf&ėjas.

*4 1
• »

Sveikinam
Širdingai sveikinam mūsų ge- 

jrojo klebono tėvelius, pp. Praną 
i ir Agotą Gradeckus, sulaukus •mg “ ~

, i - auksinio vedybinio gyvenimo
ssai .ingai a 'i an yti j sj susi- gukaktieg jubįijejaus> kurį vakarienė, kurios metu bus su- 
r,in ..^ą aF1v U5-U U° *S minėjo sausio 13 dieną su baž- degintas paraniios skolų sąra- 
uz r mini ą rei įa mo e. nvtinėmig apeigOmis. kuriose šas bei mortgičius. kas reiškia, 
prašome atsilyginti sj menesį. : * . . , . , . •„ - i-* -j - dalyvavo jųjų sūnūs kunigas, ir kad jau mu»ų parapija įsmoke-bekanti asmenys pridavė au- . J J , .... ... . !. , .
, . ..t-. \ > j f visa eilė dvasissių ir įzvmių jo skolas.kas uz Darb. kalendorių: — i , . .. .. ... , .aukavo po S1.00 - J. Adomėli,. . . • Vakarėje pasijo daly-
D. Matas. M. Stankevičienė ir Parapy>«iai be, drau- yaut, mes o mayoras p. Celen-
Ieva ViPrakienė Ačiū neats^^° nuo su 8170 tano< anvlnkių kolonijų klebo-

gerais linkėjimais ir sveikini- na: ir kiti įžymūs svečiai ir vieš- 
mais. Kiek teko girdėti iš mū- nios. Rengimo komisija ruošia- 
sų kolonijos pasiųsta puokštė si visus svečius, viešnias ir vi-___  __ _____________ ____
raudonų rožių jubilietam. Įsus parapijiečius maloniai pri- sas, 65 centai. Visi jauni, vidur- 

Sveikinam jubiliatus ir linkim imti Pavaišinti. amžiai ir senesni kviečiami da-Į
sveikiem sulaukti dar daug me-

LDS 5 kp. susirinkimas įvyks 
27 d. sausio, pirmą vai. po pie
tų. Šv. Juozapo parap., 
mokyklos kambaryje.

Nuoširdžiai kviečia

i
senos’

I
narius

i
I 

vakare,Vasario 3 d.. 6 vai.
mūsų kolonijoj įvyks parapijos PHILADELPHIA. PA.

KOMNACIAI PRALAIMĖJO

J. Totilas, sekret.

Švedų policija veda sugautus Švedijoje nacius - karius, kad išdepor- 
tuoti j Sovietų okupuotą Vokietijos dali. Sugautieji pasisakė geriau mirti 
vietoje negu vykti j tą Vokietijos da'j, kurią valdo raudonieji.

Avė. Įžanga, priskaitant tak-:

ALT mėnesiniame susirinki
me vienbalsiai nutarė ruoštis 
paminėti Lietuvos Nepriklauso
mybės sukaktį. Tam tikslui iš
rinkta komisija, kuri priruoš 
programą. Paminėjimas įvyks 
vasario 17 dieną, parapijos 
tainėje.

Čia į didžiųjų organizacijų, 
klubų valdybas buvo įsiskverbę 
lietuviški ruskeliai. Būdami pir
mininkais ir iždininkais, jie 
drūčiai pasidarbavo lietuvių pa
žeminimui. Bet jųjų džiaugs
mas ir sauvaliavimas buvo ne
ilgam. Atėjus metiniams rinki-, 
mams, jie tapo prašalinti iš 
valdybų Lietuvių Tautinio Pa- 
šalpinio Klūbo ir Lietuvių Muzi- 
kalio Namo bendrovės. Dar 
pirmiau jie neteko vietų Raudo
nojo Kryžiaus ir Karo Perga
lės Komitete. Tas reiškia, kad 
raudonas nacizmas smunka. At
sigavo gerų lietuvių sielos.

Ačiū demokratijai! Tepra
smenga diktatūros!

Valio 1946!

— — —----- ----------- ■-----  — I
lyvauti. Visiems užtikrina ‘good 
time’.

šokių rengimo komisijos pir-j 
mininku yra Petras Biekša, jam 
gelbsti ponia L. Ens, Alena Pa- PG03 klebonas ir parapijiečiai 
čiuraitė, Mary Matulytė ir Ve- džiaugiasi
ra Laukžemytė.

K. Vaškas,
pirmininkas, kuris per pasta
ruosius mėnesius sirgo,

MINERSVILLE, PA. į
Šv. Pranciškaus lietuvių para-^

Sausio 13 d. įvyko Waterbu- 
ry Lietuvių Tarybos skyriaus 
susirinkimas. Svarbiausis klau-' 
simas buvo, tai Lietuvos nepri
klausomybės sukakties minėji- te^ų švęsti jubiliejų,
mas. Pirmininkas komp. A. A-' ———
leks’s pranešė, kad minėjimas Su sausio mėnesiu prasidėjo 
įvyks vasario 17 d.. Šv. Juozapo katalikiškos spaudos vajus, 
lietuvių par. auditorijoje. Kai- Taigi, kuriuose katalikiškuose 
bėtoja’s bus iš Marianapolio namuose dar nesiranda katali- 
Kolegijos prof . kun. Juozas kiško laikraščio bei knygos, yra 
Dambrauskas, adv. F. J. Bago- gera proga įsigyti bei užsirašy-. 
" - " ~ Dainų ti. nes geras laikraštis ir knyga.... . . .Į

vadovau- sias draugas. Taigi šiais metais 
lai nepasilieka nei vienas kata
likiškas namas be gero katali- 165 kp. susirinkimas Amerikos 
kiško laikraščio ir knygos. Lietuvių Piliečių klūbo svetai- 

___ *. nėję. Pirmininkas K. Nakrašius, 
šiuo tarpu mūsų kolonijoj vma atidaręs susirinkimą malda, pa

senkami rūbai dėl Europos karo sakė kalbą ir ragino narius 
nukentėjusių ir tremtinių. Tai- daugiau darbuotis organizacijos naite; Jonas Remeika su Rūta

Sausio 19 d. įvyko 4S Green gi kas turJte atliekamų rūbų naudai, kalbinti kitus įsirašyti Giraityte. Jie visi yra L V. 
Su. Liej.u’uų PoLtuKos u va praįome nunešti į artimiausias į Susivienymą. kuopos nariai. F. V.
karienė. Da.yvavo daug svečių.. mokyklas, kur bus maloniai pri. Valdyba išdavė raportus, ku-j

20 d. įvyko Moterų imti. rie buvo priimti.
ua.uuv' _________ I Nutarta ruošti kortavimo va-'

taip pat buvo Į Sausio 20 d. įvyko Moterų Są- karas vasario 10 dieną, toje pa-į ___________________ __
į jungos 33 kuopos susirinkimas, ėioje svetainėje 6 Davis Avė., 6 vietinis skyrius jau rengiasi geriausioje sveikato-
Kiekviena. atėjus į svetainę, su- vai. vakare. Įžanga 50 c. Nariai, prie minėjimo Lietuvos Nepri-j. n metUs.

kuris su- dalyvaus ar ne, turės užsimokė- klausomybės. Numatoma turėti 
Mūsų kuopos ti įžangą. | iškilmingas pamaldas bažny-

Rengimo komisijoj yra V. Pe- čioj už žuvusius karius karo 
K. Jeruševičius, O. lauke, kaip Amerikoj, taip ir

čius iš Bostono ir kiti. Dainų ti. nes geras laikraštis ir knyga 
programą išpildys Šv. Juozapo yra kiekvienam žmogui geriau-' 
lietuvių par. choras, t_Z__
jant komp. A. Aleksiui. Po pra
kalbų įvyks šokiai.

Tą pačią dieną įvyko Šv. Var
do draugijos kortavimo vaka
ras. kuris buvo sėkmingas.

Sausio
Sąjungos 43 kuopos kortavimo' 
vakaras.
sėkmingas.

Tą pačią dieną įvyko Šv. Juo
zapo lietuvių parapijos susirin
kimas. Kleb. kun. J. Valantiejus 
išdavė parapijos apyskaitą ir 
visiems parapijiečiams dėkojo 
už vieningą darbą.

Sausio 27 d. įvyks neseniai į- 
šventintų kunigų — Vlado 
Pranckiečio ir Broniaus Benese- 
vičiaus pagerbimas. Jų tėveliai 
yra LDS kuopos nariai. Taipgi 
bus ir karių, kurie vra žuvę, mo
tinų pagerbimas. Vakarienę 
rangia Šv. Juozapo par. parapi
jiečiai. parapijos auditorijoje.

Antra savaitė kaip streikuoja 
Farrel Foundry ir mašinų įstai
gos darbininkai. Toje įstaigoje 
dirba 550 darbininkų. Kompani
ja kol kas nieko nes'ūlo. Taip gi 
ruošiesi išeiti į streiką ir Brass 
kompanijos darbininkai.

kuris i

KEARNY, N. J.

sve-
M.

SUGRĮŽO KARYS-VETERA- 
NAS JERONIMAS

f 
jŠiomis dienomis sugrįžo pas 

savo tėvelius, Domininką ir Ge
novaitę (Šukytę) Jeronimus, 
gyv. 3127 Gaul St.. karys Domi
ninkas J. Jeronimas, jų vyres
nysis sūnus. Jis. kaip ir jo tėve
liai ir brolis Stasys, yra labai 
šaunus jaunuolis. Iš profesijos 
jis yra laidotuvių direktorius. 
Prieš išėjimą į karo tarnybą, 
jis visiems maloniai patarnavo, 
ir už tai jis yra visų garbiamas. 

Į Karys — veteranas Dominin- 
ikas, jo tėvai ir brolis yra Šv. 
Jurgio lietuvių par. parapijie
čiai. Laidotuvių direktorius Je
ronimas, mirus kun. Zimbliui, 
kartu su kitais laidotuvių di
rektoriais palaidojo garbingąjį 
kunigą.

Sveikiname sugrįžusį karį — 
veteraną Domininką J. Jeroni
mą ir linkime geriausių sėkmių 

i ei viliame gyvenime. Jurgietis. 
Parapijietis.!

_____________  1 | SVARBUS PRANEŠIMAS

PHILADELPHIA PA. ' Sausio 15 d- ivyko komiteto ir 
________ i atstovų R. K. K. P. ir BALF su- 

Sausio 11 dieną, laike dvynų sirinkimas. Išrinkta nauja Val- 
gimdymo, mirė jauna, vos 32 dyba. į kurią įeina šie asmenys: 

Muz. A. Stanišauskas paau- metų amžiaus sulaukusi mote- M. J. Bigenis pirmininkas; Kri-

i sėkmingais 
. 1945 metais. Per tuos metus pa
rapijos skola sumažinta 24 

L. Vyčių kuopos tūkstančiais dolerių. Klebono 
kun. K. Klevinsko buvo didžiau- 

Jau sias pasiryžimas skolą sumažin- 
sveiksta. Tačiau tebėra gydyto- su pįevo pagalba tą galėjo

Sausio 10 d. įvyko LRKSA
jo priežiūroje. 1 padaryti.

• Pereitą metą mūsų parapija 
minėjo 50 metų gyvavimo jubi- ? 
lieju. Klebono kun. K. Klevins- 
ko paraginti parapijiečiai gau-’ 
šiai aukavo ir vieningai darba
vosi. kad skolas sumažinti.

Klebonas kun. K. Klevinskas, 
pranešęs parapijiečiams, kad 

4 atmokėta 24 tūkstančiai dolerių 
I skolos, nuoširdžiai dėkojo para
pijiečiams, kas visus paskatino 
dar daugiau darbuotis parapi- 

uetuvi, Tarybos, jos naudai Dievas uik0 mū.

L. Vyčių kuopa sveikina ir 
linki geriausių sėkmių sekan- 
čiom porom, kurių susižiedavi- 
mas buvo paskelbtas, būtent, 
Jonas Biekša su Anele Valenti-

Marijonu Misijonierių 
Veikla

BRIDGffORT. CONN.

tiko didelį surprizą.
teikė malonumą.
finansų raštininkė ir nenuils
tanti veikėja. Marijona Rama- terienė, 
nauskienė ir jos vyras Karolis Kasparienė, O. Peterienė ir vai-,Lietuvoj. O po pietų, 3 vai. pra- 
minėjo savo gimtadienį. Ta pro- dyba. Įkalbas.
ga pavaišino visas sąjungietes Išrinktas atstovas į Susivie- 
šiltais gėrimais, užkandžiais ir nymo apskričio suvažiavimus p. 
saldumynais. Sudainuota ilgiau- J- Stasilionis, gyv. 617 Warren 
šių metų, ir kuopos pirmininkė 
M. Jokubaitė pasveikino pp. 
Ramanauskus ir palinkėjo a- 
biem laimingai sulaukti skait
lingų gimtadienių, 
vardu įteikė dovanėlę, už kurią vieno 
p-nia M. Ramanauskienė visoms dienį. 
padėkavo. j

Taipgi pareiškė sveikinimus 
mūsų užrašų raštininkei ir jos 
wrui pp. Kaziui ir Onai Dėkas, 
sulaukus 15 metų vedybinio ju- 29 kuopos susirinkimas. Vytis 
biliejaus. Palinkėta sveikiem P- Pranas Vaš.kas išdavė rapor-

St., ■ Harrison, N. J. Jis taipgi 
išrinktas atstovu ir į Draugijų 
Sąryšį. i

Valdyba 1946 m. išrinkta ta 
ir kuopos Pati- Susirinkimai įvyksta kiek- 

mėnesio antrą ketvirta- 
Žinovas.

jse pianą, 
į parsinešę

Šv.

I
I
kavo muzikos veikalus į Bridge- Ieva Katamay’ienė (Sinic- stopas Žemaitis ir J. Jonolaitis 
porto Public Library komp. V. kaitė), širdies ligos užatakuota. raštininkai: A. Bačauskas iždi- 
Bacevičiaus lietuviškus šokius, Tuojau po jos mirties mirė ir ninkaš; p. T. Sabaitė fin. rašti- 

himną. gimusieji dvynukai. 'ninkė; Genovaitė Ramanauskie-
Velionė Ieva Katamay’ienė nė vice-pirmininkė.

Tame susirinkime užgirtas ■
l

Kovo 11-17, Chicago, III., Die
vo Apvaizdas bažnyčia, misijos; 
kun. Adomas Markūnas, MIC.

Kovo 11-24, Cambridge, Mass. 
i Nekaltojo Prasidėjimo bažny
čia, dviejų savaičių misijos; 
kun. Jonas J. Jakaitis, MIC.

Kovo 18—31, Chicago, Ilk, 
Aušros Vartų bažnyčioje, dvie
jų savaičių misijos, kun. Ado
mas Markūnas, MIC.

Kovo 24—31, Chicago, III. Šv. 
Jurgio bažnyčioje, misijos; kun. 
Antanas Mažukna, MIC.

Bal. 1—7, Pittston, Pa.
į Kazimiero bažnyčioje, misijos, 
|kun. Adomas Markūnas, MIC.

Bal. 1—14. Chicago, III., šv. 
Į Kryžiaus bažnyčioje, dviejų sa- 
I vaičių misijos, kun. Jonas J. Ja
kaitis. MIC ir kun. Ant. Mažuk
na. MIC.

Bal. 8—14, Chicago, Ilk, Šv. 
Juozapo bažnyčioje, misijos; 
kun. Adomas Markūnas, MIC.

Bal. 15—21, Detroit, Mich., 
Šv. Jurgio bažnyčioje, misijos;

■ kun. Adomas Markūnas, MIC.
Geguž. 6—12, Chicago, Ilk, 

' ŠŠ. Petro ir Povilo bažnyčioje,
■ misijos; kun. Jonas J. Jakaitis, 
MIC.

Geguž. 19—26. Chicago, I’L, 
Visų šventųjų bažnyčioje, m;si- 

i
Jau yra pasižadėję atvykti Jos; Antanas Mažukna,

_ t urrr’

Ipreliudes, ir Lietuvos 
Visi veikalai yra classic ir Lib-' 
rary valdyba labai širdingai buvo ukrainietė, tačiau mums 
priėmė, išreikšdama didelę pa- lietuviams buvo artima, o tai nutarimas vieningai minėti Lie- 
dėką. Bridgeporto lietuviai, ku- todėl, kad jos vyras, p. Bagdo- tuvos nepriklausomybės sukak-; 
rie myli muziką ir turi namuo- nas Katamay’ius yra vietinio tį sekmadienį, vasario 17 d.,

gali pasiskambinti, ukrainiečių laikraščio “Amen- Lietuvių Muzikalėje svetainėje,
veikalus į namus, o ka” vyresniuoju redaktorių, ku- Tą dieną visose lietuvių baž-

Sausio 14 d. įvyko L Vyčių v®liau galės tuos veika- gindamas plunksna ukrai- nyčiose įvyks iškilmingos pa-
° • lvy yc * jus pas patį kompozitorių. Tai niečių reikalus, kartu nepamirš- maldos už pavergtą Lietuvą ir i

i pirmieji muzikos veikalai lietu- ta Lietuvos ir lietuvių, ir daž- jos kovą dėl nepriklausomybės
j vio kompozitoriaus bus šiame nai rašo apie jos dabar vargin- ir laisvės,
knygyne. gą būklę po šiaurės meškos le- ,

Į Būtų gerai, kad lietuviai susi-tena. Jis noriai talpina savo kalbėti p. J. Valaitis iš New:MIC. 
'rūpintų lietuviškomis geromis laikraštyj ir kitus raštus, gi- York ir p. A. Devenienė iš Wa- 
knygomis, kur knygynai netu- nančius Lietuvą, 
ri nė vienos geros knygos lietu
vių rašytojų. Tik reikėtų parei- 

.kalauti ir knygyno valdyba pa
rūpintų. Atsimenu, teko matyti 

i kitus viešus knygynus, kur turi 
i labai daug visokių knygų ir net 
įturi lietuvišką skyrių su lietu-, 
višku užrašu. Su knygyno vai- ** VYTAIS”

, dyba teko kalbėti kelius kar- "vytį” leidžia Amerikos didžiau ;
i tUS. Jie pareiškė, kad knygų šia Jaunimo organizacija — Lietuvoe'
! niekas n#>reikalania. Tikrai ii- Vyčiai 

“VYTIS” eina kas mSnesį gražia, 
paveiksluotas ir deda (domiu straipa 
nių. žinių ii Amerikos ir užsienio. 

“VYTY” rasi žinių U viso pasau
lio.

1 "VYTIS” ražo apie Amerikos lie
tuvių jaunimo judėjimu. 

Šiuo laiku daug parapijiečių “VYTY” rasite įdomių pasisksity 
mų tinkamų seniems ir jauniems. 

"V Y T j” redaguoja įžymus ir paty
ręs redaktorius Ignas Sakalas it■ 
“VYČIUI” bendradarbiauja Jo su- ■ 
Kviesti įžymiausi literatai. 

TAD. padarykime Sūki: "Tenelle 
sa nei vienos katalikiškos faunime 
organizacijos, ar nore mažiausio sky 
riaus. kurie neska’tytų “VyTIES” 
Visi skaitykime “VYTU”

"VYTIES“ kaina metams tik $0.00

“VYTIS”
366 W. Broadway, 

So. Boston 27, Mass.

NEWARK.HL

Koresp. sulaukti sidabrinio jubiliejaus. i tą L Vyčių N. Y. ir N. J. ap-

Visu Lietuvių Mylimas ir Skaudžiai Nukentėjęs 
Misjonierius

Tėvas Jonas Bružikas 
Visiems Lietuviams Amerikoje Įdomiai Rašo 

Iš Tremtinystės!
Jo jaudinantieji laiškai yra spausdinami

ŽVAIGŽDĖJE”
Skubėkite “ŽVAIGŽDĘ” užsisakyti!

EEARDED Jap was member 
cf garrison that surrendered 
V.'ake Island. Reports reveal 
that remaining J aps would 
have starved to death uith- 

in a month.

skričio suvažiavimo, įvykusio, 
sausio 13 d., Brooklyn, N. Y.

Sekantieji įsirašė į L. Vyčių 
kuopą: Onutė Kelly, Alice Va- 
lerinaitė, Ona Kasaitytė ir Jo
nas Bingelis. Naujų narių va
jus tęsiamas. Tėvai prašomi pa-’ 
raginti savo sūnus ir dukteris 
įsirašyti į Lietuvos Vyčių orga-i 
nizaciją. Susirinkimai įvyksta 
kiekvieno mėnesio antrą pirma
dienį Šv. Jurgio draugijos salė- 

ije. Sekantis susirinkimas įvyks 
i vasario 11d. . ■ . ,j niekas nereikalauja. Tikrai, 11- 

, ~~ . gaiš žiemos vakarais, gavęs ge-i Pirmą kartą po ketunų metų , x .’ K Iras knygas, lietuvis galėtų daug
ką gero pasimokinti. Reikia tik 
reikalauti.

Pirmą kartą po keturių metų- 
įvyks L. Vyčių 29 kuopos šo
kiai šeštadienį, vasario 2 d., 8 

‘vai. vakare, Šv. Jurgio draugi
jos svetainėje, 180 New York

Kaina — S1.00 metams.
“ŽVAIGŽDĖS” ADMINISTRACIJA

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

terbury, Conn. Yra viltis, kad
Reųuiescat in pace!... tame minėjime dalyvaus ir mū-

K'. Vidikauskas. sų valstybės gubernatorius, p.' 
Edvardas Martin’as. Bus įdomi 

serga. Linkėtina visiems geros muzikalė programa, kurią išpil- 
sveikatos ir vėl pradėti prie baž- dys operos artistai ir vaidelučių 
nytėlės krutėti.




