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Ragina Gelbėti Pasaulį 
Nuo Bado

VASARIO 16

šeštadienį, vasario 16 d. 
sueina lygiai 28 metai kai( 
Lietuva pasiskelbė laisva 
ir nepriklausoma Respu
blika. Per 22 metu Lietu
vos gyventojai džiaugėsi 
laisve ir nepriklausomybe. 
Lietuva per tuos metus iš
augo ir įsistiprino dvasi
niai ir medžiaginiai.

Didieji Lietuvos kaimy
nai — Vokietija ir Rusija, 
besiruošdami karui prieš 
demokratiją, puolė mažės-. 
nius savo kaimynus. Bir
želio 15 dieną, 1940 metais, 
raudonojo fašizmo gink
luota kariuomenė galuti
nai užgniaužė Lietuvos ne
priklausomybę ir laisvę. 
Prasidėjo Lietuvos kry
žiaus keliai.

Pavergtieji lietuviai Lie
tuvoje, Sibire ir kituose

London, vas. 14 — Angli
jos užsieniu sekretorius 
Bevin, Britaniios, Jung. 

į Valstybei, Rusijos, Pran
cūzijos ir Kinijos vardu į- 
teikė Suvienytų Tautų Or
ganizaci ios susirinkimui 
rezoliuciją, kurioj ragina 
visas tautas taupyti ir 
daugiau gaminti maisto, 
kad išgelbėti pasaulį nuo 
bado.

Jung. Valstybių delega
cijos pirmininkas Stetti- 
nius pareiškė, kad “apsau
goti taiką ir laisvę tarp al
kanų žmonių, kur jie negy
ventų, Graikijoj ar Indo- 
nesijoj ar Irane ar kitame 
pasaulio krašte, ne taip 
lengva. Badavimas iššau
kia neramtMną ir jo pasė
kos tęsiasi ilgai po prie
žasties pašalinimo”.

Sovietai Paskelbė Naują 
Mongolų Respubliką
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Naujieji Kardinolai Jau Vatikane
i
I

Roma, vas. 14 — Prane- politikos, panaikins jugo- 
ša, kad jau beveik visi nau- slavų būrius Vokietijoje, 
jai paskirti Kardinolai su- kurie dėvi Amerikos uni- 
važiavo į Vatikano miestą, formas, bet yra sudėję 
Naujų Kardinolų konse- priesaiką karaliui Petrui, 
kravimas įvyks pirmadie- Jie bus grąžinti į išvietintų 
nį, vasario 18 d. žmonių stovį.

Arkivyskupas Edward Tą patį padarys ir su 
Mooney iš Detroit ir arki- lenkais, kurių esą apie 34.- 
vyskupas Stritch iš Chica- 000 ir dirba Amerikos ar- 
gos, pirmieji du Amerikos mijos darbus ir kurių dau- 
atvyko, pasiruošimui iškil- guma yra pirešingi Varšu- 
mingai konsekracijai. vos valdžiai. Lenkams bus

Jau beveik visiems nau- duotas pasirinkimas: grįž- 
jiems Kardinolams yra pa- ti į savo kraštą arba gy-

KONSEKRACIJA PIRMADIENĮ

Chungking, Kinija — ;
Spauda praneša, kad Kini
jos šiaurėje atsirado nauja 

. v. v- • 4. u - j raudonųjų respublika, ku-kraštuose nese ir tebeneša vadin< p !į Mongolj. 
sunkią žiaunų pavergėjų . Liaudies Respublika. 
na?p!*_, . T . , Ši respublika yra tarp Iš-Minėdami Lietuvos ne- , MongoJlijos. šiau-
priklausomybes paskelbi- Kinios P Mandžiuri. 
mo šventę, mes laisvojo 
krašto piliečiai lietuviai 
reiškiame gilią užuojautą 
pavergtiems savo broliams 
ir sesutėms Tėvynėje ir iš
blaškytiems svetimuose 
kraštuose. Taipgi tvirtai 
pasižadame melsti Aukš
čiausiojo Lietuvai ir jos 
žmonėms pagalbos, kad 
pavergtieji galėtų išsilais
vinti iš baisios vergijos ir

jos. Toji sritis buvo ir pa
silieka komunistų kontro
lėje. |

Naujos sovietų respubli
kos priešakyj pastatytas 
Maskvoj ištreniruotas, ge
nerolas Wueh Shan.

Sovietų Rusijoj 
Balsavo 99%

I

atstatyti Lietuvos laisvę Maskva, Rusija Sovie- •
ir nepriklausomybę, 
blaškytieji galėtų grįžti į 
laisvą ir nepriklausomą 
Tėvynę; mes pasižadame 
teikti visokiariopą pagal
bą kovai dėl Lietuvos ne
priklausomybės.

Tokias tai rezoliucijas y- 
ra priėmęs kiekvienas pa- 
triotingas lietuvis, kur jis 
nebūtų.

5 Metų Sukaktis

Vasario 12 dieną suėjo 
lygiai penki metai kai 
“Darbininko” redakcija 
persikėlė į antrą aukštą.

Nauji Gatvių Pavadinimai 
Vilniuje

o iš- žinių agentūra praneša,' 
kad vasario 10 dienos “rin- ( 
kimuose” dalyvavo 99 nuo-J 
šimčiai turinčių teisę bal
suoti piliečių. Balsavę — 
110,000,000 žmonių. Ka
dangi, kaip skelbia sovie
tai, Rusijoj, priskaitant ir 
visus pavergtus kraštus, 
turi apie 200,000,000 gy-Į 
ventojų, tai apie pusę jų' _ _ .. „.
neturėjo teisės balsuoti. j .Londonas* vas. 14 •

Į Stalinas esą “išrinktas' Taut<» Orgamzaci-
vienbalsiai”. Kitaip ir ne-'Jos generalis susirinkimas, 
{rali būti I kaiP Jau yra numatyta, uz-s Kaip žinoma, sovietų sibaj8? šiandįn;. Belikę.ti,k 
Rusijoj yra tik viena lega- smulkus^dalykėliai ap a - 
Ii partija, būtent, komu- ,lr ls®Pr?stl- 
nistų. Ji tik turėjo teisę iš-] Kltas tos organizacijos 
rinkti kandidatus ir

Mes nebeisime, brangi tėvyne, niekam 
Tavo laisvės, tavo žemės po kojų pamint. 
Pasiryžę mirt, tavo sargyboj liekam 
Ir išvesti iš pavojų žengiame pirmyn.

Ar ne vakar nukamuotai, nukankintai 
Sutrupėjo sunkūs pančiai, amžiais nukalti? 
Po tamsios nakties skaisčiai rytai nušvinta 
Ir sutikti saulės slenka debesys balti...

Milžinų kapais mūs kelias nužymėtas — 
Ir šiandieną, kaip kadaise, nepristigsim jų — 
Tegu šėlsta nuožmios vėtros, tegu mėTtJfc — 
Nenutrauks tavo gyvybę laikančių gijų.

Neprarasi niekad amžinų troškimų, 
Neužmirši ištesėti įžadų: 
Skelbti laisvę, nors be balso, nors užkimus, 
Nors merdėjime tepasilikusiu žadu.

Vai tikėk, tikėjimo, tėvyne, nepraraski, 
Sopulingą savo veidą kelki išdidi — 
Ne nuo šiandie tau gimtinę gūžtą drasko, 
Ne nuo šiandie prasidėjus eisena graudi.

Tais keliais praėjo jau gausingos kartos, 
Tais keliais ir ateitis kaip vandenys tekės — 
Nesuklupsi tikėjime nė karto,
Amžinai jinai į laisvę veršis ir tikės. 

Pasiryžę mirt, tavo sargyboj liekam 
Ir išvesti iš pavojų žengiame pirmyn. 
Mes neleisime, brangi tėvyne, niekam 
Tavo žemės, tavo laisvės po kojų pamint...

J. Aistis.

į skirtos bažnyčios. Arki- 'venti kaip svetimšaliai Vo- 
I vyskupas Spellman gaus 
!šš. Jono ir Povilo bažny
čią, kuri buvo Pijaus XII 
titularė bažnyčia, kada jis

j buvo Kardinolas Pacelli. i 
j Arkivyskupas Glennon’o 
j bus Šv. Klemento bažny-i 
, čia: arkivyskupo Mooney į

_ — Šv. Suzanos, ir arkivys- balsais prieš vieną atme-
formaUarnripažinTAUia^i^.81"^ bus šv. Ag-'tė CIO unijos apeliaciją,

Ispanija Leidžia Aliianlams
I

I
Užgrobti Nacių Turtą

i Madridas, Ispaniia. vas. i 
14 — Ispanijos valdž a ne-

.1
tų Kontrolės Tarybą V o-; 
kietijoje, kaipo užimančią 
Vokietijos valdžios vietą. 
Tikisi, kad greitu laiku bus 
padarytas formalis pripa
žinimas.- - . - -_ _

i
Į 
i

Ispanijos valdžia sutiko

kieti joje.

Unija Pralaimėjo 
Pikieta vimo Bylą

Philadelphia, Pa., vas. 14 
- Valstybės Teismas 4

kurią ji buvo padavus, kad 
panaikintų teismo draudi- 

Armija Panaikins Jugoslavų mą pikietuoti po daugiau 
Imac Vftkfotiini (kaip 10 streikierių.

vdkiciiju| j Teismas savo sprendime
Frankfort, Vokietija, va- sa-k°, kad pikietavimas, 

sario 14 — Jung. Valsty- kuris sulaiko savininkus 
. . - ar -iii orrnntnc ir riarRinin-leisti Alijantams užgrobti i bių armijos vadovybė, pri- ar J4 agentus ir darbinin- 

visą nacių turtą, kokis tik ■ sitaikindama labiau prie kus nuo įėjimo į jų įstaigą, 
T i valstybės departamento Jos apsaugojimui ar tvar-

'•------ ----- —----------------------------------------------------- kymui, praktiškai yra tas
*T ■yra Ispanijoj.

> .
i
RAUDONIEJI SIEKE PAVERGTI p“sybbaip užgrobti tą n,K> 

KVIETINIUS ŽMONES ------------

Rooseveltiene Gynė Jų Teises
susi-Londonas, vas. 14 — Su- dėjo iki kito tarybos 

vienytų Tautų Organizaci- rinkimo, kuris bus sušauk- 
jos susirinkime vienbalsiai tas savame centre, būtent, 
nutarė ištyrti Europos iš- Jung. Valstybėse.

; vietintų
■ padėtį.

SUVIENYTŲ TAUTŲ ORGANI-jaSn 
ZACIJA UŽBAIGS SUSIRIN

KIMĄ

arba tremtinių Raudonieji savo skundo- 
(mis daug kam atidaro a- 
' kis. Jiems nerūpi taika, o 
tik siekia nutęsti taikos į-

Pasibaigė New Yorko 
Vilktlaivų Darbininkų 

Streikas

New York (LAIC) — 
“Tiesa” Nr. 253 praneša, 
kad miesto komunalinio ū- 
kio skyrius, artimiausio-1 
mis dienomis, baigs kabi
nėti pakeistųjų gatvių pa
vadinimų lenteles. Visa ei
lė gatvių pavadinta rusų- 
caro ar bolševikų įžymy-j 
bių vardais.

AMERICAN 
RED CROSS

New York, vas. 14 — 
Šiandien pasibaigė dešim- 

•ties dienų senumo vilkimo 
laivų (tugboats) darbinin
kų streikas, kuris buvo 

• suparaližavęs krovinių ve- 
[žimą uostuose.

Dėl šio streiko miesto 
mayoras buvo įsakęs už
daryti visas mokyklas ir į- 
vairias kitas įstaigas. Pa
skelbė pavojaus stovį ir ė- 
mėsi priemonių tvarkai ir 
sveikatai palaikyti. Po 18 
valandų savo įsakymą at
šaukė. Miesto įstaigos tu
rėjo milijoninius nuosto
lius.

Sudaryta arbitracijos ta
ryba ginčams spręsti.

prieš Suvienytas Tautas gyvendinimą pasaulyj, kad
per tą laiką jie galėtų įsi
stiprinti pavergtuose kraš
tuose.

i propaganda stovyklose; 
kad tremtinių stovyklų 

i priežiūra būtų pavesta jų 
i kilmės kraštų priežiūrai, 

Jis nepatenkintas Prezi- o žinant, kad Lietuvos ir 
dento Truman politika, y- kitų Pabaltijo kraštai yra 
pač karštai susiginčijo su Rusijos vergijoje, tai ir tų 
Trumanu dėl Edwin W. kraštų tremtiniai būtų at- 
Pauley paskyrimo Laivy- sidūrę raudonųjų kontrolė- 
no pa-sekretorium. i je, ir kad visi tremtiniai

Harold L. Ickes išbuvo “kriminalistai” būtų tuo- 
____ ... „ „ .administracijoj, rodos, 13 jau grąžinti į jų kraštus, 

tik' susirinkimas įvyks Jung.!metų. Jis buvo įžymus nau-'Bet Suvienytų Tautų susi-;
pasirinktame jas dalybininkas, artimas rinkimas visus tuos tris’ 
_ _1——I__ •______ •_ T>_ _U-__A.— i mm «« J

i Čekoslovakijos užsienių velto draugas. : mus atmetė I
ministras, Jan MasarykJ Prezidentas Truman' 1

šiai gynė išvietintų žmonių i 
teises p. Rooseveltienė.

New York (LAIC)
: Artistui
vaujant, Telšiuose veikia 
Zemančių
Teatras dažnai gastroliuo
ja ir kituose Žemaitijos 
miestuose, neišskiriant ir 
Klaipėdos.

Bernotui vado-

meno teatras. I 
i

betuvių Radio Programati^k iii kipk rpikin išrinki-1 Valstybės paouiimvamvjjao viczij ------ —----
-- centre arba jo skyriuje. | mirusio Prezidento Roose-* raudonųjų rusų reikalavi-

- ^oh^lnprmn^i ir H ra I SEŠTADIENJ, 1:15—2:15 P. M.
Labai ^energingai ir drą- 1230 KILOC YCLES — V

.mui. Taigi komunistų iš
trinkti kandidatai ir be pi
liečių balsavimo buvo iš- _ , • « • » , ................... - .

irinkti. Piliečiu balsavimas, kal^damas." 
tai

WESX ,SALĖM, MASS.

tik komedija.

Pasibaigė Transporto 
Darbininkų Streikas

tų Tautų Organizacijos su-palinkėjo jam geriausios 
sirinkimą, pareiškė, kad kloties.
“perdaug vėlai posėdžiavi-j Vidaus sekretoriaus pa-

I

i “perdaug vėlai posėdžiavi
mų, perdaug žmonių rūko.'reigos pavestos asistentui 

, perdaug “cocktail party’s” 
ir perdaug fotogr. apara
tų.”

Oscar L. Chapman.
Raudonieji Prakišo Ir 
Albanijos Klausimu

Philadelphia, Pa., vas. 14
— Vakar pasibaigė miesto 

į transporto darbi ninku 
' streikas. Streikavo apie 
110,000 darbininkų. šis 
'streikas palietė apie tris 
!milijonus žmonių kasdien. _
i Darbininkai laimėjo po 14 — Vakar atsistatydino įstatymą, draudžiantį ge- 
12 centų per valandą dau- Harold L. Ickes, J. V. vi-neralinį streiką, kuris bu- 

igiau. Idaus reikalų sekretorius.'vo priimtas 1927 m.

Britai Atšaukė (statymą
Atsistatydtoo Sekretorius Meš GeneroMStreiką

Ickes
Washington, D. C., vas.

Londonas, vas. 14 — An
glijos parlamentas 369 
balsais prieš 194 atšaukė

Rusijos ir Jugoslavijos 
raudonųjų delegacijos į- 
teikė prašymą Suvienytų 
Tautų Organizacijos sau
gumo tarybai priimti Al
baniją, kurios valdžią su
daro raudonieji, į Suvieny
tų Tautų Organizaciją.

STO saugumo taryba ir 
tą raudonųjų prašymą ati-

šeštadienį, vasario 16 dieną (Lietuvos nepriklau
somybės paskelbimo šventėje) Lietuvių Darbininkų 
radio programa bus skirtinga. Lietuvos istorinę šventę 
minėsime kalbomis, patriotinėmis dainomis ir muzika. 
Kalbės adv. Jonas Grigalus. Dainų ir muzikos progra
mą išpildys p. Leoną (Šerentaitė) Guzevičienė ir įre- 
korduotais kūriniais. Prašome pasukti savo radio ro
dykles ant 1230 kilocyckles ir klausytis programos per 
visą valandą, būtent, nuo 1:15 iki 2:15 vai. po pietų iš 
WESX stoties. Salėm.

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

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

Telephonai:—SOUth Boston 2680 arba NORvvood 1449
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ĮVAIRIOS ŽINIOS Sunkią Krizę
RAUDONIEJI VĖL PRALAIMĖ

JO SKUNDĄ PRIEŠ BRITUS
"Pravda" Apie Rusijos 

Provinciją

ninku jų susitarimo, pats išmirimas 
gi nusišluostė 
smakrą ir paliko kirpyklą. 
Nuo tos dienos jis nešiojo! 
barzdą iki mirties...

DŽENTELMENŲ 
KRAŠTAS

Šio straipsnio autoriui 
teko 1939 m. dalyvauti 
tarptautiniame redaktorių 
suvažiavime Nicoje, kuri 
yra dailiojoje Prancūzų 
Rivieroje, paliai Vidurže
mio jūr. Vaizdai tenai — 
neišpasakyto gražumo. 
Vieną popietį, pro amžinai 
žaliuojančias palmes, pro 
kietus dygių kaktusų kel
mus užkopiau ant kalno, 
miesto viduryje. Pro retas, 
žalias pietų pušaites, už 
žaliumuose ir žieduose 
skęstančių baltų ar marga
spalvių trobesių, matėsi 
bekraštė jūra. Ji buvo ra
mi, kaip veidrodis ir joje 
atsispindėjo skaidrioji pie
tų kraštų dangaus mėly
nė. Lygiai vandens pavir
šiumi šliaužė būrinis laive
lis. Ar gi nuostabu, kad ir 
Lietuvos poetas Putinas 
gražioje Nicoje gavo įkvė
pimą parašyti savo garsų
jį romaną “Altorių šešė
lyje”.

Reikia pačiam aplankyti 
Prancūziją, kad pamatyti 
jų vaišingumą, džentelme
niškumą, mandagumą su 
svetimšaliais.
PRANCŪZIJOS MOTINŲ 

STREIKAS
Buvau bebaigiąs studi

jas Kauno universitete, 
kada, apie 1931 metus, te
ko skaityti prancūzų mok
slo akademijos nario, prof. 
Bureau knygą “Papročių 
palaidumas”. Tas mokslo 
žmogus tai buvo, galima 
sakyti, jų tautos pranašas. 
Jis, giliai mylėdamas 
Prancūziją, skaudžiai pla
kė savo tautiečius už per
daug laisvą, palaidą gyve
nimą, už šeimos dorovės 
pairimą ir skaudžiais žo
džiais atkreipė dėmesį, į tą 
prancūzų motinų “gimimų 
streiką”, pabrėždamas, 
kad Prancūzija darosi kra
štas, kur grabų daugiau, 
kaip lopšių, kad tas labai 
skaudžiai atsilieps į tautos 
ir valstybės pajėgumą, 
tarptautinį svorį. Jo kalba, 
buvo — skaitmenų ir fak
tų.

Ir tikrai, XVIII šimtme
tyje Prancūzija buvo po
puliariausia. Jų valstybės 
gajumą parodė, kad ir tas 
faktas, jog, nežiūrint revo
liucijos sukrėtimų, Napo
leono Prancūzija įstengė 
savo įtaką išplėsti didžio
joje Europos dalyje.

Bet jau XIX šimtm. pra
džioje Prancūziją pralen
kė Rusija, apie 1870 metus 
ją pralenkė Vokietija, apie 
1900 metus — Britanija, 
1930 m. — Italija. 1943 me
tais Prancūzijoje 20,295 
žmonėmis daugiau mirė! 
negu gimė, 1944 m. mirimų 
skaičius viršijo gimimus 
107,972. Prieš peneketą 
metų, 1940 m., Prancūzija 
dar turėjo 41 milijonų gy
ventojų, bet jei prancūzų

eis tuo pačiu 
muiliną keliu, tai mokslininkai ap

skaičiuoja, jog apie 1970 
metus Prancūzijoje bebus 
tik 36 milijonai gyvento
jų, taigi tik kokia pora mi
lijonų daugiau, kaip prieš
karinėje Lenkijoje.

Tas gimimų sumažėji
mas Prancūzijoje yra ne 
vien karo padarinys. Išmi
rimo ženklai pradėjo reik
štis gerokai prieš šį tarp
tautinį sukrėtimą.

Gal už tat tame garsia
jame prancūzų šūkyje, gir
disi jų ilgesys gyventi. Jie 
šaukia:
— Vive la France! (Vo

kiečių šūkis: Deutschland 
uber alles — 
aukščiau visko).
RAUDONOSIOS ZV AIGŽ- 

D£S GRŲSMEJE
— Prancūzija yra Euro

pos veidrodis, — skelbė 
Liudv. Boerne. Tikrai, da
bartinėje Prancūzijoje, gal 
net labiau kaip kitur Eu
ropoje, atsispindi paskuti
nio karo nelaimės. Fabri
kų mašinos sudaužytos ar 
išgabentos į Vokietiją, 
pramonė apirusi, maisto 
trūkumas didžiausis, kai
nos nuolat kyla, šeimos 
pilnos paliegėlių ir karo 
invalidų, nėra drabužių, 
vyrai nervinasi negaudami 
net paprasčiausių rūkalų.

Prancūzų priežodis, tiesa 
skelbia:
— Prancūzai, kaip ir mo

terys, gali gyventi be duo
nos, bet jie negali gyventi 
be kalbos laisvės”.

Tačiau ir ta laisvė šian
dien išnaudojama tam, 
kad įsistiprintų svetimos 
valstybės įtakai pasidavę 
žmonės — komunistai.

Dar vokiečių okupacijos 
metu komunistų partiza
nai buvo geresnėje padėty
je už kitus, turėdami dau
giau galimybių gauti gin
klų, dėka savo raudono
sios tėvynės — Rusijos — 
globos. Žlugus Vokietijai, 
jų ginkluotosios bandos 
išplėšė daugeli bankų, ap
grobė daugelį prancūzų, 
bendradarbiavusių su oku
pantais. Kompartijos iždas 
pasidarė riebus ir turtin
gas priemonėmis palaikyti 
raudonajai propagandai, o 
tam dirva jau buvo nuo se
niau. Pavyzdžiui, plačiai 
žinomi raudonieji Pary
žiaus priemiesčiai, vadina
moji: “Ceinture rouge” — 
raudonoji juosta. Rezulta
te, komunistai pravedė ne
toli 150 atstovų į parla
mentą, gaudami, tur būt, 
didesnį procentą balsų, ne
gu komunistų partija gau
tų pačioje Rusijoje, jei ten 
rinkimai būtų laisvi, kaip 
Prancūzijoje.

KOMUNISTAI VEIKIA
Susilaukę tokio laimėji

mo, komunistai pradėjo 
vykdyti savo raudonuo
sius planus. Vienas iš jų 
pirmųjų uždavinių buvo iš
stumti generolą de Gaulle, 
tą tvirtos rankos vyrą. 
Tas jiems, prisidėjus dar 
kitoms aplinkybėms, pasi- 

Tęsinys 8-tame pusi.

I

— Keletas prancūziškų anektotų. — Kodėl vie
nas jų. poetas visą gyvenimą nebeskutė barz
dos. — Iš kelionės po Prancūziją. — Putinas ga
vo įkvėpimą Nicoje. — Grabų daugiau, kaip 
lopšių... — "Vive la France". — Raudonoji juos
ta aplink Paryžių. — Ar raudonoji ašis prasitęs 
nuo Maskvos iki Paryžiaus?—Komunistai Pran
cūzijoje. — Naujos idėjos rašytojuose. — Mote
rys Joanos d'Ark šalyje. — USA ne vistiek, kas 

valdys antrą Atlanto krantą. —

New York (LAIC) —Ko
munistų partijos organas 
“Pravda” (Nr. 302, pusi. 
2), rašydamas apie padėtį! 
Tūlos apylinkėje, pastebi,! 
kad čia kaikurie darbinin
kai turi eiti į darbą po 7-8

Londonas, vas. 14 — So- skundą toje pačioje tary- 
vietų Rusijos ukrainiečių boję prieš Angliją dėl lai- 
respublikos delegacija iš- kymo kariuomenės Grai- 
kėlė skundą prieš Angliją kijoje. Kaip dėl Graikijos, 
UNO saugumo taryboje taip ir dėl Indonesijos tarp 
dėl teikimo pagalbos Olan- Rusijos komisaro Višins- 
dijos karo jėgoms Indone- kio ir Anglijos užsienio se- kilometrus (po 4-5 mylias) 
sijoj (Javoj) civiliame ka- kretoriaus f 2 _ _ ~
re. ........

Ukrainiečių raudonųjų Suvienytų Tautų Organi- je neatremontuoti ir neži- 
delegacija savo skundoje zacijos saugumo taryba nia kada jie bus sutvarky- 
sakė, kad Anglijos kariuo- atmetė ukrainiečių kaltini- ti. Miesto komiteto proto- 
menė sudaro pavojų pa- mus prieš Angliją, o tik koluose yra keletas “tvir- 
saulio taikai. Sovietų Ru- Rusijos ir Lenkijos raudo- tų” nutarimų, bet nei vie- 
sijos delegacija labai kar- nųjų delegacijos rėmė tuos nas jų nėra įvykdytas, 
štai rėmė ukrainiečių rau- kaltinimus, kad Britų ka- Tramvajų (gatvekarių) 
donųjų skundą ir reikalą- riuomenė sudaro pavojų stoties direktorius Sališe- 
vo, kad Suvienytų Tautų pasaulio taikai. vas su savo valdiniais gir-
Organizacijos saugumo ta- Jung. Valstybių delegaci- tuokliauja ir už tai... jam 
ryba išrinktų komisiją In- jos pirmininkas Stettinius išneštas papeikimas, 
donesijos padėties tyrinę- griežtai pasmerkė raudo- Toiįau “Pravda” prane-
JĮ yKĮ]] mirkOiiio ATnclrimc* nrrAniiie *

Kaip žinoma, 
raudonieji buvo

• v •

Bevin įvyko pėsti. O tuom tarpu dešim- 
smarkus susikirtimas. tys gatvekarių tūno stoty-

Vokietija
— Prancūzija žygiuoja gaite, kuri būtų panaši į 

civilizacijos (apšvietos) rašytojo M. knygoje nupa- 
priešakyje, — rašė F. P. šakotąją heroję (didvyrę). 
Guizot. -- ; Nepraslinko nė 24 valan-

Buvo laikas, kad Prancū- dos, kaip visi minėtosios 
zija buvo pati galingiausia knygos egzemplioriai Ni- 
Valstybė Europoje. Galin- coje buvo išpirkti. . 
ga ne tiktai,, savo karine 2. Vienos Paryžiaus krau- 
jėga, bet savo aukšta kul- tuvės savininkas vienam 
tūra, savo naujai paskelb- savo “kostumeriui” para- 
taisiais demokratinės lais- šė tokį laiškutį: “Aš Jums 

ix..: gaĮįu pasiūlyti medžiagos, 
kaip čia pridedamas pa
vyzdys, po 9 frankus met
rą. Jei negaučiau iš Jūsų 
jokio atsiliepimo, padary
siu išvadą, kad Jūs norite 
mokėti tik 8 frankus. Kad 

darniu balansu tarp pra-'sutaupytume laiką, prane- 
monės ir žemdirbystės, šu, jog sutinku parduoti ir 
taip, kad nei savo industri-;už šią pastarąją kainą.
t ... - ______ l 3. Prancūzų poetas Saint-

Foix, kuriam, nežiūrint jo 
stambių pajamų, vis trūk
davo pinigų ir jis vis turė
davo skolos, nuėjo kartą 
pas kirpėją. Jam belau
kiant, kaip tik į tą pačią

juosius Maskvos agentus ž kad nėra tvar.
Rusuos dėl nepamatuotų skundų kos ir su apšildymu. Ang . 

iškėlę prieš Ang įją._________ _  ijų iĮagyjĮ|os tėra nuo mies-l
to tik už dviejų mylių, o 
džiovininkų ambulatorija, 
vaikų poliklinika ir biblio
tekos — šaltos, nekūren
tos.

Tūlos įmonės buvo nu
matyta elektrifikuoti. Vis
kas buvo sutvarkyta, beli
ko tik elektros laidams 
stulpus išvesti. Per ketu- 
rius kartus buvo nutarta 

i tuos stulpus pristatyti, bet 
nei vienas iš tų nutarimų 
nebuvo įvykdytas ir iš vi
sos elektrifikacijos gavosi 
mistifikacija.

Mieste neišpasakytas su- 
’sigrūdimas. Krautuvės tu- 
jščios, ir tt.

Londonas, vas. 14 — Iš 
Britų šaltinių sužinoma, 
kad jų delegacija pasiūlė 
Saugumo Tarybos milita- 
riam komitetui, kad kaip 
tik bus suorganizuotos 
tarptautinės policijos jė
gos taikos palaikymui, kad 
visuose Suvienytų Tautų 
kraštuose būtų panaikinta 
militarė konsk r i p c i j a 
(naujokų ėmimas kariuo
menėn ).

Prekybos Ir Pram. Rūmuose 
Kaune—Centrinė 

Biblioteka
New* Y’ork (LAIC)—Pre

kybos ir Pramonės Rūmų 
patalpos Kaune dabar ati
duotos centrinei viešajai 
bibliotekai, kuriai vado
vauja prof. Rimantas. 
Kaip žinoma, visos patri- 
jotiniai - tautinio turinio 
knygos iš sovietinių bib
liotekų yra pašalintos.

Komisarų Garbinimas 
Baltijos Valstybėse

Sporto Mokykla Kaune

Nori Panaikinti Militarę 
Komkripciją Visuose Kraštuose—

visoje Sovietų Rusijoje, o 
taipgi ir jos okupuotoje 
Lietuvoje, bei kituose Bal
tijos kraštuose, augina
mas savotiškas ir mažes
nių didvyrių kultas. Taip 
Kirovo mirties sukaktuvių
proga, Rygoje buvo laiko-' 
mi jo garbei suruošti mi
tingai. Viena iš garsiausių 
Rygos gatvių pavadinta 
Mikovo vardu.

Kaip žinome, Kirovas bu
vo Leningrado komunistų ’ 
partijos sekretoriumi ir! 
Politbiuro nariu. Jis žuvo į 
nuo komunisto - teroristo 
rankos pačiame savo po- pyje visam fiziniam auklė- 
puliarumo kylime. Buvo jimui Lietuvoje sėkmingai 
tai rimčiausias Stalinui vadovavo Kūno Kultūros 
konkurentas.

New York (LAIC) —Ne
priklausomybės laikotar-

Koncertų Brigados 
Lietuvoje

New York (LAIC) —Ša
lia Stalino, caro generolų, 
šalia Jono Baisaus ir Petro 
rusų vadinamo didžiuoju

STABDYK VERIANTI SKAUSMĄ

SIMNU 6H.0S
—štai švarus, naujas būdas liuo 

'S suvt paprastą strėnų gėlą 
I Johnson *s Ba< k Plaster! Leng 

vina skausmą. sustincrirną. Į- 
veržimą. Jautiesi puikiai! Vi
sose vaistinėse. Reikalauk 
Johnson &. Johnson kokybes.

I

z

vės principais. Neveltui 
prancūzų kalba per ilgus 
dešimtmečius buvo ne tik 
šviesuomenės salionų kal
ba, bet ir tarptautinė di
plomatų kalba. Savo vidu
je Prancūzija džiaugėsi

I

jos gamyboje, i 
tautos maitinime nebuvo 
taip labai priklausoma nuo 
užsienio.
KELETAS PRANCŪZIŠ

KŲ ANEKDOTŲ
Pamažu Prancūzija vys

tėsi į užtikrintų savininkų kirpyklą atėjo ir vienas iš 
tautą, kurie mėgo turėti tų, kuriam jis buvo dau- 
sumelę bankuose ir turėti giausia skolingas. Vos tik 
sau garantuotą senatvės pamatė poetą, skolintojas 
pragyvenimą. Nors didelių 
džentelmenų tauta, bet 
“biznį” jie mokėjo padary
ti, kaip tą rodo keletas 
prancūziškų anekdotų:

1. Nicoje, Prancūzijos

pradėjo reikalauti pinigų. 
Poetas jau buvo atsisėdęs 
į kirpimo kėdę ir jo barzda 
buvo gerokai išmuilinta.
— Palauki, nedaryki to- 

(kių scenų, ar jau negalė- 
pietinėje pakrantėje kartą tum palaukti, kol barzdą 
vienas laikraštis įdėjęs to
kį skelbimą: “Jaunas, gra
žios išvaizdos milijonie
rius, vedybiniais tikslais 
nori susipažinti su mer-

man nuskus?!
— Sutinku!—atsakė sko

lintojas.
Dabar poetas pašoko, 

paprašė kirpėjo būti liūdi-

! Rūmai. Ypatingai jie daug 
i nuveikė per pradžios mo
kyklas ir gimnazijas. Ka
ro ir 2 okupacijų metu tas 
darbas buvo suardytas. 
Dabar ir vėl bandoma pa
laipsniui tuos dalykus 
tvarkyti. Kaune atidaryta 
centrinė respublikos spor
to mokykla, kur bus mo
koma bokso, futbolo, pa
šliūžų ir vandens sporto.

Mūsų patarimas būtų 
pradėti nuo geresnio žmo
nių aprūpinimo maistu, į- 
patingai nuo vaikų mity
bos!

t

New York (LAIC)— Be-i 
siartinant rinkimams, o- j 
kupantai Lietuvoje sudarė: 
20 koncertinių “brigadų”, j 
Tas brigadas numatoma | 
panaudoti “rinki m i n e i i 
kampanijai”. Kauno Vals-Į 
tybinio Operos, Baleto bei 
Dramos teatrų artistai to-, 
kias koncertines brigadas. 
sudarė keturias; Lietuvių į 
Liaudies Dainų ir Šokių! 
Ansamblis dvi; Valstybinė 
Filharmonija — dvi, Vals
tybinis Džazo orkestras — 
tris ir t.t.

Be artistų į koncertines 
brigadas įeina ir dailinin
kų.

Nemunas Užšalo

I MUSU

TIESIOGINIS MORTGYČIŲ 
SUMAŽINIMO PLANAS

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

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

430 BIO*DWAY • SOUTH BOSTON

rIt. VUAshington
’cJOOF’erative Bank

Lietuvių Gyvenimas Okupantų

New York (LAIC) —
Gruodžio 15 d., pagal “Iz- 
viestija” pranešimą, Ne
munas užšalo. Paskuti
niais atplaukė laivas “Liū
tas” ir motorinis baidokas 
Nr. 282, kurs atvežė ak
mens anglių.

Laivai nugabenti remon
tui, Kauno dirbtuvėse re
montuojama daug įvairių 
laivų - laivelių, tarpe jų 
“Maksim Gorkii”, “Spar- 
tak” ir “Puškin”.

I

Matomai, yra tai seni 
Nemunu plaukioję laivai,|
tik nauju pavadinimu. Iri 
čia okupantai neapsieina* 
nerusinę...

Kriukuose yra laivų dirb
tuvės. Iki šių metų pra
džios jos turėjo baigti sta
tyti antrą 500 tonų baido
ką.

Komunistų “rojus”— vi
si lygūs ubagai.

(Čia pradedame talpinti 
laišką lietuvio tremtinio, kurį 
gavo Amerikos lietuvis. Nei 
rašėjo, nei gavėjo pavardžių 
nepaduodame, kad nedavus 
progos Lietuvos okupantams 
arba jų agentams terorizuoti 
likusius pavergtoje Lietuvo
je. Kaip žinoma, Lietuvos o- 
kupantai arba jų agentai, 
sužinoję, kad tremti
niai turi giminių arba arti
mųjų, tai juos ne tik perse
kioja, bet tremia į Sibirą ar
ba kalėjimuose kankina. To
dėl gavę laiškus nuo tremti
nių iš Europos niekad nera
šykite į Lietuvą saviesiems, 
kad tas ar kitas dabar gyve
na Vokietijoje ar kur kitur. 
Visai nutylėkite apie tremti
nius. šis laiškas yra ilgas. 
Talpinsime dalimis. Red.)

Rašytas spalių 3 d., 1945 
Brangus Drauge:

(Bus daugiau)
«

(Tęsinys)

Ligi šios dienos (spalių 3) 
mes Lietuvių Sąjungoj dar ne
same gavę ir |>asiuntę paštu nė 
vieno laiško. Visas mūsų susiži
nojimas eina tik per rankas.

(Reikia dar pridėti, kad į mūsų 
| veikimą žiūrima gana nemalo
nia akimi. Mes gerai žinome,

kad Amerikiečiai tai daro ne iš 
principo: čia jaučiama “saulės” 
šviesiosios įtaka, kuri prasi
skverbia per kiekvieną ir ma
žiausią plyšelį. Tai manau, jau
čiate ir jūs. Tokiomis aplinky
bėmis sunku buvo ligi šiol mūsų 
išeivijos gyvenimą apimti į bent 
kokius rėmus, duoti jam kryptį. 
Reikia dar pridėti, kad mūsų 
žmonės, kad ir labai trukdomi, 
kad ir nežmoniškai sunkiomis 
sąlygomis nuolatos juda. Tas ju
dėjimas labai sporadiškas, la
bai neplaningas ir nuolatinis. 
Be to, daug kas bijosi kur nors 
mūsų sąrašuose registruotis, 
kad sąrašai nepatektų į NKVD 
rankas. Bet dabar jau bent kiek 
judėjimas aprimsta, baisusis 
pavojus būti “Saulės” “išvaduo
tiems” lyg atslūgsta, okupaci
nės valdžios lyg palankiau ima 
traktuoti, bent pakęsti, mūsų 
centrus. Tad ir tikimės susio
rientuoti. Bet tai tik mažas ma
žytėlis vilties žiburėlis. Nėra, 
tikrumo, kad pastoviai viltis di
dės. Nekartą patyrėme staigių 
Amerikiečių taktikos pasikeiti
mų. Visur ir visuomet (bent lig 
šiol) pasigendame vienodos lini
jos ir aiškių ateities perspekty
vų.

(Bus daugiau)

Užsisakykite Toniko Pas Mus
Pristatom geriausį toniką 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir visokiems 

Parengimams. 
Kainos prieinamos.

Myopia Club Beverage Co.
Grafton Ave„ Islington Mass.

Tel. Dedham 1304-W
PRANAS GERULSKIS, Namų Tel. Dedham. ISOk-R
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PRENUMERATOS KAINA
Amerikoje metams _________  $4.0(
Vieną kart savaitėje metams.— $2.00
Užsieny metams .........  - $5.00
Užsieny 1 kart sa-tėj metams $2.5C

, 8UBSCRIP" ŽON RA TĘS:
Domestic yearly____________ $4.00
Domestlc once per week yearly $2.00
Foreign yearly______________ $5.00
Foreign once per week yearly $2.50
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brangiausi turtą - gyvybę; 
ant tėvynės aukuro, many-; 
darni tuo išlaisvinti sukau-. 
stytą Nepriklausomybę.;
Bet veltui. Naujas okupan-; 
tas, kaip ir jo pirmtakū- 
nas, neparodė nei mažiau-; 
šio noro patenkinti teisė-* 
tus lietuvių reikalavimus, 
bet atvirkščiai, prievartos 
keliu, ėmė tūkstančius Lie

ptu vos jaunuomenės gaben- 
— ----- - jti ori verstiniems darbams

kieti ja, iš pradžių, triuški- į Vokietiją, gi kitus, kurie 
, . . „ ; . „ - sukišę į

susipratusių lietuvių tros- priešintis. Tapo išbraukta koncentracijos stovyklas.
.. — - .. - - Skurdo ir vargo šydas

Lenkija, Danija, Norvegi- dengė Lietuvos padangę, 
_ . > beveik, keturius metus.

i lietuvis kantrus.

Lietuviais esame mes gimę. Sovietų Rusijos žemes. Ir,
Lietuviais norime ir būt. štai, šitain tapo sunaikinta
Tą garbę gavome užgimę, ;po dvidešimts dviejų Nė
jai ir neturime leist pražūt’., priklausomų gyve n i m o 

metų tas, kas buvo kuria
ma ir auklėjama.

Karas ūžė vėsulu vakarų 
Europoje. Griuvo viena po 
kitos laisvos tautos. Vo-

Nežiūrint neįmanomai sunkios padėties, kurioj 
Lietuva yra atsidūrus, mes vis dėlto minime jos ne-Į 
priklausomybės sukaktį. Tai darome ne vien istoriniu! 
atžvilgiu, kaip, pavyzdžiui, kad minėtume Žalgirio su-Į 
kaktį, bet aktualiu, gyvybiniu tikslu, vadinasi, pilnu 
pasitikėjimu, kad nepriklausomybė bus Lietuvai grą
žinta, nes ji, tariant Roosevelto žodžiais, buvo tik lai
kinai į šalį atidėta. Ar gi iš tiesų tebėr dar galimybės 
Lietuvai atsipalaidoti nuo nelaisvės retežių, kuriais ji 
dabar žiauriai ir, rodos, neviltingai suvaržyta? Taip, 
yra galimybės ir tai ne išsvajotos, bet tikros realistinės 
galimybės. Mes patys buvome tokios galimybės liudi
ninkai, kai Lietuva atsipalaidojo nuo caro valdžios. 
Bet bolševikai kas kita: jie dabar nenugalimi — 
site.

Šiais žodžiais Didysis 
Lietuvos žadintojas poe
tas Maironis kėlė lietuvių 
sąmonę begęstančiose lie
tuvių širdyse.

Maironio ir, bendrai visų no viską, kas tik bandė jai ban<įė priešintis

kimas — Nepriklausomoji iš laisvųjų tautų tarpo: 
Lietuva. ]

Po subiręiusios caro ga-ja. Graikija, Jugoslavija, ~ _
lybės ir kaizerio militariz- Čekoslovakija, Prancūzija. Tačiau 
mo iškilo iš Milžinų kapų Neatlaikė nė garsioji Ma- Sukandęs dantį laukė pra
šaltasis Vytis ir, neva žai- ginot linija. Viskas sutru- 
bas, perlėkė visą kraštą po prieš vokiškas “Panzer 
skelbdamas apie atgims
tančią Lietuvą.

giedrėjančios saulės ir, 
niekad, nenustojo vilties 
būti laisvu ir nepriklauso
mu.

Nei kalėjimai, nei trėmi
mai, nei, pagaliau, šaudy- 

puolė Sovietu Rusi-1 mai nesustabdė lietuvio 
...Atstatanti Neprikišu- ją. Lietuva tapo žiauriau-' veržimosi į laisvę, į geres-

Ir štai Sovietų Sąjunga 
sostine kyla tūkstančiai tikrųjų atsigriebė. Po trijų kovos 

aukodami su vokiečiais, paga
liau, pradėjo juos stumti 

iš savo žemių, o taip pat 
ir iš Pabaltijo Kraštų.

Okupavus, iš naujo, Lie-' 
tuvą, Sovietų Rusija dar ' 
su didesniu įnirtimu, negu 

? 1940 metais, ėmė šeiminin
kauti Lietuvoj. Tačiau ir 
šį kartą lietuvis pakęs vi
sus žiaurumus ir priespau-

• das, nes lietuvio kantrybės 
nėra ribų. Jis tiki ir laukia 

i tos valandos, kada pasi-
• baigs Europoje karas ir 

kada, išnaujo, padangėje 
pasirodys lietuviška Bal
toji Vytis!

Mes, užsienio lietuviai, 
turime budėti ir kuo gali
me padėti, greičiau, atsta
tyti Nepriklausomą Lietu
vą! Tad

Į darbą broliai vyrs į vyrą 
Šarvuoti mokslu vien giliu. 
Paimsim arklą, knygą, lyrą 
Ir eisim Lietuvos keliu...

divizionen”. Padrąs i n t a 
Tai buvo savo laimėjimais vakaruo- 

1918 metais vasario mėn. se, ji ryžosi sutriuškinti ir 
16 d. Neskaitlingas lietu- Sovietų Rusijos galybę, 
vių būrelis paskelbė visam Tad, savo įprastu “blitz- 
pasauliui: ikrigu” j

somą demokratiniais pa- šio karo lauku. Ir štai, pa- nęateitį. 
matais sutvarkytą Lietu- sinaudodami šia proga, su- 
vos valstybę su i 
Vilniuje ir tą valstybę at- Lietuvos sūnų, 
skirianti nuo visų valsty-!--------------------
biniy ryšių, kurie yra buvę O LIETUVI 
su kitomis tautomis... i --------

Į Iš viso pasaulio kraštų O Lietuvi, argi tu nejausi.
Šiandiena lietuvis nešdamas sunkią vergijos naštą pradėjo plaukti į Lietuvą Kad mus sle£ia hkimo našta ? 

vaitoja ir šaukiasi poeto Aisčio žodžiais: “Motina tėvy- būriai jaunuolių ir stojo į Ar ne tavo Lietuva brangiausia
Išoriniai taip atrodo, bet viduje bolševizmas yra(ne, kaįp bepakėlei? Kaip tu išnešiojai geliamoj širdy besikuriančia Lietuvos ka- šiandie tyso, žemėn parblokšta

silpnas, nes jis nustatytas prieš normalų žmogaus Sy*imergautinę godą? Kaip audroms įšėlus sopuliu ir vilti- riuomene nes dar ivairios O ji kenčia kruvinoj vergijoj
venimą ir vien teroru tepalaikomas, o teroras silp-^j ijekj išdidi?... Vėl numesi pančius nedraugo nukal- gaujos tvkoio pakąsti at-..........

zenkĮas- Fiziniu atžvilgiu teroristai turi pervir-jtus, VŽ1 iaisvuosįus žingsnius palaima lydės... — Taip, gimstančią Lietuvos atža- 
sj, bet dvasiniu — ne. Kas gąsdiną ir kankina, tas pat-nįetuvįs vienigam kryžiui galįs tą pasakyti ir tame u ir vėl pavergti ją am-1

ziais...
šį, bet dvasiniu •
sai kažko bijosi. Bolševikai bijosi tiesos ir žmonių su
sipratimo, kurs dabar veržiasi Rusijon pro pralaužtą į kryžiaus ženkle rasti susiraminimą ir viltį...

Nelaiminga, apleista, deja. 
Senos žaizdos nevisai užgijo — 
Šiandie atsivėrus vėl gili nauja.. 
Argi tavo gailesys nebunda, 
Ar neskausta gi dabar širdis, 
Ar tėvynės sielvartingo skundo 
Nė girdėte šiandie negirdi ? 
Argi tavo taip širdis užšalo 

;. Jei vy- .beį lenkų grąsinimai, ne- Ir atšipo taip visi jausmai, 
r*”’!,,, ~~ -- - .» ,-»A. nepajėgė Kad nelaimė didelė be galo.

sipauiuu, uauat vciz.iu.oi ivuuij^n Fim midiciuz.^ į--------------------------------------------------------------------Tačiau laisvės iauta tiek
Europą langą. Tuo susipratimu jau užsikrėtė milijonai — nepaleiskime iš rankų savo juridinių teisių į nepri- stipri buvo lietuvių širdv-1 
verdrK7tqo‘dan^“iŠJ<iiuyšoWnėT—klausomybę. Darykime pastangų kad Amerikos vy- se, jog jokios vėtros, jokie

e.r?5' o, 5 i f- šokinėja . garas veržiasi riausybe niekad jos nepaneigtų. Tas brangus doku- bermontininkų, bolševikųaikštėn. Sakysite, kad bolševikai ne vieną sukilimą yra mentas kada nors bus labai mums pravartus. Jei vy-bei lenkų grasinimai, ne-
kruvinai numalšinę. Taip, su čekos ir armijos pagalba.;riausyK. svyruoja, kreipkimės j Kongresą. Jauku pa- paiėgė išplėšti u.. 
Bet ir armijos sukilimą numa.smo ..uomet likvidavo žym5ti kad koja jau įke]ta pradžia padaryta. Kongre- sugriauti lietuvybės, 
marniką ir kitus generolus. Taip, bet tai buvo viršūnių-; 
generolų sąmokslas. Juos išrankiojo pirmiau, negu 
suspėjo ką nors pradėti. Dabar gi sąjūdis kyla iš apa
čios, iš žemųjų sluoksnių, pačių eilinių kareivių —
“s nizov”,
tų “nizų” paremtas visas bolševikijos pastatas. Kai 
stogas prakiūra, tai dar pusė bėdos, bet kai pamatai 
griūvą, tai jau visa bėda. Be to, Stalinas ne amžinas. 
Po jo mirties atsiras mažių mažiausia penketas kandi-, 
datų į valdžią. Ar manote, kad nuo valdžios lovio jie 
gera valia atsisakys ir kits kitam pirmenybę pasiūlys: 
“vaša očered’ — požaluite” — tamstos eilė — prašo
me? Anaiptol! Jie rausis, kad net šeriai lakstys. Ir tuo
met —

Laukiąs - nesulaukiąs tokios ar panašios progos 
šimtelis milijonų pavergtų žmonių parodys, kad laisvė 
jiems brangesnė už gyvybę... Lietuva nebe viena. Nelai
mės ir nelaisvės draugų nė suskaičiuoti negalėtų. Tad 
galimybių yra. Sunki dabartinė padėtis teneverčia mus 
nusiminti. Blogiau negali būti. Tad savaime supranta
ma, kad padėtis šiokiu ar kitokiu būdu turi pagerėti. 
Kas gi mums darytina? Visų pirma ir visų svarbiausia

Kad tėvynės sielvartai skaus
mai 

ė- Tau pradėjo šiandien nerūpėti, 
ir kultūros! L-v& Jau būtM Jie tau svetimi?..

miestais išaugo, o apleisti! Kad jos laime netikėt imi... 
laukai, anot garsaus Bra-’ 
zilijos žurnalisto prof. Dr. 
Franchini Netto, auksu su
žibėjo...

•Tačiau, didieji Lietuvos 
kaimynai nerimo savo kai
lyje. Lenkija ultimatumu 
privertė Lietuvą užmegsti 
diplomatinius santykius. 
Vokietija atplėšė Klaipė
dos kraštą ir, pagaliau, 
Sovietų Rusija okupavo 
visą Lietuvą ir sukaustė 
sovietiniais retežiais. Tūk
stančiai lietuvių buvo su
grūsti į kalėjimus ir desėt- 
kai tūkstančių ištremti Si
biran bei į kitas tolimas

se jau skamba Lietuvos vardas, ginami jos reikalai; Lietuva tapo nepriklau- 
Kongresmano O’Konskio lūpomis. Jau keliolika kalbų! soma valstybė. Kraštas ė- j.. 

Į
. O to bolševikų vadai kaip ugnies bijosi. Ant Į

jis yra Kongrese pasakęs. Kongresas jo klauso, nes už jo ekonomijos 
keliu. Sugriauti miesteliai! Nesinori, nesinori ir tikėti 
___•  A _ • • W _ _ _ __ T _ •  ± * 1 IZ« z-1 -i z-vz-. 1 i i L Aą- j

1 Priaugino karžygių-galiūnų, 
Laisvės kelią pasirinko ji... 
Ar šiandieną mes, tikrieji sūnūs 
Jos karčiam likimui būsim 

abeji?
Tad, lietuvi, kur bebūtum. 
Kas bebūtum — privalai ją gint 
Ir neleisti ją, lyg žalią rūtą. 
Piktai kojai mirtinai numint. 
Nesvarbu, kad ta kova nelygi— 
Pergalė tikriausiai mūsų bus. 
Eik drąsus, nes mūsų šventas 

žygis —
Mūsų laisvės žygis įstabus... 
O lietuvi, argi tau krūtinėj 
Neatbunda laisvė ištrokšta? 
Ar pakęsi, kad tavd tėvynė 
Taip kančiose liktų apleista?..

jo pečių stovi stipri organizuota pajėga “World Bill of 
Rights Association, Ine.”, kuri stoja kovoti už viso pa
saulio tautų teises. Ta organizacija kol kas apima še
šių tautų išeiviją, skaičiumi apie 13 milijonų. Čia įeina 
lietuvių, latvių, estų, lenkų, vengrų, serbų ateiviai. Be 
to, Kongr. O’Konskis daro sėkmingų pastangų išplėsti 
savo organizaciją tarp visų amerikiečių, kurių didžiu
ma turi labai mažai supratimo apie mūsų reikalus. Tad 
mums be galo svarbu tą organizaciją palaikyti. Ji gali 

j suvaidinti stambų vaidmenį būsimuose prezidento rin- 
ikimuose. Kai jos svoris paaiškės Kongreso dalyviams, 
! mūsų tautos nepriklausomybės klausimas gali įsigyti 
visai kitokios reikšmės. Tuomet aukštieji vyriausybės 
pareigūnai nebeskaitys Lietuvą ir kitas Pabaltės vals
tybes “menkute mažuma, su kuria netenka skaitytis”, 
i Ta “mažuma”, susidėjus su kitomis nuskriaustų tau
tų grupėmis, gali virsti svarbiu veiksniu rinkimams 
šiaip, ar kitaip pakrypti. Paprastai, kas nepaiso žmo
nijos kančių, tas labai atjaučia smūgį savo valdžiai ar 
kišeniui. K.

I

Jonas Kmitas.

VYTIS ir ERELIS
APYSAKA 

XXII.

Belaisvių Stovykloje
Pusdešris yra buvojęs Prūsų Lietuvoje, 

kiek metų gyvenęs Tilžėje ir Stalupėnuose, 
bet gimęs jis buvo Suvalkijoje ir ten didesnę 
savo gyvenimo dalį gyvenęs. Ar tai koks pra
sižengimas pabuvoti Prūsų Lietuvoj? Jis dar 
ir vokiškai nepergeriausiai buvo pramokęs, 
daugiau grabaliodamas, nei sklandžiai tarda
mas vokiškus žodžius. Belaisviai visa tai ge
rai žinojo ir jam tai blogu nepaskaitė, bet jie 
negalėjo susekti, kuriuo būdu Pusdešris su 
Kazelėku pakliuvo į vokiečių nelaisvę, nes 
juodu negalėjo patikimai įrodyti, kad būtų 
tarnavę rusų kariuomenėj. Vadinasi, ne tikri 
belaisviai. Tai ko jie čia stovykloje gyvena? 
Tas neišspręstas klausimas ir sukeldavo vi
sokių įtarinėjimų.

Stovykloje taip pat buvo didelis būrys 
lenkų belaisvių, bet jie griežtai apsidraudė 
nuo santykiavimo su lietuviais, kurie ir gi 
perdaug nesisiūlė su jais draugauti. Tiktai 
Pilvutis, revoliucijonieriškomis idėjomis ne
šinąs, mėgino užmegzti su lenkais santykius, 
bet nieko iš to neišėjo. Kiek glaudesnę pa
žintį pavyko jam sudaryti tik su puskarinin

kiu Navrockiu, kurs gana ‘ dažnai pradėjo 
pas lietuvius lankytis. Tai buvo apsukrus 
lenkutis, labai kalbus ir draugiškas. Gan pa
lankiai žiūrėjo į tautinį lietuvių susipratimą 
ir net sutiko su revoliucijonieriškomis Pilvu- 
čio pažiūromis. Tiesa, Navrockis su visa kuo 
sutikdavo ir neįsileisdavo į jokius tarptauti
nius ginčus, bet už tai labai įdomaudavosi so
cialinėmis lietuvių pažiūromis. Gerai supran
tąs ir neblogai kalbąs lietuviškai, Navrockis 
atidžiai klausydavosi politiškųjų lietuvių 
ginčų, nuoširdžiai juokdamasis, kai Storpirš
tis Pilvutį vanodavo, žodžiu, Navrockis įsi
gijo pilietybės teisių lietuvių tarpe.

Kartą vienas jo paklausė, kodėl lenkai ša
linasi lietuvių?
— Lenkai šalinasi nuo lietuvių? — nustebo 

Navrockis. — Tai lietuviai nuo mūs šalinasi! 
Geriausias įrodymas: aš pas jus kaip namie, 
o jūs pas mus niekad.

Kas į tai buvo atsakyt? Storpirštis vis dėl
to pastebėjo, kad, neįskaitant šio atsitikimo į 
santykiavimo normą, apskritai imant, pasta
raisiais laikais lenkai nedraugiški lietuviams 
pasirodo.

Navrockis linksmai nusijuokė.
— Bet ir jūs, braciškai, tuo pačiu mums at

simokate. Kas pirmas pradėjo šnairuoti, sun
ku būtų susekti. Jums atrodo, kad mes, mums 
atrodo, kad jūs. Tik tiek pasakysiu, kad ne 
mes separatizmą pradėjom. Bet laikas vis
ką išgydys, ir vėl būsime broliais kaip buvę— 
optimistingai užbaigė Navrockis.

Reikia, girdi, tik ledai pralaužti, ir jis,

Navrockis. tą kietą abejingumo ledą jau ge
rokai įlaužęs.

Sr. Ą:

Vieną kartą Andrius, po kiemą bevaikšti- 
nėdamas, pastebėjo lyg pažįstamą belaisvį. 
Kur jį būtų matęs? Staiga jam toptelėjo gal
von, ar tai tik nebus Bezickas? Jis, ar ne jis? 
Kiek suliesėjęs, nužėlusiais žandais, gerokai 
apdriskęs — bet, nežiūrint tų atmainų, nega
lima beveik apsirikti. Taip, tai Bezickas. Ir 
jam, vargšeliui, teko nelaisvėn pakliūti. And
riaus gera širdis pamiršo visas lenko klastas 
ir neprietelingumus. Bet ar iš tiesų čia būtų 
jis? Būtų lyg netikėtina. Juk turėjo Pomadi- 
no užtartį, tai kaip galėjo patekti į rusų ka
riuomenę ir pagaliau pakliūti į nelaisvę? Tai 
negalimas daiktas. Čia ne Bezickas, tik kas 
kitas į jį panašus. Andrius pasiryžo ir ilgai 
nelaukdamas, priėjo prie belaisvio, kurs sto
vėjo šonu ir jo nematė. Belaisvis, užgirdęs 
žingsnius, atsisuko ir greit į jį pažvelgė. Stai
ga per jo veidą perėjo ir nuostabos ir baimės 
šešėlis. Nervingai apsidairė lyg ieškodamas 
pagelbos, bet arti nieko nebuvo. Andriui jo 
lyg pagailo. Matydamas tokį nerimastavimą, 
jis draugingai prabilo:
— Ar tamsta nebūsi p. Bezickas?

Tasai krūptelėjo, bet tuoj atsipeikėjo. Pa
žvelgęs į šalį ir pamatęs, kad nepertoliausia 
už tvoros stovi sargybinis, Bezickas (tai bu
vo jis) atgavo drąsą ir išsyk įstojo į savo ro
lę. Peržvelgęs Andrių nuo kojų iki galvos jis 
išdidžiai pratarė pro dantis: ,

— Kas tamsta per vienas? Neturiu garbės 
nė noro tavęs pažinti.

Ir užsisuko.
— A! Dabar tai jau žinau, kad esi Bezickas. 

Visame pasauly nėra kito panašaus, kurs taip 
kiauliškai pasielgtų, — atrėžė Andrius.

Bezickas apsigrįžo. Pagieža iškreipė jo 
veidą. Rodos, buvo besvarstąs: pulti, ar ne 
pulti? Bet pamatęs, kad Andrius kaip tik to ir 
laukia, Bezickas suglaudė ausis ir, nuleidęs 
galvą, nudūlino šalin. Andriui užėjo pasiutiš
kas noras pajodinėti ant jo sprando ir užkul
niais palamdyti jam šonkaulius, bet laiku su
sivaldė ir tik su panieka nusispiovė.
— Du sykiu jau aš jį palamdžiau, bet išdi

džiam lenkučiui to dar neužtenka. Reiks pa
lūkėti geresnės progos.

Andrius buvo jau beeinąs, kai staiga pa
stebėjo, kad Bezickas, jau tolokai nuėjęs, šne
kučiuojasi su vienu belaisviu. Geriau įsižiū
rėjęs, pamatė, kad Bezicko sankalbininkas ; 
buvo Navrockis, kurs kiek įmanydamas sten
gėsi už Bezicko pasislėpti. Jiems besikalbant, 
Bezickas lyg buvo norėjęs atsigręžti į And
rių, bet Navrockis truktelėjo jį už rankovės, 
kad nežiūrėtų. Tai buvo prastai suvaidinta 
komedija.

— Aha! tai jūs šitokie, ponai lenkai! — su
niurnėjo Andrius. — Jūs čia ką nors meklia- 
vojat. Matyt, ir Navrockis ne geresnis. Man 
vis kažkaip keistokai atrodydavo, kad tas 
Navrockis perdaug jau mums prietelingas. 
Dabar jis sėbrauja su tuo niekšu Bezicku. 
Nieko gera iš to neišeis.
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Atsidėkoja Už Kalendorius
“Darbininko” kalendoriai 1946 metams atspaus

dinti gražūs ir laiku išsiųsti. Gerbiamieji gavėjai šiuo- 
mi atsidėkoja, prisiųsdami išlaidoms padengti mažes
nes ir didesnes aukas:
Angelą Anužis, VVorcester, Mass. ...........
Mrs. V. Jasevičius, Arlington. N. J.........
Andrew Simmons, VVindsor. Conn.......... .
Jonas Mockevičius, Amsterdam, N. Y......
Josephine Valicka, Lavrence, Mass.........
J. Griska & Chas., Rochester. N. Y.........
Ant. Sedlevičius, Hudson, Mass...............
Kaz. Staniunas, Hudson, Mass.................
P. Stanis, Hudson, Mass............................
Mrs. P. Miller, Auburn, Me........................
J. Klimas, New Britain, Conn.................
Mrs. A. Mikalojunas, Binghamton, N. Y. . 
Adomas Kudarauskas, VVorcester, Mass. . 
V. Apanavičius, Rochester, N. Y.............
Angelia Cernauskienė, Jersey City, N. J. . 
Anna Janulevičius, Barre Plains, Mass. . 
Frank Biaiga, Cambridge, Mass..............
Petras Yucius, West Lynn, Mass.............
Frank Yanish, New Haven, Conn.............
M. Petkevičius, Collinsville, Mass.............
I. Zidanavičius. Brooklyn, N. Y.................
J. Kilmonis, Montreal, Canada ...............
Ant. Misiūnas, Phila., Pa...........................
John Jurgel, So. Groveland, Mass............
Rev. Kaz. Žvirblis, Providence, R. I.........
J. Malinauskas, VVorcester, Mass.............
S. Steponaitis, Rochester, N. Y.................
J. Sagatosky, So. Boston, Mass.................
J. Troskey, Dorchester, Mass....................
Katrė Dailsavienė, Naugatuck, Conn......
A. Mikalausky, Simsbury, Conn..............
John Yencharas, Wilkes Barre, Pa.........
Martinas Kasparavičius, Nashua, N. H. . 
Jonas Tamulonis, Nashua, N. H..............
Anelia Zautruvienė, Nashua, N. H..........
D. Monkaitis, Chester, Pa.........................
Juoz. Kodis, Chester, Pa................... f.......
Jonas Aidukonis, Norwood, Mass...........
Uršulė Pazniokienė, Norwood, Mass.......
D. Kurkauskas, Philadelphia, Pa.............
Mrs. A. Kravitskas, Binghamton, N. Y.
M. Bandalevičienė, So. Boston, Mass......
J. Stonis, Providence, R. I........................
Tarnas Versiackas, Lowell, Mass.............
John Troupes, VVorcester, Mass.............
J. Norinkevičius, Lowell, Mass................
Marijona Zaremba, Manchester, N. H.....
Juoz. Vizynis, Manchester, N. H.............
Mrs. M. Matuzas, Elizabeth, N. J.............
J. Karaty, New Britain, Conn.................
Jonas Virbašius, VVorcester, Mass. .......
J. Ambrose, Cicero, III.............................
Mrs. A. Baronas, Lawrence, Mass..........
N. Babijonienė, St. Clair, Pa.....................
Mrs. M. Macy, Malden, Mass..................
Tadas Spelis, Hartford, Conn.................
P. Budvitis, VVorcester, Mass..................
Petras Gaidys, Nashua, N. H. ...............
Teklia Kisell, Nashua, N. H. ...................
Stasis Kupčiūnas, Nashua, N. H..........
Kazys Nadzeika, Nashua, N. H..............
Ona Skirkevičienė, Nashua, N. H..........
Domicėlė Saramietienė, Nashua. N. H. . 
Jonas Okulavičius, Nashua, N. H. .......
Marijona Matijaškienė, Nashua, N. H. . 
Isabele Bakanienė, Chester, Pa..............
Amelia Buteikienė, Chester. Pa. 
Alek. Kikutis, Manchester, N. H..........
Juzė Nakutienė, Manchester N. H.........
Ant. Steckis, Manchester, N. H.............
Jonas Zubaitis, Manchester, N. Y..........

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

Darbininko” Administracija.

artimiausieji jų draugai. Leit. 
Julius yra aviacijos inžinierijos 
skyriuje. Jis buvo Pacifike ir 
Indijoj. Grįžęs susirgo gripu.

I šv. Pranciškaus parapijos 
choras ruošia “Minstrel Shovv”. 
Statybos fondo komisijos na
riai dirba uoliai, kad išparda- 
vus daugiausiai tikietų. “Mins
trel” perstatys gegužės 11 ir 18 
d.d., šv. Marijos svetainėje. Po 
perstatymo bus šokiai. Aušrelė.

LAWRENCE, MASS.
Nukryžiuotojo Jėzaus Seserų 

vienuolyno rėmėjų skyrius turė
jo susirinkimą sekmadienį, va- 

įsario 11 dieną. Vadovavo p-lė 
Bronislava Budrevičiūtė. Mūsų 
klebonas, kun. P. M. Juras pra
nešė, kas buvo tartasi valdybos 
susirinkime, kuris įvyko sausio 

į 27 d., So. Boston, Mass. Pasi
mokė jo duokles už šiuos metus 
44 asmenys. Finansų sekretorė, 
p-lė S. Raznauskaitė pasiuntė 

i $44. į Centrą. Kiti nariai beabė- 
I jo užsimokės savo metines duo
kles kitomis progomis. Mūsų 
klebonas prašė užsimokėti savo 
duokles bile kokiai valdybos na
rei.

Tartasi kuoskaitlingiausiai da
lyvauti Nukryžiuotojo Seselių 
rėmėjų seimelyje, kuris įvyks 
So. Bostone, kovo 13 d. Bando- 

1 ma suorganizuoti autobusus. Į
• komisiją apsiėmė p. Juozas Bu-
■ drevičius, Izabelė Zolubaitė ir
• Ona Akstinienė. Norintieji va

žiuoti į seimelį, kviečiami pama-
• tyti komisijos arba valdybos na-
■ ri-

Mirė Staiga
Frances Gojonie. Palaidota iš 

Šv. Kazimiero par. bažnyčios. 
Paliko dideliame nuliūdime vy
rą, du sūnų ir dukterį.

Taipgi po trumpo sirgimo mirė 
Alena Sokienė (Grauslytė). Pa
laidota iškilmingai iš Šv. Kazi
miero lietuvių parapijos bažny- 

Tėvų žemės bakūžė, kuri išaugino milžinus sūnus ir čios šv. Kryžiaus kapuose sau- 
dukras. kurie paskelbė pasauliui, kad Lietuvos žmonės šio 28 d. Paliko dideliame nu
yra lygūs kitiems pasaulio žmonėms ir tą laisvę gynė ir liūdime vyrą Anteną Šoką ir 
ame r»a>- o meilia sūnelį Antanuką, tėvelius Joną

ir Uršulę Grauslius. Laidotuvė- 
jse patarnavo laidotuvių direk
torius Kazys Kazlauskas.

pp. Jonas ir Uršulė Grausliai 
yra ilgamečiai LDS 65 kuopos 
nariai. Taigi LDS 65 kp. valdy
ba ir visi nariai reiškia gilią už
uojautą p. Antanui Šokui ir tė- 

! vėliam Grausliam ir anūkėliui.
HORIOOO, MASS

. i
kuopos narys. Jis savo broliukui Lai Dievas suteikia velionės vė- 
Juliui suruošė vaišes. Dalyvavo lei amžiną ramybę! Dzūkelis.

j: Sąjungiečių Susirinkimas
1.00 Iš priežasties Lietuvos nepri-'
1.001 klausomybės minėjimo, Moterų 
1.00 Sąjungos 27 kuopos susirinki- 
1.00 mas nukeltas į kitą sekmadienį, 
1.00 vasario 24 d., 3:30 vai. po pietų, 

parapijos svetainėje. St. James 
j Avė.

Valdyba kviečia visas nares 
dalyvauti. Yra svarbių ir įdo
mių reikalų, kurie bus iškelti

1.00
1.00

. 1.00
1.00

. 1.00 į 1111XC?1AXL11£, AU11U UUO 15AU1LI

. 1.00, svarstymui šiame susirinkime. •

. 1.00 _______
.1.00 p. Aleksandras Navickas, gyv. 
. 1.00 .24 Weld Avė., anglių, aliejaus ir 
. 1.00 i ledo pardavėjas, kuris buvo

1.00 sunkiai susirgęs, kaip praneša,
1.00 jau žymiai sustiprėjo ir pradėjo 

. 1.00 dirbti.
. 1.00
.. 1.00

_____ i
vasario 27 d., 8

Sekmadienį, vas. 17 d. Moterų 
1.00 Sodalicijos Komunijos diena, j 
1.00‘ _ 
1.00 Trečiadienį,
1.00 va!, vakare, parapijos svetainė-
-- 60 je. St. James Avė., įvyks Whist 
.50 Party parapijos naudai. Bus 
. 50 daug brangių dovanų. Parapijie- 
. 50 čiams buvo išsiuntinėtos knygu- 
. 50 tės. kurias prašo grąžinti su pi- 
.. 50 nigais į zakristiją ar kleboniją. 
- 50 j ir taipgi kviečia visus dalyvauti 
. 50 ’ parengime.

50, Vasario 14 dieną p. Ona Čer-1 
50 vokienė, gyv. 449 Pleasant St., 
50 minėjo savo gimtadienį. Tą pa- 
50 čią dieną minėjo savo gimtadie- 
50 nį p. Vincas Kudirka, Jr., vete- 
50 t ranas, gyv. Roslindale.
50 Vasario 3 d. minėjo savo gim-
50 tadienį p. A. Kurienė. gyv. Wil- , 
50 low Street.
50 šiomis dienomis buvo sugrį- 
50 žęs poilsiui Majoras Dr. Jurgis 
50 Warren (Versiackas) pas savo 
50 žmonelę, gyv. Waltham. Jis lan- 
50 kėši ir pas savo tėvelius, pp. J.

ir U. Versiackus, gyv. Chapel 
j Street.

Majoras Dr. Jurgis Warren 
tebėra karo tarnyboje. Laukia' 
visi, ypač jo žmonelė ir tėveliai' 
sugrįžtant į civilį gyvenimą.

NASHUA, N. H.

Surengtose vaikų su vežimukais lenktynėse, 
kur buvo galima dalyvauti vaikams nuo 2 ligi 6 
metų, matomai lenktyniuoto ja pasiilgusi mamos 
šaukia ‘pergalės’ laimėjimą. Lenktynės buvo 60 
pėdų ilgio ir 45 sekundės laikotarpis.

Šv. Kazimiero lietuvių par. 
klebonas, kun. Dr. M. Cibulskis 
atspausdino parapijos atskaitą. 
Pereitų metų parapijos paja
mos buvo didžiausios nuo pat 
jos įsikūrimo. Pereitais metais 
atmokėta 7 tūkstančiai ir puse 

. dolerių parapi jos skolos. Lieka 
tik šeši tūkstančiai. Rūpinasi, 

’ kad šiais metais būtų atmokėta 
: visa skola.>
' Kai kun. Dr. Cibulskis užėmė 
klebono vietą, tai parapijos sko- 

, lų buvo 19 tūkstančių ir puse 
dolerių. Taigi yra kuo pasi
džiaugti ir palinkėti mūsų kle
bonui geriausios sveikatos.

Šiomis dienomis sugrįžo poil
siui Leit. Julius Okulevičius, pp. 
Vinco ir Teklės Okulevičių sū
nus. Jo brolis yra geras LDS 65

i

Amerikos Lietuvių 
Jaunimo Žurnalas 

“VYTIS” 
“VYTI” leidžia Amerikos didžiau

sia jaunimo organizacija — Lietuvos 
Vyčiai.

“VYTIS” eina kas mėnesi gražiai 
paveiksluotas ir deda Įdomių straips
nių, žinių iž Amerikos ir užsienio.

“VYTY” rasi žinių iš viso pasau
lio.

“VYTIS” rašo apie Amerikos lie
tuvių jaunimo judėjimą.

“VYTY” rasite Įdomių pasiskaity
mų tinkamų seniems ir jauniems.

“VYTĮ" redaguoja įžymus ir paty
ręs redaktorius Ignas Sakalas ir 
“VYČIUI” bendradarbiauja jo su- 
aviesti įžymiausi literatai.

TAD, padarykime šilk j: ‘Tenelle- 
ka nei vienos katalikiškos jaunimo 
organizacijos, ar nors mažiausio sky
riaus, kurie neskaitytų “VYTIES”. 
Visi skaitykime “VYTI!”

“VYTIES” kaina metams tik $3.00 
“VYTIS“

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

PRANEŠIMAS LIEČIANČIUS 
BOSTON EDISON KOSTUMERIUS

Laike, kada kainos kyla ant visų
Dalykų, AUKŠTYN,—

Boston Edison Company Praneša,
(Pradedant Kovo 1, 1946)

SUMAŽINIMĄ Elektros Vartotojams

dėl 395,000 rezidentų ir komercialių kostumerių.

Visuomet yra malonu išgirsti žodį, pranešantį 
kainų sumažinimą ant reikalingiausių dalykų. 
Kada ant reikalingiausių dalykų kainos kyla 
aukštyn ir biznio palaikymas pakilo, reikia pa
stebėti ir įvertinti, kad viena organizacija numu
šė — sumažino savo kainas.

/

Sumažinant elektros aptarnavimo kainą, Kom
panija duoda savo klijantams tiesioginį Federalių 
taksų sumažinimą, kada operavimo, materijolo 
ir kitų dalykų kainos kyla.

Edisono įstaiga turi pilną pasitikėjimą Bosto
no ateitimi ir kitais 39 miestais.

Ši organizacija, tai Boston

Edison Company. Pradedant su

Kovo 1, 1946. Boston Edison re
zidentai ir komerciniai klijantai 
galės naudotis sumažintomis 
kainomis, kurias paduoda Mas
sachusetts Department of Pub

lic Utilities. šis kainų sumažini

mas palies maž-daug 395,000 

klijantų. kurie per metus su

taupys $1,200,000.

SUTRAUKA 
Naujų Kainų Sumažinifno

1. Pirmas žingsnis rezidenci
joms ir mažoms komercijos 
įstaigoms kainos sumažin
tos nuo 6' 2 iki,6 centų.

2. “Area”, kuri buvo 
rezidencijoms, visai 
linama.

3. Kainos liečiančios
komercijos įstaigas yra mo
difikuotos ir sumažintos, 
kad davus galimybės mo
demiškam įsitaisymui švie
sos ir jėgos.

įvesta 
prąša-

dideles

BOSTON EDISON

kuri tiesioginiai aptarnauja. To- 
dėlei reikėtų daugiau 
elektros kaip namuose, 
komercijos dalykams.

vartoti
taip ir

ir pra
dedant Kovo pirma tikrai suma- 

kaip niekad nėra

Tikrai ateina diena...

žės kaina...
buvę.

Elektra daugiau padaro ir 
mažiau kainuoja kaip bile kokis
šeimai reikalingas dalykas.

COMPANY
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★ Lietuvos Nepriklausomybės Minėjimai Lietuvių Kolonijose

Kun. Pranas M. Juras,

Kalbės kun. Jonas J. Jakaitis, 
MIC., ir kiti svečiai ir vietiniai 
kalbėtojai. Dainuos parapijos 
choras.

Visi dalyvaukite šiame minėji
me!

Lavvrence lietuvių parapijos kle
bonas ir LDS Centro valdybos 
pirmininkas, sekmadienį, vasa
rio 17 d. kalbės Haverhill, Mass., 
Lietuvos nepriklausomybės mi
nėjime, 4 vai. po pietų.

Lietuvos nepriklausomybės 
šventės minėjimas įvyks vasa
rio* 17 d. š. m. 1:30 valandą po 
pietų, Gedemino klubo salėje. 
Kalbės Amerikos Lietuvių Tary
bos narys kun. Pr. M. Juras iš 
Lawrence, Mass. Dainų progra
mą išpildys dainininkės p.p. Iza
belė Zalubaitė ir Stella Raznau
skaitė iš Lawrence, Mass. Kiek 
teko sužinoti, tai ir vietinis Šv. 
Jurgio bažnyčios choras rengia
si dalyvauti. Nepriklausomybės 
šventės minėjimą rengia Haver- 
hillio Lietuvių Katalikų Veiki
mo Centras.

Haverhillio lietuviai visuomet 
pasirodydavo patrijotingi Lietu
vos reikaluose. Tikiu ir šiame 
parengime pasirodys gražiai.

Kurpius.

Sv. Kazimiero Parapija

fORCESTER, MASS

Vasario 16 Minėjimas
Šv. Kazimiero parapija minės 

Lietuvos nepriklausomybės ak
to paskelbimo sukaktį 17 dieną 
vasario. Rytą bus aukojamos 
visos šv. mišios už Lietuvą, lie
tuvius tremtinius ir žuvusius. 
Prašoma visų pasimelsti. 4 va
landą po pietų įvyks įvairi prog
rama dainos, kalbos ir vaidini
mai, bažnytinėje salėje. Bažny
tinis choras, vadovybėje nfuzi- 
ko J. K. Žemaičio, sudainuos 
patrijotiškas dainas. Mokyklos 
vaikučiai, Seselių mokytojų la
vinami, išpildys patri jotiškus 
vaizdelius. Bus svečių kalbėtojų 
iš Thompsono Kolegijos ir vie
tiniai. Principalė tos dienos kal
bėtoja bus ponia Aleksandravi
čienė, ką tik atvykusi iš Euro
pos. Pranešė daug įvairių žinių. 
Dalyvaukime visi. .. Su-ja.

Lietuvių kariuomenės kovos vaizdas ties Radviliškiu, Lietuvoje. Tai buvo 
lietuvių žūt-būtinė kova už laisvę ir nepriklausomybę. Tais laikais lietuvis kovojo 
ir kovą laimėjo, nes jis tikėjo, kad teisingumas turi laimėti. Laimės teisingumas 
ir šiandien, jeigu tik visi lietuviai kovos žūt-būtinę kovą visuose frontuose...

WATERBURY, CONN.

lytos rezoliucijos priimti, kurios 
bus siunčiamos mūsų krašto 
Prezidentui Trumanui. valsty
bės departamentui ir kitų kraš
tų valdžios pareigūnams, pra
šant užtarti ir pagelbėti Lietu
vai atgauti nepriklausomybę. 
Taigi svarbu, kad svetainė būtų 
perpildyta patriotingais lietu
viais. kurie trokšta Lietuvai, 
vo tėvų kraštui gerovės.

NEWARK, H. J.

Joseph Downey,
Brocktono miesto mayoras, va
sario 17 d. dalyvaus Lietuvos 
nepriklausomybės minėjime ir 
pasakys kalbą Brocktone, Šv. 
Roko lietuvių parapijos svetai
nėje.

Federacijos 22 skyrius užpra
šė šv. mišias Lietuvos gerovei, 
kurios įvyks sekmadienį, vasa
rio 17 dieną, 10 vai. rylą. Šv. 
Juozapo lietuvių parapijos baž
nyčioje. Taip bus pradėtas Lie
tuvos nepriklausomybės paskel
bimo sukakties minėjimas.

7 vai. vakare, parapijos nau
joje svetainėje įvyks prakalbos, 
dainos ir šokiai. Svetainėje mi
nėjimą ruošia Waterburio Lie
tuvių Tarybos skyrius, kurio 
pirmininku yra komp. A. Alek
sis. Jis daug darbuojasi, kad 
tas parengimas Lietuvos naudai 
pavyktų. Rengėjai kviečia vi
sus lietuvius dalyvauti.

Gausiai Dalyvaukime Lietu 
vos Nepriklausomybės 

Minėjime

tuvių parapijoj įvyks iškilmin
gas Lietuvos nepriklausomybės 
paskelbimo sukakties minėji
mas. Ryte pasimelskime bažny
čioje Lietuvos gerovei, jos iš
blaškytų po visą pasaulį geriau
sių sūnų ir dukrų ir kenčiančių 
vargą ir skurdą intencija. Pa
simelskime, kad Dievas pagel-

Lietuvos Nepriklausomybės iš
kilmingas 28-tų metų sukakties 
minėjimas įvyks sekmadienį, 
vasario (Feb.) 17 d., 1946 m.. 
Lietuvių Šv. Jurgio Dr-jos sa-‘ 
Įėję, 180-2 New York Avė. Pra
džia 6 vai. vakare.

Kalbės: Jonas Valaitis, adv. 
C. F. Paulauskas, kun. I. Kel
melis ir kiti. Dalyvaus: Šv. Ceci
lijos choras, art. Jonas ir Mari
jona Čižauskai. Bus ir kitokių 
pamarginimų.

Įžanga dykai.
Kviečia N. J. L. Taryba.

NEW HAVEN, CONN

Mtačs Lietuvos Nepri 
klausomybės Sukaktį. 
Svečiai Kalbėtojai — 

Dainos —

Kun. Jonas J. Jakaitis, MIC., 
įžymus pamokslininkas ir kalbė
tojas. daug dirbęs ir tebedirbąs 
kovoje dėl Lietuvos nepriklau
somybės ir laisvės, sekmadienį, 
vasario 10 d., Šv. Juozapo lietu-, 
vių parapijoj. Lowell. Mass.,1 
pasakė turiningą pamokslą baž
nyčioje ir patriotinę kalbą Lie
tuvos gelbėjimo ir lietuvybės iš
laikymo reikalu.

Sekmadienį, vasario 17 d. 
kun. Jonas J. Jakaitis, MIC., 
sakys pamokslus Šv. Kazimiero 
lietuvių parapijos bažnyčioje, 
Providence, R. I., ir kalbės Lie
tuvos nepriklausomybės minėji
me.

MONTREAL, CANADA
Lietuvos Nepriklausomybes 

Minėjimas

Sekmadienį, vasario 17. 3 vai.i
i po pietų, lietuvių parapijos sve- 

Lietuvos nepri
klausomybės minėjimas, kurį 

po pietų, rengia Kanados Lietuvių Tary
ba.

■ Programa susideda iš kalbų ir 
dainų ’

Jame dalyvaus įžymūs kalbė
tojai. Taip-gi kalbės vietinis pa
rapijos klebonas kun. J. Bobi- 

! nas.
i Koncertinę daiį išpildys: Šv. 
Kazimiero parapijos choras po 
vadovyste varg. K. Zižiūno.

Visi dalyvaukime šiame minė
jime.

Minėsim Lietuvos Nepriklauso- j tainėje įvyks 
mybės Sukaktį

Vasario 17, 4 vai.
betų LietuVai atgauti nepriklau-|š' 
somybę ir laisvę.

g
3 vai. po pietų vėl sueikime į 

bažnyčią pasimelsti, o po pa
maldų, būtent, 3:30 vai. sueiki
me į parapijos svetainę. St. 
James Avė., kur įvyks graži ir 
turininga programa. Kalbės 
svečiai kalbėtojai — adv. Juo
zas Cunys, Suffolk County pro
kuroro asistentas, ir p. Pranas 
Razvadauskas. Lietuvos Vyčių 
Centro pirmininkas. Taipgi kal
bės Norvvoodo miesto selektmo- 
nų pirmininkas, nuoširdus lietu
vių draugas, p. Harry Butters; 
vietinis kleb. kun. S. P. Kneižis, 
ir adv. B. Sykes.

Patriotinių dainų programą 
išpildys vietinis parapijos cho
ras, naujo vargonininko p. Vac
lovo Sereikos vadovybėje.

Lietuvos nepriklausomybės 
minėjimą ruošia Federacijos 10 
skyrius, prie kurio priklauso vi
sos lietuvių katalikų draugijos 
ir kuopos.

Kviečia visus lietuvius, vieti
nius ir iš apylinkių, šiame iškil
mingame ir reikšmingame Lie
tuvos nepriklausomybės minėji
me dalyvauti.

Šiame susirinkime bus pasiū-

1

Adv. Juozas Cunys,
Suffolk County prokuroro 

jstentas. vasario 17 d.. 3:30
jx) pietų. Šv. Jurgio lietuvių pa
rapijos svetainėje, Nonvood, 
Mass.. pasakys patriotinę kalbą 
Lietuvos nepriklausomybės gel
bėjimo reikalu.

asi- 
val.

Norwood. Mass. — Sekmadie
nį. vasario 17 d., Šv. Jurgio lie-

Vasario Šešioliktoji

v. Kazimiero parapijos svetai
nėje įvyks turininga programa 
su kalbomis, kurias sakys mūsų 
parapijos klebonas kun. Edvar
das Gradeckas ir visuomeninin
kas p. Kazys Vilniškis. Dainuos 
ponia Agota Vokietaitienė ir 
mišrus parapijos choras. Bus 
muzikos ir kitų pamarginimų.

Taigi lietuviai ir lietuvaitės, 
kuriems rūpi mūsų tėvynės rei
kalai ir jos žmonių likimas, kvie
čiami atsilankyti į šį parengimą 
ir pareikšti savo pasiryžimą 
dirbti kol mūsų tėvų žemelė vėl 
atgaus nepriklausomybę ir kol 
visi Lietuvos žmonės galės su- 
grįšti į laisvą Lietuvą.

Mes gyvendami laisvame kraš
te daug galim pasidarbuoti dėl 
mūsų suvargintų brolių ir sesių 
ištremime. Taigi nepraleiskime 
kiekvienos progos išnaudoti 
šiam labai svarbiam tikslui. M.

I 
I
I

I
EINA GARSAS

Adv. Kazys Kalinauskas,
J. V. federalio distrikto proku
roro asistentas, kalbės Brock
tone. Lietuvos nepriklausomy- 

patrijotai lietuviai bės minėjime vasario 17 d.
17 d..Sekmadienį, vasario 

Brocktono i___ _____i ______
iškilmingai minės vasario 16 d.l 

— Lietuvos Nepriklausomybės' 
sukaktį.

I ' 1
i Minėjimas prasidės 8:30 vai.'

3 vai. p.p.. parapijos salėje į- 
vyks masinis lietuvių mitingas 
— prakalbos. Kalbas pasakys 
Brocktono miesto mayoras Jo
seph Dovvney, adv. K. Kalinaus
kas, J. V. federalio distrikto1 
prokuroro asistentas, Tėvas 
Vincas Andriuška. kun. Jonas 
švagždys ir kiti.

rytą Šv. Roko par. bažnyčioje 
iškilmingomis šv. mišiomis. Pri
taikintą pamokslą pasakys įžy
mus pamokslininkas kun. Felik
sas Norbutas.

“Būk tamsta atsargus su laik
raščiais, nes vienas, turįs daug 
skaitytoju, laikraštis reiškia 
tiek, kiek du armijos korpusu”, 

; yra pasakęs Napoleonas I savo 
policijos ministeriui.

LAWRENCE, MASS

Sekmadienį, vasario 17 d. Šv.
Kazimiero lietuvių parapijos 
bažnyčioje ir svetainėje, Smith 
St., įvyks Lietuvos nepriklauso- a „ _____r____ r.-_________ .
mybės minėjimas pamaldomis, Programos vedėju bus Dr. A. jime, Brocktone, 
prakalbomis ir dainomis.

Dr. Alg. V
Muzikalę programos dalį iš- • vietinis veikėjas.

Dr. Alg. Waitkus,
, Lietuvos ne

pildys vietinis parapijos choras.! priklausomybės sukakties minė- 
, vasario 17 d. 

Waitkus. Įžanga dykai. Rap.,bus programos vedėju.

šešiolikta vasario — 
Tai šventė mūs tautos.
Liuosybės atgavimo 
Tėvynės Lietuvos.

Minėti neužmirškim 
Tos šventės sukakties. 
Nes tad ištraukta buvo 
Tėvynė iš mirties.

Šįmet minčkim. broliai. 
Nors laisvė prismaugta, 
Budėkim. kad nebūtų 
Iš lapų išbraukta.

Minėkime tą dieną 
Ugningai ir šventai.
Visi, kurie dar jaučiam 
Širdyje lietuviai.

Lietuviai, patriotai.
Kam rūpi Lietuva, 
Darbuotis nesustokim.
Ji vėl pataps laisva.

Mes žinom išdavikai
De£s kerštu ir murmės. 
Nes jie it smakai ieško 
Tėvynės pražūties.

Jie yra nebe mūsų.
Jie niekšai Lietuvos.
Su panieka mes minim
Tas išperas tautos.

Mes gi tikri lietuviai 
Kartosime kasmet. 
Minėjimus darysim 
Dabar ir visuomet.

p. Pranas Razvadatiskas.
Lietuvos
ninkas, įžymus
kas. sekmadienį, vasario 17 d.

Eina garsas nuo pat Vilniaus. 
Žirgą reiks balnoti;
Daug kryžiuočių nuo Malburgo 
Rengias mus terioti.

Pasilik, sesute, sveika.
Nuramink širdelę.
Gal sugrįšiu nepražuvęs
Į tėvų šalelę.

Daugel turto pas kryžiuočius 
Nuo senos gadynės:
Auksu žiba miestų bonės. 
Šilko pilnos skrynės.

Aš parnešiu sau iš Prūsų
Plieno kardą kietą.
Tau. sesyte, šilko skarą.
Diržą auksu lietą.

Jau pavasaris išaušo. 
Gieda vieversėlis.
Nebegrįžta nuo Malburgo 
Mielas bernužėlis.

Saulė leidos, buvo kova.
Kraujo daug tekėjo.
Mylimasis dėl tėvynės
Galvą ten padėjo.

Mano draugės gieda linksmos 
Ir šilkais dabinas.

*

Vyčių Centro pirmi- Man gi ašaros tik žiba 
visuomeninin- Ir kapai vaidinas.

t . G.
kalbės Norwoode, Šv. Jurgio lie
tuvių parapijos svetainėje. Lie
tuvos nepriklausomybės minėji
me.

Kun. Pr. V. Strakauskas.

i Lowel) lietuvių parapijos klebo-* 
! nas. sekmadienį, vasario 17 d. 
pasakys patriotinę kalbą Šv. 
Pranciškaus lietuvių parapijos

• svetainėje. Bradford St., Law« 
' rence. Mass.

i
IĮ

Nekalbėsi, bernužėli.
Man meilių žodelių. 
Neužmausi aukso žiedą
Ant baltų rankelių.

Maironis.

Lietuvos Nepriklausomybės 
■ paskelbimo dieną minėsime va< 
sario 17 dieną. 1-tą valandą 
pietų. Choras, vadovaujant mu« 
zikui p. P. Sakai, išpildys meni* 
r.ę dainų dalį, o kun. P. Stra« 
kauskas. Šv. Juozapo pa vapi josi 
klebonas iš Lowell. pasakys kai-, 
bą. Paminėjimą ruošia vietinis} 
Federacijos skyrius, kuriam 
pirmininkauja p, K. Vencius.
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Liet. Vyčių 1-mos kuopos Va
lentine Dar.ee" įvyks penktadie
nio vakarą, vas. 15 a.. 1946 m.. 
Š. Roko parapijos salėje Brock-

GIRDĖTI LIETUVIU i 
KOLONUOSE ‘

Ypač vyčiai laiko aukštai iškė
lę savo veiklą su obalsiu Dievui 

x-.j. -ir Tėvynei! Rap.\ asarso 1 < d. tuoj po sumos į- • *
vyks SLRK Amerikoje 89 kp.
s. : :: ir.kimas. 2 vai. po pietų, ir 
LDS 6-tos kuopos susirinkimas.
3 vai. p.p. prasidės minėjimas 
Lietuvos nepriklausomybes. Bus 
s'.eč.ų kalbėtojų ir kitokių pa- 
marginimų. Lietuviai turėtų ko- 
skaitlingiausiai dalyvauti.

Ka porteris.

Vyrai “In Corpore” — Perei
tą sekmadienį šv. Roko par. Šv. 
Vardo draugijos nariai, apie 
200 vyrų "in corjiore" maršavo 
prie Dievo stalo. Tas darė gražų 
įspūdį.

5:15 įvyko Šv. Vardo draugi
jos nariams spec-ialės pamaldos. 
Pritaikintą pamokslėlį pasakė 
šios draugijos dvasios vadas 
kun. Juozas Petrauskas. Po pa
maldų įvyko susirinkimas, ku
riame kalbėjo prelatas kun. J. 
E. O’Connell iš Little Rock. Ar- 
kansas. Jo kalba buvo labai įdo
mi ir žavėjanti. Po to trumpai

tone. Jauni vyčiai prižadėjo pa- kalbėjo klebonas kun. J. Švagž- 
skirti šokių pelną naujos Šv. dvs. 
Roko bažnvčios fondui. Vvčiai 
nutarė visų šių metų parengimų 
pelną skini naujos bažnyčios 
fondui. Tikrai pavyzdinga!

šių "Valentine” šokių tvarką 
i ’rižiūri p-lė Valerija Kavaliaus
kaitė: pirm. Adomas Batakis ir 
Ona Norkiūtė.

Salė tą vakarą bus gražiai pa- 
i uosta ir gros puikus jaunų lie
tuvių orkestras. Įžanga tik po 
75c. — dalyvaukim visi!

Pakvietimai išsiųsti ir kitoms 
Naujosios Anglijos kuopoms. 
Taigi Broc-ktoniečiai laukia dau
gumo svečių Vyčių 
kolonijų.

Savo šokius palydėję didelis 
Brocktoniečių būrys rengiasi 
vykti į So. Bostoną sekantį va
kara. kur Įvyks S- uthbostonie- 
č.ų vyčių šokiai.

Broc-ktoniečiai jau dabar ren
giasi Drie .Apskrities Seimelio, 
kuris Įvyks balandžio (ApriD 
27. 28. Brocktone. Vėliau, bus 
daugiau a' ie tai pranešta.

Malonu pastebėti, kad Brock- 
t no aur.imas gražiai veikia.

Vytauto Didžiojo universiteto rūmai, kur tūkstančiai lietuviškojo jaunimo sė
mėsi mokslo žinių, šiandien užvilkta raudonosios bolševizmo propagandos tinklu 
ir lietuviškas jaunimas, kuris dar išliko, yra verčiamas klausytis marksizmo a- 
gentų neva mokslo žinių.

6

Sgt. technikas J. Mockevi- Hermanas iš So. Bostono; Jonas 
čius sugrįžo iš tolimo Pacifiko ir Shukis iš Brocktono ir Thomas 
dabar randasi Fort Devens, iš Lekey iš Milton. Jiems buvo su- 
kur bus garbingai paleistas at- teiktas gražus ir didelis “\Vel- 
sargon. Karys Mockevičius come Home Boys” tortas, 
grįžta į namus vasario 12 ar 13 Dar prisidėjo prie šio linksmo 
d.d. Tėveliai p.p. Mockevičiai iš- parengimo ir minėjimas p. Ma- 
siilgę laukia ilgai nematyto savo rijonos Brasienės iš So. Bostono 
sūnaus. Malonu bus ir mums gimtadienis. Jai irgi buvo su- 
pamatyti sugrįžusį karį Mocke- teoktas puikus “birthday cake” 
vičių, nes ir vėl turėsime progos ir “corsage”.
išgirsti parengimuose jo gražų Susirinkusiems buvo padary
dama vimą. Sveikiname. ;tas didelis surprizas, kaip buvo

_________ i perstatyta, kad Bronis, naujas
Jau pora savaičių kaip sunko- veteranas, susižiedavo su p-le 

j kai serga p. Banienė. Ji randasi Anne Fahey iš Milton, Mass. 
i namuose gydytojo priežiūroje.' P-nai Norkai yra ilgamečiai 
Linkime greitai pasveikti. [Šv. Roko parapijiečiai ir tėveliai

_________ dviejų sūnų: Juozo ir Bronio ir
Penktadienį, vasario 8 d. su- dukrelės Onos. Pp. Norkų marti 

grįžo iš karo tarnybos aviacijos yra So. Bostonietė, buv. panelė 
sgt. J. Smitas. Karys Smitas iš- Zofija Brasaitė. Augina Joanną 
tarnavęs ilgą laiką tarnyboje ir ir Juozuką.I 
dalyvavęs Pacifiko mūšiuose su-.
grįžo pas savo jauną žmonelę 
(Kavoliūtę). Sveikiname sugrį-’ 
žusį karį J. Smitą ir linkime ge- 
riaušių sėkmių civiliame gyveni
me.

Sekmadienį, vasario 10 d. mū-j
sų parapijos Šv. Vardo draugi- Šmotas ir Ignas šarka. Linkime 
jos vyrai turėjo bendrą Šv. Ko- pasveikti. Taipgi sirgo p. M. An- 
muniją. Po Komunijos ir mišių, drikytė, įžymi veikėja. Ji buvo 
parapijos svetainėje įvyko susi-j 
rinkimas, kur visi vyrai daly va-< 
vo. Dvasios vadas kun. A. Bal- 
trušiūnas pranešė, kad ateinantį 
sekmadienį, 2:30 vai., Inman So
čiai klūbo patalpose įvyksta šv. 
Vardo draugijos vyrų draugiš
kumo susirinkimas. Šv. Vardo

’ draugija, kun. A. Baltrušiūno' 
priežiūroje ir vadovaujama p. 
M. Karbausko, gražiai auga.

Visiems linkėtina laimės!
Raporteris.

VATERBURY, CONN.
Serga Šv. Vardo draugijos ir 

LDS 5 kuopos nariai, pp. Petras

WESTFIELD, MASS.
“Minstrel Shou”

šv. Kazimiero parapijos jau
nimas rengia parapijos salėje 
metinį parengimą Minstrelį. Vi
sas pelnas eina parapijos nau
dai.

Vaidinimas įvyks po Velykų 
25 ir 26 d. balandžio. 8 vai. va
kare. Tuoj po vaidinimo įvyks 
šokiai, grojant geriausiai West- 
fieldo orkestrai. Tad visi, kurie 
gyvena arti ar toli \Vestfieldo.

iš svečių prašomi į tuos vakarus atvykti.

t

pijos kolektorius. 33 Taylor celė Meškinytė, Danierius Aik-
Ave.. ir Kazimieras Mikelis. 1!
Lewis St.

Visi gražiai palaidoti iš para-s 
pijos bažnyčios su iškilmingo-j 
mis šv. mišiomis.

W. J. Chisholm
graborius

" A sy.ma.u

331 Smith St.,
providence. r. i. 

Te>pb*jne: 

Ofise: Dext-r 1952 

Namu: PI. 6286

Albert R. Barker
Pirmiau — Pc»e Optical Co.

Kada Jums reikalingi akiniai leis- 
k!*** m’jrfis rv.i ixis ir
... ... - ' a • > rr m **

dirbtina.® akis.
Rcom 206

Tel. 6-1944

337 Main St..
VVORCESTER. MASS

275 Main St.. VVeoster. Mas»*

CAMBRIDGE, MASS. ligoninėje, bet jau dabar yra 
pasveikus. Koresp.

Ketvirtadienį, vasario 7 d. iš 
N. P. bažnyčios su penkeriomis 
šv. mišiomis palaidotas Šv. My
kolo kapuose a. a. buvęs mūsų 
bažnyčios prižiūrėtojas, Juozas 
Kontrimas. Velionį į kapus lydė
jo didžiausis būrys palydovų ir, 
galima sakyti, kad tai buvo vie
nos iš didžiausių laidotuvių mū
sų parapijoje. Atsisveikinti su 
velioniu atsilankė visi parapijie
čiai ir visi nuliūdę atidavė jam 
paskutinę pagarbą. Gaila, kad 
velionio sūnus, jūreivis Alfon
sas negalėjo atvykti ir atsisvei
kinti su savo tėveliu. Jis dabar 
randasi Filifinuose ir rengiasi 

i 7 * , * *| kelionei į namus. Mes reiškiame
, ...... . ..... i jūreiviui A. Kontrimui giliausią\asano 20 d., greitai artinasi, paremsite netik gražiai veikian-i . ..... į f. __ , + ... I užuojautą netekime brangaus

i tėvelio.
i _____

Serga
Jonas Baliulevičius. randasi 

Springfield. Mass. ligoninėje, po; 
operacijos jaučiasi gerai ir žada praneša, 
tuoj grįžti į namus.

WORCESTER, MASS.

WORCESTER, MASS.
Sv. Kazimiero Parapija
Šv. Kazimiero parapijos. Mo

terų Są-gos 5 kp. susirinkimas 
įvyko 4 d. vas., bažnytinėje sa
lėje. Aptarus bėgamuosius rei
kalus, vaišinta arbatėle ir už-

: kandžiais, kuriuos parūpino ir 
aukojo p.p. K. Kaneb ir M. Vat-

šnoras, Vytautas Stakūnas, 
Elena Kašėtaitė. Rita Tamulevi
čiūtė.

Šioji kostiumų komisija, Ma
rijonos Baliukonytės vadovybė
je. sumanė padaryti ypatingus 
kostiumus, kurie sužavės visus 
atsilankusius.

Pirmininkas Henrikis Burda 
kad gražių lietuviškų

B. polkų armonika grūs Robertas 
Žinkus. Taipgi Robertas Matijo- 

Į šaitis pasižadėjo su savo muzi- 
' kantais dalyvauti šių metų pa- 
' rengime.
i Bilietas yra gana pigus — tik 
80 centų su taksomis. Klebonas 

' parapijos ir visos komisijos 
kviečia visus atvykti į šių metų

Vyčių Va jus
Praeitą savaitę Vyčiai turėjo 

naujų r.arių vajų. Pirmutiniu 
kalbėtoju buvo pakviestas gar
sus misijonierius. Pasijonistas 
kur.. Geraldas. Kalbėtojas savo 
gražia lietuviška ir angliška kal
ba prabilo: "Jaunime gimei lie- Tą dieną, vakare. Mechanics sa- tį lietuvišką jaunimą, bet ir pa-j 
tuviu ir pasilik tokiu iki savo Įėję prie pat Main gatvės kiek- rapiją. Jūsų atsilankymas bus 
gyvenimo pabaigos: nesisarma- vienas turės progą išgirsti juo-■ paskatinimas jaunimui toliau; 
ryk ir nebijok prisipažinti esąsjkų ir gražių lietuviškų bei mo-’veikti bažnyčios ir tautos labui.

.lie'

I

II

Aušros Vartų Parapija

rn

PARAPIJOS DIENA — 
MINSTREL SHOW, 

ARTINASI

į i

I
nes Aukščiausias norė-įdemiškų dainų, pamatyti gra-' 
■i. kad tu tokiu būtu- žiu šokikių ir puikiai papuošto' 
Tais žodžiais jaunimas lietuviško jaunimo. Šių 
iavėtas jauno

įonieriaus patrijotiška lie- žiausių. juk direktorius 
tuviška dvasia.

Pasibaigus paskaitai, kuri bu- alininkai praneša, 
vo labai įdomi ir begalo naudin- eina kuo puikiausiai.

jaunimas lietuviško jaunimo. Šių metų' 
lietuvio minstrel show bus vienas iš gra-'

Vincas 
Burdulis ir įvairių komisijų pir- 

kad viskas 
Po mins- 

ga jaunimui, svečiai jaunieji su- trel show įvyks šokiai. Gros 
stojo prie raštininkės stalo, pa- Russ Cole su savo muzikališka 
reikšdami norą priklausyti prie 
tos vienintelės Amerikoj jauni-’ 
mo organizacijos L. Vyčių.

Jaunimas skirstėsi pilni įspū-; 
džių ir reikšdami noro ir toliau 
turėti panašių jaunimui naudin
gų paskaitų.

Mirė
; ia:s metais mūsų parapijoj, 

mira crimnti pcrcrijcc geradė-! 
įai ir rėmėjai:

Ona Brazaitienė. 92 VVhite St. d 
į Jonas Kišūnas. ilgametis para-j

grupe.
Be jau paskelbtų komisijų vei

kia kitos komisijos.
Pagarsinimų — Juozas Čėsna, 

Irena Leikiūtė. Elena Dusevi-
‘ č-iūtė. Marijona Kaliūnaitė.

Priėmimo — Aldona Varaš- 
kaitė. Lilė Monkevičiūtė, Irena' 
Baliukonytė.

Maršalkos — Tarnas Overka. 
Virginija Klimkaitvtė, Juozas 
Krasauskas.

Kostiumų — Marijona Baliu
konytė. Lesnė Meškinytė Mar-

Marijona Baliukonytė,

I
I

šeštadienį, vasario 9 d. p.p. I. 
A. Ambrazaičių draugai, jų 27 
metų vedybinio gyvenimo su- kins paminėjimui p. O. Sidabrie- 
kakties proga, surengė p.p. Am- 
brozaičiams malonų surprizą, 
netikėtai atsilankydami į jų na
mus ir surengdami jiems šaunų 
bankietą. p.p. I. A. Ambrazai
čiai mūsų parapijoje yra vi
siems gerai žinomi, ypatingai 
yra pasižymėjusi p. A. Ambra
zaitienė nenuilstančia savo vei
kla. Šia proga ir mes sveikina
me p.p. Ambrazaičius, linkėda-' 
mi jiems geriausių sėkmių ir, mas įvyks 18 d. vasario pas p. 
kad laimingai sulauktų auksinio Matildą Pauliukonienę, 32 Arth- 
jubiliejaus jų vedybinio gyveni- • ur St.
mo

nės 30 metų vedybinio gyveni
mo sukaktuvių, p. G. Kaneb 

iškaitė apie p. O. Sidabrienės 
: darbuotę, p. O. Sidabrienė nu
stebinta pareiškė dėkingumą už 
netikėtą prisiminimą.

Nutarta sudaryti skaitlinges- 
nį M. S. Chorą, kuris galėtų iš
pildyti programą Motinos dieno
je ir kituose kuopos parengi
muose. Pirmas choro susirinki-Sekmadienį, vasario 10 d., 7 

vai. vakare, parapijos svetainė
je įvyko, Lietuvos nepriklauso
mybės paskelbimo akto minėji
mas. Kalbėtoju buvo kun. J. 
Balkūnas, kuris labai aiškiai a- 
pibudino Lietuvos vadavimo 
reikalus. Muzikalę programos 
dalį išpildė muzikas p. M. Kar
bauskas su dainininkių grupe. 
Grupėje, keletą dainelių sudai
navo, p-lės T. H. Radaitytės, H. 
Zaveckaitė, V. Jankauskaitė ir 
F. Plekavičiūtė. Duetus išpildė 
p.p. P. Brazdžiūnienė ir E. Dau
kantienė. Gaila, labai gaila, kad 
parengime publikos buvo mažai. 
Rengiant tokius svarbius paren
gimus Lietuvos naudai ir gar
bei, rengėjai turėtų daugiau pri
sirengti ir vengti savytarpių 
frikcijų, kas neneša naudos nei 
pačiam parengimui, nei Lietu
vos naudai. Lietuvos reikalams 

i surinkta aukų 
sekanti: kun. 
$10, po penkis 
J. Puzinas, F. 
Malinauskai;
Plekavičiai; po du doleriu— p.p. 
Ambrazaičiai, A. Burokienė, B. 
Jakutis, M. Karbauskas, p.p. Žy
liai, A. Radaitienė, O. Pilkonie- 
nė ir Daukantai; po vieną dolerį 
— I. Kačkauskas, M. Jankaus
kienė, J. Morkūnas, P. Monkus, 
p. Monkienė, J. Adamavičius, R. 
Vitkauskienė, M. Vitkus, F. Ge
drimas, P. šarka, J. Tebera, J. 

** Kraučunas, K. Vilčinskienė, p. 
Tamulynienė, U. Venckaitė, A. 
Dabrickas, P. Brazdžiūnienė, J. 

t Levonaitis, V. Visminas, A. Za- 
? veckas. A. Laučaitė, B. Mažu- 

taitytė, A. Lučinskienė, M. Moc
kevičienė, B. Dvareckienė, J. 
Nemekštienė, p. Būdvytienė, A. 
Samalienė, D. Būdvytis, P. Sky
stimas, J. Mockevičius, J. Gile- 
vičius, K. Bakaveckas ir A. Gie
draitis. Surinktos aukos bus pa
siųstos Lietuvos gelbėjimo rei
kalams.

I

kelyje. A.

!

MONTELLO, MASS.

PADĖKA

‘ j ur St.
D.1 Kalbinamos naujos narės dė

tis prie kuopos ir choro. Palin
kėta P. M. ščiukienei “Happy 
Birthday” Narė.

Mykolas ir ponia Norkai ,gyv. 
702 No. Montello St., Brockton, 
Mass., reiškia didžiausią padėką 

ir draugams 
“surprize

i Aušras Vartų parapijos rengia
mo minstrel show kostiumų ko
misijos pirmininkė, nuoširdžiai 
kviečia atvykti visus į tą puikų 
parengimą, kuris įvyks vasario 
20 d., š. m.. Mechanics Buildin- 
go auditorijoj, prie Main gatvės.

R
ARANCE SALE

Ali WA$HINGTON STREET 
BOSTON, MASS.

K&

I. J. Fox didžiausia moteriškų kailinių firma Amerikoje šį mėne
si skelbia didžiulį 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.

Į 
g
B m

$85.60. Aukavo' 
P. J. Juškaitis 

— M. Norbutas, 
Jankauskas, pp. 

tris dolerius p.p.

savo namiškiams 
už gražiai surengtą 
party”, jų 39 metų vedybinio 
gyvenimo sukakties proga, vas. 
3 d. Parengimas įvyko jų sūnaus 
ir marčios (Juozo ir Zafijos) na
muose ir dalyvavo gražus būre
lis artimųjų giminių ir draugų. 
Jų nuoširdus ačiū už suteiktas 
dovanas, gėles ir už prisiųstus 
linkėjimus.

Tuo pačiu laiku susirinkusieji 
pagerbė veteranus - karius, ku
rie šiomis dienomis buvo garbin
gai paliuosuoti iš karo tarny
bos. Jų tarpe buvo ir Norkų sū
nus Sgt. Bronis, kuris tiktai yra 
sugrįžęs iš Japonijos. Taipgi bu
vo pagerbti: Alexander Brasas,
Juozas Pašakarnis ir Jonas ta vakariene.

Blaivininkų 25 kp. kukliai pa
minėjo savo metinę šventę 3 d. 
vasario. Užprašė šv. mišias ir 
bendrai priėmė šv. Komuniją. 
Šv. mišias atnašavo kleb. kun. 
Augustinas Petraitis. Tą dieną 
visus pamokslus sakė misijonie
rius kun. Jonas J. Jakaitis, 
MIC. Pamokslininkas plačiai ir 
įspūdingai skleidė blaivybės įde- 
ją-

I

Po pietinė programa
6 valandą vakare įvyko šauni 

vakarienė bažnytinėje salėje. 
Kalbas pasakė kun. Jonas J. Ja
kaitis, kun. Adomas Markūnas, 
kun. Jonas J. Bakanas, kleb. 
kun. Augustinas Petraitis, p. 
Vincas Blaveckas ir šeimininkių 
vardu — p. Marijona Ščiukienė. 
Programos vedėju buvo kps. 
dvasios vadas kun. Bronius Ma
žukna. Publika buvo patenkin-

Visų Lietuvių Mylimas ir Skaudžiai Nukentėjęs 
Misijonierius

Tėvas Jonas Bružikas 
Visiems Lietuviams Amerikoje Įdomiai Rašo 

Iš Tremtinystės!
Jo jaudinantieji laiškai yra spausdinami 

“ŽVAIGŽDĖJE” 
Skubėkite “ŽVAIGŽDĘ” užsisakyti!

Kaina — $1.00 metams.
“ŽVAIGŽDĖS** ADMINISTRACIJA

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

I

I



Penktadienis, Vasario 15, 1946

VIETINES ŽINIOS^
Pįf T XT T T TT C C kų grįžusiems parapijos vaiki- 

*■ ’ 1 D J PohraTtinax ur nams ir merginoms. Pabrėžtina, 
-------------- !kad norima šiuom pagerbimu

Vas. 10 d., tapo pakrikštyta pasiekti visus vyrus ir merginas 
Alena Judita Tado ir Albinos moteris, kurie ir kurios yra 
(Vasiliauskaitės) Lukošių, gyv. tarnavę Dėdei Šamui per šį ka- 
10 Dorset St., Dorchester, Mass.

Laukiame Nepaprasto Ba
liaus. — Vas. 24 d., Šv. Petro 
parapija rengia viešas priimtu
ves ir pagerbtuves, iš karo lau-

DAKTARAI

Šou 4476

Dr. Joseph F. AntaneBs
OPTOMETRISTA8

515 E. Broadway
So. Boston, Mass.

Ofiso Valandos išskyrus 
Trečiadieniais ir Penktadieniais

Vakarais Nuo 7 iki 9-tal 
•eitadieniais Nuo 2 iki 8-tal.

Į

Tel. ŠOU 2805

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

OPTOMETRISTAI

447 Broadway 
Se- Boston, Mass.

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

Seredomis: —
Nuo 9 ryto iki 7 vai. vakar*

rą. 10 vai. r., bus aukojamos 
šv. mišios už mūsų parapijos 
kareivius-es gyvus ir mirusius, 
kurias užprašė Maldos Apašta
lavimo draugija. 4:30 v. p. p. į- 
vyks trumpos pamaldos, bažny
čioje už mirusius kareivius. 
5 vai. vak., bažnytinėje salėje į- 
vyks iškilminga vakarienė su 
puikia programa.

Į šį bankietą jau pasižadėjo 
arti 200 kareivių. Reikia tuoj 
pranešti jei kas naujai yra pa
leistas iš tarnybos. Nenorima 
nė vieno aplenkti.

Prie kareivių galės 200 kitų 
svečių tilpti. Tik reikia iš anks
to turėti tikietą. Mažai yra likę 
neparduotų tikietų.

Šiam dideliam baliui karžy
giškai darbuojasi kun. Albertas 
Abračinskas, Šv. Vardo draugi
ja ir Raudonojo Kryžiaus sky- 

(riaus darbuotojos. P-nia Marijo- 
'na Gailienė, sunkiai sloga sirg
dama — užkimusi darbuojasi 
(dieną ir naktį, kad mūsų karei-

DAKBIRINKAS

Lietuvių sodybos, kurios laukia išauštančio laisvės ryto, Lietuvoje.

DIDINGAI PAMINĖJO LIETU 
VOS NEPRIKLAUSOMYBES 

ŠVENTĘ
Sudėjo Virs ^1,1

i

PUPOMIS
Šį šeštadienį, vasario 16, 7 vai.

lėnas ir Sesuo Ligorija, kuri at-l ARBATĖLĖ IR ŽAIDIMAS 
stovavo Vienuolyną.

Pakviesta Rėmėjų skyrių 
pirm, patiekti pranešimus. Kal
bėjo: p-nios — B. Cūnienė, So. vakare parapijos salėje 492 E.
Bostono Rėmėjų skyriaus pir- 7th St.. So. Bostone bus arbatė- 
mininkė, A. VValoukienė, Brock- lė ir žaidimas pupomis. Ruošia 
tono skyriaus pirmininkė, B. Ja- Lietuvos Dukterų po Globa Mo- 
kutis, Cambridge skyriaus įga- tinos Šv. draugija. Norintieji 
lietinis, M. Andruškevičienė, gražiai ir įdomiai vakarą pra- 
pirm. Lovvell kolonijos, p. Svirs- leisti kviečiami atsilankyti, 
kas. Haverhill rėmėjų skyriaus Rengėjos,
pirmininkas, Bronislava Budre-; 11 ■ ■ m ■ 11 ■»

vičiūtė, pirm. Laurence sky-' ĮVAIRŪS SKELBIMAI 
riaus. ■ ■ , ,

Susirinkime dalyvavo Rėmėjų' PANEŠIMAS - Šiomis die- 
skyrių valdybos ii sekančių ko- “mis _» ^r0
loni jų:

So. Boston
mauskis,

) kun. S. Saulėnas ir pp. Bronis- pacifike.
.lava Cunys, Emilija Vallis, Ona

bus siunčiamas užjūrin. Šią ja Barolis, Marijona Yagman, Kon-1 
proga dalyvavo ir Lietuvos ne- stancija Stakutienė ir Vincas* 
priklausomybės minėjime. Lig-1 Stakutis.

I

TeL TROwbridg« 6330

J. Repshis, M. D.
(REPŠYS)

Lietuvis Gydytojas 
278 HARVARD STREET

Kampas Inman arti Centrai Sq 
CAMBRIDGE, MASS. 

Ofiso Valandos 2—4 Ir 8—8.

{VAIRŪS skelbimai

A. J. NAMAKSY
REAL ESTATE A INSURANCE 

414 W. Broadway 
South Boston, Mass.

Offioe Tel. So. Boston 0948

Res. 37 Oriole Street
West Roxbury, Maso.
TeL Parkway 1233-W

Juozas Casserly. Mrs. Paul Mar- 
'kevio žentas, 69 G St., So. Bos- 

Kun. P. Vir- tone. Jis yra tarnavęs laivyne 
kun. A. Abračinskas, (ris ir pusę metų South West 

Dabar dirba su Joe
Sullivan ir Sullivan’s, Ine., Vy
riškų drabužių krautuvėj, 125 
Summer St., Bostone. Kviečia 
visus atsilankyti.

šiol jis savo pareigas (Jungt. Brockton, Mass. — Kun. J. 
Valstybių kariuomenėje) ėjo Petrauskas ir pp. Julijona Jaka- 
Fort Ord, Califomia. o jo žmo- 'onytė, Ona VValouke, Bertha 
na gyveno pas pp. Skirius San Moynihan, Louise Mashidlaus- 
Francisco, Cal. Leit. Daktarui k>’’ Petronė Danielienė, Beatri- 

jo žmona su dukrele ce Samson.
Rap.Bostono lietuviai, vieningai, Į žeisto, nukankinto Kristaus ant 

didingai ir įspūdingai paminėjo savo Motinos Marijos rankų. į 
savo tautinę — nepriklausomy
bės šventę. Paminėjimas įvyko kis jautriais žodžiais kvietė vi-į 
vasario 10 d., 1946. Prasidėjo'sus dalyvauti nepriklausomybės 
Šv. Petro bažnyčioje, šv. mišio-; paminėjime salėje ir prisidėti 
mis — suma, kurią laikė dar ten su savo auka.

Salėje — Tūkstantinė Minia
Dar prieš 2-rą vai. didžiulė

i vėliai būtų parengimu paten- pat šį karą po Lietuvą su
kinti. Ji supirko daug lėkščių, misijomis važinėjęs, kun. Pra-

i
III
(išvykus,
lieka So. Bostone.

Klebonas, kun. Pr. Virmaus-'

Cambridge, Mass. — pp. Be
nediktas Jakutis, Matas Norbu- 

(tas.

PKIVATIŠKOS lekcijos anglų 
kalbos dėlei ateivių. Speciali dė
mesį kreipiame į akcentą ir tai
syklingą ištarimą. Dėlei pamokų 
susitarkite telefonu: ASP 9442.

' puodų ir įvairių reikmenų, užsa- nas Aukštikalnis, S. J. Pasakė MunicipaI (miesto) salė, balko- to Komisijon. 
>kė kalakutų, ir t. t. Ponia Zalet- įspūdingą ir jautrų pamokslą nag įr koridorius prisipildė lie- 
*skienė, matydama, kad baliui prilygindamas Lietuvą prie su-,, -
į reikia geresnio pečiaus, pasita- " 
; rusi su savo žmogumi Dominin-

Adv. Grigalus Paskirtas į Laurence, Mass. —
Metropolijos Komisijon

Vasario 13 d.
valstybės gubernatorius Mauri
ce J. Tobin paskyrė adv. Joną 
J. Grigalų Metropolijos Distrik-

Kun. P.
:M. Juras ir pp. Bronislava Bud-

___ revičiūtė, Sofija Rimaitė, Stela
Massachusetts Raznauskaitė, Malvina Karosai-

..................    Adv. Jonas J. Grigalus yra 
tuviais. Programa pradėta šio buvęs Bostono miesto korpora- 
parengimo — Bendro Bostono ei jos legalio departamento ir. . ; parengimo — oenuro dosloiio . vijmo icganv uepai wuucuw

, „ Atvykdamas j Da^)“un‘: Lietuvių Komiteto pirm. adv. A. (nuosavybių įkainuoto jų terybos
(ku, paaukojo labai tinkamą pe- ’ pasitarti biznio reikalais,^ young - Jankausko trumpa nariu, kurį toms pareigoms'i w Z- X e e | ** • A <J Cll 1 n CL U tJ n'/ vi " r I.

čių įstatė ir pritaisė vieton. Po- Instltuto Centralmiam Knygy-- kalba ir kįmnaįg kuriems vado- taip pat buvo paskyręs Gub. 
nios Karčiauskienė, Cūnienė ir nui atvežė nemažai visokių kny- vavo svečias pianistas Tadas Ši- Maurice J. Tobin, būdamas 
kitos, ir kiti rūpinasi tikietais ir (dlauskas iš New Yorko. Progra- j Bostono miesto mayoru. Perei-
kitais baliaus reikalais. Ačiū. į Antradienį lankėsi kun. Jonas'mo vedėjas Pr. Razvadauskas; tais metais adv. Jonas J. Grigą-į

į Vaitekūnas ir muzikas Stasevi-, pakviečia Lietuvos Garbės kon- ; lūs prieš Bostono mayoro rinki-1
XX..XX T A <~V CJkoll^n . mile vasricmQVod cralStii 1q i<x-

IŠSIKENDAVOJA nedidelė 
krautuvėlė .Gali būti tinkama ir 
ofisui. Krautuvė apšildyta. Ren- 
da $25.00 mėnesiui. Atsišaukite 
pas janitorių: 318 E St., So. 
Boston, Mass. (2-15-18)

tė.
Loueil, Mass. — pp. Marijona 

Andruškevičienė, Alena Kaz
lauskienė, Rozalija Kasparavi
čienė.

Haverhill, Mass. — pp. Petras 
Svirskas, Bernardas Jurkevi
čius.

Perskaityti, apsvarstyti ir pri-| 
imti Rėmėjų įstatai. Jie įeis į] 
galią, kai tik užtvirtins Jo Ek
scelencija Arkivyskupas.

Svarstyta numatyti Rėmėjų 
Seimelio reikalas.

SULLIVAMS, Ine.
125 SCMMER ST.,

LIB0138 BOSTON, MASS.
MEN’S CLOTHIEBS

Gatavai pasiūti drabužiai; 
Pasiuvama ir ant užsakymo -— 

Siuts. Topcoats. Overcoats, 
Tuxedos. — Taipgi ir 

Moteriški Drabužiai 
Siuts. Coats. Sport Jackets. Slacks 

Padaryta pagal mierą— 
Pritaikinta pagal figūras. 

“JOE” CASSERLY, 
69 G Street, Tel. ŠOU 2898

Kun. P. Vir- F 
šeštadienį, 7:30 vai. v., parapi- čius iš Providence, R. I. Atsilan- sulą Bostone adv. A. O. Shallną mus rezignavo, kad galėtų lais-į mauskis pakvietė Nukryžiuoto- 

jos salėje, 492 E. 7th St., Lietu- kymo proga kun. J. Vaitekūnas tarti keletą žodžių. Po to trum- vai dirbti Bostono mayoro rin- jo Jėzaus Vienuolyno Rėmėjų: 
n-i-* j . _ . .............................. ... pirmutinį Seimelį į So. Boston,|

Mass. Jis nutarta turėti sekma- 
__ _ ______ ______________ _______  _____________ ,.............................................. ir narei-*dienyje. kovo 31 d. Surengimui 

pranešė, kad Gavėnios Knygutė borą Darlys ir Marijona Kižytė gas Metropolijos Distrikto Ko- Seimelio apsiėmė pirmininkauti

vos Dukterų draugija po Globa 
Dievo Motinos laikys parengi
mą. Šiuomi jos dar paminės va
sario 16 d.

Rea. Šou 3729 Šou 4418
LHhuMrianFumitiireCo.

tarėsi su administratorium jo pą kalbą pasakė Assistant U. S. kimuose.
geidžiamos — Gavėnios Knygų-J District Attorney Kazys Kali-j Plačiau apie adv. Joną J. Gri- 
tės, reikalu. Administratorius nauskas. Viešnios artistės, Bar- galių ir jo paskyrimą

Sekmadienį, po Mišparų Amži
nojo Rožančiaus draugija 
kys mėnesinį susirinkimą.

LANKĖSI

lai-

Cen-Pirmadienį lankėsi LDS 
tro pirmininkas kun. Pr. M. Ju-

Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims yra

SOUTH BOSTON CAFE
VINCAS BALUKONIS, 

Savininkas

bus gatava ateinančiai Gavėniai, visus sužavi net iki ašarų, savo misijoj tilps kitame “Darbinin- 
Muzikas 

lankymo P--D- --------------- .
fondan aukojo $1.00. : vynės Meilė Nemari”.

Tą dieną lankėsi vienas stam-' 
biausių Worcesterio biznierių p. 
Jonas Bačinskas su savo sūnum 
Jonu, Jr. Pp. Kačinskai yra ii-! 
gamečiai “Darbininko” skaity- z . .. .
tojai ir rėmėjai.

i Trečiadienį lankėsi Mr. Gerard 
Foley, ABC pirmininkas 
Springfield, Mass., lydimas 
vokato Jono J. Grigalaus.

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

giai patarnauja.

South Boston, Mass.; 258 West Broachny,

Linksmų Sv. Kalėdų švenčių! (i
t , (iPristatome Alų ir Toniką ; i

Mes turime 11-kos rūšių alaus ir įvairių tonikų. Mes alų ir j ■ 
toniką pristatome vestuvėms, į namus, krikštynoms, parems < ■ 

piknikams. Patarnavimas skubus ir mandagus. Šaukite: $ 
BORIS BEVERAGE CO. $

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

ir

r V I * v .

..V

M0VER8 —
Ina u red and

Bonded
Local A Long 

Diatance 
Moving

326.328 W. Broadvvay
So. Boston. Mass.

kun. A. Abračinskas. Jam gel
bės p-nia B. Cunys ir vietinis 
skyrius. Garsinimais rūpinsis 
Centro Valdyba.

Nutarta dėti visas pastangas 
išugdymui Rėmėjų skyrių. Šiuo
mi reikalu rūpinsis Rėmėjų sky
rių valdybos. Jos eis į vietinių 
draugijų susirinkimus, kvies 
likti Nukryžiuotojo Jėzaus Se
selių Vienuolyno rėmėjais ir pri
sidėti auka. Taipgi palikta sky- 

; rių valdyboms sukviesti kodau- 
giausiai į pirmąjį N. J. V. Rėmė
jų Seimelį.

Senelių prieglaudos ir pačio 
j neprildausomybę. Vadovaujant pietų, Šv. Petro lietuvių pa- Sąskridžio - Suvažiavimo, įvyk- 
(Dr. A. L. Kapočiui, A .J. Na-, rapijos svetainėje įvyko Nukry- 
! maksiui ir kitiems — Bostonie- žiutojo Jėzaus Seserų Vienuoly-
čiai sudėjo virš $1,000.00.

Sekė red. J. Jonuškio kalba ir sirinkimas. Atidarė Centro pir-
rezoliucijų skaitymas. Anglų 
kalba, skaitė naujai gubernato
riaus paskirtas Metropolitan 
District Komisionierius adv. Jo
nas Grigalius, o lietuviškai St. 
Michelsonas. Jos priimtos vien-

V. Stasevičius atsi-: lietuviškomis dainomis, dainuo- ko” numeryj. šį kartą pažymė- 
proga kalendoriaus'damos duetus. Pradėjo su “Tė- sime tik tiek, kad adv. Jonas J.

PASKYRĖ $100. BALTUOS
PABĖGĖLIAMS

Grigalus yra patriotingas lietu- 
( Svečias kalbėtojas, visuome- vis ir kur jis nebūtų visuomet 
nininkas, kun. Jonas Balkūnas kelia lietuvių vardą. Jis yra A- 

* iš Maspeth, N. Y. visus suelek- merikos Lietuvių Tarybos na- 
.. i trizavo savo ugninga klaba. Ji rys ir daug darbuojasi kovoje 

buvo pertraukiama aplodismen- dėl Lietuvos nepriklausomybės. 
' i tų audromis. Ji tarytum visiems

- įkvėpė daugiau drąsos, daugiau 
“'pasiryžimo, veiklos ir tikrai 

tvirto tikėjimo, kad Lietuva vėl 
bus laisva ir nepriklausoma.

Sekė rinkliava Am. Lietuvių
Tarybai dėl kovos už Lietuvos;

Lietuvos nepriklausomybės.

Svarbus Rėmėjų 
Susirinkimas

Nukryžiuotojo Jėzaus Seserų 
Vienuolyno, Brockton, Mass.

Sekmadienį, sausio 27 d., 3 vai.

So. Boston Furniture Co.
Visoki baldai, lovos, matracai 

ir vaikams pilnas 
pasirinkimas.

380‘/2 West Broadvvay, 
Tel. ŠOU 2758 

Jūsų kreditas geras. 
Pristatymas skubus.

į Vasario 10, vakare, Interna- 
tional Institute patalpose, Bal
tic American draugija laikė sa
vo susirinkimą, kuriam pirmi
ninkavo p. Poeld.

Skaityta atsišaukimas iš ben
dro lietuvių, latvių, estų komite
to Švedijoje. Nutarta iš iždo pa
skirti $100.00 ir pasiųsti išleidi- haigjai rankų pakėlimu 
mui reikalingų mokykloms va
dovėlių.

! Muzikalę programą išpildė 
muzikos mokytoja Amilia Tata- 

ironytė, padainuodama vokiečių, 
italų, prancūzų, lietuvių, anglų 
ir rusų kalbomis. Jai akompona- 
vo p-lė Freeman. Po to sekė ar
batėlė. Rap.

no RĖMĖJŲ skyrių valdybų su-

stančio pavasaryje Vienuolyne, 
Brocktone, reikalai palikta bū
simam Seimeliui, kovo 31 d.

Kun. P. M. Juras padėkojo 
vietiniam klebonui kun. P. Vir- 
mauskui ir visiems susirinkimo 

(dalyviams ir parodyti Nukry-

GRABOR1AI

i 
I

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 

Casper’s Beauty Salon 
and Gift Shop

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

mininkas kun. P. M. Juras. Mal- 
dą sukalbėjo vietinis klebonas 
kun. P. Virmauskis.

Kun. P. M. Juras paaiškino ‘ žiuotojo Jėzaus Seserų Vienuo- 
susirinkimo tikslą ir paprašė iš

i dalyvių išrinkti prezidiumą. Su- 
i sirinkimui vadovauti pavesta

Sekė vėl viešnių artisčių ža- kun p M Jurui o raštininkau-
vingas dainavimas solo. Joms ti panelei j Jakavonytei. 
akompanavo jaunas pianistas T.l Kalbeles pasakė; kun. P. Vir- 
Šidlauskas. Programa baigta mauskls. kun. A. Abračinskas, 
Barboros Darlys solo iš opere- kun j Petrauskas, kun. g. Sau- 
tės “Išeivis” (Šimkaus) Oi,;
Greičiau, Greičiau, kuri baigiasi 
žodžiais šiais brangiai laisvę pa
milusio lietuvio sielą jaudinan
čiais žodžiais — “Lai gyvuoja 
laisva Lietuva!”

Taip, visi iš šio paminėjimo 
lietuviai vyko savo širdy nešda- 
miesi artistės paskutinės dainos 
žodžius “Lai gyvuoja Laisva 
Lietuva”. Rap.

SVECIUIMASI DR. ZAIKIS

’i

Nepersenai iš Kalifornijos į

lynui didelį palankumą ir deda
mas pastangas joms gelbėti 
dvasiniai ir medžiaginiai.

Susirinkimas baigtas malda, 
kurią sukalbėjo kun. P. Vir
mauskis.

Julijona Jakavonytė,
N. J. V. Rėmėjų Rašt.

g ---

S.BarasevKhislrSūHB
MOTERIS PAGELBININK8 

Lietuvių Graborius Ir 
BalMmOotoJaa 

Turi Notaro Teis**

254 W. Broadway
SO. BOSTON, MASS. 

Tel. SOUth Boston 2980 
Sūnaus gyvenamoji vieta - 

838 Dorchester Avė. 
TeL COLumbia 2537

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS 4VC.
Pirmininkė — Eva Marksienė.

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

Vice-Pirmininkė B. Gailiūnienė.
8 Winfield St.. So. Boston. Mass. 

Prot. Rašt. B. Cūnienė.
29 Gould St.. W. Roxbury. Mass. 

Tel. Parkway- 1864-W 
Iždininkė — Ona Staniuliūtė.

177 VVest 7th St.. So. Boston. Mass. 
Tvarkdarė Ona Krasauskas.

11 Springer St.. So. Boston. Mass.

110 H St.. So. Boston. Mass.
So. Bostoną atvyko Leit. Dr. Kasos GI. — Elzbieta Aukštikalnytė, 
t rr -i • -ji U® H St.. So. Boston. Mass.Jonas Z&lklS SU žmona ir dukre- Draugija savo susirinkimus laiko kas 
le. Apsistojo pas savo tėvelius.
Leit. Dr. Zaikis leidžia kelių sa
vaičių atostogas, o po to, mano,

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

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolų raštininkę.

•V JONO EV. BL. PA4ALPINM 
DRAUGIJOS VALDYBA

Pirmininkai — Juozas Bvaftdjra.
601 8th SL, So. Boston, Maso 

Vlce-Pirmlnlnkaa — Pranai TuleUdi
702 E. 5th St., So. Boston, Mana. 

Prot. R*kt. — Jonai OUneckta.
5 Thomas Pk., So. Boston, Mass 

Fin. RaSt. Aleksandras IvaSka,
440 E. Sixth SL. So. Boston, Mass

Iždininkas—Stasys K. Griganavičiui.
699 E. Seventh St., So. Boston, Maa 

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

Draugija laiko susirinkimus kas tr» 
čią sekmadieni kiekvieno mėnMle 
2 vai. po pietų. Parapijos saMj 
492 E. 7th SL. So. Boston. Mass

CASPER
FUNERAL HOME
187 Dorchester Street 

B*uth B**tofl, Maaa.

Joseph W. Cusper 
(KA8FERA8) 

LaMatuviy Direktorių* Ir 
Bolsamiiatojao 

NOTARY PUBUC 
Patarnavimas Dianą ir Nakų 

K*ply«la tarmenime Dykai 
▼ai. 80 U Baataa 1487 

8OU BaataaiMO

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

664 East Broadvvay
SOUTH BOSTON, MASS.

O. A. Zaletskas, F. E. Zaletekaa 
Grabarial Ir Balsamuotojal

Patarnavimas dieną ir naktį 
Koplyėla lermenlmu dykai 

NOTARY PUBLIC 
Tai. ŠOU Baeton 0819 

8OU Boston 2808



l’t i.ktiidic'iiis. \ asai iu 15. 1946 D A R B I > I X K A S * 8
1 -B

k
K’

ki r ’
SĄ.

r f

lC 
M.kijos sąjūdį per J.O.C.

(Jennesse Ouvrier Catho- 
lique — katalikų Darbinin
kų Jaunimas). Su jų va
dais skaitosi net užsienis. 
Pavyzdžiui, aną dieną ma
čiau USA socialistų sa
vaitraštis “New Leader” į- 
sidėjęs vieno iš prancūzų 
katalikų darbininkijos va
du straipsnį. I

Trečia, prancūzų dvasiš- 
kija vra viena iš pačių mo
derniškiausių. Vokiečių o- 
kuDacijos metu jie buvo 
arti kovojančių dėl laisvės. 
Jie moka prasiskverbti į 
komunistu tvirtoves: rau- 

i.~ denuose Paryžiaus priešu kO- ... * , . , “miesciuose arkivyskupas 
pastatė jau daugiau 100 
bažnyčių, o anie raudonuo
sius tos juostos klebonus 
— knygos rašomos.

Ketvirta, pastaruosiuose 
rinkimuose balsavo ir mo-! LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBES PA- Į vienai tautai yra natūralu siek-

CVI7T RTAir* A/ICTT T CIT^AV'TTUC p laisvės. Nors, esą, galį atsi-!^^ iškilmingoji suma, ypatin- 
olxcL151I\'lv/ Zo IVltl 1 A itj ; rasti atskirų lietuvių tautos iš- §»ai intencijai už Lietuvą. Per

MINĖJIMAS sias vietinės draugijos in

L’ ’

r-” Y

* >

•Zį

* 4 ;• ■ X;..< ... .

(Pradžia 2-rame pusi.) 

sekė. De Gaulle rezignavo 
(atsisakė).

Antras dar svarbesnis jų 
siekimas: įvaryti kylį tarp 
socialistų ir krikščioniško
sios demokratijos, kuri 
Prancūzijoje pasireiškė M. 
R.P. (naujos krikščionių 
partijos sąjūdžiu). Pran
cūzų socialistai jau prieš 
ši karą. vadinamame. 
I iaudies Fronte dirbo su 
komunistais. Nelaimei, y-
ra ženklų, kad jie linksta ir) 
šiuo kart, nusigręždami 
nuo MRP. nuo kairiosios 
krikščioniškos demokrati
jos. susibičiuliauti i____
nupūstais. Tas duotų gali
mybės raudoniesiems pra
vesti visa eilę savo idėjų į 
nau jai planuojamą valsty
binio gyvenimo pertvarky
mą. į konstituciją. Komu
nistai Prancūzijoje šian- x .
dien tiek stiprūs, kad kelia 0 Josf, jĮbai, gyva
balsą, jog Prancūzijos pre- įoann9s.. dvasia,
zidertu būtų komunistas. E,1 ancuąjos Liurdas, Sv. 
Komunistai Prancūzijoje Teresele prancūzų Lisieux 
gali pasidaryti valstybės mieste’ ?’ei^ia i minias, 
partija. Kas tada sukliu- _.stai no^s.®azpy_

-

Karininkas Juozapavičius žūsta mirti .*s agonijoj nuo bolševikų kulkos, nepri
klausomos Lietuvos pirmuose laisvės die įų žingsniuose, Alytuje ant Nemuno tilto. s

1 Nepriklausomybės Minėjimas
Baltimorės Lietuvių Draugijų 

Bendroji Taryba, vadovaujant 
Antanui Miceikai ruošia iškil
mingą Lietuvos Nepriklausomy
bės minėjimą, kuris įvyks vasa
rio 16 ir 17 dienomis, šeštadie
nį, vasario šešioliktą, Taryba 
yra užprašiusi šv. misi s šv. Al
fonso bažnyčioje ašuntą valan
dą. Ypatingoji intencija bus už 
Lietuvą ir ypač už kenčiančius 

• lietuvius Lietuvoje ir užsienyje. 
Tos dienos vakare įvyks tradici- 
jinė vakarienė, Lietuvių salėje, 
851 Hollins St. Taryba yra pa
kvietusi visą eilę žymiųjų sve
čių, kurie pasižadėjo dalyvauti 
šiame svarbiame lietuvių įvyky
je-

Sekmadienį, vasario 17-tą, į-

kalinga kitų misijonierių pagal
ba.

Pamokslininkas Tėvas McFa- 
dden buvo Japonų suimtas ir 
per virš du metu turėjo kęsti 
Japonų žiaurumus įvairiuose 
kalėjimuose.

Parapija ir lankantieji Nove- 
ną tikintieji labai gausiai parė
mė šią Misijonierių Draugiją, y- 
pač kai teko išgirsti kokiose są
lygose veikia misijonieriai. Gra
žus ir sektinas pavyzdys.

Laidojimai
Pereitą savaitę staiga mirė 

Kostantas Žibutis. Palaidotas 
pereitą šeštadienį su trejomis 
šv. mišiomis. Velionis paliko 
liūdesyje žmoną ir šeimą.

| visa tauta niekados neišsižadės 
VASARIO 10 d., ŠV. JUOZ įdarydamas sukakties minė ji- prigimtos teisės prie laisvės. 
APO PARAPIJOS SALĖJ.1 mą. i......................

I _________ į šio miesto lietuviai Lietuvos nas, gyvendami laisvės* krašte
sukaktį ir

Ryte bažny- tuvos

dytų "visos Europos su ko-čia nesifciša į pritiltą, bet ________ j _ ____ ______
munistinimą, jei raudonoji PartlJa,; kuri savo pnnci-;_ PamaWos už Lietuvą, — šve Nepriklausomybės 
ašis prasitęstų nuo Mas- ntoJ° Vardo Draugijos Vyrai šventė visą dieną.

i Ypač Amerikos lietuvių milijo- bažnyčion.

eorpore’ susirinks prie mokyk
los ir iškilmingai bus įlydėtos

Tos dienos popiet, 
masinisLietuvių salėje įvyks

Mirė Antanas Laukevičius
Palaidotas pereitą antradienį 

su trejomis šv. mišiomis. Velio
nis buvo jaunas vyras, 42 metų 
amžiaus. Paliko nuliūdime tė
vus. brolius ir seserį.

ir tiek daug prisidėję prie Lie- susirinkimas, kuriame bus svar- 
___ ~ ______ _ ______ , ' s nepriklausomybės atsta- bieJi kalbėtojai ir išneštos svar- 

kvos iki Paryžiaus: Euro- mokslo, laimėjo ein.fprie Komunijos. — Režoliu čioje iškilmingos pamaldos, ai- tymo po pirmajam pasauliniam blos rezoliucijos.
, nirlTi Silici Q nolcii cLrair>iii* ___ « tnyi krictipa tada atsidurtų tarp 

kryžminės raudonosios ug
nies.

NAUJAS SAJCDIS, 
N AUJOS VILTYS

Akvvaizdoje tų pavojų f 
daugelio akvs krypsta į 
naują krikščioniškosios 
demokratijos sąjūdi. Pran- 
c ūži jo ie. kurs paskutiniuo- ~ 
se rinkimuose iškilo su di-| 
dėlių laimėjimu, tai MRP. 
naujoji oartija. Ji neatsi
rado taip sau iš nieko. Tei
singai prancūzų politikas 
Perriot. savo knygoje — 
‘•'ir* Sources de la Liber- 
t " (Prie laisvės šaltinių),) 
rašo:

didžiausią balsų skaičių: 
412 milijono ir pravedė 145 
atstovus. Apie tiek pat tu
ri atstovų ir komunistai, 
bet jų partijos sąrašas su
rinko tik 2’ milijono bal
suotojų. kiti jų kandidatai 
įėjo kaip partizanų, kovo
tojų prieš nacius nariai. 
Komunistai žino apie MRP 
— krikščioniškos demo
kratijos — jėgą, bijo jos 
labiau, kaip socialistų ir 
dėl to su šiais artėdami 
nori MRP nustumti į ant
ras vietas. i

cijos reikalaujant At 1 a n t i k o toriai išpuošti gyvomis gėlėmis, 
čarterio pritaikymo Lietuvai.—{šventovė per abejas mišias pil- 
Kalbėtojai nupiešia rudojo ir nutėlė dalyvių, minios eina prie 
raudonojo teroro siautimą Tėvy šv. Komunijos, vyrai Šv. Vardo 
nėję ir nustato Amerikos lietu- Draugijos prie Komunijos eina 
viy kultūrinio darbo gaires. — išsirikiavę visi kartu. Tai dienai 
Lietuvių Dainos, jaunimo dėklą- užprašytas iš Marianapolio Ko- 
macijos ir vienos šeimos orkest legijos pamokslininkas, kun. Jo- 
ra žavina iškilmių dalyvius. — !nas J. Jakaitis tvirtais žodžiais 

_______ į pabrėžia, kad Lietuvos likimas
LOWELL. MASS. — “Mes,‘yra Dievo rankose, ir kad lietu- 

mažesnių kolonijų lietuviai tu-'vių tautai išsigelbėjimo kelias 
rime taikintis prie didesnių 
miestų; dėl to Loveli lietuviai 
švenčia Lietuvos Nepriklauso
mybės paskelbimo 28 metų su- 

BRITU LIŪTAS IR USA kaktį kone visą savaitę anks
čiau. nes kitą sekmadienį nebū- 

lietuvių, ypač 
o > Prancūziją kalbėtojų, iš kitų miestų”, taip

— Niekada nebus lemia- nuo raudonosios suirutės, pasakė Loveli lietuvių vadas 
mos permainos įvykiuose. Visų pirma, britus skiria kun. Pranas V. Strakauskas. a- 
jei nirma nebus gilios per- nuo Prancūzijos tik nepla- ----------------------------------------
m?.

Ta
ruo seniau.

keletas
1.....n stinrus
p-'^-’ikvbe.
v°rtitų i
< davė 
kūriniu. 
Jacoues 
Botu eet ir daug kitų. Prieš prieš didįjį Europos galiu- Prancūzijos likimą sekda- 
akjs 1 
seniai išleistą veikalą ‘Poe
tas Catholiųues de la Fran
ce Conterųporaine’ (Da
bartinės Prancūzijos kata
likai poetai), kur randame 
vardus Verlaine, ClaudelJ

Jammes, Gheon, 
Maritain, Marle į

Ji garsieji veikalai

AKAS BUDI
Yra ir užsienio veiksnių, tų vilties turėti 

kurie saugo

I

karui, jokiu būdu nenurims, ko
liai raudonasis rusų teroras ne
pasitrauks iš Lietuvos žemių.

Neapsakomai didelės svarbos 
esąs reikalas, kad šios šalies lie
tuviai savųjų tarpe palaikytų 
tautinį susipratimą, kad kurtų 
lietuviškas šeimas, kad laikytų
si lietuviškųjų parapijų, lietu
viškų draugijų, lietuvių mokyk
lų, lietuvių laikraščių, kad ug
dytų lietuvių tautinę kultūrą. 

— gyvai laikytis tikėjimo, Visų mūsų pareiga, esanti, būti 
.............. -— r”- {gerai šios šalies piliečiais, ta- 

jčiau labai prastas būtų toks pi- 
! lietis, kuris neturėtų tautinio ir 
; religinio idealo.

Meniškąją iškilmių dalį atliko 
muzikės Veronikos Dzeduliony
tės vedamas lietuvių bažnytinis 
choras. Bažnyčioje sugiedojo 
specijaliai tai dienai priruoštas

Kiekvienas lietuvis turi jausti 
pareigą dalyvauti šiuose paren
gimuose, iškilmingai paminėti 
šią svarbią Lietuvos šventę. 
Svarbu lietuviams iš visų kam
pų ir su vieningu balsu reikalau
ti. kad Lietuvos žemės užgrobė
jai ją apleistų. Lietuva ir lietu
viai tik nori Nepriklausocybės ir 
laisvę gyventi tokia tvarka, ko
kia pats Dievas yra tautoms 
žmonėms paskyręs gyventi.

ir

inos idėjose. tus sąsiauris. Tiesa, britai apleisti Prancūziją, štai’
eili permaina brendo veikia, kaip jų interesai dėl ko Anglija ir Amerika' 

Prancūzijoje,: 
dešimtmečių, 
nasinešimas į 
Visa eilė kon-i

Katalikų Bažny- 
nasaulinio garso 

Prisiminkime tik
Maritain, Paul

diktuoja: viename krašte tempia ne tik Kiniją, bet ir 
jie remia karalių (Graiki- Prancūziją į “penkių di- 
ia), kitame komunistą džiųjų” pasitarimus. Ir 
(Jugoslaviją), bet Prancū- Prancūzija buvo Potsdamo 
zijoj tai britams nėra to- konferencijoje, jos minis- 
kio intereso, kad ji pasida- teris yra ir Užsienio Rei- 
rytų raudona. Britų politi- kalų Ministerių konferen- 
ka visada buvo ir bus: — cijose. Demokratijos budi

turiu Kanadoj neper-{ną dėtis su silpnesniai- mos. žodžiai, kuriuos De 
siais. Šiandiena Rusija au- Gaulle 1940 m. pasakė na
ga į pavojingus Europos cizmo pavojuje, tebegalio- 

i galiūnus ir britams yra la- ja ir raudonosios diktatū
rai svarbu prancūzuose tu- ros pavojuje: 
rėti savo sąjungininkus. Į — Mes žinome, kad geros!

Amerikai irgi ne vis tiek, valios žmonės didžiosiose 
kas valdys antrąjį Atlanto demokratijose yra su mu- 
krantą. Kol jis yra Britų ir1 
Prancūzijos demokratijų 
globoje, USA jaučiasi sau
giai. Štai dėl ko dar vis

Peguv,
Raisša
Nnei.
savo padarė.

Antra, prancūzų katali

I esąs 
būti ištikimais Dangiškajam Tė
vui. ir kur tik pasaulyje esą lie
tuvių. privalą pagilintu ištver
mingu pamaldumu šauktis Vi
sagalio Dievo pasigailėjimo mū
sų tautai ir tėvynei.

Prie išstatyto Švč. Sakramen-į 
j to visa bažnyčia, kunigui vado-: 
.vaujant. vieningai sugiedojo su-į 
plikacijas už Tėvynę ir sukalbę-, mišių giesmes ir suplikacijas, gi 
jo maldas taikos išprašymui.

Patrijotinis parengimas įvyko konee!^:nę programą, 
lietuvių parapijinėje salėje. Va-j Didysis choras sudainavo 
karo vedėjui kun. P .V. Stra- į ^as ne Krolis , Piauti Links- 
kauskui įnešus, vienbalsiai pri-,ma ’ ’r Sasnausko neužmirštą- 
imta rezoliucija, pasiuntimui A-'m4j^ Kur bėga Šešupė . Didįjį 
merikos prezidentui ir valstybės cbor4 sudarė, sopranai: Elena 

Saulėnaitė. Rutvila Jonytė, Juzė 
Kavaliauskaitė. Ona Kasinskai- 
tė, Elena Bomilaitė, Pranė Jure
vičiūtė; altai: Elena Vilkišiūtė, 
Antonia Sabaliauskaitė, Ona

šv. Vardo šventė
Pereitą sekmadienį šv. Vardo 

Draugija atliko savo mėnesinę 
prievolę, eidami bendrai prie šv. 
Komunijos. Mišios buvo atlaiky
tos tos draugijos intencijai. Na
rių tarpe matėsi grįžęs 
Jurgis Markelionis.

Misijų Kolekta
Pereitą sekmadienį per mišias, 

vakarėlyje choro nariai išpildė pirmadienį ir antradienį per vi-

i

karys.

mis ir tas sustiprins mūsų 
pasiryžimą išgelbėti Pran
cūziją iš žiaurios, piktos 
tiranijos”.

Dr. J. Prunskiskai išplėtė puikų darbinin- USA daliniai nesiskubinai

Keturių - motorų orlaivis pasiekė naujo rekordo. Jis atskrido iš Bur
bant, Calif.. į New Yorką per 7 vai. ir 27 minutes, ir 48 sekundes. Jis su
trumpino kc'lonę 4 valandom, 27 minutėm ir 12 sekundų, anksčiau nusta
tyto rekordini- - laiko. Juomi vyko 45 pasažieriai ir 7 įgulos nariai.

sekretoriui, reikalaujant Lietu
vos Respublikos atstatymo, pri
taikant Atlanto čarterio dės
nius. Taip gi nutarta toji rezo
liucija pasiųsti į vietos laikraš
čius.
weil Sun, vas. 11 d.).

“Darbininko” redaktorius An-’ 
tanas Kneižys išsamioje kalboje’ 

{apibudino rudąjį nacių ir raudo
nąjį komunistų terorą tėvynėje, 
i paremdamas teikimus Lietuvos 
įkaro pabėgėlių laiškais ir iš
traukomis anglų ir pačių komu
nistų laikraščių prisipažinimais.

Antrasis kalbėtojas, kun. J. J. 
Jakaitis, gyvai nupiešė Lietuvos 
politinę būklę, primindamas, 
kad Lietuva nėra žuvus ir nega
li žūti, koliai yra šimtai tūks
tančių užgrūdintų lietuvių ap- 
šviestūnų įvairiose valstybėse 
Europoje..., koliai gyvuoja mili
jonas lietuvių Šiaurės ir Pietų 
Amerikoje..., koliai Lietuvos ne
priklausomybės teisę pripažįsta 

į Popiežius ir tokios įtekmingos 
! valstybės kaip Jungtinės Ame
rikos Valstybės, Anglija, kone 

’ visos mažosios valstybės ir vi- 
’ sos Pietų Amerikos Respubli
kos...

Lietuvos nepriklausomybę te
galį palaidoti patys lietuviai, 
bet to niekados neįvyksią, ka- 

Įdangi neįmanoma, kad pati tau- 
įta laidotų savo laisvę, nes kiek- Paulina Jonkevičiūtė,

sas Stebuklingojo Medalikėlio 
Novenos pamaldas buvo daro
ma ypatinga rinkliava šv. Ko- 
lumbano Misijonierių naudai. 
Pažymėtina, kad šie misijonie
riai veikia tolimuose Rytų kraš
tuose. Pamokslus sakė misijo- 
nierius, kun. McFadden, kuris 
prieš karą turėjo savo parapiją 
Filipinuose. Sako savo parapi
joj turėjo virš vienuolika tūks
tančių katalikų. Visuose Filipi
nuose yra aštuoniolika milijonų 
Filipinų, iš jų penkiolika milijo
nų katalikų. Kadangi beveik vi
sai nėra vietinių kunigų, tai rei-

Stojo Moterystėn
Lt. Bernardas Šlekys stojo 

moterystės luoman su Mary 
Loeffler Šv. Teresės bažnyčioje. 
Paminėtina, kad jaunasis yra 
giminė Sakevičių šeimos, kuri 
yra viena pirmiausių šios lietu
vių parapijos steigėjų.

Pažymėtina, kad šis grįžęs ka
reivis užprašė iškilmingas eg
zekvijas, prisimenant savo vi
sus žuvusius draugus ir priete- 
lius. Tai labai graži jaunuolio 
užuojauta savo draugams, dcurie 
paguldė gyvybes kovos lauke.

Choras ir Ministrantai
Kiekvienas, kuris atsilanko 

šv. Alfonso bažnyčion, pastebi 
parapijos choro gražų giedoji
mą ir seselių išlaisvintuosius 
prie altoriaus ministrantus. Ne
vienas net parapijos kunigams 
pareiškia savo pasitenkinimą. 
Už tai garbė ir padėka priklau
so choro vadei ir seselėms. Visi 
atjaučia pareigų svarbumą ir 
žino, kad tai visa prisideda prie 
tikinčiųjų širdžių pakėlimo prie 
Dievo ir nekartą paklydęs ir ne- 
katalikas taip paveiktas, kad 
jiems Dievas artimesnis.

Koresp.

(Tilpo dienraštyje The Lo- j Kučinskaitė. Monika Blažonytė; 
tenorai: Jonas Kasinskas ir Al
binas Verseckas; bosai: Alber
tas Dirsa ir Jonas Narinkevi- 
čius.

Vietos soprano solistė Elena 
Saulėnaitė sudainavo liaudies 
dainelę “Lietuva Brangi“. Jos 

i tyrą balsą, lengvą ėmimą aukš
tesnių gaidų įvertino publika.

• Solistė Rutvila Jonytė sudai
navo “Plaukia Nemunėlis“.

Neseniai iš kariuomenės grį
žęs tenoras solistas Jonas Ka
sinskas sudainavo “Rašysiu 
Laiškelį”. Jo švelnaus tenoro 
buvo pasiilgę loweliečiai.

Duetą “Oi. Berneli Vienturį”, širdžių tonu atliko ilgą deklama- 
sudainavo soprano Elena Saulė- ciją, vardu “Malda”, 
naitė ir tenoras Jonas Kasins
kas.

Visiems dainoriams akompa
navo muzikė Veronika Dzedu- 
lionytė.

Mažasis Choras, irgi muzikės 
V. Dzedulionytės vedamas, su
dainavo “Kur bėga Šešupė” ir 
“Lietuva Brangi". Mažąjį chorą 
sudarė sekančios lietuvaitė: — 

’ Pranė Slivauskaitė, Aleksandra 
Kazlauskaitė. Ona Saulėnaitė, 

Paulina

Zapnickaitė, Marytė Paulaus
kaitė, Ona Raudeliūnaitė, Mary
tė Bomilaitė, Eleonora Saulė- 
naitė, Elena Andriuškiūtė, Ma
rytė Jusevičiūtė, Elena Tama
šauskaitė. Jonė Malinauskaitė.

Patrijotines deklamacijas atli
ko mergaitės: Onutė Saulėnaitė, 
Aleksandra Kazlauskaitė, Mary
tė Paulauskaitė, Paulina Zapnic- 
kaitė. Pranutė Slivauskaitė nuo-

Vakarėlio staigmeną sudarė 
vienos šeimos — Valentinų - or
kestrą: pirmąja smuiką grojo 
neseniai iš kariuomenės grįžęs 
sūnus Ipolitas, armonika grojo 
sūnus Edvardas, klarnetu — 
Altertukas, pianu— mažoji Ma
ryte, gi pats tėvas didžiuoju bo
su antrino. Be to, Ipolitas ir 
Edvardas koncertinėm armoni
kom sugrojo duetą. — Užbai
giant, visa publika vieningai su
dainavo Lietuvos himną. K.J.J.

ARSORREO — Listoning ir»- 
tently to testimonv of wit- 
nesses before Pearl Harbor 
Investigating Committ^e m 
Washington is Capt. A. D. 
Kramer, who had previouslv 
tcst.ified. Named as having 
seen key “winds message," 
Navy intelligence officer may 

be called back to stand.




