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New York (LAIC) — = 
Bolševikai visu uolumu tę-Į 
šia caru politiką — viso-; 
mis išgalėmis stengiasi 
stiprinti provoslaviją, ku- . v. , . . T. ...
ri, savu ruožtu, naudojama \ Ka‘D rote ores Kalėdų 
Rusijos politiniams šie- aven‘«s Bendrojo Amen- 
kimams k°s Lietuvių Šalnos Fondo

Rytų ’ apeigų katalikai, k"n-.H^.,!T!
kurių nemažas skaičius 
gyvena prie Rusijos pri
jungtose rytinėse Lenki
jos dalyse, yra verčiami 
nutraukti ryšius su popie
žiumi, 
areštai 
liauja, 
čiami

BALF Pirmininkas 
Vokietijoje

I

zas B. Končius tremtiniui 
reikalais išvvko į Europą, i 
Keletą savaičių jis nralei-j 
do Londone Parvžiuie ir 
kitur. Prie’; keletą dienų 
pranešė, kad jis jau Vokie
tijoje lanko išvietintų lie
tuviu stovyklas ir tiria ( 
bendrą lietuviu tremtiniui 
padėti vietoje. Ta nro^a jis'

• - • • ---- . • — —- •

rius. draugijas, veikėjus ir' 
mielašird'ngą Amerikos’ 
lietuvių visuomenę.

LTnitų dvasininkų 
ir trėmimai nesi- 
Iš Maskvos siun- 
režimui atsidavę 

provoslavų dvasininkai ir ... _ . ,
angyvendinami ištremtųjų
vietose. Optacijos proce-* " " “ ' ”*
durai užsibaaigus, pri-į 
jungtose srytyse nebeliks; 
nei katalikų parapijų, nei į 
vienuolynų, taip, kad kaip; 
pranešime sakoma, iš Vil
niaus, Lwovo, Pinsko ir 
Lucko diecezijų teliks vien 
atminimas. Rusijos užim
tose srityse yra sudarytas 
net “Komitetas grįžimui į 
Ortodoksiją”, kuris, su
prantama, yra sovietinio 
režimo agentūra.

Iš bolševikų okupuotų 
sričių Rytų Europoje atei-Į 
na šiurpios žinios. Pav., ži-j 
nomos pavardės net 42 ku-! 
nigų, kurie buvo bolševikų! 
nužudyti anapus Kurzono 
linijos.

Naciai Planavę Turėti Šnipi
nėjimo Tinklu Vatikane

Nacionalizuota didžiulė Renault automobilių išdirbystė, Paryžiaus 
f riemiestyi. pradeda nauja tvarka darbo eigą. Prieš karą ši Įstaiga buvo 
privatinė. Šiuo laiku šį fabriką išdirbinėja “diesel-powered” traukinus.
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Lietuvių vergų laikraš
čio “Laisvės” leidėjai tu
rėjo suvažiavimą* kuriame i 
priėmė sveikinimą Raudo-;

• - A ____ » • J ' *1

Berlynas, Vokietija — 
Amerikos m iii tarės val
džios savaitraštis “The 
Grooper” rašo, kad suras
ta slaptus vokiečių nacių 
dokumentai, kurie parodo 
jų planus turėti šnipinėji
mo tinklą Vatikane.

Sakoma, kad tie doku- trikinis traukinys be jo-‘ 
mentai parodo, jog vokie- kios kontrolės važiavo 10 ( 
čių Pačių šnipams buvo į- mylių. Pravažiuodamas be. 
sakyta kartu su akredi- sustojimo dvi stotis ir ant 
tuotais atstovais, moksli
ninkais ir kultūrinėmis mi
sijomis dalyvauti ir sekti 
visus svarbesnius ir įžy
mesnius asmenis, kurie 
lankosi Vatikane ir “pa
justi jų jausmus link ‘Sta- taisyti. Betaisant, trauki- 
lino - Roosevelto’ susivie- nys pradėjo ristis atgal ir 
nymo”. nebuvo kas jį sulaikytų. •

“SIS'I Suvienytu Tautu Sekretorium
Tokio, Japonija — Elek-! Norvegas

• v

užsisukimo nusiritęs nuo; 
bėgių, užmušė 24 žmones- 
ir 140 sužeidė.

Traukinys neteko kont-* 
rolės, kai motormanste, su
stabdęs traukinį, išlipo jo

Alga $40,000 - Nemokamas Butas

nosios Armijos-daliniams, 
kurie “didvyriškai išlaisvi
no mūsų tėvų kraštą iš vo
kiškųjų nacių okupacijos”. 
Na, o apie tuos, kurie pa-; 
vergė mūsų kraštą ir jį te-1 
belaiko vergijoje, nei žo-l 
džio. Būtų nors tą “špygą” į 
pasiuntę, kurią Bimba ga
vo Bostone, ir tai būtų šis 
tas.

Gyriasi laisviečiai, kadigtybės gubernatorium pra-i .jįe __ —j = t ------ si ~ r

Lt. Gen. Morgan Pasilieka UNRRA 
Viršininku Europoj

TEL. SOUth Boston 2680
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STO įsakė Sovietams -tranui 
Tiesioginiai Tartis

Apie Pasitari .rus Ir Susitarimą Turi 
Pranešti Tarybai

Londonas, sausio 31 — Į Anglijos užsienių sekre- 
Kaip jau žinoma, Irano de- torius Bevin smarkiai su- 
legacija pavedė Suvienytų sikirto su Sovietų užsienių 
Tautų Organizacijos sau-ivice-komisaru Višinskiu, 
gurno tarybai išspręsti I-. Bevin kaltino Sovietus dėl 

“nervų karo”.
Nors Suvienytų Tautų 

Organizacijos saugumo 
taryba paliko Sovietams 
su Iranu tiesioginiai tar
tis, bet ji bile kada gali į- 
sikišti į tuos pasitarimus 

pareikalauti iš Maskvos 
Teherano raportų.

rano ginčą su sovietų Ru
sija dėl jos kišimosi į Ira
no vidaus reikalus.

i Sovietų Rusijos delegaci- 
jja labai priešinosi Iranie
čių įnešimui ir skundai, 
bet Suvienytų Tautų Orga
nizacijos saugumo taryba 
priėmė ir buvo svarsto
mas. Sovietai užsispyru
siai reikalavo, kad saugu
mo taryba Iraniečių skun
do nesvarstytų, bet palik
tų abiem pusėm tiesiogi-j 
niai tartis ir susitarti. Po’

Londonas, sausio 31 — anie atrastus akmens ang-
Suvienytų Tautų Organi- lies klodus Vorkutoje, Pe- provinciją užvaldyti, 
zacijos sekretorium sau- čoros upės baseine, netoli!------------------------
gurno taryba vienbalsiai Šiaurės Ledinuotojo van- 
išrinko Norvegijos užsie-'denyno, toli už Arktikos 
nių ministrą ^Trygve Lie. (ribos. Yra tai tundrų ra jo-’

’ Esą užtikrintas jo užgyri- nas, kurių pelkėse veisiasi | 
mas ir visų tautų susirin- bilijonai moskitų. Žiemą gi ; 
kime. (šaltis čia siekia iki 70 laip-j

STO sekretoriui paskir- snių žemiaus nulio F. Tai

Washington, D. C. .,___ o,. _____ _____  (
UNRRA direktorius Leh-: jimas, ir štai dabar jis yra 

--------------------------- man, buvęs New York vai- paliekamas tose pareigose, 
daug padėjo Lietuvai Į neša, kad po išsikalbėjimo \ Gen. McNarney, J. V. 

Pagalbos Teikimo Komite-|su įeit gen Sir Frederick komandierius Europoj, sa- 
— —--------->... -----...................... jig paliekamas vo mėnesiniame raporte

pareigų. Pravestas tyrinė-
I

ir 
ir

»

Nauji Dešimtukai 
Cirkuliacijoje

Washington, D. C., sau- 
visų kalbų saugumo tary- (šio 31 — J. V. Iždo sekre- 
ba įsakė Sovietams ir Ira- torius Vinson praneša, kad 

j nui tiesioginiai tartis, bet nauji dešimtukai su miru- 
;apie visus pasitarimus ir šio Prezidento Roosevelto 
susitarimus turi jai pra- paveikslu oficialiai buvo 
nešti. į numatyta paleisti cirku-

Kaip žinoma, Rusija te- liacijon tik vasario 5 d. 
belaiko savo kariuomenę Bet paleista anksčiau, bū- 
Irane ir ji pagelbėjo Azer- tent, sausio 30 d., kad su- 

i baidžano raudoniesiems tą taptų su Prezidento Roose- 
......................... įvelto gimtadieniu.

t ui rinkime aukų, drabu
žių, medikamentų ir kito
kių reikmenų Lietuvos 
žmonėms, nukentėjusiems 
nuo karo.”

Bet Bimba, to komiteto 
pirmininkas, kuris sakosi 
esąs Lietuvoje, yra sakęs, 
kad Lietuvos žmonės tų 
siuntinių negavo. Juos

į Morgan,
Į UNRRA viršininku cen- 
i tralinėje Europoje.

Kaip žinoma; Įeit. gen.

patvirtina britų lt. gen. 
Morgano pareiškimą, kad 
ten vyksta masinis žydų

Morgan buvo viešai paša-! Wmasiš Lenkijos, ir kad

Teismas Palaiko Religines 
Pamokas Viešose Mokyklose

STO sekretoriui paskir- snių zemiaus Iiuuu r. laiį ,
ta $20,000 metinė alga ir. vienos iš pačių baisiausių1 Sausio!
$20,000 jo išlaidoms. Taip-! anglių kasyklų pasaulyje,126_d- '
gi gaus dykai butą. i bet jau ir tenai šiandien pnpazmo, kad Champaign

__________ dirba dešimtys tūkstančių;miesto viešose mokyklose 
Mania VžaH VaiArtiiniamc tremtinių. |tur* mokyti religijos!
noU|a Viela RdlOf ųiillani) Vergų darbas Sovietijo- mokslo laike mokyklų va

je yra įprastas reiškinys, laodų. 
Juk didieji Rusijos kana-

New York (LAIC) —So-,lai, galima sakyti, išgrįsti 
vietų ambasados biulete- tremtinių ir kalinių kau- 
nis Washingtone praneša lais.

Tremtiniu Darbams

PLIENO STREIKAS TĘSIASI
tie žydai yra gerame fizi
niame stovyje.

Trečios armijos raportas; 
apie žydų bėgimą iš Len
kijos į amerikiečių zoną 
sako, kad tas bėgimas yra 

j įeit. gen. iviorgano' organizuotas ir finansuo-
Rusijoje, nes tas Bimbos: pareiškimo žydai smarkiai; jamas zionistų Lenkijoje, 
komitetas surinktus pini-1 protestavo ir reikalavo, i Dauguma žydų nori vykti

kęs, kad žydai organizuo- 
itai bėga iš Rytų per Len
kiją į Amerikos zoną, ir 
kad jie yra geresniame fi- 

! ziniame ir finansiniame
greičiausia sudorojo Lie-stovyje negu kiti.
tuvos okupantai pačioje' Dėl Įeit. gen. Morgano

gus, drabužius ir kitokius;kad jis būtų pašalintas iš į Palestiną, 
daiktus, kaip skelbė, per-Į 
davė Russian Relief, o. 
Russian Relief siuntė į Ru
siją.

Bendras Amerikos Lie
tuvių Šalpos Fondas, vie
nintelis lietuvių fondas, 
kuris yra valdžios užgir-l 
tas, išbandymui ir gi siun
tė drabužių, medikamentų 
ir kitų reikmenų Lietuvos 
žmonėms, bet iki šiol nega
vo žinios, kad tuos siunti
nius būtų gavę Lietuvos 
žmonės.

Taigi laisviečiai, Lietu
vos okupantų vergai, gali 
pasigyrti tik tuo, kad jie 
šelpė Rusijos žmones, bet 
ne Lietuvos. XYZ.

Ginčai Dėl Biliaus Prieš Streikus
Teismas Gali Išduoti Draudimą 

Pikietuoti

AMERICAN
RED CROSS 

+

! Mrs. McCollum iškėlė 
Įbylą birželio 12 d., 1945 
'prieš mokyklų vadovybę, 
i Ji skundėsi negalinti nau
dotis mokyklomis moky
mui “ateizmo ir racionaliz
mo”.

Religijos pamokos duo
damos kartą į savaitę per 
pusę valandos, ir mokosi 

- - 2 "J_  __ 1 niįl protestantai, žydai ir ka-
nois Universiteto profeso- talikai.
riaus žmona, įteikė teismui Ateistai apeliuosią. Tei- 
peticiją, kurioj ji nurody- sėjai perdavė tą bylą ir sa- 
nėjo, kad mokyklos neturi vo sprendimą J. V. aukš- 
A • - l _ I?—**_ . . . . •

Po keturių mėnesių reli
gijos mokymo viešose mo
kyklose, tūla Mrs. Vashti 
McCollum, 32 m. amž.,

j

sau-Į Jaltos konferencijoj 1945 teisės mokyti religijos vie- čiausiajam teismui.
— . — - — 1 — — — 1 — 1 a. ««a M a^a - - A Į

H’ash’ivrton, D. C., sau-’Jaltos konferencijoj 1945 
šio 31 — Yra gandų, kad; m. Prezidentas Roosevel- šose mokyklose, nežiūrint 
plieno korporacijos ir CIO tas ir Anglijos premieras to, kad studentai negali i 
unijos susitars dėl algų. Churchill sutikę perleisti dalyvauti religijos pamo- ’ 
Bet tik gandai.

1947 Automobiliai Turės 
Tik Vienu'Mate'

— - w _ *

Kurilų salas ir Sachalino koše be tėvų raštiško suti-
Plieno korporacijos pa-,sa^4 Rusijai. Tai buvo kimo.

reikalavo, kad valdžia leis-’ slaptas susitarimas, ir apie j Ji sakė, kad jos sūnui
tų pakelti mažiausia $6.25 ši susitarimą nežinojęs nei Terry, 10 metų f— 
'plieno kainą tonui. Valdžia sekretorius Byrnes, o tik religinės pamokos sudary- Rudolph F. King praneša,

et nn — i..:—. DatvrftS kolios dipnos no Havn “npmalnntimn” r>#»s L-nH <431 nlionn t-vii iru mr* ir

Boston, Mass. — Auto-
amžiaus, mobilių registruot o j a s.

sutiko $4.00 pakelti kainą • patyręs ^kelios, dienos po davo “nemalonumų 
už plieno toną.

Plieno korporacijos vir
šininkai aiškina,

t'**'-j• jzv ua»v , nes kad dėl plieno trūkumo ir
to, kai Japonija pasidavė, jis tik vienas nesimokinda- 1947 metais automobiliai 

T -- , . vo religijos. Jo motina ir turės tik vieną “plate”.
kad be u- a DnaS1j J1”8’’ S jis skelbiasi ateistais (be- Naujos “platės” bus skir- 

nakėlimo S6 25 už DlienoiA1?! fs? dieviais). Tokiais pasisakė tingos. Viršuj dugnas buspakėlimo $6.25 uz plieno j Atlanto Carteių, kurj jis ir ir teismį bJas Q ant bu» ..Mass

H’ashington, D. C., sau-(streiko turi pranešti. Po to 
šio 31 — J. V. kongresma-lturi laukti 30 dienų. Per tą 
nas Case, respublikonas iš laiką taryba bandytų su- 
South Dakota, įnešė biliu, į taikinti darbininkus su 
pagal kurį teismas gali iš-, darbdaviais. Jeigu nepa- 
duoti draudimą pikietuoti,-vyktų sutaikinti, tai 30 
jeigu bepikietuojant įvyk- dienų praėjus nuo dienos 
tų susikirtimas; taipgi ne-1 pranešimo, darbininkai ga- 
gali streikuoti nepraėjus lėtų išeiti į streiką.
taip vadinamam “atšali-j Dėl šjo prieš streikus bi- 
mo” periodui • 
dienų.

Taipgi yra numatyta su- kas, kad tas bilius bus pri
daryti valdžios tarpinin-’imtas su pataisomis. Jeigu 
kavimo tarybą, kuriai jis būtų priimtas, kaip pa- 
darbininkų vadai penkios.rašytas, tai jis būtų per- 
dienos prieš planuojamo griežtas darbininkams.

— bent 30 liaus Kongrese kilo smar
kūs ginčai. Galimas daly-

S Tvidai Ahn?iIijOS P-remieraS C^U?r Aukotojai visame kraš-47” mid^l L spXos:
SUUT ’ “ 4 te ,laukė registracijos nU r i a i

Valdžios viršininkai no-siaptų susitarimų ir “asi. Pal‘eciancio religijos mo-bus baltos spalvos ant 
ri, kad Prezidentas Tru- 46 lybėse. tams,ai žabo dugno.
man imtųsi skubios akci- sovietų Rusijai?
jos plieno streiką užbaigti.; j y gal6tų atJ
DaacawaIHc CiiMLa < tiriu nH mesti tokius susitarimus, Į nOOKvCITn JUlmO AlKHIOlI Klausimas ar imsis to-i 

Rusijai Kurillį Sftlas kių žygių? Jeigu Senatas 
----------- atmestų Roosevelto suti-

H’ashington, D. C. — Šio- kimą perleisti Rusijai Ku- 
mis dienomis sovietų Rusi- rilų salas ir Sachalino Sa
jos raudonoji armija ūžė- lą, tai be ginkluotų jėgų 
mė Kurilų salas ir Sacha- Rusijos raudonosios armi- 
lino salą. Dėl tokio sovietų jos iš tų salų neiškrapšty- 
Rusijos imperialistinio žy- sl 
gio kijo pasipiktinimai ----------------

Sausio 29 d. Jung. Vals- Teisingumas — vieninte- 
tybių valstybės sekreto- lis pinigas, kuris visame 
rius Byrnes paskelbė, kad. pasaulyje yra imamas.

Lietuvių Rado Programa
ŠEŠTADIENI, 1:15-2:15 P. M.

1230 KILOCYCLES —WESX .SALĖM, MASS.

šeštadienį, vasario 2 d., 1:15 vai. po pietų įvyks 
Lietuvių Darbininkų Radio programa. Kviečiame vi
sus pasukti savo radio rodyklę ant 1230 kilocycles ir 
klausytis gražių lietuviškų liaudies dainų ir muzikos 
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 NORwood 1449



Penktadienis. Vasario 1 d., 1946

ĮVAIRIOS žinios
Jo Eksc. Vyskupas Petras P. 
Bučys, MIC., Sveikina LDS ir 

"Darbininkę" Iš Vatikano 
Miesto

"Mūsų Baltiniai Jau
Suplyšo...“

Taip iš{Ei&9$^

. Sausio 31 d.. “Darbinin
ko” administratorius A. 

..Peldžius gavo nuo J. E. 
vyskupo Petro - Pranciš
kaus Bučio, MIC., sekan
čio turinio laiškelį:

“Gerbiamasai Tamsta: 
Naujų Metų proga linkiu 
Tamstai, “Darbininkui” ir 
visai Jūsų organizacijai 
bei šiaip darbininkams 
kuodaugiausiai viso gero!

“Numanu, kad jau pra
dedama siuntinėti knygas 
iš Amerikos į Italiją. Būki
te geri, pabandykite pa
siųsti man “švč. Panos M. 
Apsireiškimai Lhirde” 3 
egzempliorius; jei negali
ma krūvoje, tai atskirais 
siuntinėliais.

Su tikra pagarba, 
Petras - Pranciškus

Būdys, MIC.”
Nuoširdžiai dėkojame Jo 

Ekscelencijai, vyskupui 
Petrui Bučiui už sveikini
mus ir linkėjimus.

zumu. Ypątm- 
yyi Sovietų o-

Lietuva Sovietinės Propa- 
...... gamtos Ženkle
:»>^>1 a

I

I
Veik kiekvienas 
tremtinis. Taip rašo. ,jū( 
brolis, ąešuo ir 

į tis. Ką'jus d^rjįtaa 
gu jis pabaladotų į či .... ... 
duris ir pasakytų, ka<f štt- bių? -Tarybą?';. ■ RinkljĮų&ė 
degė jo namai, jo turtai ir propaganda' jau< va«5iha 

į jo manta, kad' jis neturi visti infenž “ 
i drabužio savo sušalusio gai ji intA
• kūno pridengti? Ką dary- kupuotuoę^. kraštuose,'kur 
įtumėt. jeigu jis ištiesęs žmonės . . dąlj; rięra apkvai- 
drebančią ranką, paprašy- sinti. Čia'rengiami sKait- 
tų paaukoti jam baltinių, lingi mitingai? riet rmki- 
:bent vienus apatinius mar-. minės literatūros parodos, 
škinius ? Jūs pakviestumėt Darbininkais kalami’. iHri- 
jį į vidų. payąĮgydintuinėt, -kimų nuostatai, 6’vyresni 

’ ’ ‘ ' i naud o j a m i 
propagandai. Nebūsime 
nustebę, jei okupantas ir į 
vėl praneš; kad laimėta 
virš 99 ' c balsų. Kaip žino
me, sovietų rinkiminėje 
sistemoje teveikia tik vie
na partija. Jokiai opozici
jai neleidžiama turėti nei 
' laisvų susirinkimų, nei 
laikraščių, nei savo kandi
datų.

lietuvis Kaip>zinbpie, vasarių, mė-

aprengtume!' ir dar apdo- moksleiviai 
vanoję išleistumėt.

Nuo karo nukentėjusių 
lietuvių padėtis yra lygiai 
tokia, kaip to padegėlio, 
kuris visko nustojęs sten
giasi bent savo gyvybę iš
gelbėti, po didelio gaisro.

Mes žinome, kad jūs esa
te davę drabužių ir daiktų, 
bet mes taip pat žinome, 
kad jūs turite gerą širdį ir j 
jeigu dar galite, padovano-, 
__ : ir baltinių tą nelai-į

Bob Fėller, kairėj, Cieveland Indian metikas 
pasirašęs sutartį žaisti 1946 metų sezoną. Sako
ma, kad jam sutarta mokestis kokios dar niekuo
met niekas metikams nėra mokėjęs.

2

LIETUVIO TREMTINIO
LAIŠKAS IŠ VOKIETIJOS

A. R. rašo savo sesutei:
“Šitą laišką rašau ne iš bran

gios Lietuvos, bet iš prakeiktos 
Vokietijos, nors tas liuciperius 
Hitleris jau ir žuvo. Bet aš ir 
daugelis tūkstančių lietuvių dos, blogai su rūbais. Sveikatos 
kenčiam ir dėl raudonojo šlifai- jau daug atgavau. Viskas nebai- 
no viešpatavimo Lietuvoje., sų, tik baisu pagalvoti dėl atei- • 
jGrįšt į Lietuvą yra-mirtis Sibi- ties...” ; , v
fo-tundrose. - ' • ’

“Aš iš Lietuvos į Vokietiją1 
vergijon arba sunkiems dar
bams dirbti esu išvežtas 1944 
m * kovo, m. 1,0 d. Išvežtųjų lie
tuvių likimas'— buvo paskirti 
mirimui, bet su. Dievo pagalba 
laimingai pergyvenau.visas pra-

no iš saviškių... Prašau Dievo, 
kad tas mano laiškelis pasiektų 
jumis... Aš gyvenu anglų yaldo- 

J moję zonoje. Anglai labai geri 
žmonės. Dėl maitinimo pusę bė

I * •Užbaigdamas laišką ra-' 
šo: ..

“Rašydami į Lietuvą , laišką, 
apie mane nutylėkite, nes bol
ševikai nekenčia, jeigu kas turi v 
svetur giminių.”

o ______ Sveikas patarimas. Ra-
garo baisybes. Buvau pakliuvęs'šydarni laiškus į Lietuvą, 
į koncentracijos ‘stovyklą, bet niekad neminėkite apie 
per vieną gailestingą moterėlę, .tremtinius arba išvietin- 
persirengęs moteriškais- drabu- -tus lietuvius, kad jų 'likę 
žiais. pabėgau. Teko dirbti artimieji nenukentėtų nuo . 

’-fronte pirmosios linijos, ne vai- žiaurios bolševikų rankos.

Lėktuvg Pastogės 6aisre išgelbėti 
Žuvo 10 Žmonių
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• mingą padegėlį ir jo šeimą

NAUJAS HIMNAS

MkėHopkins

j Aukokite apatinių dra
bužių moterims, vyrams ir

Oklahoma Ctv, sausio 31ivaikams. Savo miestuose ■ 
— Tinker Field lėktuvų iir apylinkėse praveskite i 
pastogėje kilo gaisras. Ug-Į baltinių rinkimo vajeliusį 
nis taip greit išsiplėtė, kad;^r surinktus baltinius siųs- 
kaikurie darbininkai nesu-1 kitę į niūsų sandėlį, 101 
spėjo pabėgti. Toje arini- ■ Grand > 
jos lėktuvų pastogėje dir-H» Y- . 
bo 800 darbininkų. į _ e ------------

Iki šiol griuvėsiuose su- BŪSIĄS TęsidKIdS SpdUSdNM- 
rado 10 sudegusių žmonių. ---- 1 • • • " “
ir 38 sužeisti.

Street, Brooklyn

Neu York, N. Y. — Sau
sio 29 d. mirė Harry L. 
Hopkins, 55 metų amžiaus, 
buvęs ilgametis Roosevel
to draugas ir patarėjas.

Jis dalyvavo Atlanto 
Čarterio paruošime, važi
nėjo į Londoną ir į Mas
kvą, taipgi dalyvavo Tehe-

I rano ir Jaltos konferenci
jose.

Pakėlė Algas Batų 
Darbininkams

mas Lietuvių Kalbos 
Žodyno i

i

Soriety MHsIro Duktė 
Lanko Vienuolyno Mokyklą

Portland, Me., sausio 31 
— Portland and Old Town 
batų gamintojai pakėlė al
gas darbininkams 10 nuo
šimčių.

Portlande. Holmes, Stick- 
nev and VValker, Ine., dirb
tuvėje dirba 250 darbinin
kų, o Old Town, Penobscot 
Shoe kompanijos dirbtuvė
je dirba 300 darbininkų.

Neu Y’ork (LAIC) —Ne
žiūrint okupacinių sąlygų, 
Lietuvos galbininkai tęsia 
pasiruošimus spausdinti 
lietuvių kalbos žodyną. 
Darbas vedamas prof. Bai-j 
čikonio priežiūroje. Jau 
baigtas redaguoti antras 
tomas. Leidžiamojo sąsiu
vinio dydis būsią 35 spau~ 
dos lapai. Pravartu paste
bėti, kad medžiaga šiam, 
žodynui pradėti rinkti, jąu- 

i prieš 50 metų. ,
I

Helsinki, Suomija — So
vietų Rusijos ministro 
Suomijai 5 metų amžiaus 
duktė lanko vienuolyno 
mokyklą kartu su Britani
jos ir Amerikos atstovy
bių narių vaikais.

Sovietų ministro dukters 
mokytojos vienuolės sako, 
kad ji gerai mokosi.

r- Nupirko 41,000 Jony 
Cukraus Rytams

Draugijų Valdybų Adresai :
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOB 

PO GLOBA MOTINOS 6VC.
Pirmininkė — Eva Marksienė,

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

Vlce-Pirminlnkė — B. Gallllinlenė, 
8 VVlnfleld St, So. Bsston, Maso.

Prot. Ra5t. — Ona Ivašklenė.
440 E. Sixth SL, So. Boston, Masa 

Fin. RaSt. — B. Cunlenė,
29 Gould St., W. Roabury. Maaa 

Tel. Parkway—1864-W. 
iždininkė — Ona Stantuliūtė,

177 Weat 7th St., So. Boston. Maaa 
Tvarkdarė — Ona Mizgirdienė.

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

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

antrų antradienį mėnesio. 7:30 vai 
vakare. Parapijos salėje. 492 E. 
Seventh SL. So. Boston. Mass. 

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
nmtokoiu raitininke

•V JONO EV. BU PAiALPINtt 
DRAUGIJOS VALDYBA

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

V ice-Plrm Įninkąs — Pranas TuleUds
702 E. 5th SL. So. Boston, Mass 

Prot Ra£L — Jonas Glineckls,
5 Thomas Pk., So. Boston, Misa 

Fin. Rašt. — Aleksandras Ivaška,
440 E. Slxth St., So. Boston, Maaa 

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

Maršalka — Jonas Zaikis.
787 E. Broadway. So. Boston, Maaa

I
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VVashington, D. C. — J. 
V... Agrikultūros Departa
mentas praneša, kad jis 
nupirko 61,000 tonų Puer- 
to Rico cukraus.

Tas cukrus bus atvežtas 
į Rytines valstybes, kad 
vartotojai gautų jo tiek, 
kiek jie turi racionavimo 
kuponų.

i

Sovietine Rytinę Vokietijos
M

Drauglja laiko susirinkimus ku tr* 
čia sekmadienį kiekvieno mėneai< 
2 vai po pietų. 1’aranijoe saM 
402 F. 7rn St. H'.ston Muk

Užsisakykite Toniko Pas Mus
Pristatom geriausį toniką 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir visokiems 

Parengimams.
Kainos prieinamos

Myopia Club Beverage Co
Grafton Avė., Islington Mass.

Tel. Dedham 1304-W
PRANAS GERULSKIS, Namu Tel. Derikam IMU,-K

i

New York (LAIC) —
Kaip praneša ‘Newsweek’, 
USA vyriausybės įstaigos 
neseniai pasiuntė Jung. 
Amer. Valstybių politinio 
tarėjo Robert D. Murphy 
įstaigai Europoje užklau
simą — iki kokio laipsnio 
Rusijos zona yra komu- 
nistinama? Buvo atsakyta, 
kad okupuotos Vokietijos 
visa valdymo mašinerija 
yra arba rusų karinių į- 
staigų rankose, arba ko
munistų darbo unijų, arba 
stačiai komunistų parei
gūnų ar jų fronto komite
tų’rankose. Naujai skiria
mi administratoriai yra 
tik skraiste — faktinai 
viskas vykdoma komunis
tams diriguojant.

Yra įprasta karo metu J Marija”. Tą giesmę lietu- 
patriotizmui sukelti, pa- viai, bolševikų prispausti, 
rengimuose ar šiaip iškil- pradėjo karštai giedoti 
mėse sugiedoti tautinis bažnyčiose, būrių suėji- 
himnas. Tas karinis ūpas:muose ir šiandien tębegie- 
taipgi dažnai < persisunkia da. Tą giesmę lietuviai 
ir į bažnyčias, ir už tai vie- ’ tremtiniai, įvairiuose kra- 
nur ar kitur pasigirsta 
bažnyčiose giedami ar tai 
Amerikos ar tai Lietuvos 
himnai, arba bent vargo
nais jų melodijos groja
mos. Vienok tai nesutinka 
su Bažnyčios mintimi. 
Bažnyčia riet adškiai drau
džia bažnyčiose pasaulines 
melodijas vargonais groti, 
giesmes ar maldas giedoti 
ar kalbėti, kurios nėra re- 
ligijinės ir neturi Bažny
čios Vyresnybės viešam 
pamaldumui patvirtinimo. į 
Bažnyčia kaipo išmintinga 
motina, nori mus sulaiky
ti nuo išsišokimų, kurie 
vienam ar kitam gali pa
kenkti, arba gali visai net 
Bažnyčiai nemalonumų 
padaryti. Bažnyčia yra 
per labai šventa vieta, kad 
ją galėtume lyginti salei 
ar teatrui. Bažnyčia yra 
tarptautinė vieta, jiji ati
daryta visų tautų žmo
nėms, kurioje žmogus ieš
ko sau ramybės ir dvasinio 
poilsio nuo įvairių pasau
lio triukšmų. Tautiniai 
himnai, dainos ar pasauli
nės melodijos bažnyčioje 
gali būti daugeliui erzi
nantis dalykas, žeminan
tis šventą vietą ir žmogus 
neranda sau dvasinio pe
no, kurio ieškojo bažny
čioje. <~ 
line tvarka keičiasi, him-J 
nai mainosi. Jeigu vienus 
himnus giedojo bažnyčio-į "ĮĮ ““Ko£““žodžiuow 
je, tai galima ir kitus, ir d u k
štai gali kam kada nors;naiksini Lietuvoje atsa- 
uzeiti noras versti raudo-kj j ir ^1^^. Vi- 
nąjj ar kitą kok? kruvinąs !sje®s žįn kad netiš.
himną bažnyčioje, giedoti. Ieistąją vaikams maldų 
Uz tai Bažnyčia priešinasi,k ] „Tėve mūs .. ^j. 
bent kokiam maldos na- še<£ai 1£M0 metais, aunai. 
muose supasaule j 1 m u i.. kino Tai t
Tautinių gi jausmų įsreis- kaip 1^^^ Iiepė Lie- 
L*1?.:!!.??'3 <^tuvos mokyklose iš vado-

• vėlių išplėšti jiems nepa- 
j tinkamus puslapius ir juos 
naikinti. Nepaslaptis, kad 
daugybė lietuvių patrioti
nių knygų mokyklose ir 
viešosiose bibliotekose bu
vo sunaikinta. Smerkti na
cius ir pamėgdžioti jų nu
sikaltimus, yra 
smerkti save!

štuose su pagarba gieda 
bažnyčiose, suėjimuose ir 
rašo, kad jie trokšta ir lau
kia tos dienos, kada vėl ga
lės iš laisvos krūtinės ir 
laisvoje Lietuvoje tą gies
mę užgiedoti. Toji giesmė 
nukreipta prieš prispau
dėjus ir už tai iškilo kaipo 
naujas antrasis lietuvių 
vargstančių himnas. Mes 
lietuviai Amerikoje irgi, 

j jungdamiesi dvasioje su 
kenčiančiais lietuviais, pri
valėtume giesmę “Marija, 
Marija” visi bendrai giedo
ti bažnyčioje per visas pa
maldas, o taipgi ir kitose 
atatinkamose vietose. Kol 
nepaliuosuosime iš priešų 
nagų, lai būna tai mūsų 
naujasis himnas. Giesmė 
“Marija, Marija” randasi 
naujai leidžiamame bažny
tiniame “Vadovėlyje”.

K. A. Vasys.

I
i

i

i

Apie Knygų Ir Žmonių
Degintojus

New York (LAIC) — 
Maskvos laikraštis ‘Izvies- 
tija’ įdėjo K. Korsako 
straipsnį, kuriame smer-

gęs, lauke miegoti. Į mūsų var
gus jie nekreipė nė mažiausio 

: dėmesio. Kartu buvo kunigų, 
profesorių, visų luomų žmonių, 
o vokiečiai kankino ir tiek. Bet 
atėjo ir laimingoji valanda, ka
da į Liubeko miestą atvažiavo 
pirmieji anglų tankai. Tada aš 
ir kiti tokio pat likimo žmonės 
šaukė: ‘Dievas yra galingas ir 
mus iš mirties išgelbėjo.’ Nors 
dar gatvėse mušėsi, bet visi 
vargstantieji žmonės bėgom ir snis antrašte: _______
sveikinom anglus. Tada buvo Aggressions”, o žemiau po 
mano gyvenime didžiausias antrašte parašyta: “Krem- 
džiaugsmas. Miela, sesute, aš Jin Policy of Imperialism 
viską aprašyti negaliu. Aš ma- and Conųuest Breed Nevv 
nau, kad jums Amerikoje Eu- u»ars, Lithuanian Leader 
ropos vargai yra gerai žinomi. Warns.”

“Dabartiniu laiku, iš dabar atJ Ukrainiečių “Svobodoje” 
bėgusių lietuvių gaunam labai sausio 19 d. laidoje tilpo 
blogas žinias, žmonės yra veža- žinutė, kad Amerikos Lie- 
mi į Sibirą arba į Rusijos gilu- tuvių Kongresas, įvykęs 
mą. Jeigu Amerika ir Anglija Chicagoje, pareiškė padė- 
nepasigailės žmonijos, tai tas ką visoms toms valsty- 
raudonasis smakas praris daug bėms, kurios vis dar pri- 
žmonijos. Miela, sesute, mūsų pažįsta Lietuvą kaipo ne
lietuvių likimas yra dar neaiš- priklausomą valstybę.
kus. Girdžiam, būk žada siųsti! Beje, ‘The Catholic Stan- 
į Australiją. Ar nebūtų galima^ ’ 
kaip nors pas jus atvykti į A- 
meriką. Aš duonos užsidirbsiu. 
Moku šoferiauti ir šaltkalvio 
amato. Aš Vokietijoj esu vienu 
vienas... nežinau likimo nei vie-

iš Kita taučių Spaudos.
Philadelphia, Pa. — Sau

sio 17 d. vienas veikėjas iš 
Shenandorio gavo nuo p. 
Pranės Sieldlikaitės dalį 
angliško dienraščio “Jour- 
nal American” gruodžio 19 
d. laidos, kurio “Public 
Service” skyriuje tilpo į- 
domus redakcijinis straip- 

“Russians

dard and Times” 14-me nu- 
meryj tilpo ilgas ir įdomus 
redakcijos straipsnis, už
tariantis Lietuvą, antraš
te: “Democracy in Lithua
nia.” XX.

NUSKAMBĖJO MILIJONAS 
BALSŲ

"Zakrepit Pobiedu

r

New York (LAIC)—Lie-! Didžiausios rusų pastan- 
tuvos vyskupų laišką apie-gos šiuo metu dedamos 
Lietuvai padarytas skriau- Vokietijos sukomunistini- 
das ir jos nepriklausomy-mui. 
bės atstatymą, senato-j
riaus O’Konskio įnešimu, 
persispausdino “Congres-; 
sional Record”, kurio, pa
prastai, yra spausdinama 
arti 100,000.

Šios laidos išspausdinta 
50,000 egzempliorių dau
giau. Laišką ištisai atsi-’ 
spausdino ir “The Tablet” : 
kurio tiražas yra 110,000. į 

besnes laiško ištraukas 
pranešė šešiasdešimts ke-; 
turiems laikraščiams A- 
merikoje. “Chicago Tri-1 
bune”, su savo milijoniniu 
tiražu, taipgi tą laišką pla
čiai paminėjo* Tuo būdu? 
pakeltasai balsas už Lie
tuvos - laisvę šį kartą rado 
atgarsio maždaug trijuose 
milijonuose laikraščių eg-' 
zemplioriuose.

kiant nacių laikais knygųĮ^CVVC News Service svar-'1

deginimą Lietuvoje, auto-
. .. . . ‘rius cituoja Heinės žo-

Galutinai gi pašau- j^ius: “Tas, kurs pradeda 
įdeginti knygas, greit pra- 
jdės laužų deginti ir žino-

OO ------- — — —-I nes.

ir vietų.
Bet štai lietuviai per šį 

karą susilaukė naujo him
no, kuris prigijo kenčian
čiai tautai, kuris išreiškia 
jos jausmus ir troškimus, 
ir kuris Bažnyčios Vyres
nybės patvirtintas ir lei
džiamas bažnyčiose giedo
ti, tai giesmė: “Marija,

tolygu

New York (LAIC) —
Maskvos spaudoje vis dau
giau matyti šūkių: “Zakre- 
pit pobiedu” — sustiprinti, 
išnaudoti pergalę, kas ru
so galvosenoje reiškia ir 
galutiną įsistiprinimą tuo
se kraštuose, i kuriuos ka
ro pabaiga Raudonąją Ar
miją nuvedė.

RESLMES PRACTICE —
Maury Mavcrick, leaving the 
Whitc House after a visit 
with Prcsidcnt Truman, 
plaus to return to law pruc- 
ticc after completing his 
present governemnt choies. 
He will open an office in Los

Angies, CaL
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DARBININKAS
(THE W0RKER)

PubMshed every Tuesday and Friday eaeept Holidave such at 
Nev Year, Good Friday, Memorial Day. Tndependence Day 

Labor Day, Thankagiving and Chriatmaa
-----------by------------- 

BAINT JOBEFH'8 LITHUANIAN R. C. AMOCIATION OF LABOM 
fetered M MCood-dBM matter 8ept 12. 1915 at the *oct office at Boetoa 

Maaa. under the Act at March 8. 1870.
ineeptinne for malUng at apedal rate at poetas* provided tor in Section 110? 

Act ot October 8.1917. authoriied eu July 12. 1918
BUBBCRIP'iON RATU: PRENUMERATOS KAINA

OoanMtie yearly ----------------- 84.00 Amerikoje metame_________ _84.01
Domeetic once per reek yearly 82.00 Vien* kart eavaitaje metanas... 82.00
foreign yearly--------------------- 85.00 Užsieny metams __________  85.00
foreign once per reek yearly 82.50 Užsieny 1 kart ea-tftj metama 82AO

DARBININKAS
•M We«t Broadray. South Boston. Mmm

Telephone SOUth Boston 26R0
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čiuosius kalėjimus, tai y- 
ra, kalėjimus - traukinius. 
Vienas iš Kauno kalėjimo 
į Minską vežiotas lietuvis 
pasakoja, kad tas kalėji
mo traukinys, kuriuo jis 
buvo vežamas, pervežė ne
mažiau 8,000 kaliniu. 
Kiekvienoj stoty vienus 
kalinius išsodina, kitus 
“pakrauna”...

Ką Fa akoja Lietuviai, Ištrūkę Iš
DARBININKAS

rą”. Štai viename leidiny- 
l.ie, aprašoma, kai o bolševi-, 
iku sistemos naujieji ver
bai kasė Baltijos - Baltųjų

— Fotografija nukankintojo kun. Balsio. — Kaip' 
tremtiniai kasė kanalą ir durpes šiaurėje. —, 
Prie durų plyšio kaliniai trokšdami kaip žuvis 
gaudė orą. — Tortūrų rūsys Maskvoje. — Pa
slaptis, kurią atskleidė šnipas gen. Kleščinskis.
— Jaudinanti scena, kaip Solovkų salose sušau

dė 148 rusų vienuolius ir poeto žmoną. —

I

i

VE’ WT<« FITNIO AS 
SU... Iš’ UPTOMIS

AKIMIS
Iš E»’»*nnos frontu grįž- ._ . .

damas liet”vis karvs An- Jur^ kanalą: 
tanas Gedvilas, Chicagie- — Darbininkui buvo nu- 
tis. atvežė neveiksią, kurį statvta kasdien iš kasamo 
kartą pamačius nuolatos kanalo iškasti ir išvežti 25 
akyse stovi šiurous vaiz- karus žemės. Vežti reikėjo 
das: tai fotografija bolše- visą kilometrą (du treČda- 
vikų nužudytojo kifnigo liu amerikoniškos mylios) 
Vaclovo Balsio. Jo lavonas į šalį. Taigi — 25 kilomet- 
aprengtas juodais Mišių rai su pilnu karu, 25 kilo- 
drabužiais, grabe paguldy- metrai su tuščiu karu. Peri 
tas. Veidas baisiai ištinęs, dieną reikėjo nueiti viso 
ausys nupiautos, nosis nu- 50 kilometrų prie karo pri- 
piauta, vieton akių — dvi sirakinę, o kur dar karų 
juodos duobės, nes ir akis 
bolševikai išlupo. Jo nu
garoje rado žmonės išrėž
tus diržus. Tą baisiąją eg
zekuciją raudonieji žvėrys 
įvykdė 1941 metų birželio 
22 dieną, jį ir kitus du ku
nigu išvežę į Budavonės 
mišką, kur jų lavonus vė
liau atrado* parapijiečiai. 
O kun. V. Balsys buvo dar 
jaunas, teturėjo 36 metus 
amžiaus, nors jau buvo pa
skirtas klebonu į Lankeliš. 
kės.

Anot kolumnisto Drew Pearson, rusų pusės Ber
lyno valdovas, gen. Žukov parašė aštrų laišką britų o- 
kupacijos vadui, gen. Montgomery. Tame laiške Žu
kov kaltina Montgomery, k ad jis laužąs Potsdamo su
tartį labai svarbiame dalyke, būtent, duodąs prieglau
dą keleriems šimtams tūkstančių vokiečių kareivių. Ir 
ne tik duodąs prieglaudą, bet ir buriąs juos į stiprią 
armiją, kuriai duoda laisvės treiniruotis jų pačių, t. y. 
vokiečių generolų ir karininkų vadovybėje. Be to lai
kąs parankiai atitinkamą skaičių tankų ir šiaip jau 
įvairių karo ginklų ir reikmenų. Tai esą nukreipta tie
siog prieš Rusijos interesus. Ką į tai gen. Montgomery 
atsakysiąs? Gen. Montgomery nepaliko Žukovui sko
lingas ir taip pat aštriai atsakė. Nė nemėgino užginčy
ti, kad jo žinioje yra nemaža vokiečių kareivių, bet ne 
tiek daug kaip Žukovas teigė. O jei tas rusams nepa
tinka, tai kas iš to? Kitais žodžiais, davė suprasti, kad 
jam, Montgomeriui ne Rusijos, bet Anglijos interesai 
terūpi.

Kokie gi būtų šiais laikais Anglijos interesai? 
Pearsono manymu, Anglija niekad neatsižadės am
žiais nustatytos savo politikos linijos: daboti, kad Eu
ropoj ir, jei galima, visam pasaulyj, būtų išlaikyta po
litinė pusiausvyra. Aiškiau tariant, kad kuri nors val
stybė perdaug neįsigalėtų. Hitleris šoko užkariauti pa
saulį. Anglija suorganizavo prieš jį opoziciją ir buldo- 
gišku ištvermingumu tol laikėsi į gerklę jam įsikibus, 
kol visiškai pasmaugė. Pati vos gyva išliko, bet priešo 
gerklės nepaleido. Dabar iškilo Rusija. Ji jau nebežino 
kur baigiasi jos puikybė, gobšumas ir žiaurumas. Me
tas ir prieš ją ką nors pradėti. Pearson žodžiais ta- 

.riant, Anglija politinei pusiausvyrai išlaikyti, panau-!įr daugiau informacijų iš 
dos Vokietiją prieš Rusiją, lygiai kaip po ano karo re- tų žmonių, kuriems teko O štai kitas vaizdas, kaip 
mė Vokietiją prieš Prancūziją, nes tuomet prisibijojo, pažinti raudonąją

Šie vaikučiai prancūzukai La Courneuve mie
ste, Prancūzijoje, laukia savo dalies saldainių, 
kurias jiems dalina Amerikos Junior Red Cross. 
Amerikos Junior Red Cross, prieš kiek laiko iš
siuntė 25,000 dėžučių šokoladinių saldainių į Eu
ropą ir Philippinus.

pakrovimas ir pats žemės niai kasa durpes: toli šiau- nieko, kas už kalėjimo sie- 
iškasimas. Neišveši visų 25 rėje, prie Baltųjų jūrų yra nų, daugelyje atvejų net 
karų, sumažino duonos da-: dideli sovietų durpynai, antklodės atimtos, nekal- 
vinį... Nuo bado pradėssi Kaikur tenai tremtinius bant apie blogą maistą, 
silpti ir kasdien pajėgsi apgyvendina sausesnėse Kadangi nė vienas rėžimas 
vis mažiau ir mažiau karų vietose iškastuose urvuo- tiek žmonių nesugrūda į Į 
išvežti...” |

Ar nuostabu, — A . ,, . .pusantrų kanalo statybos P° dvylika kubinių metrų. Įgrūstos kalinių. Štai kaip 
metų iš 300 000 ten dirbu- iNė vienas neturi guminių vienas aprašo savo pergy- 
sių tremtinių apie 40,000 bat4- ° kasant reikia sto- venimus kameroje, kuri

APIE IŠMUŠTUS DAN- 
! TIS IR LAŠINAMA VAN

DENI ANT GALVOS 
Į Jei “raudonajam roiuie” 
i ir laisvėie esantieji žmo
nės vra beteisiai, tai kalė- 

iiiman uždarytasai yra lai- 
kain f^vvas mėsos 

sabalas. gyvulys, kurį ga
ili kiekvienas spardvti, 
i kain įmanydamas. Pulk
ininkas Š. nasakoja, kad jį 
Kaune kiekvieno tardvmo 

i metu bolševikai mušė kuo 
įtik pakliuvo iki žado nete
kimo, nebuvo likę nesu
muštos vietos.

Daktarui D. bolševikų 
tardytojas Lietuvos kalėji
me išmušė priešakinius 
dantis.

Lietuviu! K. tardytojas 
tiek spardė į blauzdas, kad 
jos pasidarė ištisa mėlynė, 
raumenys atšoko nuo 
blauzdikaulio ir jis visam 
amžiui paliko invalidu.

vietose iškastuose urvuo- tiek žmonių nesugruaa j Kunigas Dr. P. kartą bu-
Ise (zemliankose). Kiekvie- kalėjimą, kiek bolševikai, Įvo tardomas 48 valandas 

kad per nas tremtinys turi iškasti į tai kameros trigubai pri-įbe pertraukos, be poilsio,

buvo statyta 9 žmonėms, o

be maisto, nuolat muša
mas ir koliojamas.

Vieną lietuvį, saugumo 
departamento valdininką 
P. L. bolševikai buvo nusi
gabenę į Maskvą, į Butir- 
kų rūsius, štai kaip jis to
liau aprašo savo pergyve
nimus Maskvos tortūrų

mira, o apie 60,000 liko be-Ivėti vandenyje. “Mirdavo
jėgiais invalidais, kurių žmonės kaip musės”, — į kurią bolševikai subruko 
dienos buvo suskaitytos, praneša vienas nuostabiu........... _
—......................... būdu išsilaisvinęs. (Tie aš-.įeiti, jį užmūrydami:

i — Kaliniai vaikščiojo ka- 
‘merose nuogi, su vienais

27 ir sumažino langą orui
:es. Tas kanalas išgrįstas ne- t>uau įssiiaisvines. (, lie as-
k a K ai a Q TArtRifiTAS kaltųjų tremtinių kaulais tuoni pabėgo. Septynis nu-.|ir uždėtas j, krauju... ~
TREMTINIŲ KAULAIS i

j Minėtasis karys parvežė DURPIŲ KĄSYKLA 
l._ TOLIMOJ ŠIAURĖJ
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kad laimėjusieji karą prancūzai nori perdaug įsigalėti. 
Britų pinigai rėmė vokiečių pramonę, bankus ir net 
karo reikmenų dirbtuves. Kai kovo 7, 1936 m. prancū
zai norėjo sustabdyti Hitlerio žygį į Reino kraštą, bri
tai atsisakė duot jiems paramos.

Dabar Britanija toliau varo pusiausvyros išlaiky
mo politiką, tik jau kita kryptimi. Mėgina sutaikinti 
prancūzus su vokiečiais ir tas abi tautas nukreipti 
prieš Rusiją. Ji nori sudaryti stiprų prieš Rusiją bloką 
iš Belgijos, Prancūzijos, Olandijos ir Vokietijos. Tuo 
tikslu ji padeda atstatyti kai kurias Vokietijos dirb
tuves ir laiko vokiečių armijos dalįnius. Istorija paro-

bėjo). Lavonus sugrūda į trusikais ir tai žiemą ir ne- rūsyje; 
liūną, o jų vieton gabena. kūrentose kamerose. Gruo- ■ .
naujus tremtinių burius,;j^jo įr sausįo mėnesį neži- nos kojos prie lyno, kuris 

. .. _ . • t ~ 4. t- J™”6 Vėl s.piecių no jo kur iš karščio dingti. buvo permestas per paka-
kultu- raudonojo teroro tremti- kremtami, nurkdami van- Ni;ogu kūnu varvėjo pra-Į bintą prie lubų volą. Volą

' juk reikėjo kvėpuoti jau'mot°r4 įjungdavo, lynas 
iškvėpuotą orą. Dažnas ai-į pradėdavo trūkčioti ir tam 
po, dažnas, parpuolęs Pyti kūną. Būdavo gauna-

do, kad britų diplomatija yra labai įgudusi organizuo
ti koalicijas prieš bet kokią perdaug įsigalėjusią vals
tybę. Ji turi pasiekt savo tikslą, kad ir kelesdešimt 
metų tektų kariauti. Ji pati kaip ir nekariauja, tik ki
tus pasamdo. Moka savo politiką taip pravesti, kad ir

liūną, o jų vieton gabena įkūrentose kamerose. Gruo- —Mane pakabino už vie-
kurie vėl uodų

denyje turi kasti, kol juos kaitas, krūtinę degino, nes suko elektros motoras. Kai 
po liūnu pakiš... 1 *

RAUDONUOSIUOSE
KALĖJIMUOSE

kitų interesai kaip tik su jos interesais sutampa. Gi da-J jotų tuose kraštuose, ku- .. . 
bar, gal kaip niekad istorijoj, visų tautų interesai tam- riuos dabar yra bolševikai 
priai su Anglijos interesais susiję. Visų tautų vienin- užėmę, yra sugrūsti į ka-

* - — * m** > ar * * e 'a ■ a » w « a w * * a a a a • • • - a a a a *

noii<rai;o norioi.cin kniūpščias prie durų ply-tmas toks jausmas, jog pri-. Daugelis geriausių patn- s. h ...J" k..™ rišta ori* įvno koia tnoi

telis dabar troškimas: išsilaisvinti iš bolševikų vergi- Įėjimus. Čia nuo jų atimta ma orą ”
’ * —- « AM » • a a • • a •• * •• « •.«•« v • • • « • > v

I

šio ir prikišęs burną, žiop- rištą prie lyno koja tuoj 
’ ' , kaip iš vandens iš- nutruks. Kai aš netekda- 

mesta žuvis, begaudyda- vau sąmonės, mane nuo ly-

jos. Ir bolševikai savo žiauriu poelgiu pilte pila vandenį į laikraščiai, knygos, langai Bolševikai padarė dar 
ant Anglijos malūno. K.‘užmūryti, kad nematytų vieną išradimą: riedan-

no atrišdavo, atgaivinda
vo, tardydavo, o po to prie

(Tąsa 8 pusi.)

Jonas Kmitas.

VYTIS ir ERELIS
APYSAKA

XXI.

Kur Tėvynė?
Von der Goltz pašoko, kaip gyvatės įgel

tas. Jo statūs ūsai žiauriai krustelėjo. Jis 
staiga virto griežtu vokiečių karininku.
— Nepamiršk, jaunuoli, kad aš vokiečių ar

mijos karys? — užgriovė kapitonas.
Bet Andrius jo nenusigando. Žinodamas 

Goltzo - Galčiaus gyvenimo paslaptį, jis tuoj 
susivokė, kad kapitonas tik dėl visa ko smar
kauja. Jam lyg ir pagailo suvokietėjusio lie
tuvio, tad labai švelniai į jį prabilo:
— Labai atsiprašau pono kapitono, kad aš 

nejučiomis užgavau sopamąją vietą. Aš pilnai 
įeinu į tamstos padėtį ir suprantu, kad neiš
spręstas jūsų tėvynės klausimas labai slogi
na jūsų tautinę sąmonę ir, sakyčiau, sąžinę.

— Kaip tai neišspręstas tėvynės klausimas! 
— vis dar smarkavo von der Goltz, — ar aš 
nesakiau, kad Vokietija mano tėvynė?

Balsas buvo skardus ir griežtas, bet tar
sena daug suminkštėjusi. Buvo numanu, kad 
kapitonas jau nesijaučia stovįs ant tvirto pa
grindo. Žinančiam jo gyvenimo eigą toksai 
pasisakymas už Vokietiją kaipo jo tėvynę at
rodė keistu disonansu. Andrius čia pat paju
to, kad turi prieš von der Goltzą stambų triu- 
pą, bet juo naudotis pasiryžo labai atsargiai.

— Nesiginčysiu su ponu kapitonu, — tarė 
mandagiai, — pagaliau, čia nė ne mano daly
kas. Aš privalau tik savęs žiūrėti, kad tinka
mai atlikčiau savo pareigas tėvynei.

Von der Goltz kiek atlyžo ir susimąstė.
— Pareigas tėvynei... — murmėjo sau po no- 

sia, — bet kur gi ta tėvynė — mano tėvynė? 
Pagaliau ir jo — kas ji per tėvynė, kad netu
ri nei laisvės, nei valstybės? O bet gi —

Staiga jis garsiai Andriaus paklausė:
— Nors kartą gi man žmoniškai pasakyk: 

koki tie busimieji Lietuvos reikalai ir kaip ji 
atsistos ant kojų?

Andrius linksmai, beveik vaikiškai nusi
šypsojo.
— Čia, žinoma, tik svajonės, bet tokios sal

džios, kad mes būtinai norime, kad jos įvyk
tų. Tamsta nesi nei diplomatas, nei šnipas, tik 
drąsus, teisus karys, tai aš nieko neslėpda
mas jas išdėstysiu. Mes norime, kad Lietuva 
būtų tokia tėvynė, iš kurios piliečiams nerei
kia bėgti, nei jos gėdytis. Mes tikimės, kad ji 
bus nepriklausoma valstybė. Tai ir visa pa
slaptis.

Von der Goltz nuoširdžiai nusikvatojo.
— Na, kad griebė, tai griebė! Tau, broleli, 

reikėtų gydytis, ir tu be didelio vargo išveng
si belaisvių stovyklos, nes pakliūsi į bepročių 
ligoninę. Tu vienok iš dalies gudrus — moki 
apsimesti pamišėliu.
— Svajonė, ne beprotyste, pons kapitone. 

Gi ši svajonė lengvai gali įvykti.
— Lengvai gali įvykti! Ne, brolyti, tau rei

kia gydytojo. Tiesa, buvai sužeistas į galvą— 
dabar suprantu, — suniurnėjo lyg į save von 
der Goltz.

Andrius šyptelėjo.
— Tamsta manai, kad aš turiu smegenų 

karštį, nes vokiečio kulka buvo palietusi ma
no kaktą. Karštį turėjau, tas tiesa, bet dabar 
esu visiškai sveikas ir viską ko puikiausiai 
atsimenu, tarp kitų dalykų ir tą svajonę apie 
Lietuvos nepriklausomybę. Aš ją seniai su 
savim nešiojuosi, tik neišeinu su ja viešumon, 
nes žmonės, tai išgirdę, tik pečiais trūkčioja...

— Ir tau nematant su pirštu į kaktą baksno
ja, — pertarė von der Goltz, — ir nestebėtina. 
Bet aš tau nors tiek pripažįstu sąvokos, kad 
tą kvailą svajonę mokėjai savyje paslėpti. 
Juk tai gryna beprotystė.
— Aš ne dėlto ją slėpiau, kad ji būtų bepro

tystė, bet dėlto, kad žmonės jos nesupranta. 
Gi ne viskas, ko žmonės nesupranta, yra be
protystė. Pavyzdžiui, daugelis nesupranta 
astronomijos.
— Oho! — pakėlė skruostus von der Goltz,

— tai tu čia, matau, visai ant kitos kėdės no
ri atsisėsti. Nesupranta dėlto, kad ta tavo 
idėja perdaug jiems gili — eh? Vadinasi, ir 
aš prie tų nesupratėlių priskaitytas?

Andrius negalėjo sulaikyti plačios šypse
nos.
— Pons kapitonas pertoli savo išvadas pa

stūmėjote. Aš taip toli ir plačiai nesiekiu. Aš 
tik sakau, kad esamuoju momentu Lietuvos 
nepriklausomybės idėja eiliniam šaltapročiui 
nėra įmanoma. Kaipo svajonę jis gali supras
ti, bet kaipo realybę — ne. Aš — ką gi — aš 
dėl realybės nė nesiginčyju, nes žinau, kad 
jos neįrodysiu, bet pats sau vienas kažkaip 
esu įsitikinęs, kad ta svajonė gali įvykti ir, 
tur būt, įvyks.
— Bet, žmogau! — karščiavosi von der 

Goltz, — realybė kaip realybė — galas žino, 
kokia ji iš tikrųjų bus — bet... bet vis dėlto 
reikia turėti bent šešėlis kad ir mažiausios 
galimybės. Gi dabar — kaip gi tu gali net 
svajoti apie kokią ten nepriklausomą Lietu
vą, kada toki milžinai, kaip Vokietija ir Rusi
ja iš pašaknų sudrebėjo? Gi Lietuva tai kaip 
pirštas tarp durų. Jos kaip nėra, taip ir ne
bus, ir negali būti. Nepriklausoma valstybė!!
— Ha! ha! ha! Jūs tenkinkitės galį nors pėd
saką savo tautiškumo išlaikyti. Kai karo dū
mai išsiblaškys, tai ir jusi) pėdsakas vargu 
bus išlikęs.

“Lygiai kaip Pivutis”, — pamanė Andrius, 
garsiai gi tarė:
— Taigi čia ir visas dalykas, kad milžinai iš 

pašaknų sudrebėjo. Milžinai tarp savęs ėdasi 
ir vienas kitą suės. Gi į nykštuką jie nė dėme
sio nekreipia. O jis gali išlikti gyvas. Milžinų 
spėkos išsieikvos, ir jie gulės bejėgiai. Gi 
nykštukas tuo tarpu ant kojų — strakt! Ar 
paneigsite tokią galimybę? Ji tokia paprasta, 
kaip genijaus kūrinys.

Von der Goltz atidžiai į Andrių pažvelgė, 
bet šį kartą jau ne kaip į skystą svajotoją. Jo 
žvilgsnyje pasireiškė ir nuostaba ir kažkokia 
nauja mintis. Tas vaikėzas turi galvą, svajo
tojo galvą, tas tiesa, bet —
— Pasakyk man, tamsta, kur mokeisi? Ma

tau, kad esi klasinis, bet kiek klasių pabai- 
• gei ? — staiga paklausė von der Goltz.

— Išėjau visą gimnaziją. Jau reikėjo tik už
baigti, bet atėjo revoliucija ir suardė mano 
mokslo karjerą, — atsakė Andrius.

—Revoliucija... Jūsų, lietuvių, tai galvos 
pramuštos revoliucijai. Jums reikėtų iš vo
kiečių kiek drausmės pasimokyti. Tada tai 
sukurtumėt sau ramų kultūringą gyvenimą.
— Bet ką padarysi, kad vargas spaudžia. 

Smaugiamasis kaip tik daugiausia ir spardo
si. Revoliucija juk tai pakaruoklio konvulsi
jos.
— Žinau, žinau, kad jums po rusais ne pyra

gai. Dėlto aš tave ir kalbinu stoti į vokiečių 
armiją, nugalėti rusus ir... ir...
— Ir padėti vokiečiams užkariauti Lietuva, 

— negailestingai užbaigė Andrius. — Bet aš 
to nenoriu. Ne Vokietija, o Lietuva mano tė
vynė. Aš noriu, kad ji būtų laisva...
— Na, jau ir vėl ta tėvynė, — kiek sumišu

siai pertarė kapitonas. — Gali sau turėtis tą 
tėvynę, po vokiečiais ji nepražus: gaus plačią 
savivaldą...

(Bus daugiau)
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“Darbininko” kalendoriai 1946 metams atspaus
dinti gražūs ir laiku išsiųsti. Gerbiamieji gavėjai šiuo- 
mi atsidėkoja. prisiųsdami išlaidoms padengti mažes
nes ir didesnes* atikas:
Rėy. J. Valantiejus, Waterbury, Conn. .............. 15.00
Frank Karibų, Phila., Pa.......... ......................  2.00

‘ Mary VoIungevičienė.So. Boston, Mass....... ....... 1.25
K. Stakutis, So. Boston, Mass...............................  1.00
P. Jankauskas, Cambridge, Mass.........................  1.00
M. Mazgelis, Boston, Mass.......................... ,......... 1.00
Mrs. D. Genevičienė, Boston, Mass. ....................  ^LOO
Ona Rašinskienė, Cicero, III...............   1.00
V. J. Kudirka, Norwood. Mass.................. 1.00
Mrs. M. Willimas, Montreal, Canada.....
Steve Sokol, Worcester, Mass.......

• A. Pavilonis, Lawrence, Mass................
Mrs. K. Vitkus, Susųuehanna, Pa...........
Mrs.* Mary Knesis, Wilkes - Barre, Pa. 
Wm. Hartford, Conn..............

’ Jos. Matėunas, Buckland, Conn.,..
F5 Voveris, Brockton, Mass...........
Mrs. Anna Geston, Gibbstown. N. J 
Pranas Katilius, Scranton, Pa. .. 
Jonas Gailius, Waterbury, Conn. 
Ig. Šarka, Waterbury, Conn. 
Elz. Lunas, Būtie, N. D............
M. Lopsaitis, Burlington. N. J. 
K. Nevronis, So. Boston, Mass. 
K. Supranavičius, So. Boston, Mass. 
J. Guzevičius, Mattapan, Mass.’.....
V. Ivanauskienė, So. Boston, Mass. 
L Grusas, E. Hartford, Conn. 
A. Baronas, Brockton, Mass. 
Mrs. Anne Green, Canada ...
J. Naujalis, Stoughton, Mass.
Martin Benevice, New Haven, Conn. . 
Magdė Dulskis, Waterbury, Conn.......
John Mockus, Oakville, Conn..............
Mrs. M. Kibildis, Harrison, N. J..........
Helen Račkauskas, Dorchester, Mass.
K. Barauskas, Norwood, Mass. ........
Monica Yucis, Baltimore, Md............
Mrs. Mary Grinchis, Elizabeth, N. J... 
Vincas Savickas, So. Boston, Mass. 
Mrs. Norenkevich, So. Boston, Mass. 
K. Visgaitienė, Pittston, Pa.........
Kazys Cenkus, Ashley, Pa............
Mary Vaitkevičius, Trenton, N. J. 
Wm. Smith, Chicopee, Mass........
J. Zaltauskas, Whately, Mass. 
Jonas Ulinskas, Westfield, Mass. 
E. Pavilonienė, So. Boston, Mass. 
Mrs. K. Savvlit, Brockton, Mass.
K. Sederavičienė, Norwood, Mass.
J. Kulisauskas, Norwood, Mass. 
A. Žukauskienė, Lowell, Mass. ... 
Mrs. P. Bandžius, Canada .........
A. Zaveckas, Cambridge, Mass. 
Mrs. V. Samalis, Cleveland, Ohio 
J. Dudutis, W. Lynn, Mass...........
J. Akunevičius, Nonvood, Mass.
Mrs. M. lVhitecavage, Edwardsville, Pa. 
Jurgis Kupstaitis, Windsor, Conn..........
Mrs. Martha Scriptunas, Scranton, Pa. . 
Juoz. Mackevičius, Cambridge, Mass. 
Apolonija Burokienė, Cambridge, Mass. 
Joanna Dailedenienė, Cambridge, Mass. 
Mrs. V. Samolis, Cleveland, Ohio .... 
V. Kirvelevičienė, Elizabeth, N. J. 
Mrs. A. Ramanauskas, Scranton, Pa.
K. Sluzas, Lawrence, Mass......... .....
Ig. Umpa, Lawrence, Mass...............
D. Subacke, Lynwood, Wilkes-Barre, Pa. 
Petras Lubin, Waterbury, Conn. 
Mrs. L. Ginkewicz, Phila., Pa.
L. Katilius, Homestead, Pa. * .....
A. Petrušauskienė, Cambridge, Mass.
Mr. Benderaitis, Dorchester, Mass. .. 
Julia Burdulis, So. Boston, Mass. __
B. R. Sarapas, Worcester, Mass.........

Į

North Carolina's Dixie čampionai plaukikai 
demonstruoja pergalės ženklu “V” savo laimėji
mus. — —

*

&

Šie kariai eidami pirktis viršutinių drabužių vieton lange rasti išstaty
tų pasiūlymui drabužių,, rado išstatytas statines, Kansas City drabužių 
krautuvės lange.

... . 1.00‘

...... 1.00

.... 1.00

...  1.00
..... 1.00.. ..:loo
... ,1.00..,...xoo

•1.00
1:00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00 lietuvių vaikučių, kurie yra iš-
1-00 tremti Europoje, pašvenčiant
1-00, po valandėlę laiko siuvimui dra- 
1.00 bužėlių.
1.00 Worcester BALF skyrius turi
1-00; tam darbui komisijas, kurios
1-00 mezga ir siuva naujus drabu-
1.00 ---------------------------------
1.00 o. Aukštikainienė, Dorchester, Mass.
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00*
1.00
1.00
1.00

VVORCESTER, MASS.
Sv. Kazimiero Parapija
Šv. Kazimiero parapijos Blai

vininkų 25-tos kuopos metinė 
vakarienė pilnai priruošta, ir į- 
vyks 3 d. vasario, bažnytinėje 
salėje. 6 vai. vakare parapijos 
naudai.

Rūpeščiu darbščios ir suma
nios iždininkės, P. M. Ščiukie- 
nės. p. W. Delionis parūpino 
skanių kumpių, o šeimininkės 
kepa kugelius, pyragus ir kitus 
gardumynus. Kviečiame skait
lingai atsilankyti ir būsite visi 
patenkinti.

Kviečia Rengėjos.

Prisidėkime prie sušelpimo

i žius. Pasidarbavimu pirkimo 
komisijos. būtent, pp. O. Sida
brienės, I. Danelienės, ir M. 
Vaikšnorienės, supirkta ir gau
ta daug aukų — medžiagoj siu
vimui. Kviečiamos visos siuvė
jos ir kurios tik gali kuo nors 
prisidėti prie to gražaus labda
ringo darbo, atsilankyti ketvir- 
tadienių vakarais į Šv. Kazimie-^ 

iro parapijos salę, kur atlieka-( 
Imas sukirpimo darbas. Siuva- 
ima namuose laisvu laiku. Pa-’ 
i siūtus drabužėlius grąžinama 

. komisijai. Visos siuvėjos į dar-' 
bą! Kviečia Komisija.'

4

i 
i 
Į

pašvenčiant

!
•
I
I
I
Į
i I

jų sumanymų. Dar tik metų 
pradžia. Galėtume daug gražių 
ir naudingų darbų . padaryti 
Bažnyčios, savo katalikiškos 
spaudos ir Lietuvos gerovei.

Mes negalime pamiršti’ ir tų- 
mūsų narių, kurie pereitais.me- r .
tais nuėjo amžinybėn, * būtent, kavich, M. Kurcisienė, p. Leke- 
a. a. Jono ..Baruso, Domininko 
Navąrdąusko, D. “Volungevi
čiaus ir Jųlio Casnos. Liūdime 
netekę garbingų narių ir už jų 
vėles skiriame savo maldas, o 
jųjų likusioms nuliūdime . šei
moms reiškiame gilią užuojau
tą.

Šių 1946 metų 108 kuopos val
dyba :

Pirmininkas Kazys Tamulevi
čius; vice-pirm. Juozas Augus-j 
tinaviČ.ius; prot.. rast. Bernar- ’ 

j;das Tamulevičius;* fin. rašt.i 
Juozas Glavickas; .ižd. Adolfas

■
i

! ly vauti.
kitus ateiti ir prisirašyti prie 
mūsų-: organizacijoj.

■ Susirinkime Lūs proga visiems 
nariams, kurie yra dar neužsi
mokėję už organą “Darbinin
ką”, užsimokėti.

Bus iškelta daug gražių, nau

“Penny Sale” parapijos naudai, 
Aušras Vartų par. salėje.

Komisijoje yra sekančios: — 
M. Katinięnė, B. Miller, M. Sa- 
vage, M. Sinkavich, T. B. . Ma
žeikienė, A. Kasperienė, Julia 
'Sinkavich., H.. Bucklėy,* H." Man-

"S
tjenė ir C. Stakunienė.

Konlisija kviečia visus atsi
lankyti, nes bus galima įsigyti 
gražių rankdarbių už vieną 
centą, bus ir daugiau naudingų 
dalykų. A.MAN.

Plačiausiai Amerikoje 
Skaitomas 

. yri 
mėnesinis, religinis, paveiksluotas 

laikraštis -

“Šv. Pranciškaus
VARPELIS”

“VARPELIS”
...Taipgi pakvieskite ir Tamulevičius; maršalka. Juozas•<luoda žinių iš katalikų gy-
iteiti ir nriciražvH nrįe 1 Riermilas. ' ’ Amerikoje irWtuo“kra**

Juozas Glaviekas, , _ . _ . _ _ , _
LDS 108 kp.'fin. raštininkas jr

F x aouuuuiao. Metams kamuoja tik 12.00

duose. Aprašo Lietuvių kančias Lie- 
tuvoje. Talpina gražių aprašymų, pa-

________________
Sekmadienį, vasario 3 dieną, 

4 valandą po pietų. ALRK Mo
terų Sąjungos 69 kp. rengia!

Adresas:
Franciscan Fathers 
Mount St. Francis

Greene. Maine

I

Nėr Elektrinio Pečiaus?

C»urt«sy of 
Wom»n s Home Componion

Aušros Vartų Parapija
SVARBUS SUSIRINKIMAS
Sekmadienį, vasario 3 d., tuo

jau po sumos (12 valandą). 
Aušros Vartų parapijos svetai
nėje įvyks svarbus LDS 108 
kuopos susirinkimas. Visi na
riai kviečiami susirinkime da-

1i *

wj|g
[T y ji

t 1/ b irSHH 
t V

OV
| |

A. Povilionis, Lawrence, Mass. .....
P. Tamulionis, So. Boston, Mass. .
K. Balynas, Lawrence, Mass.........
Mrs. A. Stolgitis, Hardvvick, Mass.
K. Zokas, Phila., Pa. ....................
Mrs. T. Latvis, Laurence, Mass.
S. Kašėta, So. Boston, Mass. 
Morta Zekuvienė. Wi!kes - Barre, Pa. 
F. Oberaitis, Wilkes - Barre, Pa........
Jonas Poniskis, Northampton, Mass. 
Ona Kubilienė, Northampton, Mass. 
Zigmas Jegelevičius. Westfield, Mass. 
VI. Simonavičius, VVestfield, Mass. 
Ant. Labuckis, Westfield, Mass. 
K. Luinis, Dorchester, Mass...............

i Juoz. Drazdauskas, Scranton, Pa. ... 
—— P. Medin, Grand Rapids, Mich...........
100 Ona Krasauskas, So. Boston, Mass. .. 
1-00'v. Neviera, So. Boston, Mass............
100 Ona Natkus, So. Boston, Mass.........
1.00 Mrs. P. Saulene, Utica, N. Y..............
1.00 Mrs. A. Malinauskas. Lester, Pa.......
1.00 Mrs. M. Stankevičienė, Shenandoah, Pa......................50
100 Mrs. A. Bacinscenes, Roxbury, Mass. ....................... 50
1.00 Mrs. S. Valikonis, Cliffside, N. J.................................50
1.00 Ona Jankauskienė, Hartford, Conn............................. 50

Mrs. B. Barov, New Britain, Conn............................. 50
Elz. Morkus, Los Angeles, Cal.................................... 50

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

“Darbininko” Administracija.'

50
50
50

Praeity moterys turėjo daug vargo virtu
vėj, bet sumani 1946 metų šeimininkė, ku
ri nori lengvo virinimo budo, žada Įsitai
syti modernų 
kodėl:

ELEKTRINĮ pečių. Ir štai

ELEKTRINIS VIRIMAS y- 
ra švarus, nes nėra suodžių. 
Puodai blizga. Sienos, lan
gai, firankos būna švarios. 
SAUGU: elektrinis pečius 
taip jau saugus kaip ir elek
trinė šviesa. Pečius insuliuo- 
tas, iš lauko šaltas.

Vardas
Adresas

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

EKONOMIŠKA: Karštis ge
rai nustatytas ir kontroliuo
jamas. Daug laiko verda 
“susikrovusiu” karščiu.

AUTOMATIŠKAI: Daug e- 
lektrinių pečių turi nuskai- 
čiavimo Įtaisus, taip, kad 
valgis gali ko geriausia iš
virti jums nesant virtuvėj.

Tuoj galėsit jus

ANGLIŠKAI - LIETUVIŠKAS 
ŽODYNAS

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

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

Užsisakant žodyną, mums laišką rašyti nereikia, tik įdėk į 
konvertą kuponą su S3.00, ir tuojau gausite puikų Angliškai- 

• Lietuvišką Žodyną.
) Užsakymus siųskite:

DARBININKAS366 W. Broadway, So. Boston 27, Mass.
I
i
1
l
i Žodyną:

V
1
1

nusipirkt toki nau
ja elektrini pečiu!

jektring aleO*



Tautininkai Atmetė Amerikos
Penktadienis, Vasario 1 d., 1946 5

Lietuvos Generalinio Konsulato
New Yorke Paieškomi Asmenys

Kadangi mūsų spaudoje 
ir visuomenėje seniai buvo 
svarstomas vieningumo 
reikalas veikime dėl-Lie
tuvos išįaisvįhimo ir ka- 

* dangi šituo klausimu A- 
‘ merikos Lietuvių Kongre

sas priėmė tam tikrą re
zoliuciją, tai Amerikos 
Lietuviu , Taryba šiuomi 
------ visuomenei, kas [mus. Nuo tokio vieningo 

(darbo tautininkai atsisa-
............Jko. • - 

j! 4. Nutarimas, priimtas 
šių metų sausio 16 d., ir 
dabar skelbiamas gerbia
mos visuomenės žiniai,, y- 
ra toks: ;

“Amerikos Lietuvių .Kon
gresas, įvykęs Chicagoje 

tuvių Taryboje. Viena tik- ■ pereitų metų lapkričio 29- 
tai, atsimetusi nuo A. L. *30 d.d.» ir gruodžio 1 d., nu- 
Tarybos, grupė, t. y., tauti- tarė paraginti tautininkų 
ninkai, su kai kuriais pa- grupę, kuri veikia atskirai 
vieniais asmenimis, veikė nuo Amerikos Lietuvių 
atskirai. Bet šitos grupės Tarybos, stoti į Tarybą ly- 
nariai nuolatos kaltino A- giomis teisėmis su kitomis 
merikos Lietuvių Tarybą,! mūsų srovėmis, kad dar- 
ir ypatingai josios Vykdo- bas nepriklausomos Lietu-’ 
mąjį Komitetą, dėl mūsų; vos atstatymui būtų sėk- 
visuomenės jėgų susiskal- mingesnis. Amerikos Lie-i 
dymo. —

2. Amerikos Lietuvių Ta- pavede šitą nutarimą įgy- 
ryba kelis kartus stengėsi vendinti. v«**.*.
........................ . ............ A. L. T. Vykdomasis kviečia i bendrą darbą tau- kai kuriose vietose ir visai;rikos Lietuvių Tarybą tam

... . . timnkn srnvp įpinant. ičcnractcic Vnlcf,. k a m c i .. .... T

šaukti ginčą delbtam tikrų 
J; A. V. Kongresui įteiktų 
rezoliucijų. Tai yra visai 
kitas klausimas,- kuris su 
vieningos veiklos . proble
ma neturi jokio esminio 
ryšio. Pirma juk turi būti į 
susitarta veikti' išvien, o 
jau tada būtų galima svar
styti konkrečius; suinany-

praneša
■ seka:

1. Visos Amerikos lietu-}* 
vių srovės, kurios stoja už į 

' Lietuvos nepriklausomy
bės atstatymą, ir musų di
džiosios nepartinės- orga
nizacijos, per visą karo lai- 1 
ką dirbo sutartinai, susi
vienijusios Amerikos Lie-i

L J
jf ...

K iM 4i
■k ;

RIH*.9
-J

Londone atsirado perteklius vaiaų žaislų išstatyta ir tolimesniam vai 
kų .pasaulio pasismagynjmui.

(Tęsinys)
MASENAS, Domininkas, sū

nus. Karolio, kilęs is Naujamies. 
čios, gyvenęs Erie, Pa.

MATAjCIUNAS, : Juozas, sū
nus Jūozo^kilęs iš Šilsnių km.,
Žaslilį^, IsĮfcų a.
MEKŠRAITIS, Pranas, kilęs iš 
Kudirkos Naumiesčio. Vilka
viškio a., gyvenęs Čikagoje.

MENKAITIS. Pijus, sūnus
Pijaus, kilęs iš Vilkaviškio aps. i 
ir gyvenęs New York, N. Y. j:

MERGENTLENE. Memik, ar
I Mergenta Mernik, duktė Juozo.' 
kilusi iš Varnupių, Marijampo
lės. a., gyvenusi New York.. N.Y. ' 

MEŠKIENE - Gudelytė, Zuza
na, .iš Lietuvos išvykusi 1930 

j m-' ir gyvenusi.-New-York; N. Y.',
I MIKALAJŪNIENE - Venc-jk., Gargždų

Į NOVICKA

km., Gruzdžių v.. Šiaulių a., gy
venęs Ne.w York. N. Y..

NAVTCKIS, Kazimięras, kilęs 
iš Kuršėnų v., Šiaulių ' apskr. 
gyvenęs Bayonne. N. J.

NAUDAŠAS. Kazys, kilęs iš 
Endri.kių km.. Šiaulių a„ gy
venęs Čikagoje.

NEIMANIUTE. Ona, duktė 
Konstantino, kilusi iš Lazdijų 
v.. Seinų a., gyvenusi Boston, 
Mass

NIKANTAS, Jonas, sūnus Jo
no, kilęs iš Radviliškio vi., gy
venęs New Yorke.

NORBUTAS, Mateušas. kilęs 
iš Gylių - Viduklės ir gyvenęs 
Cambridge. Mass.
NORUŠAS. Vincas, gyvenęs 

Shenandoah, Pa.
NORVILAI, kilęs -iš Smilgių 

:• V.

NOVICKAITĖ. Ona, duktė 
Viktoro, gimusi ir gyvenusi Či
kagoje.

PACESAS. Adomas, sūnus 
Edvardo, kilęs iš Birštono v.. 
Alytaus apskr.. gyvenęs New 
York. N. Y.

PADVAI9KAI, Jonas ir Pra
nas, kilę iš Sabališkio . Ignai i-

MIKALAJUNIENE . Venc- 
kaitė, Aleksandra, duktė2 Juozo, 
kilusi iš Kėdainių ir gyvenusi 
New Yorke.

MIKOLAITIS, Stasys, kilęs iš 
Graužų km.. Girkalnio v.. Ra
seinių ap.

j MIKUČIAI,
das, ar Jonas, 
Vainauskytės 
antru vyru Poeienės. mirusios no ir gyvenę Čikagoje bei Ka- 

į 1926-1930 metų laikotarpyj. 
MILAŠIENE - Danušytė. Ona, 

duktė Juozo, kilusi iš Žernių; 
km.. Šakių a., gyvenusi Cicero.' 
III.

.. . j MILAŠIUS. Gubertas, sūnus l .nauja,
pačiam tikslui. .... i Liudviko, kilęs iš Vaišniūnų duktė Jurgio, kilusi iš Juodu- 

, tok!alsitan.. Ignalinos v. inaujais kabliukais nonmeį ---
(tik tolyn vienybės reikalą i į 
i nuvilkinti.

“Amerikos lietuvių vi- ' 
suomenė per savo atsto- 
įvus Kongrese Chicagoje 
vienybės klausimą numatė 

i aplink Amerikos Lietuvių 
Tarybą, o ne ją apeinant.; 
Tokia Amerikos lietuvių’ 
valia, ir ji buvo nedvipras
miškai pareikšta.

'.'Tautininkų vadų pasiū- "mUNdĖkIAL Adolfas ir An. 
lymas vietoj esamo stip- t -
raus pastato daryti naują k2“ Baidos

Dėl Vienybės i Tarybos neprisidėjo, kaip 
buvo kviesti, ir kvietimą 
vienybėn apėjo aplinkui.

“Jie Amerikos Lietuvių 
ku-.Tarybai pasiūlė sudaryti' 
nn. v------  — tautininkais

... . ________ Ame rikos
Į vieningą veiklą stovi labai Lietuvių Komitetą, vei- 

T. , . T_ dideliu procentu. (kiantį anapus Amerikos.
Amerikos Lietuvių Kon-; “Atsiminkim, kad pašau- j Lietuvių Tarybos.

.tuvių Tarybai Kongresas gresas Chicagoje buvo pri- lio galutinis susitvarky-; “Tačiau nėra jokio rimto 
ėmęs rezoliuciją, kurioje mas šiais metaię bus žy-’ rindo tokiaJm komite. 
pasakyta: ^Kong r e s a s miai pastūmėtas pirmyn, o tui nes gi jau turim Ame.

j

Savaitraštis “Amerika”, - Amerikos 
sausio 25 d. š. m. laidoje, riems rūpi 
dėl vieningos veiklos štai klausoma 
ką rašo:

lietuviai,
laisva ir nepri-'į.'įge su 
Lietuva, už tą Aukščiausią

Antanas ir Vla- 
vaikai Rozalijos 
Mikutienės. po

išaiškinti, kodėl aukščiau; “. 
paminėtoji grupė nesideda j Komitetas pasiuntė kopi- 
prie mūsų bendro darbo,; jas Kongreso rezoliucijos,! 
kvietė jos atstovus pasisa-'kurios tekstas kiekvienam' . , x-i . -
kyti, ar jie nori veikti Ta- Jūsų yra žinomas, su ata- inmas^ pavedamas vykdyti lietuvių pastangos 
ryboje, ir, jeigu taip, tai i tinkamu laišku, tautininkų; visuotinio Kongreso is- ^landžiausiai hnti 
kokiomis sąlygomis. Bet iš Lietuvai Vaduoti Sąjun-'™1“*1 Amerikos L.etuvių 
jų pusės niekuomet nebu- gai, Clevelande, ir vadina- - - -
vo gauta aiškaus žodžio. Į mos Amerikos Lietuvių ’ v. . ~
mūsų konkrečius paklausi-1 Misijos pirmininkui, Chi- ^go nuo šio pareiškimo, 
mus, žodžiu ir raštu, jie .cagoje. Už kiek laiko laik-vienybes nesusilau- 
neduodavo atsakymo. raščiuose pasirodė ilgokas kem- O reikia pabrėžti, kad

3.-Pagaliau, tas vienin-i pareiškimas, kuris lyg k P r •
gos veiklos klausimas iški-atsako į Amerikos Lietu-,. . . . . . Įbais.
lo Amerikos Lietuvių Kon- vių Kongreso pasiūlymą. Į visai negalvoja apie “Mes manėm ir tebema- 
grese, Chicagoje. Čia pats Paskui to pareiškimo nuo-'^J1™^ 1 Amerikos Lietu- lnom, kad toks išsiskyri- 
Kongresas ėmėsi iniciaty-! rašai, su L.V.S. pirminin- v,y ,r neballdo ae mas yra nepateisinamas,
vos nutardama* kviesi ko. ir sekretoriais nara-?™1^1 -KonSreso. Pasiu- Jeigu nori, Amerikos lie-

tininkų srovę..., įeinant išspręstas. Valstybėms’ 
ketvirtadalio (atstovų) (rengiantis taikos konfe-! 
santykiu. Galutinis susita- rencijai, svarbu, kad visų' 

kuo;
Kongreso iš-1 glaudžiausiai butų su- 
_;i t jungtos tam vienam ir di-Į

džiausiam tikslui — kovoti i 
ir laimėti Lietuvai laisvę. ■ 

“Nežiūrint valandos rim-’ 
tumo ir visų lietuvių ben-į 
dro troškimo, — vadavimo 
darbai eina skirtingais ke-

■

Jau nemaža laiko pra-

t

gus VC1K1U3 Klausimos ibki- j . . . . „nip

lo Amerikos Lietuvių Kon-vių Kongreso pasiūlymą. . ~ f idi.
grėsė, Chicagoje. Čia pats Paskui to pareiškimo nuo- • L . _ nom,
ir - - • • • -4. r c |VHJ Tarybą ir nebando ne mas
Kongresas ėmėsi iniciaty- ’ s“ P'™““’ svarstyti Kongreso pasiū-vos, nutardamas kviesti ko, ir sekretoriaus para-,. • i j eigų
tautininkų grupę stoti į A- šais, be kokio nors priedo s TarvhJ ‘kPRir'|tUV'ai gali skirtis pagal sa-
merikos Lietuvių Tarybą į arba paaiškinimo, atėjo į tadillo^tstovu slntvkiu

lymas vietoj esamo stip-

nadoje.
PACIULEVIČIENĖ - Kelme- 

lytė. Morta, duktė Jokūbo, kilu
si iš Mikališkės km.. Kapčia
miesčio v., Seinų apskr.

PAKALNIŠKAITE. Marija.

vė įeitų į Tarybą ‘ketvir-ivo draugijas, partijas, lai- 
. įkraščius ar biznį, bet ne

bos centrą. i /‘^■etoje ^°» J’e kajba a-.pagal Lietuvos vadavimą.
“Nesulaukdami jokio ki-' jį* . *udar>m4 kokio tai “Lietuvių Kongresas Chi- 

. Amerikos cagOje taip pat aiškiai pa-
pasės, mes sprendžiame, Komiteto’, iš A-žymėjo, kuriuo keliu toji
kad tas jų raštas tai pas- "’^k^ I.ieto™, Tary 1^. vienybė turi eiti, būtent - 
2_ ~ Z_ 22.____ ,r ^^M-LVS atstovų. Sis per Amerikos Lietuvių Ta-
ju vieningos veiklos klau- T"™“"*™8!, aiik".' ”e irybą
< o !rnvi nmlzn rmnzl—m ... - - < *
Simu.

Iš pareiškimo matome, 
kad asmens, pasivadinu
sieji L. V. S., L. Misijos, 
Tautininkų ir American

tokiomis pat teisėmis, ko-'Amerikos Lietuvių Tary- 
kias joje turi kitos srovės. " 
Tačiau, ir šitos organizuo
tos visuomenės i 
žingsnis nedavė pasėkų, 
kaip tatai parodo žemiau 
dedamas Amerikos Lietu-jkutmis jų žodis kalbamuo- V 
vių Tarybos nutarimas.

Reikia tiktai pridurti, 
kad ta grupė, vartodama 
savo paprastą strategiją, 
ir šį kartą neatsako tiesiai 
į pasiūlymą, o bando iš-

atstovų to žingsnio iš tautininkų - £

USED FAT EARNINGS

Thi» lovely modern kitchen nąą *:»ndard equipment in every respect, 
even to the uted fat can. lt i* » kitchen meant to be worked in con- 
ventently. and the uaed fat can is a constant remirder to ivoid wacte 
of kitchen greate that is so urgetitly needed now. Saving uaed fat will 
help bring u* the modcrn convcniencea we all want.

įtari nieko bendro sa Ame-; 
i rikos Lietuvių Kongreso 
pasiūlymu.

“Kongresas nemanė, kad 
turi būti įsteigtas ‘aukš
tesnis’ už jo išrinkta Ame
rikos Lietuvių Tarybą ko-j 

(mitetas arba kad viena už! 
jos ribų esanti srovė turė
tų naudotis privilegijomis, į 
kurių sau nereikalauja nė 
viena kita mūsų visuome
nės grupė.

“Iš jų pareiškimo galima 
numanyti, kad jie yra nu
sistatę ir toliau daryti sa
vo ‘žygius* atskirai nuo or
ganizuotos Amerikos Lie
tuvių Taryboje visuome
nės; kalbėti visų lietuvių 
vardu, kaip kad jie dary
davo iki šiol, ir rinkti iš 
publikos aukas į savo ats
kirą, visuomenės nekon
troliuojamą iždą. Vieningo 
veikimo idėją ta prasme, 
kaip ją supranta Amerikos 
Lietuvių Taryba ir kaip ji 
buvo išreikšta Kongreso 
rezoliucijoje, jie atmeta.

“Apgailestaudami, kad 
šitas tautininkų nusistaty
mas neleidžia išsipildyti 
pareikštam Kongrese mū
sų visuomenės norui, mes 
betgi turime viltį, jogei tai 
nesutrukdys mūsų pastan
gų dėl Lietuvos išlaisvini
mo.

AMERIKOS LIETUVIŲ 
TARYBA.

fi

“Tai visai natūralus ke
lias. Amerikos Lietuvių 
Taryba savyje telkia di
džiausią šios šalies lietu
vių visuomenės dalį. Tai 
centrinis organizuotų lie
tuviškų pastangų vienetas, 
kuriam pasitikėjimą reiš
kia katalikai, socialistai, 
sandariečiai ir dalis tauti
ninkų.

“Bet tautininkų vadai 
prie Amerikos Lietuvių

PIRMIEJI POSMAI 
APIE PAVASARI

Nors tu šiandien toli esi. 
Tikiu, kad greitai atskrisi 
Ant saulės spindinčių sparnų 
Ir nusileisi ant kalnų...

Tada vėjelis šiltas pūs — 
Nueis žiemužė i kapus...
Visi upeliai pakilę tvins — 
Tave į slėnį atvadins...

Ateisi spindintis tu čia 
Su aureole, su skaisčia...
Ir išbarstysi dovanų:
Ievų baltųjų, jezminų!..

Išpuoši žemę. Bus gražu!..
Tiek bus žalių, žalių dažų... 
Tiek iaimės bus, tiek bus dainų.
Ir jūros kvepiančių žiedų!..

Nors dar šiandien žiema pilka... 
Bet saulė mena jau kai ką... 
Jos šviesūs spindintys sparnai 
Į mus artėja, štai nūnai’...

J. Š. — P.

I>ės km.. Veviržėnų v.. Kretin-
i MISEVIČIUS, Alfonsas, kilęs gos ap., gyvenusi Čikagoje.
iš Pumpėnų v., Panevėžio a.J PAKUT. Jonas, ir Kasparavi- 
gyvenęs Čikagoje. ‘ čiūtė Bronė, ir jų vaikai Balys.

MISIŪNAS, Augustas, kilęs iš Bronė ir Apolonija.
Antatilčių km., Žemaitkiemio' PALUBINSKIEN8'- Ramoš- 
par., Ukmergės apskr., gyvenęs, kaitė, Agnieška, ir jos sūnus 

'Čikagoje. (Edvardas, kilusi iš Padevinio
MOCKELIUNIENE, Natalija.!km.. Liudvinavos v.. Marijam- 

V” į gyvenusi Phiiadelphia. Pa. 'polės a.
‘ PANKIENE - Veršelytė. So
fija. kilusi iš Rokiškio apskr. ir 
gyvenusi Brooklyn. N. Y.

PAŠKAUSKAS. Simas, kilęs 
iš Kumečių km., Lankeliškių v., 
Vilkaviškio a.

PAULIUS. Antanas, sūnus 
Florijono, kilęs iš Skiručių km., 
Šiluvos v., gyvenęs VVaterbury, 
Conn.

PETRAUSKAS. Povilas, sū
nus Simano. kilęs iš A. Panemu
nės ir gyvenęs Binghamton ar 
panašiai.

PETRYLA. Antanas.
PILIBAITE, Petronėlė, kilusi 

iš Gudelių, Plungės apskr.

PLEČKAITIS. Pijus, sūnus 
Vinco, kilęs iš Badavičių km., 
Keturvalakių v.. Vilkaviškio a.
CoHsrtlate General of Lithuania 

įl West 82nd Street, 
Nevc York 2-į, N. Y.

(Bus daugiau)

MONKEVIČIENE - RetkutėJ 
Marijona, duktė Prano, kilusi iš 
Aukšt. Panemunės v.

tanas, sūnūs Jurgio, kilę iš Va- 
; v.. Kedai-savyje greičiausia slepia 

pastangas Amerikos Lie
tuvių Tarybos reikšmę ir 
darbus nustumti j šalį. O 
tai būtų nesiskaitymas su: 
pačia tikrove: ne kas kita, 
tik ALT šioje salyje aplink j DARBUTAS, Leonas, kilęs iš 
save suburia didžiausias j 
lietuvių mases ir imasi pa
ties sunkiojo darbo.

“Mes manome, kad Ame-j 
rikos Lietuvių Kongresas' 
nurodė tikrą kelią vienin
gai veiklai, ir kad visoki 
išsisukinėjimai ir gudravi
mai, iš kur jie beeitų, turi 
būti pašalinti, 
kliudo šios šalies lietu
viams ranka rankon nešti! 
aukščiausią paramą tėvų 
šaliai Lietuvai — laisvės 
ir nepriklausomybės kovą 
ir laimėjimą. — R.”

nių a.
MURAUSKAS. Vincas, kilęs 

ūš i Šaulių apskr.
; NAKVOSAS, Jonas, sūnus A- 
domo, kilęs iš Oželių km.. Pa
nevėžio apskr.

j Lyduvėnų.
i NARGILA VIČIUS. Kazys, sū.
• nūs Kazio, kilęs iš Volučių, Dot
nuvos ap.

NAVARSKAS. Feliksas, sū
nus Stasio, kilęs iš Kupiškio, 
gyvenęs New York. N. Y.

NAVICKAI. Ignas ir Antanas, 
. įkilę iš Viekšnelių km.. Luokės 

jeigu Jiejv Telšių a., gyvenę Čikagoje.
NAVICKAS. Karolis, sūnus 

Karolio, kilęs iš Trumpaitėlių

i

Nesibijok nežinojimo, i 
bijok klaidingo žinojimo.! 
Dėl jo visa pikta pasauly
je. L. Tolstojus.

Amerikos Lietuvių 
Jaunimo Žurnalas 

“VYTIS’’
"VYTI” leidžia Amerikos didžiau

sia jaunimo organizacija — Lietuvo* 
Vyčiai.

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

"VYTY” rasi žinių iš viso pasau
lio.

"VYTIS” rašo apie Amerikos lie 
tuvių jaunimo judėjimą.

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

"VYTI" redaguoja įžymus ir paty 
ręs redaktorius Ignas Sakalas ir 
“VYČIUI” bendradarbiauja jo su 
Kviesti įžymiausi literatai.

TAD, padarykime šūkį: “Tenelle 
Ka nei vienos katalikiškos jaunime 
organizacijos, ar nors mažiausio sky 
riaus, kurie neskaitytų “VYTIES“ 
Visi skaitykime "VYTI’”

“VYTIES” kaina metams Uk $3.0C

“VYTIS”
366 W. Broadway, 

So. Boston 27, Mass.



Penkiadienis. Vasariu 1 d., 1946

Ites dalyvauti. Taipgi kviečia ir 
I kitus, dar nepriklausančius prie 
choro, ypač vyrus ateiti į minė- 
tas praktikas. CS.N.—

CAMBRIDGE. MASS.

i r/ * ’f
v .

6
! rapijos kunigai savo praneši- 
; muose minėjo, kad pagal vėliau
sio šios arkivyskupijos parėdy
mo, visi kariniai dispensai ir 
paliuasavimai yra atšaukti. 
Reiškia, visi pasninkai: gavė- 

|nios, bertaininių ir vigilijų 
(kiekvieną kataliką varžo, tap 
kaip, kad varžė prieš karą. Šį 
atšaukimą padarė pati arkivys
kupijas galva, Arkivyskupas 
Michael Curley, asmeniniu laiš
ku parapijos klebonams.

Vakariene ir šokiai
Į

Šį sekmadienį, vasario 3 d., 
|šv. Alfonso parapijos salėje į- 
vyksta Moterų Sąjungos, vieti- 

;nės kuopos vakarienė ir šokiai. 
Vakarienė prasidės šeštą valan
dą vakare. Bilietus galima įsi
gyti pas kiekvieną kuopos narę. 
Vakarienės rengėjos nuoširdžiai 
kviečia visus dalyvauti šiame 
parengime ir gaspadinės nori 
visus užtikrinti, kad viskas pri
ruošta, kad kiekvienas nesigai
lės dalyvavęs šioj vakarienėje.

j Sekmadieni, sausio 27 d. įvy-
- - -užregis- ko Apaštalavimo Maldės ir Tre-šiame susirinkime i

______ __  truota nauji draugijų ir kuopų tininkų susirinkimai. Nutarė
Pereitą sekmadienį, sausio 27 atstovai ir išrinkta valdyba, ku-’ melstis už Lietuvą, pradedant 

d., parapijos salėje įvyko AL- 
RK Federacijos 10 skyriaus 
metinis susirinkimas.
išdavė
portą 
nansų 
narys.
Federacijos ižde yra $311.40. Ši 
suma šiaip suskirstyta: Karei
vių fonde yra $249.28; Labda
rybės — $21.12: Skyriaus rei
kalams — $41.00. Tai toks fi
nansinis stovis buvo sausio 1 d.. 
1946 m.

Prie Federacijos skyriaus pri- Lietuvių Tarybai. Rinkėjais iš- giausiojo 
klauso 10 draugijų ir kuopų, rinkti šie: E. Balutis. A. Kava-' 
Tikimės, kad šiais metais persi- liauskas. p. Smilgienė ir Ona tuvą! 
organizavęs parapijos choras. Pazniokaitė.
Sodalicija ir Vyčiai taip pat iš-i ------ --
rinks atstovus į Federacijos ‘ 7
skvrių Inas Vaitkevičius iš Norfolk su

7. . • r, , i_ ___ii____ _____________1—___ I

NORIOOD. MASS. i

Valdyba 
raportus. Finansinį ra- 
išdavė p. K. Kašėta, fi- 
patikrinimo komisijos 

Iš raporto sužinota, kad

rią sudaro šie asmenys: Dva- vasario 16 š. m. iki vasario 16, 
sios vadas — kun. Z. 7. ”— 
žis: pirm. Antanas F. Kneižys;! 
prot. ir fin. rast. i_________
kaitė: 
nė: ižd. Adolfas Kavaliauskas.

Susirinkimas užgvrė valdybos Komunijas ir kitokiu būdu mel- 
ruošiamą programą Vasario 16- stis. kad Lietuva atgautų lais
tos minėjimui, kuris įvyks sek- vę ir nepriklausomybę ir kad 
madienį. vasario 17 d.. 3:30 vai. jos išblaškyti sūnūs ir dukras 
po pietų, parapijos svetainėje,1 galėtų grįžti į tėvynę.
St. Jąmes Avė. Nutarta rinkti Tai tikrai gražus ir pavyzdin- 
aukas Lietuvos reikalams, ku- gas pasiryžimas vaduoti pa- 
rios bus pasiųstos Amerikos vergtą Lietuvą — šauktis galin- 

Karaliaus pagalbos.
Visi kviečiami maldai už Lie-

S. P. Knei- 1947.
— - ! Nariai-ės susiorganizuos gru-
Ona Pa^nin- pėmis: po 7, 15 ir 30 asmenų 

vice-pirm. Ieva Tvaskie- ir pasiskirs dienas per visą me
tą išklausyti šv. mišių, priimti

Sporto žinovai “Coaches” laike savo seimo St. Louis. Jie svarsto reika- 
lūs savo ratelių ir ruošiasi prie naujo sezono.

Kurį laiką atgal, paliuosuoti 
iš karo tarnybos kariai Povilas 
ir Petras Kopiwodai. Povilas iš
tarnavo arti keturių metų. Da
lyvavo Prancūzijos, Belgijos ir 
Vokietijos mūšiuose. Mūšių me. 
tu buvo sunkiai sužeistas, už 
ką apdovanotas ‘Purple Hearth’ 

racijos skyrius suruošė Vasario woodiete. Jungtuvės įvyko su Prasidėjimo lietuvių par. baž-j medaliu. Petras praleido tris ir 

liavą Lietuvos vadavimo reika- parapijos bažnyčioje, 
lams ir aukas sumoje S64.65 pa-Į Sveikiname jaunavedžius ir, 
siuntė Amerikos Lietuvių Ta-'linkime jiem sukurti gražią lie- 
rybai. Federacijos skyriaus at- tuvišką šeimą! 
stovai dalyvavo Lietuvių Kata
likų seimelyje. Brocktone; sky
rius aukojo S50.00 Jėzaus Nu
kryžiuotojo Seserų Vienuolynui. Į 
Brocktone: sušaukė lietuvių ka-1 
talikų masinius susirinkimus, 
kuriuose buvo išrinkta komisi
ja sukelti aukų Lietuvos reika
lams SI 00.00 ir pasiuntimui at
stovo į Amerikos Lietuvių Kon
gresą SI25.00. Atstovas Kon
grese dalyvavo ir šimtinę įteikė.

------  — Blaivininkų skyriaus susirin-
Sausio 20 d. apsivedė p. Al blukime nutarė minėti blaivybės 
— .-2?" 7 - J šventę vasario 3 d. su šv. mi-

Pereitais (19451 metais Fede- p- Marijona Paulauskaite, Nor- šiomis. 8:30 vai. rytą Nekalto

padarė rink-įšv. mišiomis šv. Jurgio lietuvių nyčioje. Nariai bendrai priims pusę metų tarnyboj. Taipgi da
lyvavo Prancūzijos ir Vokieti
jos mūšiuose, dalyvaudamas te
lefonistų “Signal Service” bata- 
lijone. Sveikiname karius Kopi-

Šv. Komuniją.
Vakare, parapijos mokyklos 

svetainėje įvyks graži progra
ma su. įvairiais pamarginimais. 

i Atsilankiusieji pamatys Ameri
kos Lietuvių Kongreso du pa- 

bažnyčioje suteiktas veikslu. Įžangos jiebus.
Sausio 13 d.. Šv. Jurgio lietu

vių par. 
krikšto Sakramentas pp. Jono ir' 
Alenos (Smolskytės) Marshou-! 
k'ų, gyv. Lenox St.,

Sodaliečių Šventė
Sekmadienį, vasario 3-čią, šv.

Vieningumo Oktava
Didesniuose miestuose ir 

miestų gausiau lankomosi baž
nyčiose buvo laikomos tam tik
ros Bažnyčios Vieningumo Ok
tavos pamaldos. Klebonas kun. 
Dr. L. Mendelis kiekvieną metą 
pakviečia garsų pamokslininką 
ir tas pamaldas atlieka savo

tikro® dovanos, toms sodalie- j bažnyčioje. Pamaldų tikslas y- 
. tems, kurios per savo darbuotę ra: išprašyti paklydusiųjų ka-

wodus, sugrįžus į civilį gyveni- A]fonso parapijoj įvyksta vieti- ir Pasišventimą atsižymėjo per talikų sugrįžimą ir nekatalikų 
mą. nės Sodaliečių dr-jos šventė, paskesniuosius metus. ; atsivertimą. Šiais metais pa

Federacijos skyriaus susirin- 
sūneliui,' kimas nutarė minėti vasario 

vardais — Jonas - Juozas, Jr. į 16-tą sekmadienį, vasario 10 d.. 
Krikšto tėvais buvo adv. Wal-į7 vai. vakare, parapijos mokyk- 

ter Gotovich ir p. Jonė Vasiliū- los svetainėje. Kalbės kun. Jo- 
naitė.

Per šią šventę visa" kuopa “in-l Pereitųjų metų 
eorpore” dalyvauja švent06el^rau^'la‘ gabiai 
mišiose, eina prie šv. Komuni-'^^*’1' Anelė _
jos. Po mišių yra dalinamos tam :Healy, p,rm” Ja"lna B1.ezyte’ v-i Pažymėtina,

nas Balkūnas iš New York, Lie
tuvos garbės konsulas adv. A J išreikšta padėka visiems, kurie 

Tą pačią dieną pakrikštyta O. Shallna ir kiti įžymūs kalbė- darbavosi, aukavo ir rėmė au- 
nors dar toji suma nepilnai su- pp. Juozo ir Alenos Raslauskų, tojai.

Sodaliečių į mokslus sakė šv. Juozapo Kuni- 
vadovavo ši į kų Draugijos garsus pamoksli- 
(Keidošiūtė) ininkas kun. S. Mathews, S.S.J. 

, kad šios Kunigų 
pirm., Ona Caulinskaitė ir Ele-1 Draugi jos nariai išimtinai dirba 
anora Petrikaitė, raštininkės,1 §io krašto negrų tarpe, dėdami 
Marijona Nermuraitė, ižd. į savo visas pastangas juos at- 

nusi tikrą pragarą žemėje ir Mišioms ir bažnytinėms pa- versti, 
prašosi, kad būtų paimta į A- maldoms vadovaus Sodaliečių

Sekmadienį, sausio 27 d., tuoj 
po paskutiniųjų mišių, parapi
jos svetainėje įvyko klūbiečių 
susirinkimas. Susirinkime iš
duota atskaita iš Naujų Metų 
parengimo. Paaiškėjo, kad gau- Rašo, kad per karą pergyve- 
ta pelno $131.69. Susirinkime

šos sesutė, artistė Ona Rimšai-

Oktava iškilmingai baigta pe
su atatinka-

kelta. Lapkričio mėnesyj suruo-igyv. River St.. dukrelė. Krikšto 
šė gražią programą skyriaus (tėvais buvo p. Carl Neilson ir p.

; Mari joną Ka valiauskienė.

Visi kviečiami dalyvauti.

meriką. p. Rimkienė jau dabar dvasios vadas kun. Antanas Du- reitą penktadienį 
R J*1’**’" m IrtMi 1 • _ * 1 ----  ---------- _— praaejo rūpintis anuavicais ael ’ * ° a - 

kad greičiau įsigijus jo8 imigravimo, ir atrodo, kad šventei pritaikintą pamokslą. j
komis. Klūbiečiai deda visas pa- pradėjo rūpintis afidavitais dėl binskas’ kuris taiP P pasakysimomis pamaldomis, 
stangas, ’

naudai. Tame pačiame mėnesyj, 
Norwoode, įvyko Federacijos 
apskričio suvažiavimas. Sky
riaus šeimininkės suruošė atsto
vams vaišes.

Albert R. Barter
Pirmiau — Pope Optical Co.

: Kada Jums reikalingi akiniai leis- i 
kitę mums išegzaminuoti akis ir

I >ritaikinti akinius. Mes padarome 
dirbtinas akis.

Room 206
Tel. 6-1944

397 Main St.,

i
I

------------- Sekmadienį, sausio 27 d. N. P.
Trečiadienio, sausio 30 d., va- bažnyčioje apsivedė p-lė Birutė 

kare, parapijos svetainėje įvyko Pilkonytė su p. P. Balaičių iš 
Moterų draugijos “Whist Par-^Nonvoodo. Jauniesiems liudijo 
ty”. Dalyvavo nemažas skaičius 
žmonių.

B. J. savo svetainę, nes mūsų jauni- kHfičių nebus nes Shanghajujei 
mas, neturėdamas savos pašto- nėra Rusijos komunistų, o ar-'

j
I 

ges, lankosi į tokias vietas, kur tistė randasi amerikie-1 Sekmadienl 5™ Blažiejaus
iš jų plėšiamas tikėjimas ir tau-'čių okupacijoje. 
tybė. Cambridgiečiai turėtumėt, ___

Šv. Blažiejaus Šventė

WORCESTER, MASS.
275 Main St.. Web«ter. Mass. I

I

W. J. Chlsholm
GRABORIUS

“AsmeniSkas Patarnavimai

331 Smith StM
PROVIDENCE, R. I.

Telephone:
Ofiso: Derter 1952

Namų: PI. 6286

šeštadienį, vasario 2 d. rytą, 
prieš šv. mišias bus šventini
mas žvakių šv. Jurgio lietuvių 
par. bažnyčioje.

Sekmadienį, vasario 3 d., Šv. 
Blažiejaus šventė; laiminimas 
gerklių po šv. mišių ir po Ro
žančiaus pamaldų.

Neturintieji namuose šventin
tų žvakių, šeštadienį, po mišių 
galėsite gauti zakristijoje.

1I
ti

daugiau susirūpinti savo vaiku-j ■ sausio 27 d. tuojj
čių ateitimi, o prie to, juk esą- po paskutinių mišių, parapijos
me labai toli atsilikę nuo kitų 

Dalyvavo kolonijų gyvavimo.

Sekmadienį, sausio 27 d. mū-

Susivienymo Svarbus' 
Susirinkimas

Ateinantį sekmadienį, tuojaus 
šventė. Per tą šventę yra gra- po sumos, įvyksta LRKSA vie
šus bet girtinas paprotys aptu-Įtinęs kuopos susirinkimas. Val- 
rėti gerklės pašventinimą. Pa- dyba kviečia visus narius, bei 
rapijos bažnyčioj gerklės bus' svečius dalyvauti šiame svar- 
laiminamos po visų mišių ir pojbiame susirinkime. Yra pa- 

Pažymėtina, kviestas kalbėtojum kun. Anta
nas Mažukna, MIC., kuris da
bartiniu laiku pavaduoja kun. 
Mendelį mūsų parapijoj.

Kviečiami netik kuopos na
riai bet ir svečiai dalyvauti, 
kad būtų galima arčiau susipa
žinti su Susivienymo darbuote 
ir nauda. Koresp.

svetainėje įvyko šv. Teresėlės 
moterų draugijos metinis susi
rinkimas. Susirinkime nutarta 

(draugijos naudai pavasarį su- 
■ rengti linksmą gegužinę. Tai 
į tikrai lauksime, nes jų parengi
mai visados yra linksmus. Dėl j 
šių metų valdyboje padarytos 
pakaitos. Išrinkta nauja vice
pirmininkė p. G. Lenkauskienė. 
Sveikiname. A. D.

piet po pamaldų.
kad pamaldos, kurios įvyksta 
kiekvieną sekmadienį po piet, 
yrą tai ypatingai intencijai nuo
širdžiai pasimelsti už Lietuvą, 

įjos reikalus bei gyventojus, 
į Kiekvieną sekmadienį susiren
ka didelis skaičius lietuvių tąja 
intencija pasimelsti.

p. J. Bataitis ir p-lė M. Kirkytė. 
Vestuvių bankietas įvyko p.p. 
Pilkonių namuose, 
gražus būrys svečių ir giminių,
p.p. Pilkoniai yra pavyzdingi 
žmonės ir patrijotingi lietuviai, sų bažnyčios prižiūrėtojas p. Jjrengti linksmą gegužinę.
’ ................... ” ' ' Kontrimas staiga sunkiai susir-!

go. p. Kontrimas patalpintas 
Cambridge miesto ligoninėje ir 
jaučiasi kiek geriau. Manoma, 
kad jis išvengs sunkios opera
cijos. Linkime p. Kontrimui, 
greitai pasveikti ir grįžti prie 
savo darbo. Reikia pabrėžti, kad 
p. Kontrimo darbo pareigas var- ■ 
giai kas galėtų užpildyti, o be 
jo dabar jaučiamas didelis trū
kumas. Laukiame grįžtant.

Jų vienatinis sūnus. Vytautas 
neseniai grįžo garbingai paliuo- 
suotas iš karo tarnybos. Linki
me jaunavedžiams p.p. Batai- 
čiam laimingiausio vedybinio 
gyvenimo.

Šiomis dienomis garbingai pa- 
liuosuotas iš karo tarnybos p.p. 

Parapijos choras pakviestas ir P. N. Baigų sūnus, puskr. F. 
į pasižadėjo dalyvauti Vasario Baiga, Jr. Karys Baiga išbuvo 
' 16-tos minėjime. Choro prakti-.karo tarnyboje virš trijų metų: 

■ ko:; įvyks sekmadienį, vasario penkiolika mėnesių išbuvo už- 
' 3 d. tuojau po sumos ir pirma- jūryje. Grįždamas į namus, par- 
dienį. vasario 4, 7:30 vai. vaka- sivežė jauną žmonelę, Floridetę. 
re. Varg. V. šereika ir valdyba Sveikiname karį F. Baigą, su
kviečia visus choristus - choris- grįžusį į civilį gyvenimą.

Pasninkai
Per kelius sekmadienius

MANCHESTER, N. H.
pa- m

Juozas Kasinskas 
Ine. 

Laidotuvių 
Direktorius 

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

Llmoelnal d*l vtaoklv relka'v 
Patarnavimas Diena Ir Naktį

BROCKTON, MASS.
GRAŽUS KONCERTAS

Sausio 27 d., 6 vai. vakare,
Šv. Roko par. svetainėje įvyko 

kenuoto maisto ir aukų rinkimo'gražus koncertas, kurį išpildė 
vajų. Pinigais aukavo šie: po parapijos choras vadovaujant 
$5.00 — Ant. Kemėšis ir And. j vargonininkei seselei. Koncer- 
Žukauskas; po $2.00 — K. Lu- tas buvo labai įvairus, kuriame 
kosevičius, J. Razumas, A. Ki- sudainuota daug patrijotiškų 
kutis, Dom. Taparauskas, J. j dainų. Po koncerno kun. J. Pet- 

’čeplinskas, A. Petkus L 
74 kuopa; J. Svetykas $1.50; po j veikslus. 
$1.00 — M. Kušleika, J. Traki-;, 
mas, J. Zubaitiš, L. šemežis, B.
Bimbiris, S. Antanaitis, J. Ma
ciulevičius, J. Tvarijonas, O. 
Kindurienė ir A. Steckis; P. Ja
kaitis 50c. Kiti aukavo kenuoto. 
maisto ir muilo.

BALF 53 skyrius viską su
tvarkė ir pasiuntė į BALF cent
rą, Brooklyn, N. Y., 16 dėžių,
kuriose tilpo 43 tuzinai įvairaus, 
kenuoto maisto, 1 dėžė muilo ir* 
1 dėžė drabužių. Vienai šeimai 
dovanėles sudarė ir persiuntė ( 
per skyrių į centrą savo lėšomis ■ 
J. Vaičiūnas, P. Andrejunas ir 
J. Lazauskas.

Sutvarkymu ir persiuntimu ( 
rūpinosi J. Vaičiūnas ir P. An- 
drejūnas.

Norintieji ką nors paaukoti- 
Lietuvos tremtiniams, malonė
kite atnešti į lietuvių klūbą.

A. Kikutis, Sp. Rašt.’

BALF 53 SKYRIAUS 
DARBUOTE

Šis skyrius pravedė sėkmingą
Šiomis dienomis p. Rimšienė, 

gyvenanti 13 Lincoln St., gavo 
laišką iš Shanghai. Kinijos. Te
nai randasi jos vyro a. a. Rim-

»
JANUARY CLEARANCE SALE

u

i

B t
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 wA$HINGTON 6TREET
BOSTON, MASS.

BBB

irLDSrauskas parodė judamus pa- 
Tą vakarą bažnyčios 

statymo fondan sukelta virš 
dvylikos šimtų. Naujos bažny
čios statymo 'fondas sparčiai 
auga. Rap.

Vist? Lietuvių Mylimas ir Skaudžiai Nukentėjęs 
Misijonierius

Tėvas Jonas Bružikas 
Visiems Lietuviams Amerikoje Įdomiai Rašo 

Iš Tremtinystės!
Jo jaudinantieji laiškai yra spausdinami

“ŽVAIGŽDĖJE
Skubėkite “ŽVAIGŽDĘ” užsisakyti!

Kaina — $1.00 metams.
“ŽVAIG2DES” ADMINISTRACIJA

488 E. Seventh St., So. Boston 27, Mass.
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VIETINES ŽINIOS
A A A A A 4 >

<5^ T I T TT C C i dose ir koncerte. Prie to nariai 
UI EJ sudėjo m aukų, ir perdavė Tė- 

------------- vui Pr. Aukštikalniui, S.. J., kad
PATRUOTINGAI PASIEL- ira®XtU. ši* draugiją į neper- ‘ 

Gfi. Saldžiausios širdies V. J. stoja^ėh^ nialdų eilę zdėl Lietų- 
pašalpinė draugija, sausio 27 d., vos laisv®*- 
savo susirinkime, svarstė kaip ‘r
prisiiėti^ pįPie Lietuvoslaisvės • ižkilmuignit 
darbų. Nutarė dalyvauti Lietu- vos isvę užprašo minė,
vos nepriklausomybės dienas ta Saldžiausios širdies V<J. 
minėjime! vas. 10 d. — pamal- pašalpinė draugija.

Tėvas Aukštikalnis ' pasakys

NENURIMSIM-Kolei Priespaudos Varžtai Nenu 
kris Nuo Musų Tėvų Krašto Ir Žmonių...
- —- — -- I

Vas. 1Q d., 10 vai. rytej įvyks.

Mūšy Sverte
l darbų, į kovą 
Už mylimą šalį!

Padėkim‘LietUvai
Kas tik kuo įįalim!-

.4

i

B. Balutis.
Vasario mėnuo nors ir labai 

trumpas, bet yra vienas iš 'eikš-

kultūros Departamente. Wash- 
ington, D. C., o kita sesuo, bū
tent, Edith yra ištekėjų®, ir jos 
vyras Dr. Edvardas Wiliackas 

f yra J. -V. Laivyno leitenantas- 
komandierius.

■ Sveikiname Leit. Komand.. 
Stasį E. White (Vitkauską) už 
jo drąsą ir suteikimą garbės * 
visiems lietuviams!

T

• "Spr. ■ . Y \J L ~ «

J •

■' F’
fe 'i- - •' ' ’

K,;- F I j
. JI **ES? ' r -.• • u

Susilaukė Dukters
Antradi&iį, sausio 29 d., 1946 

m., Jonas ir Elžbieta Kumpai, 
gyv. 19 Lyon Št., Dorchester, 
Mass., susilaukė dukrelės. Moti- 

. na ir ■ dukrelė - žymiai stiprėja 
i Carriey ligoninėje. ; . Rap.

DAKTARAI < tautos * pa:immgiaųsių lietuvių taiataų Dvi-
. ' ' ■ ■ " mokslą.

2 vai. p.p. įvyks masinis mi-I
Dr. Joseph F. Antanėlis

OPTOMETRItTAS

515 E. Broadway
So. Boston, Mass.

Ofiso Valandos išskyrus 
Trečiadieniais ir Penktadieniai*

Vakarais Nuo 7 iki 9-tal 
•eftadieniais Nuo 2 iki 8-tai

Šou 4476

\

Tel ŠOU 2805

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

OPTOMETRI8TAI

447 Broadway 
8*. Boeton, Mate.

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

Serėdomi*: —
Nuo 9 ryto iki 7 vai. vakare

lietuvių uirum.,
|dešiniu' astuoni mėtaiAtgal,* 

. 1918 m. tasario 16 d., Lietuva 
nėjimas Municipal salėj, Broad- nusikratė svetimų valstybių 
way, So. Bostone, šisai minėjį-jungo ir. pasiskelbė nepriklauso, 
mas susidės iš puikaus ‘artisčių, ina valstybe. Kiek džiaugsmo 
Kižis ir Darlya koncerto fr pat- buvo sukelta kiekvieno lietuvio; 
rijotingų kalbų. - -

Šį minėjimą-rengia visi Bos- Lietuvoj, Ameriktjj ar kitur. Vi- 
tono lietuviai bendrai. Tebūnie ši’ėjo, dirbo aukas rinko ir 
jis koskaitlingiausias ir naudin- siuntė jas naujai, tik- atgimu- 
giausias. i šiai Lietuvai. Kodėl gi jie tai

Visi kaip vienas prisidėkime darė? Todėl, kad tai buvo lietu- 
prie Lietuvos gelbėjimo šiuo vių tautos rytas. Jie pareiškė 
minėjimu vas. 16 dienos. i visam pasauliui, kas yra lietu-

širdyj, nežiūrint ar jis gyvenoj

Tarp vargų-sopulių, be rasos ir.vis, pareiškė, kad lietuviai yra

..........................  ■-=
TeL TROwbridge 8330

J. Rėpsite, M. D.
(REPŠYS)

Lietuvis Gydytojas
278 HARVARD STREET

Kampas Inman arti Centrai Sq 
CAMBRIDGE. MASS. 

i Ofiso Valandos 2—4 ir 9—8

žvaigždės,
Mūsų mėlynos akys apteko

| kraujais;
Kam mirtis jas užmerkė,

i laimingas ilsės.
Širdies nebekruvins vargais.
O tačiau mes be ašarų jungą 

dienos
Nešdami, be nakvynės keliauja, 

me sau,
Ar mums audros užkauks, ar 

kas kelių užstos, 
Aukščiausia tarnaujame Tau.

Maironis.

; J. E. Arkivyskupas R. J. Cu- 
shing duoda leidimą Bostono 
diecezijos katalikams valgyti 
mėsą penktadienį vas. 22 d., iš 
priežasties Amerikos tautinės 

ĮVAIROS SKELBIMAI šventės — Washingtono gimta-

■— ---- i _________1
Penktadienio vakare, po Šv. 

Valandai, bus laikomas svarbus 
susirinkimas. Maldos Apaštala- 

, vimo draugijos.
šeštadienį, 9 vai. ryte, įvyks 

iškilmingas žvakių šventinimas. 
Šv. mišios bus giedamos už pa
rapiją. Kviečiami visi, kas gali, 
atsilankyti į šias metines Panos' 
Marijos šventės iškilmes. Nori-

A. J. NAMAKSY
REAL ĖSTATE & IN8URANCE 

414 W. Broadway 
South Boston, Mass.
Offioe Tel. *o. Boston 0848

Res. 37 Oriole Street 
West Roxbury, Maso.

TeL Parkw*y 1233-W

ne Pabaltės vergai, bet laisvi ir 
darbštūs žmonės. Jie parodė, 
kad pergalėjo šimtmečių slėgė- 
jus ir liko laisvi. Toliau, jie pa
rodė lietuvių tvirtą pasiryžimą 
žengti pirmyn ir iškelti lietuvių 
tautos kultūrą, sulygti su ki
toms tautoms ir net pralenkti. 
To negana! Ši diena įspaudė į 
lietuvio širdį laisvės ir lygybės 
principus.

Laisva ir nepriklausoma Lie
tuva gyvavo ir sumaniai valdė
si per dvidešimt du metu. Išsva
joję ir krauju atkariavę laisvę, Todęl, Bostono lietuviai, 
Lietuva džiaugėsi, kad jos ne- dromis jėgomis 
spaudžia svetimųjų žiaurioji le- vasario 16-tosios minėjimą va- mokslą toliaus. 
tena.1

I Bet, štai... Nors Lietuvai su- 
; kanka 28 metai kaip atgavo ne
priklausomybę ir mes iškilmin
gai ruošiamės šią garbingą 
šventę minėti, vienok, Lietuva 
vėl pavergta, vėl žiaurieji oku
pantai mina jos šventę, kankina Kalbas pasakys: kun. J. Balkū- 
mūsų brolius, naikina mūsų kul- nas iš New York, adv. K. Kali- 
tūrą, niekina mūsų bažnyčias, nauskas ir red. J. Jonuškis iš 
mokslo įstaigas ir viską kas tik So- Bostono. Taip pat dalyvaus 
mums brangu... Lietuvos Garbes Konsulas adv.
---------------------------------• A. O. Shallna ir kiti, įžymūs 
me, kad visi parapijos vaikai svečiai. Tad visi ruoškimės iš- 
dalyvautų šiose gražiose pamal- kilmingai paminėti šią šventą ir 
dose. Todėl vaikams pamokų, gausiai sudėti aukų Lietuvos 
9 vai. ryte, nebus.

.Neseniai LAIC pranešė, kad Vilniaus radio stotis, raudonųjų vadovaujama, 
paskelbė visiems patriotingiems lietuviams skaudžią žinią, kad raudonieji oku
pantai sunaikino Nežinomojo Kareivio kapą Kaune. Artinantis vasario šešioliktos 
lietuvių minėjimams šioje šalyje, tos žinos bus patiektos visoj platumoj. Bus iš
vilkti okupantų juodi darbeliai ir paskelbti pasauliui. Todėl visi lietuviai raginami 
dalyvauti tuose parengimuose. Didžiajame Bostone tas parengimas įvyks vasario 
10 dieną, 2 vai. po pietų, Municipal Builiing salėje, E. Broadvvay, So. Bostone. 
Bus puiki dainų, kalbų programa.

- REIKALINGAS tuojau, za- 
krestijonas. Patyrimas nebūti
nas. Pamaldžiam, ramiam as
meniui garbingas, pastovus ir 
lengvas darbas. Alga gera. 
Kreipkitės pas kun. Pr. M. Ju- 
ą, 94 Bradford St., Lawrence, 

Mass. arba į “Darbininko” ad
ministraciją.

Matant tas skriaudas darant1 nes čionai dabar vasara, atosto-
I T

Lietuvai, jokia lietuvio širdis’gų laikas. Tai nereiškia, kad aš 
negali tylėti neužtariant mūsų atostogauju. Anaiptol, iš dienos 
brolių, kurie ištiesę kruvinas į dieną studijuoju gramatiką, 
rankas šaukiasi mūsų pagalbos. _ ispanų kalbą, istoriją, kad kai 

ben- mokslas prasidės balandžio mė- 
rengia didelį nesį, būčiau prisirengęs tęsti

sario 10 d., 10 vai. rytą bažny-' 
čioje su mišiomis ir 2 vai. po' 
pietų Municipal Building salėje 
su koncertu ir kalbomis.

Koncertuoti atvyksta artistės
— B. Darlys ir M. Kižis iš Newi
York su savo akompanistais. Kalėdose. Atgiedoję Bre-

“Naujų Metų rytą. kaž kaip 
patekau su vyskupais į Prezi- 
.dento Rūmus... ir tenai su Jų 
Į Ekscelencijomis ir aš pasveiki- 
• nau Peruvijos Prezidentą. Tu- 
j rėjome Vidurnaktines Bernelių

SUDIEV

Stasys E. White
(Vitkauskas) 

Leitenantas Komandierius. 
Kiek laiko atgal pasižymėjo

Rteikallnfla Mortiini iiCiKdiHiyfl PKryiiM
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.

STRBRįfflAI
štai švaru*, nauja* badas liuo- 
suot paprasta strėnų gėla 
Johnson'* Baclc Plaster! Leng
vina skausmą, sustingimą. 1- 
veržima. Jautiesi puikiai I Vi
sose vaistinėse. Reikalauk 
Johnson *. Johnson kokybė*.

Res. Šou 372# Šou 4818

Lithuanian FumHnre Co.
MOVERS —
Insurod and

Bondod 
Loeal A Long 

Oiatance 
Moving

326.328 W. Broadway
So. Boston. Mass.

*1kibiau.

L
** t 1^“J

laisvinimo darbui! — Pr.

Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims yra

SOUTH BOSTON CAFE
VINCAS BALUKONIS, 

Savininkas

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

giai patarnauja.

251 Vest Broadway, Soith Bestai, Mass.

vijoriaus maldas, mes ėjome 
procesijoje ir nuo didžiojo alto
riaus Tėvas Prijoras nunešė 
Kūdikėlį Jėzų į stainelę ir tada 
prasidėjo iškilmingos mišios.
Berniukų choras giedojo ispa- savo gabumais ir drąsa Master 
niškas Kalėdų giesmes, ir kas Mariner Stasys E. White (Vit- 
buvo įdomu — kartas nuo karto 
užtraukdavo švilpukais ir kra
tydavo skambučius. Tas suda
rė neapsakomą linksmumo ūpą.

“Įdomi vieta yra šventos Ro
žės šventovė, jos gimimo vieta

So. Boston FunūtureCa.
Visoki baldai, lovos, matrasai 

ir vaikams pilnas 
pasirinkimas.

380% West Broadway,
Tel. ŠOU 2758 

Jūsų kreditas geras. 
Pristatymas skubus.

kauskas). 26 metų amžiaus, ku
rio tėveliai pp. Stasys ir Ona 
White (Vitkauskai), gyv. 66 G 
St., So. Boston. Mass.

Laivas 
gasolino 
plaukė i 
susimušė
pradėjo skęsti. Master Mariner 
Stasys E. VVhite skubiai nubė
go į laivo dugną, kur buvo laivo 
inžinai. Jis ir jo draugas, su-

Sekmadienį, 9 vai. ryte, kun.; 
Simeonas Saulenas atnašaus šv.> 
mišių auką Blaivininkų kuopos 
intencijai ir sakys jiems pamok
slą. | __ ____ t ______ __ ___

į Po imšparų, 3 vai. po pietų į- Jums nors trumpą laiškutį, bent šventas Mišias.
pasisakyti kur esu. ką veikiu, ir “Vienu žodžiu, esu 
kad esu sveikas. patenkintas. Studijuoju šio kon-

1 “Esu Limos mieste, Peruvijo- tinento gyvenimą, kad grįžęs prasdami pavojų, įsakė visiems 
i je. Gyvenu sename ir garbinga- galėčiau daug, daug ką papasa- ten buvusiems jūreiviams tuo- 
me švento Domininko vienuoly- koti. Laikas nuo laiko ir “Dar- jau lipti į laivo viršų, bet patys 

šv. Komuniją. Po visų šv. mišių ne< pačiame miesto bininkui” parašysiu naujeny- pasiliko tame kambaryj, nors
gerai žinojo, kad bile minutė 
gali būti elektros nutrenkti, žū-j 
ti ekspliozijoj arba nuskęsti • 
vandenyj, kuris bęgo dideliu 
smarkumu į laivą. Jis su savo;

i draugu užsidarė duris ir kovojo 
su bangomis ir bėgančiu į laivą 
vandeniu per visą naktį ir se- 

‘ kančią dieną. Po 16 valandų 
kapitonas A. F. Foss įsakė laivo 
įgulai (81 vyrui) apleisti laivą. 
Juos išgelbėjo laivai palydovai. 
Sekantį rytą drąsuolis, Stasys 
E. VVhite ir jo draugas prašė 
kapitono, kad juos leistų į su
žalotą laivą. Juos leido. Ir jų 
drąsa ir gabumais laivas buvo 
išgelbėtas ir laimingai pasiekė 
uostą. Į

Master Mariner Stasys E. 
miesto dalyje. Šis vienuolynas ^rs. J. Leonaitis iš Hartford ir \vhite (Vitkauskas) už drąsą ir 
gali priminti daug, daug istori- Aukštikalnis. Mr. J. Leonai- jSumanumą buvo apdovanotas ir
nių įvykių. Mano kambarėlis. atsilankymo proga auk°j° (pakeltas leitenantu • komandie-

$3.00 kalendoriaus fondan.

Laiškas Iš Peru
T.

O. P., rašo: pasistatė iš paprastų
I “Tur būt, jau laikas pasiųsti plytų. Ten vieną rytą

i vyks Blaivininkų ]-------- :-----
j bažnytinėje salėje, W. 5th St.
| , Valdyba kviečia visus daly-j 

{ vauti.
i j 10 vai. ryte Sodalicija priims

Linksmų šv. Kalėdų švenčių!

Pristatome Alų ir Toniką
Mes turime ll-kos rūšių alaus ir įvairių tonikų. Mes alų ir 
toniką pristatome vestuvėms, į namus, krikštynoms, parems 
ir piknikams. Patarnavimas skubus ir mandagus. Šaukite: 

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

220 E St., Tel. ŠOU 3141, So. Boston, Mass.
"7-

Ii! 
i! 
i! 
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Antoninas M. Jurgelaitis, ir mažas namukas, kurį ji pati 
molinių 

atlaikiau

Lone Jack. prikrautas 
ir kitokių siuntinių, 

Angliją. Audrai kilus, 
su kitu laivu. Laivas

sveikas, GRABO R1AI

____ r ___ H________  ______ parašysiu 
ir po mišparų bus teikiamaS|Centre Skersai gatvės randasi bių iš šio pasaulio, 
gerklių laiminimas. ‘didžiulis pašto namas; už vieno; Jūsų,

blioko Peruvijos Prezidento' T. Antoninas, O. P."
Rūmai, ten pat Katedra — Ba- Lima, Peru

' zilika, pasukus į dešinę praside- Sausio 13, 1946 
da Limos geresniųjų krautuvių 
distriktas. Pats vienuolynas yra 
sengs, pastatytas, rodos, !-----
metais. Į vienuolyno bažnyčią 
atsilankydavo šventoji Rąžė; 
čionai gyveno, tvarkė kamba
rius, šlavė koridorius palaimin
tas Martynas de Porres; kartas 
nuo karto atsilankydavo ir pa
laimintas Jonas Masias. švento
ji Rožė, pal. Martynas, pal. Jo
nas... visi trys buvo Broliukai. 
Čionai kapitulos salėje buvo į-

IŠVYKSTA

Jūreivis Petras Kumpa. P.M. 
2/c., sūnus Jono ir Elzbietos 
Kumpų, gyv. Dorchestery, vas. 
2 d., išvyksta į Kaliforniją ir to
liau tarnybos reikalais. Jūreivis 
Petras Kumpa ilgą laiką darba
vosi Chelsea Navai ligoninėje ir 
ligoninės Fenway skyriuje. Bos
tone. Rap.

P. S. Jeigu kas norėtų parašy-
1604 t* T- Antoninui. O. P. jo adre

sas:
Padre Antonino. O. P.

Apart. 206 
Lima, Peru

Lankėsi

KVIEČIAME!
Kaip turėsit progą užeikit ir pamatykit 

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

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

Salon
and Gift Shop

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

irŠią savaitę lankėsi Feliksas 
Ona Rumskiai iš New Haven. 
Conn. Atsilankymo proga, ka-

I
i

steigta San Marcos Universite- lendoriaus fondan aukojo $1.00. i 
tas, kuris dabar randasi kitoje Taipgi tą dieną lankėsi Mr. & į

antrame aukšte, atsidaro j pir
mą klioštorių, (vienuolynas turi 
keturius klioštorius arba darže
lius), vaizdas labai gražus: me
deliai, gėlės, krūmeliai.

“Kol kas nepradėjau mokslą...

i

Iriu. I
: Leit. Kom. Stasio brolis Alek-1 

Didžiausia apgavystė y- Sandras neseniai grįžo garbin-1 
ra pretenduoti į valdovus j gai atleistas iš karo tarnybos. ■ 

j Jis išbuvo du metu užsienyj. Jo
I sesuo Alena dirba J. V. Aeri-

U* neturėti tam SUgcbėji- i Jis išbuvo du metu užsienyj. Jo 
tno. Ksenofontas.l sesuo Alena dirba J. V. Agri-

Z A L EIS KAS
FUNERAL HO9M
564 East Broadway 
SOUTH BOSTON, MASE

O. A. Zalotokao, F. E ZatataMO 
Grabučiai Ir Ratoanraotaja* 

Patarnavimaa dieną ir natai 
Koplyčia tei-menlma dytatl 

NOTARY PUBLIC 
Tel. ŠOU Boston 0818 

ŠOU BoeUn 2808-
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I

Susilaukė Sūnaus

Nev~ York, N. F. — Sausio 19 
d. pp. Juozas B. ir Izabele Lauė. 
kai susilaukė sūnaus, kuriam 
skiria vardus — Juozas Bronius 
III.

p. Juozas B. Laučka yra bu
vęs “Darbininko” ir "Ameri
kos” redaktorium, o dabar yra 
BALF vedėju. Jis taipgi yra į- 
žvmus visuomenininkas ir AL- 
RK Federacijos Centro pirmi
ninkas.

Sveikiname pp. Laučkus ir jų 
naujagimi sūnelį ir linkime Die
vo palaimos!

ma yra gerai žinoma visiems. 
Jų sūnus lanko Šv. Bernardo 
Seminariją. Rochester, N. Y., 
kur jis ruošiasi kunigystei. Lai 
Dievulis laimina Matulių šeimą 
ir ateityje... Sveikiname ir lin
kime ilgiausių metų!

Taip pat tą dieną. 11 vai. ry
tą. mišias bus laikomos pp. P. 
Baravykų intencija, nes ir 
jiems tą dieną sueina 25 metų 
vedybinio gyvenimo sukaktis. 
Sveikiname ir juos ir meldžiam 
Dievo palaimos jiems ateityje, 
sveikatos ir ilgiausių metų!

O BRITAIN. COHN

, ŠV. K\7T'*TURO PARAPIJOS 
to™* ATSKAITA

: Saus o 20 d. mūsų klebonas 
kun. Fdvnr hs Gradeckas išda
vė metine apskaita iš parapijos 
paiamų :r išmo’rėiim’». Bendrai 
pajams buvo X23.817.91. Skolos 
atmokėta $7 (D(U0. Reserve 
Fonde liko $3,090.00. Balansas 
Banke 1 Iš atskalos pa
sirodo. kad mūsų parapijiečiai 
vra dosnūs s^vo parapijos rei
kalams. i' klebonas rūjiestingai 
dirba kad t’k paderinus mūsų 
parapi ą ir ios skolas atmokė
jus. Šia’s metais mūsų klebonas 
gali p?-:dž:augti savo darbuo
tės s kmingais va:sia:s, nes 
parapi o - s' o’a yra atmokėta. 
Taipgi par1 oijiečiai gali pasi- 
džiaugd pasididžiuoti savo 
dosnu?'u ’-a ’ s wi aukomis at
mokėjo norapijos so’as.

i Klebonas nuoši^lžiai pareiškė 
padėki vs’ems parapijiečiams,

ŠV. VARDO DRAUGIJOS 
SUSIRINKIMAS

Praeitą sekmadienį Šv. Vardo kurie prisidėjo aukomis ir dar- 
draugija turėjo sėkmingą susi- bu. 
rinkimą. Nauja valdyba iš-( 
rinkta, būtent, Edvardas Ma-1 
kauskas, pirmininkas; Al Cova-- 
leski, vice - pirmininkas; Walter' 
Eydentas, raštininkas; Jurgis 
Zaremba, iždininkas. Instalaci- rapija ruošia vakarienę visiems 
jos apeigos įvyks vasario 24 d., savo parapijiečiams ir rėmė- 
4 vai. po pietų. Ta proga bus jams skolos atmokėjimo proga.' 
suruoštos tinkamos priimtuvės 
naujai valdybai, naujiems na
riams ir svečiams. Susirinkime 
dalyvavo klebonas kun. Pankus 
ir

PARAPIJOS VAKARIENE IR 
MORTGICIAUS SUDEGI

NIMAS
Vasario 3 d. Šv. Kazimiero pa-

Japonų Žemesniųjų Rūmų paskutinės sesijos malda. Jie turės naujus 
rinkimus pabaigoje sausio.

niūriau pasidarė bažnyčio
je...

Štai vienas aukštas, lai
bas ir ligotas vienuolis — 
viena oda ir kaulai. O gre
ta senesnis: tvirtas ruda
barzdis. Staiga liesasis 
prakužda:
— Mirti reiks, kalbėkime 

maldas.
• Jo draugas suiudo... No
rėjo persižegnoti, bet ran
kos stipriai už nugaros su
rištos...
— Nekenčia antikristas 

krvžiavs ženklo, rankas 
surišo žegnokitės, broliai, 
mintimi.

i Ir pasigirdo tylus, prislo
pintas balselis, toks toli
mas ir švelnus. Čia sustip
rėja, čia rijamų ašarų du
sinamas susilpnėja...

Mirtininkai pakėlė gal
vas. akys pakeltos į Amži
nąjį, už Kurį jie paaukojo 
gyvybes...

j PASKUTINĖ MALDA 
į PRIEŠ SUŠAUDYMĄ
: Ilgai mirtininkai kuždėjo 
ir kartojo maldos žodžius. 
Ir vėl įsigalėjo tyla, liesojo 

; ir ligoto vienuolio nu
traukta:

i — Mirsime už Jėzų Kris
tų, už mūsų Nukryžiuotąjį. 
Pasimelskime dar, broliai. 
Mums žuvus, nebus kam 
prie mūsų kapo sukalbėti 
geduli maldas. Sukalbėki
me patys...

i Kaikuriems per sudžiū-

MIRTININKAI IŠ VIE
NUOLYNO PAVERSTA

ME KALĖJIME
Štai vienas buvęs rau- 

j donarmietis pas a k o j a, 
;kaip Solovkuose buvo su
šaudyta 148 dvasininkai ir 
viena moteris — rusų poe
to Jaroslavskio žmona:
— Sargyboje stov ėjau vusius skruostus rieda a- 

pric zokristijGS aurų. Is šarog, kai kuriems jos su
jos yede mirtininkus, o stingsta akyse. O atvesto- 
šaudė šventoriuje.^ Aštuo- jį vieniša moteris staiga 
ni čekistai griebė dar šil- griuvo ant akmeninių baž- 
tus, konvulsijose besitam- nyčios grindų. Nervai neiš- 
pančius kūnus, krovė į ve
žimus ir vežėsi sau... Pa
čios baisybės vyko zokris- 
tijoje, kur atvedė mirtinin
kus ir rišo jiems už nuga
ros rankas... "J
suglaudę pečius, panarinę,

!asmuo už tai, kad jis atsi- galvas ir susimąstę...
sakė iš komunistų partijos

Ką Pasakoja Lietuviai Ištrūkę 
Iš Raudonųjų Kalėjimų

Pasižadėjo dalyvauti mūsų 
miesto mayoras p. William C. 
Celentano. Taipgi pakviesti da
lyvauti visi klebonai, kurie mū
sų parapijoj yra buvę, visa eilė 

i dvasiškių ir įžymių svečių. Kle- 
'obnas kviečia visus karo vete- ______________________
ranus, kurie yra sugrįžę iš ka- liai įrengto stulpo taip, jog;

Pradžia 3-čiame pusi, 
lyno pririšdavo antrą koją 
ir vėl trūkčiodavo”.

Jis aprašo ir kitą tardy
mo būdą:

— Pririšdavo prie specia-

KELETAS AIKŠTĖN 
IŠĖJUSIŲ PASLAPČIŲ 

j Bolševikai vartoja viso- 
ikius metodus savo tikslui 
■siekti. Kai, dar nepriklau- 
■ somybės metu, buvo Lietu- 
jvos policijos sugautas be- 

- - i šnipinėjąs rusų naudai
Vasario 3 d., 1 vai. po pietų į- ro tarnybos, atsilankyti i šią galvos nebuvo galima nė Lietuvos generolas Kleš- 

vyks šv. Jono Ev. draugijos su- vakarienę, nes bus priruoštas iš vietos pajudinti. Paskui' činskis, teisme jis papasa-
sirinkimas. Narių pareiga jame specialus stalas dėl veteranų. iš viršaus paleisdavo laše- ’ k0j0 kaip slaptieji bolševi-

Vienu žodžiu ši vakarienė bus ti šaltą vandenį. Lašas po kų a’gentai jam grąsino iš-
nepaprasta ir linksmiausia iš lašo krisdavo ant galvos žudysią jo gimines Rusijo- 

. ....... .  • vis į tą pačią vietą. Tai jeį jįs neduosiąs žinių 
deginsim parapijos skolų sąra- sukeldavo neapr a š o m ą bolševikams.
šą ir pasidžiaugsim mūsų ka-kančią ir skausmą. Kiek-i Kaune 1929 metais pačio- 

. nais, laimingai grįžusiais į mū- vienas toks kankinimas je Laisvės alėjoje dienos 
neišvengiamu j metu buvo nušautas vienas
------------------ : ---------

vikarai. M-s.

nARTFORD, CONH.

Mirė Jonas Skritulskis
Sausio 22 d. mirė Jonas Skri

tulskis. sulaukęs 85 metų am
žiaus. Gimęs Lietuvoj, atvyko į 
Ameriką jaunuolis, ir nuo 1895 
metų gyveno New Britain'e. Ve
lionis buvo vienas iš seniausių 
lietuvių šioj kolonijoje ir vienas 
iš pirmųjų lietuvių išeivių, ku
ris apsigyveno čionai. Taip pat 
buvo vienas pirmųjų šv. And
riejaus parapijos įsteigėjų.

Teko jam būti taip pat vie
nam iš organizatorių Cremo 
Brewing kompanijos New Bri
tain'e ir nuo 1905 metų buvo tos 
kompanijos prezidentu. New 
Britainas skaitė jį tarp įžymes
nių biznierių.

Buvo per visą laiką šv. An- dalyvauti, 
driejaus parapijos narys; New 
Britain aerie. F.O.E.. the Lith- 
uanian Alliance of America ir 
Apšvietos narys.

Palaidotas iškilmingai iš Šv. šia parapijos draugijos parapi- 
Andriejaus par. bažnyčios, jos naudai. Komisija praneša, 
Kun. M. A. Pankus, klebonas, kad vakarienė su gražia prog- 
atnašavo mišias prie didžiojo rama bus viena geriausių, 
altoriaus: kun. J. J. Matutis bu- _________
vo deakonu ir kun. John Hor- Kovo 9 d. Raudonojo Kry- sn^4’ nesulaiko 
gan. sub-deakonu. Kun. Karlo- žiaus lietuvių skyrius ruošia vieno nuo dalyvavimo šioje 
nas ir kun. Banesevičius laikė vieno vakaro bazarą su dovano- kanenėje. 
mišias prie šoninių altorių. Pa- mis. Knygelės tikietų jau plati- _ ------------
laidotas Šv. Marijos kapuose, narnos ir žmonės noriai remia šį 
kur kun. Pankus atlaikė pasku- labdaringą darbą. Pelnas Ame- 
tlnias apeigas. Amžiną atilsį! rikos Raudonajam Kryžiui.

------------- į Karo metu šis 1

Vasario 24 d., 5 vai. po pietų visU praeitų vakarienių, nes su-
įvyks Švč. Trejybės lietuvių 
par. šauni vakarienė, kurią mo

riais, laimingai grįžusiais į mū
sų tarpą; taipgi pagerbtum baigdavosi 
tuos, kurie žuvo kovoje iš mūsų apalpimu.” 
parapijos. j

v •

laikė. Tai buvo neseniai 
sušaudytojo rusų poeto 
Jaroslavskio žmona. Ji į 
Uspenskį, sušaudžiusį jos 
vyrą, metė akmenį. Ir da-

Jie stovėjo bar uį ^aį paįį turėjo žūti.
Už bažnyčios durų pasi

girdo žingsniai... Prasidė- 
Staiga atsiveria durys... jo— Ėmė iš eilės ir vedė į

j Taigi ar lietus lytų, ar snie- bet mes dažnai atsimename ap-įr galėjo išduoti jų kaiku- Atitempia dar mirtininkę: šventorių. Ten buvo girdė- 
gas snigtų, lai nesulaiko nei gailestaujame, kad mums rei- • naoiQnt;c iqqq Ti Vievio cnirioci !ti sausi šūviu paršai ir ne-

25 METŲ — SIDABRINIS 
JUBILIEJUS

Ateinantį sekmadienį, 9:30 
valandą rytą, ponų Adolph 
Matulių intencijai bus atnašau
tos šv. mišios, nes tą dieną su
eina jų 25 metų vedybinio gyve
nimo sukaktis, p.p. Matulių šei-

... , . .. . . . . irias paslaptis, o 1939 me- moterį... Ji klykia, spiriasi,iti sausi šūvių garsai ir ne
va-kejo apleisti ir su brangiais. uig ^liakalnyje Kaune, kažką šaukia. Ją įtempė į į aiškūs budelių, žodžiai, 

žvėriškai buvo nužudyta bažnyčią, numetė ant grin- Tarpais pasigirsdavo žu- 
i moteris. Ji taipgi buvo bu-,dų. Moteris iš karto nusto-: domų jų riksmas...”

111 ivusi komunistė, bet išstojo jo rėkusi. Pamačiusi būrį- Dr. Juoz.Prunskis.
i iš partijos ir, kad nieko vienuolių, paniurusių, ty-Į ---- -----------
neprasitartų, turėjo mir- .linčių, surištomis už nuga-Į Kuo mažiau patogumų, 
ti... j ros rankomis, ji, tur būt, tuo mažiau reikalavimų; o

du Tokias priemones komu-tik dabar viską suprato, kuo mažiau žmogus reika- 
b- nistų partija randa kartais nes sustingo, o jos akys lauji, tuo esi laimingesnis.
- reikalingomis panaudoti, pavirto stiklinėmis... Dar! Julės Verne.
- į ten, kur komunistų partija!

!yra uždaryta ir veikia'
i slapčia.

D I Katalikis mot«rys ir merginos jos reikalais iki pat mirties. Pa-j Pasakojanįa, kad Šio ka- 
Raport. pasinaudokite proga prisirašyti laidoti labai iškilmingai su šv. r? metu kai buvojeita j So- 

jprie vienatinės katalikių mote- mjšiomis iš šv. Jurgio parapijos ’vietU_Pasluntiny^ll>.

SUGRĮŽO KARIAI
Garbingai atlikę karo tarny

bą, pas savuosius sugrįžo Vla- 
lietuvių sky- das Pečiulis, Jonas Šidlauskas ir 

Nuoširdžiai

draugais skirtis.
Jonas ir Suzana Žekai, 

Waukegan, 
s >rr

rius yra daug prisidėjęs darbu Viktoras Mitchell.
ir aukomis. Amerikos Raudono- sveikinam šiuos jaunuolius lai-
jo Kryžiaus viršininkai labai mmgai sugrįžusius
įvertina ir sako, kad lietuvių mylimuosius. v . ., . .. . | . . nas Juskevicius. Abu buvo pir-i
iKyrius užima pirmą vietą., MOTERŲ SĄJUNGOS NAUJŲ mieji iš parapijos tvėrėjų - fun-! 
Ta,g. .r sj parengi, paremk.- NARIŲ VAJUS įdltorių, kurie rūpinosi parapi-i
me, kad lietuvių vardą įslaiky- -- ---- - ■ r r- i
tume aukštumoje. '

pas savo
Praeitą savaitę palaidota 

asmenis ir abu giminaičiai, 
jtent, Marcelė Žaladonienė ir Jo-i

•• \
X

XEW POST — Vice

Redakcijos Atsakymai irų organizacijos — Moterų Są-;bažnyčios. Dalyvavo daug žmų-ineS EuroP°S dldmieSČlUO-į
{jungos, kurios naujų narių va-^nių A a žaladonienė išauklėjo!Se’ _kaįkuJ b.uv.° rastl Phe“ 

p. J. Stasilioniui, Kearny, N. 'jus šiuo tarpu eina. Vajaus me- labai gražią šeimyną, kurios i nil?eT?ls durimis }r guma
— Tamstos prisiųstame laiš- tu nereikia mokėti įstojimo mo- dukterys jr sūnūs kalba labai ;aPKalt°miS sienomis įreng
ia Lietuvos nuoraše nieko kesčių. Igražiai lietuviškai ir yra geri i kam ®afiaiko iš Lietuvos 

nauja. Netalpinsime.
I ________

GETS
Ari m. Daniel E. Barbey, for- 
merly commander of the 
amphibious forces, Seventh 
Fleet. will succeed Adm. 
Thomas C. Kincaid as com
mander of that fleet. (Navy 

Photo from Acme).

Į 

I

p. A. Katarziui, Detroit, Mich. 'kreipkitės pas M. Ramanaus- kuris yy* graiiai lietuviškai ^imai K¥r\" aUK£ SUSK1Js_ į 
'■— Tamstos parašvta ir prisius- kienę, S. Tamulienę, O. Dėkas, auklėjamas Motinėlė jį mokinaiC1.U®J ^a. a US g . ma e_, 

-..........................- - • ■ M. Jokubaitę. M. ir patina prie lietuviu, kad na-^11 elektros krosnyje...
BALSAS PRIEŠ RUDĄJĮ I 

AR RAUDONĄJĮ 
FAŠIZMĄ

Šitokius žiaurumus be 
bolševikų mokėjo vykdyti, 
dar ir kruvinieji naciai.' 
Juos jau seniai pasaulis 
pasmerkė, o nacių vadai 
atsidūrė tarptautiniame’ 
teisme. Smerkdami nacius 
mes turime pasmerkti na
ciško žiaurumo atraugas 
kur jos bebūtų. Pati rusų 
tauta yra simpatinga kaip 
visos kitos, su Rusijos val
stybe mes visi norime ge
rų santykių, kaip ir su ki
tais kraštais, bet prieš 
kankinimą mūsų patriotų, 
prieš raudonojo fašizmo 
kruvinus darbus, mes kel
sime balsą visame pasau
lyje. To reikalauja pats 
žmoniškumas.

Norinčios gauti daugiau infor- parapijiečiai. a. Jonas JuškeJGPU agentai atgabendavo 
macijų apie Moterų Sąjungą, vičius paliko žmoną ir sūnų, ■SaV0 _aykas- Cia buvo įren- 
— -------- ---- ----------- > gražiai lietuviškai! ?lmai k«r“’ auk* susklJs- j

ir pratina prie lietuvių, kad pa- j 
sektų tėvelio pėdomis. Abu pri
klausė prie kebų draugijų, ku
rios tikrai gražiai patarnaVo. 
Nariai nešė karatą, o draugijos 
užprašė šv. mišias už jų vėles. 

Karas, Karas, Karas,!Haveno (Conn.) lietuviams ir(Tikrai gražu yra priklausyti 
jų kolonijos korespondentei už prie tokių draugijų, kurios rei- 
tokius nuoširdžius sveikinimus' kalui esant šauniai atsilygina, 
per “Darbininką” gruodžio 7 d. .
laidoje.

Tikrai, nors jau praėjo daug karo tarnybos, būtent, Januš- 
metelių kaip mes buvome tos kas, F. Steponavičius, broliai 
gražios kolonijos gyventojai, šumskiai ir kiti. O.

ta “Daina” netilps “Darbinin
ke”. Kviečiame Tamstą rašyti 
žinutes iš lietuvių gyvenimo.

p. F. Dubauskui, Montreal, 
Canada — Tamstos straipsnelis: 
antrašte: “y-—- "-----Tjr------- '
Baisus Karas” netilps, nes pa
rašytas ant abiejų popierio pu
sių. ir jame yra daug neaišku- 

! mų.
i
i Komunistų “rojus”— vi
si lygūs ubagai.

PADĖKAI* 
WAUKEG AN, ILL.

Nuoširdžiai dėkojame New

Daugiaus kareivių jau grįžo iš

it
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RTSMEN’S
ZyBOAT SH0W

2«+hru IO»
—BOSTON—

Open daily 1 to 11 p.m. 

AK the eld faveritei 
plūs 

many new features 
ADMIMION: 

imu $i.ee omtm soy nu tu

THR/U/NG CONTESTS

MECHANICS BUILDING
* Dirac/ton CRMPBELL’ FPIRBBNK; EXPOSITION5 INl

Ž

MOŠŲ
TIESIOGINIS MORTGYČIU 

SUMAŽINIMO PLANAS
Tai yra paprastas, sumažinta kaina namams 

mortgyčiu — panaujinimo planas.
Jei Jūs planuojate pirkti namą ar atnaujinti 

dabar turimą mortgyčiu, mes su malonumu ir be 
jokių Jums abligacijų išaiškinsime visas smulk 
menas. Pašaukite SOUth Boston 0379.

ii
i

i
I




