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DARBININKAS
The Story ofUthuania 

Harvardo Knygyne

R £

Katalikas, kurs neremia 
katalikiškos spaudos, ne
turi teisės vadintis geru 
Bažnyčios vaiku.

Vyskupas Ketteleris.

EXCE 
Y SO

Nesenai iš spaudos išė
jusi kun. T. Chase parašy
ta knyga “The Story of 
Lithuania” randasi ir Har
vardo Universiteto knygy
ne. Ji ten padėta ant “open 
shelf” tarp nedidelio skai
čiaus vėliausiai išleistų 
knygų. Iš antspaudų ma
tosi, kad ji skaitoma. Į 
trumpą laiką jau penki 
skaitytojai buvo ją išsiė
mę septyniomis dienomis.

Tą knygą galima gauti 
“Darbininko” knygyne. 
Kiekvienas lietuvis, kurio 
šeimoje yra angliškai skai
tančiųjų turėtų ją įsigyti. 
Juk mūsų jaunimas turėtų 
nemažiau žinoti apie mūsų 
tautą ir jos praeitį nei ki-) 
tataučiai. A.

į I 
i

I

Lietuvių Tremtinių Gyveni 
mas Vokietijoje
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PROF. ERNESTO GAL
VANAUSKO SUKAKTIS
Šiais metais suėjo 45 me

tai, kai prof. inž. Ernestas 
Galvanauskas pr a d ė j o 
dirbti visuomeninį darbą. 
E. Galvanausko visuome
ninė veikla plati ir įvairi. 
Dar prieš pirmąjį pasauli
nį karą jis aktingai daly
vavo lietuvių veikloj, nu
kreiptoje prieš caro rėži
mą. Buvo gaudomas, turė
jo slapstytis ir gyventi už
sienyje.

Nepriklausomoj Lietu- ur------------ ---------
voje prof. inž. E. Galva- Green pasiūlė CIO virsi- ninkus į saugumo stovy k- 3 — 
nauskas kelis kartus buvo ninkams įsijungti ir ben- las. .rhall
ministerių pirmininku, fi- drai kovoti prieš planuo- Britai, gavę tokį griežtą ™us.

darbini n k a s 
I.ithnanian S^mi-VVe-kly 
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Klaikios Kalėdos Lietuvoje
Lietuvio odisėja iš belaisves Italijoj į 

Lietuvę ir nuo enkavedisto šautuvo 
vamzdžio - atgal.

Į mūsų 
laiškas iš 
me pernai 
grįžusio iš Lietuvos paša- na kitų doku mentus, 
kojimu, aprašomas gyve- Traukiniai 
nimas

i valdo moję, 
Lietuvoje.

Pasakojimų autorius bu
vęs karys, pernai iš Bolo
nijos lagerio, Italijoj, ame
rikiečiams siūlant ir ragi
nant, gi ižo į Lietuvą, Ro
kiškio aoskr. Lietuvoje 
pirmiausia jis pateko į 
centrinį NKVD lagerį 
Kaune. Iš čia jis buvo nu
gabentas į gimtinę tardy
mui. Čia jam padėjo ta ap-

SIŪLO SUDARYTI DARBININ- MARSHAI.L PAŽADĖJO PAG AL
KŲ VIENINGĄ FRONTĄ

mės ir vykti į DidžiąjąWashington, D. C. — A-
merikos Darbo Federaci- Britaniją ir taipgi iškraus- 
jos prezidentas William tyti visus

BĄ EUROPOS IŠVIETINTIEMS 
! ŽMONĖMS

rankas pateko gas pareigas. Žydų Lietu- 
Italijos, kuria-(voje daug matęs. Jie daž- 
rugpiūčio mėn. niausią ginkluoti ir tikri-

vaikšto, bet 
dabartinėje rusų pustuščiai, nes gyventojai 

Tarybinėje dėl nuolatinio dokumentų 
tikrinimo ir areštų, bijo 
jais važiuoti. Iš apskrities 
į apskritį galima nuvykti 
tik su atitinkamų įstaigų 
leidimu, kuris tik bolševi
kams ištikimiems ir tik 
svarbiems reikalams duo
damas.
BAŽNYČIA PAVERSTA 

ARKLIDE
Rusų kariuomenės Lie-

linkybė, kad prie vokiečių tuv°je es« ^aug Daug jos 
■buvo sėdėjęs kalėjime, ™a£a 
tad su geru dokumentu 
paleido.

Savo tėviškės ūkyje sa- lenktis 
vų nieko nerado. Iš viso mus... 
vyrų beveik nematyt,

—
Atlantic City, N. J., vas. voslavų viršininką iš New 

• Gen. George C. Mar- Yorko.
chall, valstybės sekreto-1 Rusijos bolševikų spau- 

_ ___ ____ __ ’ , kalbėdamas Žydų da už tai smarkiai puola
nansų ir užsienin reikalų jamus anti - darbininkiš- valdžios įsakymą išsikrau- Darbininkų Komiteto susi- gen. MacArthur. Bet gen. 
ministerių — 1924-1927 m. kus įstatymus. styti, atsisako grjžti į Di- rinkime, pareiškė, kad MacArthur žino, kad Ru-

valdžios virši-

E. Galvanauskas buvo Lie-1 CIO prezidentas Murray džiąją Britaniją dėl trū- Jung. Valstybių yra tiks- sijos pravoslavų dvasinin- 
tuvos pasiuntinys Londo-nelabai nori priimti Green kūmo gyvenimui namų. 4as bendrai su kitomis tau- kai yra_ pilnoje valdžios
ne. Vėliau E. Galvanaus- pasiūlymo, tačiau ir jis 
kas Klaipėdos uosto valdy- mano, abi didžiosios dar- 
bos pirmininkas. Nuo 1934 bininkų organizacijos tu- 
m. prof. E. Galnauskas bu- retų kovoti prieš darbinin- 
vo Prekybos Instituto kų teisių susiaurinimą. 
Klaipėdoje rektorium, ku
rio jis yra sumanytojas ir 
įsteigėjas.

Antrasis pasaulinis ka-1 
ras, ryšium su Lietuvos o-į 
kupavimu, privertė prof. 
inž. E. Galvanauską palik- 
1______ , - ________
nio gyvenimą, kurį jis pra- išvykti iš šventosios Že- kuoja savo gyvybę, 
dėjo jaunystėje.

Prof. inž. E. Galvanaus
kas yra gimęs 1882 m. Pa
nevėžio apskrityje. Dabar 
jis visa širdimi yra .įsijun
gęs į Lietuvos nepriklau
somybės atkuriamąjį dar
bą.

NAUJOS LIETUVIŲ 
KNYGOS

Gruodžio mėn. vakarinė- ,
je Vokietijoje pasirodė ke- krikščionių demokratų, so-; 
lios vertingos lietuviškos cialistų, komunistų ir ne- 
knygos: Dr. Antano Ma- priklausomų. Naujo kabi- 
ceinos vertinga studija ne^° pirmas susirinkimas 
“Didysis Inkvizitorius”, įvyks antradienį, vasario 
kurioje nagrinėjamas to v v .
paties vardo žinomojo ru- kos paruostas Rašytojų 
sų rašytojo Dostojevskio Kalenodrius , kuriame a- 

Didįjį Inkvizito- titinkama tvarka surašyti 
išleido pedagogikas ir trumpai apibudinti visi kabinėta ir pa-Tremtiniu Mn. gyvieji ir mirusieji Lietu- mimsienų Kaoineią ir pa zunuuab Tremtinių Mo- .i nededant sukti dešinėn. Krikščionyskykla” kaip priedą. Tuo vos rašytojai pradedant nauiame kabi-pačiu metu iėėjo iš spau- “Z&S iš- “TtokT pat viS-

dos prof. Vaclovo B.rz.3- rad.mu s spaudo jau >s nybę. .fe P

Nesutinka Apleisti 
Palestinos

tomis teikti greitą pagalbą kontrolėje.
Kalbama, kad Britanijos įšvietintiems žmonėms Eu- 

valdzia, išleidus tokį griez- rOpOje 
tą įsakymą savo žmo-> ,
nems, planuoja paskelbti ... , & /. 5 • « i 4.- • tikslas yra kooperuoti sukaro stovj Palestinoje. 'kitomis

! Palestinos valdžia sako, žmonės, 
kad įsakymas Daliečiž 
2000 moterų ir vaikų, ku 
rie turi 
antradienio,

valdžiomis, kad 
kurie dėl nacių 

paliečia persekiojimo arba dėl bai- 
l- mės netekti gyvybių arba 

išsikraustyti iki laisvės dėl rasės, religijos 
vasario 3 d. ar politinių įsitikinimų tu- 

namus, kad

Rusai Smerkia Atkinson 
Knygą

Ji dar labiau nuplyšusi ne
gu 1941 m., o kai valgo sa- 

(Vo konservus, tai reikia 
iš tolo nosį užė- 

Gražioji Rokiškio 
jie bažnyčia paversta arklidė- 

išvežti arba partizanauja, mis, o šventoriuje įsikūrę 
« - « kareiviai, kurie rytais su

kilę eina į kaimus plėši- 
kautis maisto. Iš gyvento
jų rusų kareiviai plėšia 
viską kas jiems patinka ir 
dėlto žmonės neturi kam 
pasiskųsti. Tokia jau vi- 

įSur esanti tvarka, kad ką 
turi, niekas ne tavo, nes 
nesi užtikrintas, jog nebus 

iššluotas* J Uetuvių 7fet£‘™k“ 
apgyvendinta atvežtais iš 
Rusijos gilumos, duodant 
jiems lietuviškas pavar-. 
dės.

Vietiniai rusai Lietuvo- i 
je dabar dideli ponai, eina į

I
Pernai į Rusiją išvežė 
merginas 17-22 metų am
žiaus. Seniau dar veždavo 
gyventojus parinkdami, gi 
dabar tremiami visi iš ei
lės, kas pakliūva.

ROKIŠKIO APSKRITIS 
IŠŠLUOTAS

Jo pasakojimu, Rokiš
kio apskritis kaip šluota

skaičiuojamas tik dieno
mis ir valandomis. Nieko 
toliau negalima numatyti, 
niekas neužtikrintas, iš
skiriant komunistus ir 
jiems parsidavusius, savo

Tęsinys 2-rame pusi.
Maskva, vas. 3 — Rusai j . . ..............._

griežtai smerkia ponios viršaičių ir kitas atsakin-
Atkinson knygą “My Life 
Behind the Iron Curtain” 
(Mano Gyvenimas Už Ge-s 
ležinės Uždangos).

7.1 Tūlas B. L. Rubin savo’ 
recenzijoje sako, kad tai 
esą “prieš - Sovietus šmei-į 
žtas, pasakos“ ir tt.

Tai nėra nieko stebėtino,' . .
kad tūlas Rubin smerkia menė pradėjo smarkią ko- tikybos dėstymas nesiprie- 
knygą, kurioje pasakyta vą prieš komunistus Shan- šina nei valstybės, federa- 
kas dedasi Rusijoje už ge- tung srityje. Jau atsiėmė lei konstitucijai.

Washington, D. C.—New ležinės uždangos. Mrs. At- Tancheng, kuris randasi' Ateiste McCollum turi 
Premie- 4. Naujo ministerių kabi- Y°rk, New Haven ir Hart- kinson vyras yra buvęs 28 mylios nuo komunistų tik vieną vaikutį mokyk-

v •

Jeruzalė, Palestina
Britanijos valdžia įsakė Jeigu kurios šeimos neišsi- rėjo apleisti

ti Lietuva ir tęsti ^tremti- britų moterims ir vaikams kraustys, tai jie patys rizi- jie būtų apsaugoti ir apgy-
................ v - vendinti.

Kiniečiai Pradėjo Smarkią Kovą 
Prieš Raudonuosius

I

Gasperi Sudarė Koalicinį 
Italijos Kabinetą

I

I

veikalas. “ 
rių” i 
žurnalas

Geležinkelio Kompanija 
Reikalauja Pakelti 

Mokesnius

Nanking, Kinija, vas. 3 smas atmetė jos bylą, pri- 
— Kinijos valdžios kariuo- pažindamas, kad laisvas

■ Roma,
ras Alcide de Gasperi pra- neto sąstatas bus pristaty- ford geležinkelio kompani- New York Times laikraš- ketvirtosios armijos cen- loję, kuris nėra verčiamas 
neša, kad jis sudarė koali- tas parlamentui ketvirta-(ja reikalauja^ kad Inter- čio korespondentas Mas- tro Lmyj. —

leistų pakelti keleiviams jis,
tikietų kainas.

t
1 , „ . 
cinį ministerių kabinetą iš dienį.

I
Naujame Italijos minis

terių kabinete yra septyni 
krikščionys demokratai, 
trys komunistai, trys so
cialistai, ir du nepriklauso
mi.

Premierui Alcide de Gas- 
peri, krikščionių demokra
tų vadui, pavyko sudaryti

ėjo P. Tulpės novelių rinki
nys “Kalnų Dvasia’’, ir 
jauno rašytojo M. Bavars-

mokytis tikybos, ir jis ne-
I Raudonieji, užėmę Tsao- 3imokina- tik Jis vic’ O3.S.
ir Ihsien į pietus, keturios
dienos atgal užėmė Tan- į nUSIJOS MHfmiCįd
cheng. Valdžios kariuome- 

, nė, atsiėmus Tancheng, Į
stumia raudonuosius to
liau. Raudonieji priversti 
trauktis atgal.

Į statė Commerce komisija kvoje. Suprantama, kad p ................ - —
- ’ būdamas Maskvoje, chwang, kasyklų miestelį, 
negalėjo parašyti tai ką 
jis matė ir žinojo.

MacArthur Neįsileido Rusi
jos Agento j Japoniją Žydai Atsisako Gelbėti 

Britanijai Palestinoje

Amerikoje

Šiomis dienomis gen 
MacArthur atmetė Rusi
jos pravoslavų patriarcho 3 
prašymą, kad jam leistų tinoje atsisakė kooperuoti i 
aplankyti pravoslavų cer- su valdžia susekimui tero- 
kvių viršininkus Japoni- ristų, jeigu tai reikštų, kad 
joj. Tačiau gen. MacAr- visi gyventojai būtų išda- 
hur pakvietė Rusijos pra- vėjais.

I

Jeruzalė, Palestina, vas. 
— Žydų agentūra Pales-1

Ateiste Šauksis Aukščiau
siojo Teisino Pagalbos

VVashington, D. C. — J. 
V. Atstovų Buto narys 
Mundt informavo Knogre- 
są, kad dabartiniu metu 
3,696 Rusijos agentai ren
ka žinias apie svarbesnius 
įvykius Jung. Valstybių 
svarbesniuose centruose.

name kabinete.
Suprantama, socialistai 

ko novelių rinkinys. Kiek ir komunistai eis išvien, 
anksčiau lietuviai tremti- bet jie nesudaro daugu- 
'niai susilaukė jauno ir ga- mos, nes turi tik po tris 
įbaus poeto Alfonso Nyko- ministerius. Krikščionys 
Niliūno eilėraščių rinkinio demokratai turi 7 minis- 
“Praradimo Simfonijos” ir terius. Nepriklausomi mi- 
Stepo Zobarsko novelių nisteriai, kurie yra deši- 

i rinkinio “Savame Krašte.” nieji, sudarys visuomet 
St. Devenis. persvarą.

Champaign, III. — Vash- __________
ti McCollum, kaip ji pati CmUIL? KckMlliti I ŽHmbh

HOOVER IŠVYKO EUROPON ...............
------------------------ čiausiajame teisme, parei-

New York — Buvęs Pre- ir austrų žmonių padėtį škė, kad ji kreipsis į Jung.' 
zidentas Herbert Hoover vakarinėse zonose. Valstybių aukščiausiąjį nijos valdžia laikinai su-
vasario 2 d. išvyko lėktuvu Kartu su Hoover išvyko teismą, kad jis pakeistų laikė keleivinių lėktuvų le- 
Europon atlikti pokarinę Hugh Gibson, buvęs amba- Illinois teismo sprendimą, klojimą dėl perdidelio 
maisto misiją. Kaip žino- sadorius Belgijai, ir Dr. D. būtent, kad uždraųptu ti- skaičiaus nelaimių. Veda
ma, jis buvo paskirtas A. Fitzgerald, Internatio- kybos dėstymą 
Prezidento Trumano, kad nal Emergency Food mokyklose, 
jis vyktų ištirti vokiečių Council sekretorius. ‘ Illinois aukščiausias tei- nelaimės.

K ursavima Kinijoj

Shanghai, Kinija — Ki-

viešose mas tyrinėjimas. Bėgyj 
i penkių savaičių įvyko 6



■VAIRIOS ŽINIOS
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(Mūsų korespondento Vokietijoje pranešimas)

Lietuvių Tremtinių Gyvenimo 
Margumynai

MAISTO SUMAŽINIMAS
Lietuviai trem t i n i a i, 

kaip ir kiti bolševikų val
domos Europos dalies be
namiai, patiria daugiau ir 
daugiau sunkumų. Karą 
sukėlęs, išžudęs milijonus 
nekaltų žmonių ir paga
liau karą pralaimėjęs, nu
galėtas vokietis sparčiais 
žingsniais atbunda. Vėl 
grįžta jo niekada nepaso
tinamas išdidumas. Šian
dien vokietis jau nepalygi
namai laimingesnis, turi 
daugiau teisių prieš tą 
vargšą ir visko netekusį 
DP, kurį kadaise Hitlerio 
žandarai atvežė vergo dar
bams. ar kuris dėl Vokie
tijos pradėto karo turėjo 
palikti savo tėvynę ir be 
noro, bet gelbėdamas gy
vybę, ieškoti pastogės ir 
duonos kąsnio Vokietijoje. 
O tas kasdieninės duonelės 
kąsnelis nelaimingajam 
tremtiniui vis mažėja ir 
mažėja. Lapkričio mėn. 
antrojoj pusėj ir gruodžio 
pradžioje amerikiečių ir 
anglų zonose DP maitini
mas pertvarkytas. Maisto 
davinys sumažintas. Vie
toj iki tol duoto ameriko
niško kondensuoto maisto, 
dabar duodamas vokiškas 
maistas. Tuo tarpu ameri
koniškas maistas pradeda 
rodytis vokiečių krautuvė
se. Nors vokiečiams už 
imamą maistą sumokama, 
vokiečiai nepraleidžia dė
kingos progos pakalbėti, 
kad tremtiniai jiems yra 
sunki našta. Amerikiečių 
zonoje dar ir dabar lieka 
pakenčiamas, anglų zono
je mažas, o prancūzų zono
je jo niekada nepakako. 
Anglų zonoje vidutiniškai 
dirbantysis dabar gauna

rams ir po 40 št. dirban
čioms moterims per mėne
sį. Už rūkalus reikia mo
kėti. Taip pat tremtiniai 
turi mokėti už muilą ir 
skalbimo miltelius, o kai 
kur kalbama, kad tremti
niai turės mokėti ir už 
są gaunamą maistą.

SCREENINGAI
Screeningai vyksta viso

se trijose zonose. Smar
kiausiai jie vedami ameri
kiečių zonoje. Išmetama a- 
pie 10' <. Niekam nepaaiš
kinama, kodėl yra išmeta
mas. Komisijai pasiaiškin
ti nereikia. Beveik visada
nukenčia dori lietuviai, ne gyvenimui vietą, 
retai nacių rėžimo aukos. 
Amerikiečių zonoje scree
ningai nepasibaigia. Vie
nai komisijai išvažiavus, 
atvažiuoja kita. Lapkričio 
mėn. pabaigoje screeningo 
komisija Stuttgarte išme
tė apie 25' < stovyklos gy
ventojų lietuvių ir estų. 
Anglų zonoje screeningai 
eina ramiau. Išmestųjų 

Ha- 
kai 

DP stovyklų vado- 
paaiškino, kai DP 
netekę asmens tuo 
ir toliau paliekami

vi-

kur buvo išmestieji nuga
benti. miesto burmistras 
juos pasiuntė kaimo bur
mistrui. Kaimo burmis
tras, dalį priėmęs, kitiems 
liepė grįžti atgal pas mies
to burmistrą, nes jis vietos 
neturįs. Sugrįžus pas mie
sto burmistrą, šis atsisakė
priimti. Tada išmestieji 
kreipėsi į amerikiečių ka
rinę vadovybę, prašydami 
jų reikalą sutvarkyti, ta
čiau amerikiečiai pareiškė, 
kad išmestaisiais jie dau
giau nesirūpina. Savo rei
kalus patys išmestieji turi 
susitvarkyti vokiečių į- 
staigose. Po ilgų ir sunkių 
kryžiaus kelių išmestie
siems lietuviams pavyko į- 
siprašyti pas miesto bur
mistrą. Burmistras, juos 
priimdamas, įsakmiai pa
reiškė, kad juos priima lai
kinai. trumpam laikui, o 
toliau patys turi susirasti

skaičius nėra didelis, 
noverio apygardoje 
kurios 
vybės 
teisių 
tarpu
stovyklose. Toks esąs gau
tas pranešimas iš Londo
no. Prancūzų zonoje tikri
nimas vyksta paprasčiau. 
Prancūzai patys yra paty
rę vokiečių žiaurumus ir 
puikiai žino, kad vokiečiai 
darydami nusikaltimus, 
savo aukoms atitinkamų 
pažymėjimų neišduodavo.. 
Tuo tarpu prancūzų zono
je išmestų lietuvių dar 
nėra.

IŠMESTŲJŲ PADĖTIS
„ —- ------o------- Amerikiečių zonoje iš-

apie 1750 kolorijų dienai, mestųjų iš stovyklų lietu- 
Didžiąją kolorijų dalį su
daro bulvės. Rūkalų anglų ki. Jie atiduodami vokiečių 
zonoje duodama po 80 št. žiniai, bet vokiečiai nenori 
cigarečių dirbantiems vy- priimti. Vienoje vietoje,

vių tremtinių padėtis sun-

phOri.y

Dr. Fabien Sevitzky, linksmai perstato or- 
kestros vedėją Fred U'aring, Indianapolis Sym- 

v audiencijai

!

TREMTINIAMS SIŪLO 
MA DIRBTI PAS 

VOKIEČIUS
Dar ne taip seniai, gal tik 

geras pusmetis atgal, 
tremtiniams dirbti pas vo
kiečius buvo draudžiama. 
Kas paliko stovyklas ir 
nuėjo gyventi į miestą, o 
darbą susirado vokiečių 
įstaigose, tas buvo iš-

JI NIEKUO NENUSIKALTO
Šita jauna moteris, Budrienė, gyveno su savo 

vyru Pravieniškių koncentracijos stovykloje, kur 
jos vyras buvo prižiūrėtoju. Bolševikai, užsidegę 
žvėrišku kerštu lietuviams, išžudė pusę tūkstančio 
tos stovyklos kalinių. Ir ne tik kalinius išžudė, bet 
net pačius prižiūrėtojus, jų žmonas ir vaikus.

Kuo nusikalto ši moteris? Tik tuo, kad ji buvo 
lietuvė.

Gelbėkime nekaltai žudomus Lietuvos vyrus, 
moteris ir vaikus! Aukokime Amerikos Lietuvių 
Tarybai, kuri kovoja už tai, kad žmogžudžiai bol
ševikai būtų iš Lietuvos išvaryti! Negailėk dolerio, 
dešimties, šimto ar daugiau, nes nužudytųjų, kan
kinamųjų ir nuolatinėje baimėje gyvenančių tarpe 
taip pat juk yra tavo brolis, sesuo ar artimas gimi
nė. Gelbėkime Lietuvą, kol dar nėra vėlu!

GELBĖKIME LIETUVĄ!
AUKOKIM! DIRBKIM! REMKIM AMERIKOS 

LIETUVIŲ TARYBĄ

Prašalino Rusijos Agentą 
Iš Parlamento

Komunistai Nužudė Du 
Kunigu

Pereitais metais Fred
I

Pradžia 1-tname puslapyj me nusipirkti nors arklį. Ir 
dabar turime vargti iki 
šios dienos... reikia sau 
dirbti ir žpiogui dirbti už 
arklį. Tai kad dar mes 
dirbti galėtum tik namie 
sau. Bet gi ir reikia dar 
dirbti valdžiai, o jūs žinot 
kokie uždarbiai valdiški, 
tai jūs patys sau už galvos 
susiimtūt. Dirbu su vy
riausiu savo sūnum, tai 
mes dar už dviejų algas 
negalim išpirkti savo ku
riuos gaunam produktus. 
Ir dar viena nelaimė. Vy
riausiam mano sūnui rei
kia išeiti į kariuomenę (18 
metų).

“Lauksime nuo jūsų 
brango laiškelio ir jūsų vi
sų brangių žodelių”.

Laiškelio pabaiga buvo 
nukirpta. Kas buvo para
šyta, tai nežinoma.

saugumu ir gyvenimo at- 
i eitimi.
1 Pamaldos dar vyksta, 
I bet kunigų labai išretėję. 
Pav. Rokiškyje pamaldos 
vyksta mokinių bažnyčio
je ir esąs tik vienas jaunas 
kunigas.
SUŠAUDĖ VISĄ SEIMĄ
Autoriaus šeima (tėvai, 

j brolis ir sesuo) 1944 m. 
vasarą užeinant bolševikų 

■ kariuomenei nespėjo pa
bėgti ir apsigyveno miš
kuose bei pas gimines. Pe
reitą vasarą jie susigalvo
jo grįžti namo. Netoli savo 
namų sutiko enkavedistą, 
kuris juos pažino ir pa
klausė: “Iš kur jūs?” — 
“Grįžtam iš Vokietijos” 
(tokių kartais pasitaiko) 
—buvo atsakyta enkave
distui. Tada jiems grįžus į 

Į namus, po dviejų valandų 
pribuvo iš Rokiškio enka
vedistų būrys ir visą šei
mą sušaudė. Kartu prie 
sienos sušaudymui buvo 
pristatę ir jį patį, nors ir 
turėjo NKVD patikrinimo 

i ir atleidimo dokumentus. 
Jis čia pat buvo apkaltin
tas, būk jo brolis 1941 me
tais nužudęs komunistą. 
Nors tai buvo ne tiesa, bet 
aiškin;masis nieko nepa
dėjo. Vienam iš enkavedis
tų besikėsinant į jį su au
tomatu, pajutęs, kad atėjo 
paskutinė gyvenimo aki
mirka, šoko už namo kam
po ir į griovį. Nors įkandin 
buvo vejamas enkavedistų 
ir jų siunčiamų kulipkų, 
bet vis dėlto pavyko pa
sprukti į artimą miškelį. 
Čia bebūdamas girdėjo 
šaudymą ir ilgą klyksmą 
savųjų.

Kai atsipeikėjo nuo ap
alpimo (ir dabar tie vaiz
dai jam neduoda naktimis 
ramiai miegoti), leidosi į 
vakarus. Pateko Lenkijon. 
Ūkininkai duodavo jam 
valgyti ir parodydavo ke- 

j lią toliau į vakarus, many- 
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Shanghai — Tūlas Ame
rikietis kunigas, Pranciš
konas misijonierius, pa
reiškė, kad du misijonie- 
riai kunigai buvo užmušti 
savo misijoje Naujuose 
Metuose. Tai įvyko šiaurės 
Kiangsu provincijoje.

Rusijos; Vienas nužudytų buvo

Ottavva, Kanada — Šio
mis dienomis Kanados 

i parlamentas prašalino iš 
parlamento Rusijos agen- 

brauktas iš tremtinių tar- tą Fred Rose.
po ir nustojo visų DP tei
sių. Dabar, pusmečiui pra- Rose nuteistas 6 metams 
ėjus, jau visai kitaip yra. sunkiųjų darbų kalėjimo 
Kadangi UNRRA ir kari- už šnipinėjimą 7 
nė vadovybė visų tremti-'naudai. Parlamente jis at-1 Amerikietis iš Kaliforni- 
TT111 Onrilriinfl n locro — 1 ofnvn -T lmynnni ofn »*4 i _ I -i/No vi 4- e* 4-nių aprūpinti darbu nlega-1 stovavo komunistų parti- Į 
Ii ar nenori, tremtiniams ją. 
liepia pasiieškoti darbo 
vokiečių įstaigose. Darbas 
pas vokiečius, taigi su
griautų miestų gatvių va
lymas, dabar prilygina
mas darbui sąjunginin
kams. Tokie dirbantieji 
gali gyventi stovyklose. Ir 
taip visaip ujamas varg
šas DP net nespėja susi
vokti, ko iš jo norima.

LAUKIAMA PASIRO
DANT POLITRUKŲ

Paskutiniuoju metu lie
tuvių. latvių ir estų trem
tinių stovyklose laukiama 
pasirodant politrukų, ku
rie visokiausiais būdais 
stengsis įtikinti baltus 
grįžti namo, aiškindami, 
kaip ten gera gyventi. Ši
tie Stalino pasiuntiniai kai 
kur jau pasirodė, bet dar 
pavieniui, nedrąsiai. Lau
kiama jų didelio antplū
džio. Anksčiau šitie Stali
no pasiuntiniai bandydavo 
patekti į stovyklas be lei
dimo, nelegaliai, bandyda
mi kaip nors išgauti sąra
šus. Dabar jie atvyks ofi
cialiai, apsirūpinę visais 
reikiamais dokumentais. 
UNRRA daug kur tokių 
Stalino agentų laukia. Kai 
kur UNRRAos vadovybė 
tokia stropi, kad politrukų 
belaukdama, matyt, norė
dama jiems įtikti, įsteigia 
specialias stovyklas grįž
tantiems į savo kraštus 
baltams apgyvendinti. 
UNRRAos nelaimei, tokio
se stovyklose, nors ten ir 
nėra screeningų, nėra nė 
vieno gyventojo.

St. Devenis.

jos, antras tai Belgijos pi
lietis. Abu kunigai buvo 
kiniečių komunistų kalti
nami kaipo Amerikos šni
pai ir greitu laiku, be jo
kio tyrinėjimo, buvo nu- 

‘ 77” ~ ’ žudyti. Mat komunistųT°k.o Japomja - Gen. takįka vienoda neti£ 
MacArthur griežtai uz- Rusijojef bet ir Kinijoje, 
draudė japonams strei-Į J
kuoti. Streikas būtų palie
tęs 2,400,000 darbininkų, j 
Šis streikas būtų buvęs i 
kaipo protestas prieš Yo- 
shida vyriausybę.

Yoshida perorganizavo 
ministrų kabinetą, tačiau!, 
ir naujas kabinetas nepa- įteikė

MacArthur Uždraudė Japo
nams Streikuoti

Italija Reikalauja Balso 
Taikos Derybose Su 

Vokietija

r

Roma — Italijos valdžia 
: keturiems didie-

tenkins kaikurių darbinin- siems prašymą, kad jos at- 
kų. Bet darbininkų vadai stovai būtų pakviesti da- 
sutiko klausyti gen. Mac- ran^ taikos sutartį su Vo- 
Arthur draudimo ir at-kieti ja. 
šaukti streiką.

Anglija Atšaukė Savo 
Atstovę Iš Lenkijos

rapeno icismas ApsTaryTas 
Sargyba

Nueremberg, Vokietija, 
vas. 3 — Vokiečių ir Jung. 
Valstybių policijos virši
ninkai pastatė sargybą 
prie denacifikacijos teis
mo, kur yra teisiamas 
Franz von Papen. Pora 
dienų atgal prie to teismo 
pirmininko ofiso buvo pa
dėta bomba. Taigi dabar 
policija stropiai saugoja 
ne tik teismo rūmus, bet 
ir pirmininko Camille 
Sachs ofisą.

Franz von Papen, buvęs 
Vokietijos ambasadorius 
Austrijai, buvo kaltina
mas kaipo nacių krimina
listas ir buvo teisiamas 
Tarptautiniame Karo teis
me. Bet tas teismas, nera
dęs jame kaltės, išteisino. 
Taigi dabar teisia patys 
naciai.

Ragina Kongresą Tyrinėti 
Laikraštinio Popierio 

Trūkumą

Washington, D. C., vas, 3 
— Visame krašte yra dide
lis laikraštinio popierio

darni, kad partizanas iš 
miško. Taip jis pateko Če- 
koslovakijon, Austrijon, o trūkumas. Todėl Senato- 
iš čia Italijon — iš kur iš- rius James Murray, demo- 
vyko. Bekeliaujant per kratas, iš Montana, pasiū- 
Austriją dėl griežtos judė- lė, kad Senato komisija 
jimo kontrolės, jam teko tuojau padarytų laikrašti- 
bėgti iš traukinio, dėl ko nio popierio trūkumo ty- 
buvo sužeistas. Pergyven- rinėjimą. 
tų vaizdų ir siaubo Euro
poje tiek sukrėstas, kad 
jo didžiausias dabar noras 
yra už vandenynų palikti 
Europą ir pasiekti Ame-

• riką.
i 
I 

I
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; Kaip žinoma, Albanija 
taip pat prašėsi įleisti, bet 

Katalikiška'ComkBook' p^ymas buvo atmes-
I Į 
i

St. Paul — Už trumpo 
laiko pasirodys knygų ir 
laikraščių krautuvėse ka
talikiška spalvuotų pa
veikslų knyga, kurioje bus 
nupiešta ir atpasakota ti
kėjimo tiesos ir šventųjų 

i gyvenimo bruožai. Ta kny
ga - laikraštis bus atspaus
dinta kas mėnesį, ir bus 
užvardintas “Topix”, ir 
kainuos tik 10 centų.

Knyga pritaikinta vai
kučiams su tikslu atpra
tinti vaikučius nuo nepa
dorių ir fantastiškų taip 
vadinamų 
Kiekviena šeima tepasirū- 
pina, kad namuose būtų 
skaitoma 
pasauliniai ir be prasmės 
“funny books”.

Pasirodys Krautuvėse

“funny books”-

Patarlės

j
i 
i

ši knyga, o ne

Žydai Veržiasi | Palestiną

Varšuva, Lenkija — An
glijos valdžia atšaukė savo 
atstovą Cavendish - Ben- 
tinck, iš Varšuvos

La Havre, Prancūzija — 
Šiomis dienomis uosto vir
šininkai sulaikė 800 tonų 
laivą vežantį 600 žydų j 
Palestiną. Tarpe keleivių 
yra ir 200 moterų.

Pirma mesk, paskui rasi.
Čebatas vyžai ne klapčius.
Jei nėra mestuvių, tai nerei

kia nei vestuvių.
Pataikė, kaip kiaulė nosia į 

tvorą.
Jos vyras smilgose sudegė.
Dėdė — nusirėdė: dėdienė pa

matė, kuoleliu metė.
Nevedus vargai, parvedus vai

kai.
Ant kapinių daug kryžių, bet 

jokių vargų nėra.
Vadink mane kad ir pečium, 

bet duonos nekepsi.

i

!—Kur tavo dainos?Kur sapnai? 
Giria tyliai niūniavo

Gelsvi paklausė putinai: 
į — Kur atminimai tavo?
Paklausė miškas: ‘Kur sapnai?’ 

Ir kalnas patylėjęs
' Paskui paklausė nedrąsiai. 

Paklausė miško vėjas.I
Kur mano dainos ir sapnai? 

Nebeminėkit jųjų, — 
; Jie vysta jau senai, senai. 
! Tarp lapų vystančiųjų, 
į K. Ęintas.

; 9’

Laiškas Iš Marcinkonių

iš 
pirmą 
metus

Kino pasaulio artistė Loretta 
Young pasiruošus žengti i es
tradą. kur turi vaidinti vaidini-

Šiomis dienomis, p. Fe
liksas Krancevičius 
Lawrence, gavo 
laiškelį per šešis 
nuo savo giminių iš Mar
cinkonių. Pasveikinę visus, 
gimines rašo: “Labai gra
žiai dėkojam už jūsų bran
gų laiškelį, kurio per daug 
laiko nuo jūsų negavome, 
ir jūs nuo mūs taip pat ne
gavot... Dar iki kol visi 
sveiki ir gyvi, ačiū Dievui, 
po tokio didelio antro pa
saulinio karo... likome la
bai nukriausti, bet ką gi 
padarysi, Dievo valia. Ka
dangi Vokiečiai atsitrauk- 
dinėjo iš brangios Lietu
vos, ir iš mūsų brangių 
Marcinkonių, paėmė pa
kinkytą labai getą arklį. 
Susėdo ir nuvažiavo ir 
mums jo negrąžino. O da
bar, kaip atėjo mūsų išva
duotojai, taip pat paėmė, 
kiaulę. už kurią mes manė-ims — The perfeet Marriage".
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I Didžiojo Lietuvio Pėdomis
MOMENTO SVARBUMAS

(Tęsinys i

Ark. Jurgio kūnas atsi-

[jų ir ■irafiCi SKvrais. apskri
tis ir Federacijos pri- 
klausenčios or^auižacijas,' 
drau^Has ir bendrai visą 
kataliku visuomene vso-i 
mis naiėęfomis remti vajų. '
Lietuviu Kolegija Romoje 

AT RKF centro valdvba
su džiaugsmu priėmė žinią gulė šalia didžiųjų Lietu- 
anie T dėtuvių Kolegijos i- ves vyskupų: M. Valan- 
steigima Romoje, kur‘oje čiaus, A. Paliuliūnio, Cir- 
yra susitelke einantieji tauto. Bet Ark. Jurgio po- 
moks’ą lietuviai kumpai ir 
klierikai, siunčia tai kole
gijai sveikinimus ir ge
riausius linkėjimus ir 
drauge kreiniasi i katali
kiška Amerikos lietuvių 

Pirmoji Vajaus kregždė — Vyskupas John Mark Gannon visuomene, prašydama
’ -I ..... .
James A. Farley plojant, įteikia BALF pirmininkui kun. Dr. J. B. matenahai ir moral ai pa

remti tą kolegiją.
t

i
Ukrainos atstovas Manuilskij labai smarkiai gina Končiui Amerikos vyskupų auką BALF’ui — $10,000.00 čekį. 

Sovietų Rusijos interesus ir be atodairos smerkia Ame
rikos ir Anglijos “imperializmą”. Kas manytų, kad 
Ukraina visai subolševikėjusi ir pilnai ištikima Sovie-, 
tų Sąjungai. Bet tikrenybėj yra kaip tik priešingai, i 
Ukraina visuomet nekentė “maskolių”, o dabar šimtą! 
kartų daugiau kaip caro laikais. Be to, Manuilskij kai- Į 
ba ne Ukrainos, bet Maskvos vardu, kuri smurtu ji pa
statė vyriausiu Ukrainos komisaru, nors Manuilskij 
nė ne ukrainas, tik maskolius.

Ukrainos pavergimo pradžioje (gruodžid mėn. 
1922 m.) bolševikai ją užvardyja antrąja svarbia So
vietų respublika, kuri pagal konstituciją turi pilną au
tonomiją. Tatai tik ant popierio, gyvenime išėjo kitaip. 
Pradžioje Maskva lyg davė jai kiek laisvės: naudoti 
ukrainų kalbą ir valdžios viršūnėse pastatė keletą uk
rainiečių — Skrypniką, Liubčenko, Bondarenko, Pet- 
rovskį ir kitus. Bet jie pasirodė krypstą į tautinį ukrai
niečių sąjūdį, už ką buvo veikiai likviduoti, arba nusi
žudė (Skrypnikas — Chvylovy). Buvo ir daugiau žy
mių ir mokytų patriotų, kurie manė galėsią Sovietų t 
globoje gyventi tautinį gyvenimą. Tai prof. Hruševs- Maldos Diena ir Nepn-

Ką Svarstė ALRKF Centro
Kiti nutarimai

Nutarta sastinr:nti 
Federacijos veikian-

Aktualieji Lietuvių Tautos Reikalai

norėjo pasakyti, kad lietu
vių tauta tą smūgį perneš, 
jei bus vieningai susirikia
vusi ir aukosis? Ar jis no
rėjo įspėti, kad Lietuva vėl 
kelsis, vėl atsistatys, jei 
visi lietuviai tam darbui 
rikiuosis kaip vienas ir au
kosis be jokios atodairos? 
Jis tik vienas geriausiai ži
nojo tų žodžių prasmę. 
Mes gi turime jo žodžius 
imti toje prasmėj, kokioje 
jie tiesioginiai pasakyti.

Rikiuotis — būti visuo
met pasiryžusiems ginti 
Dievo, tautos ir artimo tei
ses, kaip jas gynė ark. Jur-

ilsio vieta išsiskyrė iš visų. 
Nors visi kapai vienodai 
išmūryti, bet ark. Jurgio 
vietą lengvai pažino kiek
vienas užklydęs į Kauno 
Bazilikos požemį: ten deg
davo dvi žvakutės, lyg ty
lios, paslaptingos liūdinin- 
kės, kiekvienam priminda
mos:
— Iš čia šviečia pasiau

kojimas ir savęs išsižadė- gis. 
jimas. Ir tu: Rikiuokis ir 
aukokis.

Kai ark. Jurgio kūnas 
buvo perkeltas Marijam
polės bažnyčion ir padėtas 
erdvioj Jėzaus Širdies kop
lyčioje įvyko vėl kažkas 
naujai paslaptingo. Rodos, 
ark. Jurgio palaikai susi
jungė su Jėzaus Širdies 
meile, ir tą meilę pradėjo 
perteikti žmonėms nepa-

Rikiuotis — meilėj ir vie
nybės dvasioje, be neapy
kantos ir luomo skirtumo, 
kaip meilėj ir vienybėj su 
visais gyveno ark. Jurgis.

Rikiuotis — kovai ir dar
bams už teisybę, už dvasi
nę ir tautinę laisvę, kaip 
kovojo, dirbo ir statė ark. 
Jurgis.

Aukotis — neieškoti sa
vo garbės, patogumų, tur-

1. 
prie 
čio Lietuvių Kultūros Ins
tituto veiklą. pavedant 
jam rūpintis lietuviu kata
likų intelektualų ir stu
dentų globojimą bei rėmi
mą; prašant jo direktoria-

Amerikos Lietuvių R. K. prašymu visu kuo prisidė- to, kad tinkamu laiku su- 
Federacijos centro valdy- ti, kad paskirtoji maldai rengtų Lietuviš k o s i o s 

Knygos 400 metų sukaktį; 
verbuojant LKI narius. 
Perrenkant LKI direkto- 
riatą šiems metams, į jį ^7*L1 ° 77* tų kaip aukojos“! ark Jur-V„n T Prastu malonių pavydžiu: *aip auaojosi aru. jur

už Lietuvą Diena atitiktų 
jos pavadinimui. Pasitiki
ma ir nė kiek neabejoja
ma, kad visose lietuvių 

koplyčiose 
priimta vasario mėn. 16 d. bus su

rengtos specialūs pamal
dos, per kurias ypatingu 
būdu bus sudaryta nuotai
ka, kuri padės sujungti vi
sų lietuvių širdis apeliaci- 
jon į Dievą, kad Jis leng
vintų pavergtų Lietuvos 
žmonių kančias, kad stip- x
rintų jėgas kovojančių už gįrta patarėjų komisija iš 
savo šventas teises ir kad šių asmenų; kun. Pr. Ju-Į 
padėtų Lietuvai greičiau ras, pr Razvadauskas, A.

j vergijos Kneižys, Br. Budreikaitė, 
ALRKF trokšta, Dr. A. Kapočius, A. Pa

bos susirinkimas įvyko 
1947 m. sausio 17 d. McAl- 
pin viešbutyje, New Yor
ke. Apsvarsčius svarbiuo
sius ir aktualiuosius mūsų bažnyčiose ir 
tautos reikalus, 
šios rezoliucijos:

kij, Holubovič, šeršel, Mazurenko, Kociubinskij, bet jie 
visi nusipelnė Maskvos kerštą ir liko tai sušaudyti, tai

klausomybės minėjimas
1. Kadangi Kunigų Vie-

mirė kalėjime ar ištrėmime, tai šiaip jau “nežinia kur nybu ir didysis Amerikos 
dingo”. Kas manytų, kad tai tik inteligentų svajonė Lietuvių Katalikų Kongre- 
turėti nepriklausomą Ukrainą. Bet ne. Visa tauta trok- įvykęs pernai spalių

mėnšta nusikratyti bolševikų jungu, ypač už ekonominį 
kaimiečių pavergimą. Reikia žinoti, 
atžvilgiu ukrainų ūkininkai griežtai skiriasi nuo veli- 
korusų - maskolių. Šie pastarieji dar caro laikais gyve
no “obščinose”, t. y. lyg sudarė tam tikrą bendruome
nę žemės naudojime. Be to, didžiumoje labai skurdžiai 
gyveno, taigi sugrūdimas į kolchozus ir sovehozus (di
delius valstybinius ūkius) nesukėlė perdidelio pasi
priešinimo. Gi ukrainiečiai gyveno turtingai ir kiek
vienas ūkininkas savistoviai valdė savo ūkį. Tad nuo
savybės pojūtis daug giliau įsišaknijęs Ukrainos vals
tiečiuose, negu didžrusuose. Kuomet 1929-33 m. bolše
vikai sumanė pravesti ūkių likviduotę, ukrainiečiai 
smarkiai pasipriešino. Varu suvaryti į kolchozus, jie 
naikino kolektyvių ūkių turtą ir padegdavo trobesius. 
Bolševikai kruvinai jiems už tai atlygino. Visus pasitu
rinčius ūkininkus urmu išgabeno į šiaurinės Rusijos 
bei Sibiro miškus ir dykynus priverstinai dirbti ir ne
žmoniškose gyvenimo sąlygose veikiai išmirti. Kai 
1932-33 m. dėl sabotažo ir prasto derliaus ištiko Ukrai
ną badas, Sovietų vyriausybė ne tik nešelpė baduolių, 
bet statė kliūtis, jei kas iš šalies norėjo juos sušelpti. 
Tiesiog oficijaliai paskelbė, kad Ukrainoj jokio bado 
nėra.

Nežiūrint baisios priespaudos, ukrainiečiai smar
kiai kovojo prieš vokiečius paskutinio karo metu. Ne 
iš palankumo bolševikams. Toli gražu ne. Jie tik paro
dė, kad nė vokiečių “globos” nebenori, nes naciai pa
sirodė žiauriais plėšikais. Ukrainiečiai nori ramaus 
nepriklausomo gyvenimo. Tad kai bolševikai išvarė 
nacius ir Ukrainą vėl “išlaisvino”, tai ukrainiečiai pra- ...
dėjo naują pogrindinę kovą prieš “išlaisvintojus”. Ko- 7—
va apėmė visus tautos sluoksnius. Pačiose valdžios vir- V. 
šūnėse vyksta pogrindinis sabotažas. Tai aišku iš ofi- ciąuptas 
cijalinių Maskvos pranešimų, kurie skelbia, kad valant 
komunistų jačeikas bei centrus, tenka pavaryti 40-60% , 
valdininkų. Gi ukrainų partizanai išvysto labai ener
gingą pogrindinę veiklą.

Tai štai kokids Ukrainos vardu kalbas kalba jos 
“atstovas” Dimitrij Z. Manuilskij.

New Yorke, nutarė
, kad ekonominiu paskelbti Pasaulio Lietu

vių Maldos Dieną ir ją 
vykdyti 1947 metais vasa
rio 16 d., todėl ALRKF 
centro valdyba kreipiasi į 
visą lietuvių visuomenę, ------- j------------------ f— . 
gau, vien padegusiomis 
kalkėmis atsiduoda. Dingo 
sodybos ir rūtų darželiai. 
Laukuose tematyti usny
nai. Kas tave, mylimoji 
Tėvyne, taip baisiai išnie
kino, taip žiauriai sunaiki
no?

Lietuvių tvirta valia,, 
nepalaužiama drąsa ir 
aukštas mokslas pastatė 
Tėvynei 
minklą. Iš toli regiu tave, 
Tėvyne, matau tave per
verta širdimi, išalkusią, 
nudriskusią, be turto ir 
garbės, rodos, visi tave už
miršo, o vis tik buvai nu
stebinusi visą pasaulį sa
vo grožiu ir išmintimi.

Tu, kuri buvai viena iš 
gražiausių tautų, dabar esi 
sužeista, perblokšta, su-

I

Į

j

nemirštantį pa-

• v
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patenka: kun. J. Karalius, 
kun. Pr. Juras, prof. K. 
Pakštas, A.
kun. J. Balkūnas, J. Lauč-

I

vienas po 4 metų balsą at-
gavo, antras nuo vėžio Ii- „ Aukotis Vaie.ulaitis, gQS pagįjo treįiag negalė_ žadėjimo dvasioje, sudilti, 

ka“dn Gervydas’ ir jęs„8 .mettus vaikščioti ima
Kazlauskas.

2. Federacijos sekcijai — 
Centraliniam Knygynui ir 
Archyvui, kurio direkto
rium yra kun. P. Juras, už-

visiškoje išsi-

sunykti, kad tik kiti būtų 
laimingi, kaip savęs išsiža
dėjo, sunyko ir sudilo dėl 
Dievo garbės ir artimo ge
rovės ark. Jurgis.

į Aukotis — aukštų idedlų 
vardan, kaip aukojosi ark. 
Jurgis.

! vaikščioti ir t.t. žodžiu, 
ark. Jurgis nenustojo da
ręs savo tautiečiams gerą, 
kaip visiems darė gerą gy
vas būdamas.

I Bet šiandien mums rei
kia prašyti naujo stebuk
lo: laisvės mūsų tėvynei. 
Būkime tikri, išprašysime, 
bet su sąlyga: jei seksime 
savo gyvenime jo pavyzdį 
ir jei sąmoningai vykdysi
me jo paliktą testamentą.• I

numesti sunkų 
jungą. . 
kad ne tik tie, kuriuos šie džius, A. Ivaška, J. Kum- 
žodžiai pasieks, įsijungtų pa> s< Griganavičius, S. 
į maldos už Lietuvą tinklą, Mockus. Nutarta šią ištai
sėt kad ir visiems kitiems gą apdrausti. Nutarta 
pasakytų ir nuoširdžiai pa- skirti lėšų šėpai, kurioj 

bus sukrautas Federacijos 
archyvas.

3. Nutarta šįmet praves
ti Federacijos vajų, kad į- 
traukti į mūsų veikimo 
centrą kiek galint daugiau 
draugijų. Bus pakviestas, 
šiam vajui vadovauti vie
nas iš veiklesnių lietuvių 
katalikų veikėjų.

4. Dar kartą peržiūrėtas 
Amerikos Lietuvių Katali
kų Kongreso priimtas A- 
merikos Lietuvių R. K. Fe
deracijos naujas statutas. 
Nutarta paduoti spaustu
vei ir atspausdinti 2,000 
knygučių.

5. Valdyba kreipia Fede
racijos skyrių ir draugijų 
dėmesį, kad draugijų meti
nės mokestis i Federacijos 
centrą pasilieka ta pati, 
būtent vienas doleris. Cen- 
tralinės organiz a c i j o s. 
kaip ir ligšiol, mokės po 
dešimt dolerių į metus.

Šiame ALRKF centro 
valdybos susirinkime da
lyvavo: Antanas Kneižys, 
pirmininkas; Aleksandras 
Aleksis ir Matas Zujus, vi- 
ce pirmininkai; L. Šimutis, 
sekretorius; kun. Jonas 
Balkūnas, iždininkas; na
riai: kun. Pranas Juras, 
Juozas Laučka ir Antanas 
Vaičiulaitis. Svečiai — dr. 
Pranas Padalskis, dr. Ger- 
vydas, dr. Bronius Kazlau
skas ir Vincas T. Kvetkus, 
LRKSA generalinis sekre
torius.

Leonardas šimutis,
ALRKF sekretorius. 

2334 So. Oaklėy avė.,
Chicago 8, III.

prašytų vasario 16 d. pa
naudoti didžiąją maldos 
galybę Lietuvos išlaisvi
nimui.

2. ALRKF centro valdy
ba skatina kiek Federaci
jos apskritis ir skyrius, 
tiek visas kitas lietuvių 
katalikų organizacijas, 
draugijas ir jų veikėjus 
stipriai ir nuoširdžiai dė
tis prie vasario 16 d. —Lie
tuvos Nepriklausomybės 
paskelbimo dienai minėti 
surengtų iškilmių salėse 
visokeriopo pasisekimo. 
Mūsų darbštumas ir duos- 
numas tesustiprina lietu
vių tautos pastangas ir 
ryžtingumą darbuose ir 
kovose dėl Lietuvos išlais
vinimo.

19. TESTAMENTAS
Ark. Jurgis arti mirties. 

Skausmų suimtas ir jaus
damas, kad darbų iščiulp
tas organizmas jau gęsta, 

: visai sąmoningai taria:
— Bus gana! Keliausiu 

amžinybėn.
J

Ir vyskupiškai pusračiu 
sudėjęs rankas, o paskui 
jas atskiręs, laimina... Lai
mina visa ir visus, kuriuos 
tą valandą turėjo savo šir
dy. Argi jis galėjo užmirš
ti Lietuvą, kuriai aukojosi 
iki visiško sudilimo?

Bet pats svarbusis mo
mentas dar ateina. Tai 
arkiv. Jurgio testamentas. 
Jis trumpas — tik keturi 
žodžiai, — gal trumpiau
sias testamentas visame 
pasaulyje, bet už tat turi
ningiausias.

Jis skamba:
— Rikiuokitės, pasišvęs

kite! Rikiuokitės, aukoki
tės!

Gal tai žodžiai tik Mari
jonų Vienuolijai? Ir taip, 
ir ne! Tokia asmenybė, 
kaip Jurgis Matulevičius 
negali sutilpti vien vienuo
lijos siauruose rėmuose, 
kaip joje nesutelpa jo dva
sia nei jo darbai. Ark. Jur
gis yra visos lietuvių tau
tos nuosavybė ir garbė. 
Jis, galima sakyti, aplin
kybėms susidėjus didesnę 
savo darbų dalį turėjo pa
skirti visos tautos reika
lams, negu savo atnaujin
tai vienuolijai. Tad ir jo 
testamentas yra visai lie
tuvių tautai.

Argi jis nujautė ir iš 
anksto Įspėjo lietuvių tau
tą, kad ją po 13 metų iš
tiks baisus likimas — ne
žmoniška vergija, ir visiš
kas sunaikinimas? Ar jis i

tai ark. Jurgio 
pamoka. Nuo 

pasukime savo 
griežta meilės 

Eikime
kokiais ėjo 
Naudokimės

20. NAUJA LINKME
Viso pasaulio lietuvius 

laukia didelis darbas: Lie
tuvos atstatymas iš skaus
mo griuvėsių, iš kraujo 
ežerų, iš ašarų upių, iš did
vyriškai žuvusių kaulų. 
Tokiam dideliam darbui 
reikia didelės vadovaujan
čios dvasios ir galingo, už
degančio, paskatinančio 
šūkio. Vargiai rasime 
praktiškesnį ir momentui 
tinkamesnį, kaip ark. Jur
gio žodžius:
— Rikiuokitės, aukokitės.
Su tuo šūkiu rišasi kitas 

dalykas: 
gyvenimo 
šiandien 
gyvenimą
didybės linkme, 
tais keliais, 
ark. Jurgis, 
tomis priemonėmis, kokio
mis jis naudojosi. Kas sie
kia meilės didybės, tas yra 
naudingiausias savo tau
tai. Tokių asmenybių Lie
tuvos atstatymo darbe rei
kia kuodaugiausiai. Besi- 
veržiantieji į meilės didy
bę. į sielos gyvenimo aukš
tumas, prikels iš griuvėsių 
skaisčią, teisingą, kultū
ringą Lietuvą.

Pagerbdami ark. Jurgį, 
jo 20 metų mirties sukak
ties proga, statykime jam 
paminklą kiekvienas savo 
širdyje.

Rikiuokimės, aukoki
mės!

dinta, tavo verksmas, už- 
pragaištingos 

, tik kukžda 
širdyje, jį težino tik Die
vas.

Seniai tave bemačiau, o 
mano mylimoji Tėvyne! 

jįjDaug pavasarių prabėgo, 
. * bet tu dar vis mirties pa

tale. Drąsos, nemirsi! Ta
vo liga tik laikina. Žinau, 
kad tu esi vienui viena, vi- 

gos audra savo žaibais ir sų apleista, aplink klaiki 
griaudimu. Su tavimi šian- tyla, rodos, visi būtų mirę, 
dien kaip visados mano Bet vis dar graži! Nors bu- 
širdis, mintis ir darbai. Aš delis tave kankina, bet tu 
kenčiu kartu su tavimi, dar gyveni. Tavo rūbas, 
nes myliu tave. Man durys nors krauju nudažytas, 
uždarytos: Rytų - šiaurys bet tebežvilga kaip kara- 
eina sargybą, kuris savo ' 
staugimu atbaido visus, 
net mėnulis drebėdamas 
miršta vakaruose. Visur 
tamsu, klaiku, tartum ten 
būtų apokaliptiškas sumi-j Vargše mano Tėvynė, 
Šimas, lyg karaliautų mir- bet aš tave myliu daugiau 
tis! O man čia už vandenų1 negu kitados! Drąsos, kan- plačiai apsvarsčiusi sun- 
ištrėmime širdis vien plyš- čia ne amžina, tavo sūnūs kią Lietuvos tremtinių pa- 
ta iš skausmo.

Namai, kur gimiau ir au-

MYLIU TAVE
Jei galėčiau pakilti juo

dų debesų sparnais ir nu
lėkti pas tave, mano myli
moji Tėvyne, kaip būčiau 
laimingas! Jei galėčiau nu
eiti tau į pagalbą ir pa
lengvinti tavo kančią, dar 
laimingesnis būčiau! Die
ną naktį galvoju kaip tave 
atstatyti garbingą, laisvą, 
didingą, kaip buvai praei
tyje, nes tik laisvėje gali 
būti našus darbas, stebėti
na pažanga, kuri jungia vi
sus tartum į chorą kiekvie
no labui ir pasisekimui.

Prisikeik, Tėvyne, tavo 
nepriklausomybę apsau-

laitės. Tu buvai turtinga 
be aukso, galinga be gink
lo, o dabar tesimaitini vien 
trupinėliais krentančiais 
nuo stalo.

Vargšė

Lietuvai Gelbėti Vajus
Federacijos valdyba ska

tina Amerikos lietuvius vi
somis jėgomis ir visais ga
limais ištekliais remti Lie
tuvai Gelbėti Vajų, kurio 
tikslas yra pagreitinti ir 
sustiprinti Lietuvos išlais
vinimo kovą.

Federacijos valdyba pri
mena, kad šio vajaus prašė 
Europos lietuvių vadovy
bė, į kurią įeina visos pa
triotinės grupės — katali
kai, tautininkai, liaudinin
kai, socialistai ir kiti.

Tenebūnie šioje šalyje nė 
vienos lietuvių kolonijos, 
kuri neatliktų savo parei
gų Lietuvai Gelbėti vajuje, 
kurį veda Amerikos Lietu
vių Taryba.

BALF Reikalu
ALRKF centro valdyba,
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prikels tave! dėtį, vienbalsiai užgyrė ge-
BamabasM. neralinį Bendro Amerikos

Teikis atmint mus savo 
širdyje, melski už mus Die
vą, sveika Marija!

A. J. Stanius.
(Pabaiga)
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Kaip Maršalas Fochas Pasirašė 
Taikos Sutarti Su Vokiečiais 

4

1918 m. lapkričio mėn. ja: sienoje kabojo didelis 
naktis buvo tamsi, šalta ir gen. uniformoje Napoleo- 
lietinga. Chinay-La Capel- no portretas, 
le sargybos kryžkelėje, 
penkių žingsnių atstume ta tolimesnė 
nieko negalima buvo pa- programa. Vokiečiai turė- 
stebėti. Žmonės peršlapę, jo palikti savo automobilį 
Iš purvinų uniformų varva su ereliu La Capelle ir per- 
vanduo. Nieks nedrįsta sėsti prancūzų taksin. Jų 
prabilti, kad nesudrumstų vakarienė buvo labai kuk
tos nepaprastos fronto ty- Ii, kareiviška duona ir vy
tos.

Kapitonas Louisllier. pa
sienio punkto vadas, neri
maudamas žiūri į laikrodį. 
Yra penkios minutės po 
astuonių. Kaip tik tuo lai
ku ūkanotame ore pasiro
dė greitai besiartinančio 
automobilio šviesa ir.pasi
girdo trimitas. Pirmame 
automobilyje matyt balta

šitoj viloj buvo nustaty- 
jų kelionės

U

nas. Prancūzų karininkas 
prašė kareivius ir La Ca
pelle gyventojus jokiais 
šūkiais neįžeisti išvažiuo
jančių iš vilos nugalėtų vo
kiečių delegatų. Žmonės 
tylėjo. Tik vienas pary
žietis kareivis negalėjo iš
laikyti rimties ir sušuko:

— Paryžiun’
Tai nebuvo toji triumfa- 

vėliava, o ant automobilio liška vokiečių kelionė Pa- 
trapo stovėjo vokiečių tri- ryžiun, kurią sau įsivaiz

davo kaizeris ^Vilhelmas 
pradėdamas karą. Auto
mobiliui sustojus viename 
subombarduotame mieste
lyje, gen. Erzbergeris pa
klausė:
— Kame esame ?
— Ternier!

DARBININKAS
Justinas, iš

Tauragės aps.,

- Venckūnaitė, 
Jonas ir Mari-

1 9
GOGIS, Boleslovas, jo motina, 

brolis ir sesuo (šeima Stanislo
vo Gogio).

GRAJAUSKAI, giminės Juo
zo Naujalio.

GRAJAUSKAS, Juozas, iš

mitininkas, kuris griežė 
“Gesinti ugnį“.
— Sustot!
Kapitonas 

liutuodamas 
automobilio, 
bilio langą 
žeisto generolo veidas. —---- — •

— Vokiečių pasiuntiniai.. — Bet kur gi yra mieste-1 
Tamsta žinai apie mūsų vi- lis ?
zitą. ; — Miestelio nebėra. Jį su-

Kapitonas Louisllier tai griovė besitraukdama vo- 
žinojo nuo ryto ir užėmė kiečių kariuomenė, 
vietą pirmam automobily- Erzbergeris paniuręs ty- 
je. (Vokiečių trimitinin- Įėjo. Stotyje laukiama vo-i 
kas pasitraukė, o jo vietą kiečių pasiuntinių. Čia pa-i 
užėmė prancūzų trimiti- ruoštas specialus trauki-į 
įlinkas.) inys. Perone išrikiuota ka-

Tuo laiku iš apkasų ėjo riuomenė atidavė praei- 
suvargę, barzdoti ir išblyš- nančiai delegacijai pagar- 
kę kareiviai. Apsupę auto- bą. Lapkričio 8 d. vokie- 
mobilį. tylėdami žvalgėsi į čių pasiuntiniai traukiniu 
vokiečius. Ir staiga — jie buvo nuvežti Retondo miš-į 
ilgiau negalėjo susivaldyti, keliu ir sustojo netoli nuo 
iš šimtų krūtinių išsiveržė vilos, kurioje gyveno mar- 
šauksmas:
— Lai gyvuoja 

ja-
Išbalęs kaip 

gen. Erzbergeris 
mas vietą pirmame auto
mobilyje, šalia grafo 0- 
berndorfo ir gen. Winter- 
fieldo, pažiūrėjo į kapito
ną Louisllier’ą. Kapitonas 
ranka davė ženklą ir karei- gijos fronte prasidės pas- 
viai automobiliui prava- kutinis atakas, kurio neiš- 
žiuoti padarė vietą. Auto- laikys jokie _ vokiečių ka- 
mobilis važiavo La Capelle riuomenės būriai, 
pusėn. Visą kelią visi tylė- Jo dūmojimą sutrukdė į- 
jo. Pagaliau pasiekė La ėjęs adjutantas pranešda- 
Čapelle. Čia vokiečių dele- mas apie priešo pasiunti- 
gatai išsėdo iš automobi- nių atvykimą. Vokiečiai į- 
lio. Komendantas Brunon- teikė savo įgaliojimus, ku- 
Busset paprašė juos ap- riuos maršalas rūpestin- 
leiston vilon, kurioj jis gai peržiūrėjo. Viskas
laukė nuo ryto vokiečių tvarkoj.
pasiuntinių. Likimo ironi- — Esu įgaliotas ir J. A-

Louisllier sa- 
artinas prie 

Pro automo- 
pasirodo su-

Prancūzi-

audeklas 
užimda-

salas Fochas. Maršalo Fo- 
cho svajonė išsipildė, atėjo 
laukiamoji valanda. Jo 
širdis plakė greičiau negu 
paprastai, tačiau susival
dė ii- nerodė savo susijau
dinimo. Jis netikras, ar 
priešas pasirašys paliau
bų sutartį? Jei ne, tai po 6 
dienų protarpio, Lotarin-

Prancūzė kino su palydovais vyksta
paiiziureti fiimos kurioje ji yra.damoje .

BAISUS LIETUVIŠKASIS KATYNAS!
Tu skaitei apie Katyną, kur bolševikai išžudė keletą tūkstančių lenkų kari

ninkų, skaitei apie Dachau, Buchenwald ir kitas mirties stovyklas, kur naciai žu
dė milijonais nekaltus žmones. Lietuvoje jau ne vienas miškas tapo Katynu. Štai, 
čia matai Pravieniškių koncentracijos stovyklą, kurion bolševikai grūdo nekaltus 
lietuvius. Pasitraukdami iš Lietuvos, jie apie pusę tūkstančio kalinių toje stovyk
loje 1941 birželio 26 išžudė. Jei nenori, kad tokie Katynai pasikartotų, jei nenori, 
kad visa Lietuva virstų milžinišku Katynu. — aukok Amerikos Lietuvių Tarybai 
didžiojo vajaus metu, nes ji dirba tik dėl Lietuvos išvadavimo iš kruvinųjų bolše
vikų vergijos. Ir aukok gausiai!

GELBĖKIME LIETUVĄ!
Al’KOKIM! DIRBKIM! REMK1M AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBĄ

Lietuvos Generalinio Konsulato New 
Yorke Paieškomi Asmenvs:

/

Po Švieti Pasidairius

ČILIAUSKIS,
Švėkšnos vai., 
gyv. Čikagoje.

ČINSKIENE
Ieva, ir vaikai
ja, gyv. Mahanoy City, Pa.

ČIURLIONIS, Jurgis, iš Bin- Paplinkšės km., Sėdos vai., Ma- 
gelių km., gyv. Harrison. žeikių aps., gyv. Čikagoje.

DAINIUS, Juozas, iš Dabitų GREIČIUS, Simonas ir Vin- 
km., Gelgaudiškio vai., Šakių a. cas, iš Jokubonių km., Paežerė-

DALBOKAS, Antanas, kilęs lių vai., Šakių aps., gyv. Brook- 
ar turėjęs giminių Krakių vai., lyne.
Kėdainių aps., gyv. Čikago.

DAŠKEVIČIUS, Povilas, iš
Pageiažių km., Ukmergės aps.,
gyv. Clevelande.

DAUBARAITĖ. Stanislava,
gimusi Amerikoje, vienuolė.

DAUBARIS. Antanas, iš Pa
plinkšės km., Sėdos vai., Mažei- Papivėsių km., Pasvalio vai.
kių aps. i GRINIENĖ - Mickutė, Mari-

DAUKŠAITĖ, Morta, iš Plun- ja, iš Girkalnio vai.. Raseinių 
ges, Telšių aps., ištekėjusios pa- aps., gyv. Čikagoje.
varde nežinoma, gyv. Čikagoje. GRINIUS, Juozas, iš Jaciūnų 

DIELKUS. Antanas. Augus- km.. Pagirio vai., Ukmergės a., 
tas ir Simanas ir Dielkutė, Ma- gyv. Čikagoje.
rijona, gimę Lietuvoje, vaikai.
Jono Dielkaus ir Marijos Lend- 
raitytės ,gyv. Čikagoje.

DOMEIKA. Antanas, iš
viečių km., Lukšių vai.

DOVYDAITIS, Mykolas,
Plokščių vai., Šakių aps.

DŪLIS, Anna. gyv. Brookly
ne.

EIDRIGEVIČIUS, vedęs Do-
brovolskaitę, iš Truskavo para
pijos, Panevėžio aps.. gyv. Bos
tone ar Detroite.

EISINAS, Adolfas, jo sūnus!Brooklyne.
Mykolas ir duktė Stasė Sidab-Į GUTAUSKAS.
rienė - Eisinaitė, gyv. Čikagoje.'TTt«>nn<s ar»s

ERMALIENĖ - Antuzaitė,
Marija, gimusi Amerikoje, gyv.
Brooklyn, N. Y.

FISCHER - Neubacher, Mari
ja, iš Bambėnų km., Gražiškių 
vai.. Vilkaviškio aps., gyv. Či
kagoje.

GABRYS, Jonas, iš Mikšiūnų 
km., Šiaulių aps., gyv. Čikagoje.

GELAZNIKAS, Krisius, iš
Jokubiškių km.. Biržų aps..
gyv. Pittsfield, Mass.

GELČYS, Mykolas, gyv. New
Yorko priemiestyje.

GELVICKAS, Juozas, iš Blen- 
strubiškių km., Raseinių aps., 
gyv. Čikagoje ar Washingtone, 
krautuvės savininkas.

GERDVYLŲ
Gerdvylų km., 
dainių aps.

GERIKAITĖ,
km.. Viekšnių vai., Mažeikių a.

GINEITIENĖ - Mitkevičiūtė,
V. Branford, Conn.

GODVAIŠAS. Cezaris ir Juo
zas. iš Raseinių, gyv. New Yor
ke ar Čikagoje.

GREIVAITĖ, Ona, gimusi A- 
merikoje, gyv. Brooklyn, N. Y.

GRICAITĖ, Kazė, gimusi A- 
merikoje, gyv. New Yorke.

GRINA šeima, išvykę Ameri
kon apie 1933 m., iš Kauno.

GRINCEVIČIUS, Jonas, iš

• Edvardas, iš 
Kėdainių aps..

Bud

is

GRYGELIS, 
Dotnuvos m., 
gyv. Philadelphijoje.

GUDELIENĖ - Šinkūnaitė, A- 
nėlė, gimusi Amerikoje, Lietu
voje gyveno Kovarsko vai., Uk- 

I mergės aps.. vėliau grįžo Ame
rikon ir gyv. New Yorke.

GUSTYS. Jonas, iš Medingė
nų. gyv. New Yorke.

GUTAUSKAS (Giliman), A- 
dolfas, iš Skaisgirio km., Joniš
kio vai., Šiaulių aps., gyv.

, Antanas, iš 
Utenos aps., gyv. Čikagoje.

GUZEVIČIUS, Vincas ir Gu- 
zevičiūtės, Magdė ir Marija, iš 
Griešių km., Kazlų - Rūdos v., 
Marijanųiolės aps.

JAKUČICNŲ šeima, iš Medi
nių km.. Pagirių vai., Ukmergės 
aps.

JAKUTIENĖ - Jasiliūnaitė, 
Emilija iš Vaisvydžių km., Pa
kruojo vai., Panevėžio aps. gyv. 
Čikagoje.

JANČAUSKAS. Juozas ir 
Pranas, iš Surviliškio vai., Kė
dainių aps.

JANKAUSKAS, Jonas, iš 
Puskepalių km., prie Šakių, 
prašo atsiliepti gimines ir pažįs
tamus.

JAZBUTIS, Kostas, sūnus 
Antano, iš Mosėdžio vai.. Kre
tingos aps.

Ieškomieji ar apie juos žinan
tieji maloniai prašomi atsiliepti:
Consulate GeneraI of Lithuauia 

41 West 82nd Street 
New York 24, N. Y.

(Bus daugiau)

Atsirado nosiaragė. 
Vargo Duktė, ta nabagė. 
Išinėrė iš purvyno, 
Badžius Stalino mėšlyną. 
Vargo Duktė figūruoja. 
Tokia yra, nemeluoja. 
Mat. ji Stalinui vergauja, 
Jam tarnauti nepaliauja. 
Lewistono Pranciškonų 
Nusigando jų sutonų. 
Kaip tš.s Rudkis palei kelią, 
Ėmė lot ant jų šešėlio. 
Ar ji loja, ar neloja,

; Niekas josios neatboja.
Pranciškonai laisvai veikia, 
Jiems vergauti čia nereikia.

■ Kas pabėgo nuo Stalino, 
Tas jo veiklą gerai žino. 
Lengviaus pragare būt.

Tuomet prasidėjo sąly- Brookfield. N. Y. ir Bigelis. Jo- Negu Stalinui pakliūt. 
gų skaitymas. Apsiniaukė nas. gyv. Port Carbon. Pa. 
vokiečių pasiuntinių vei
dai, o kapitono VVauselo a- parap., Ariogalos vai. 
kyse pasirodė ašaros. Tra- BJERUNIENĖ - Pauiauskai- 
giškas momentas. Atsaky- tė, rodos Morta, ištekėjusi už 
mui duota 72 valandos lai- Jono Bjerūno, sesuo Pranciš- 
ko.
— Karo veiksmai bus su

stabdyti, kai bus pasirašy- pytės, Naujamiesčio vai.. Pane- 
ta taikos sutartis — pa- vėžio aps.. gyv. Čikagoje, 
reiškė maršalas. Vokiečiai 
prašė pridėti 24 vai., ta- broliai, kurių vienas rodos Sta- Tavo sielai reikalingą, 
čiau dėl to negalėjo būti nislovas, tėvas buvo kilęs rodos Juk nenori tur būt žūti, 
kalbos. Vokiečiai 
atsakyti vėliausiai 
čio 11 dieną.

Lapkričio 10 d. 
vai. vakaro buvo 
vokiečių vyriausybės atsa- jos vai.. Telšių aps.. gyv. Scran- 
kymas: “Vokiečių vyriau- ton. Pa. 
sybė priima lapkričio 8 d. 
patiektas taikos sąlygas”.

Visi nekantriai laukė ka- akių aps., gyv. Brooklyn, N. Y. 
ro paliaubų, kurios turėjo BREITENBACH - Kilinski. 
įvykti apie 11 vai. Dar 10 Karolina, iš Bambėnų km., Gra- 
val., kulkosvaidžiai tarš- žiškių vai., 
kėjo visoj fronto linijoj.1 gyv. Čikagoje.
Abiejose pusėse armotos, BRENCIUS. Domininkas ir 
gaudė be perstojimo. Vie- Pranciškus, gyv. Čikagoje, 
nuoliktoji valanda. Štai 
pasigirdo trimito garsas— 
“Gesinti ugnį“. Prie vėlia
vos! Iš prancūzų apkasų, Rose, iš Kauno aps., 
kur slėpėsi nuo negailės- Yorke. 
tingos mirties, pasipylė BUBELIENfi, Ieva, iš Aisė-i 

-žmonės. Pasigirdo prancū- džių, Telšių aps.. gyv. New Yor-į 
szų himnas “Marsilietė”.

Karas pasibaigė. Vokie-j 
, čių galybė sutriuškinta.
Praėjo 20 metų ir jie už- 

imiršę karo baisumą, savo! 
'pažeminimą, vėl įsigalėjo 
ir barškina ginklus, dik-l 

ituoja sąlygas silpnės-! 
jniems. Tačiau, ir vėl Dievo 
rykštė nuplakė išdykusį 
Hitlerizmą... • “V.A.”.

--------------------------------------------- i
BAKIENĖ - Puidaitė, Vikto-dš Pušaloto vai., Panevėžio aps., 

rija, iš Lekėčių vai.. Šakių aps. gyv. Binghamton. 
ir vyras Bakas Juozas, ir vai
kai Jonas, Vytautas. Mariutė, 
Pranciška ir Veronika.

BALČIUS. Antanas ir Pranas.

merikos Valstybių pasa
kyti paliaubų sąlygas tuo 

s atveju, jeigu Jūs, ponai, 
i norite paliaubų — pareiš
kė Fochas. Ar ponai pra
šote ?
— Taip, prašome paliau

bų — greitai ir vienbalsiai v 
atsakė Erzbergeris ir O- 
berndorfas.

I

tI

i 
i

I

I

I

Vaclo-
Telšių

Salako

BALSIS (Bolcevičius), 
vas. iš Kalvarijos vai., 
aps.. gyv. Scranton. Pa.

BARTUSH. Jonas, iš
vai.. Zarasų aps., gyv. Detroit. 
Mich. 10918 Holmur.

BARTUSIS. Sofija, sesuo O- 
nos Kubickienės.

BEDARFAITĖ. Stanislava.
BENDIKAS, Jonas, kilęs iš 

Liepojos, Latvijoje, gyv. Brook
lyne.

BERŽINSKIS. Antanas ir Ka
zimieras, broliai Albinos.

BIGELIS, Charles. gyv.

Vargo Duktė to nežino, 
Ten gyventi nemėgino. 
Jei tą rojų nori girti.
Reikia pačiai jį ištirti. 
Dėdė Šamas duonos duoda. 
Ar tu balta, ar tu juoda. 
Sėsk ir valgyk, kiek tik nori. 
Būk tik protinga ir padori. 
Nekišk nosies, kur nereikia, 
Pranciškonai tegul veikia. 

BLINSTRUB. Vanda ir du Paremk darbą jų naudingą.

BIRSENAS. Jonas, iš Leščių

sesuo
kaus, gyv. Viekšnių vai.

BLAŽEVIČIUS. Kazys, iš U-

turėjo iš Pročiūnų km. Truskavo par., Ir j pragarą pakliūti, 
lapkri- Panevėžio aps., gyv. Bostone ar Grįžk prie Dievo dabar miela, 

Detroite. Išganysi savo sielą.
BOLCEVIČIUS (Balsis). Vac-j Žaibas.

Kalvari- Iš “Draugo
apie 7
gautas lovas, iš šarnelės km..

šeima, kil. iš 
Šėtos vai., Kė-

Ona, iš Dargių

PLŪS!
Naujosios

j te, iš Skliausčių km.. Eržvilko 
vai. ir Budriūnas. Vytautas, gi
męs Amerikoje.

BUDVYDAS, Povilas, brolis 
Stasio, gyv. Newark.

BUGAILISKIŲ šeima, turėjo 
Vilkaviškio aps.,' giminių Panevėžio aps., gyv. 

| Čikagoje.
j BURKNEVKJIENĖ - Joki- 
'maitytė, Marcelė, iš Jorbudžių 

Martynas,!k., Lukšių vai.
• BUsMA, Leonas, iš Ylakių 
m., Mažeikių aps.

BYTAUTAS, iš Rūginu km 
Šilalės vai., Tauragės aps.

CEREUKA, Stasys, iš šakiš
kių km.. Pumpėnų vai., Panevė
žio aps., gyv. New Yorke.

CESAITIS, Juozas, iš Liuk- 
lingėnų km., Krokialaukiu vai.. 
gyv. Brooklyn, N. Y., 816 Ma- 
con St.

ČEPIENE, Zuzana. Čepas, Ju
lius, ir vienuolė Anielija Čepai
tė, gyv. Čikagoje.

ČERKAVIČIENE. Marija, iš 
Cižiškių km.. Vilkaviškio aps.. 

Įgy-z. Čikagoje.

BRAZLAUSKAS. Antanas, iš
Jokubonių km.. Paežerėlių v..

BRINKMANAS. 
gyv. Brooklyne.

BRUZAITIENĖ Grinaitė, 
gyv. New

ke.
BUDELIS. Jeronimas ir Jo

nas, iš Alsėdžių, Telšių aps., 
gyv. Čikagoje.

BUDGINIENE
Mary, iš Veliuonos m., 
aps.. gyv. VVorcester.

BUDRIUS. Pranas, iš 
žiu km.. Pašušvės vai., 
aps., mechanikas.

BUDPTLrVTPJNF,

Milerytč. 
Kauno

Paber-
Riržų

- Keoitiky-

J

i Solid Heatinfl Comfort
O

Cokc au- 
regulato-

fjER daugel! mėty Ncw Eng- 
* land Cokc teikia šaldymo pa
togumą virš 175.000 
Anglijos šeimoms.

Dabar, Ncw England 
tomatiškas šilumos 
rius atneša patogumą tūkstan
čiams kuro vartotojams. Auto
matiškas šilumos rcgulatorius 
sutaupo laiką, triūsą, ir nuola
tinius bėgiojimus prie pečiaus... 
palietimas pirštu viršuje auto
matiškai nustato dūmtraukius 
apačioje.

Dėl pilny intormacijy parašyk 
mums šiandien.

Automatiškas
ŠILUMOS REGULATORIUS 

DUODA JUMS . . .

• daugiau patogumo... nereiks 
daugiau bėgti sklepan nusta
tyt* dūmtraukius.

• Lygia tempcratūrą... sveika
tos apdraudimas.

• Kuro taupymas... sumažina 
ku*o eikvojimą... prašalina 
perpildymą ir nrdapildytną.

• Nebrangus... lengvai d*įtai
somas: paimk su savim, kada 
kraustais*.

New England Coke
250 STUART STREET, BOSTON

OR YOUR AUTHOR1ZED DEALtR
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Sukaktuvinė Mozaika
- Prof. Roemerio žodis. - Žemes re 
forma, aprūpinusi 200,000 
žmonių. - Didžiausia Lietuvos biblio
teka turėjo virš 100,000 knygų. - Apie 
Estiją. - 37 lietuviai profesoriai Ham
burge. - Min. Pov. Žadeikis - 60 m. 

amžiaus sukaktis.

Lietuvos

.mą išeivijoje: padėdama 
Į steigti mokyklas ir parū
pinti joms mokytojų, 
steigdama bibliotekas.

3. Scenos meno srityje— 
(skatindama chorų organi-'; 
žavimą, palaikydama sce-j 
įnos meno pajėgų atsilan-( 
i kymus iš vienos kolonijos i 
į kitą.

4. Bažnyčios srityje —! 
darydama pastangų, kad j 
užsienio lietuviai turėtų ■ 
savas bažnyčias ir kunigus 
ir būtų aprūpinti tikybos 
'vadovėliais ir maldakny
gėmis.

Toliau — DULR palaikė 
išeivių lietuvių spaudą 
raštais ir lėšomis, rūpino
si plėtimu gerų santykiui 
tarp organizacijų išeivi jo-j 
je, Lietuvių kultūros namų 

, steigimu, emigracijos (iš- 
, eivystės) planingumu.
, Gal nevisus tuos uždavi
nius vykdyti vienodai ge
rai sekėsi, bet užsimojimai 
buvo gražūs.

Vienas iš stambiųjų 
( DULR šulų — R. Skipitis 
. yra dabar Amerikoje ir 

mes turime vilčių, kad or
ganizuotas pasaulio lietu
vių veikimas pagyvės.

SIDABRINIS JUBILIE
JUS ŽEMĖS REFORMOS 

LIETUVOJE
Didžiosios žemes refor-

DULR .
— Išeivių lietuvių masės- 

išlaikymas yra vienas di
džiausių mūsų tautos dar
bų, viena didžiausių Lietu
vos problemų ir nuo jos iš- j 
sprendimo pareina Lietu-1 
vos likimas, — taip kita-! 
dos rašė, dabar jau miręs,; 
buvęs Lietuvos Universite
to rektorius prof. M. Roe- 
meris.

Tie žodžiai tuo labiau 
pritinka dabar, kada pa
triotinė mintis laisviau pa
sireikšti tegali išeivijoje ir 
kada bolševikų kaliniu li
kusios mūsų tautos viltys 
nukreiptos į užsienin atsi
dūrusius brolius. Šiuo lai
kotarpiu labai svarbu bū
tų svarstyti apie sukūrimą 
tampresnių ryšių tarp nu
blokštų į įvairias šalis 
vientaučių ir apie organi
zavimą stipraus pasaulio 
lietuvių sąjūdžio.

Šiemet kaip tik tam yra 
gera proga: vasario 7 d. 
sueina 15 metų nuo įsteigi
mo Draugijos Užsienio 
Lietuviams Remti, su
trumpintai vadinamos — 
DULR. Jos steigiamasis 
susirinkimas įvyko 1932 
m. vasario 7 d., Kaune. 
DULR gražiai pasidarba
vo siekdama savo tikslų: 1. 
Palaikydama išeivių ryšį 
su tėvyne per ekskursijas, i mos įstatymas Lietuvoje 
talkindama atvykstan- buvo Steigiamojo Seimo 
tiems mokslininkams, me-Į priimtas 1922 m. vasario 
nininkams, sportininkams, i 16 d., taigi prieš 25 metus, 
atvykstantiems atostogau- j tačiau žemės reforma buvo 
ti vaikams; palaikydama 
išeivių mokyklas, aprūpin
dama laikraščiais, palai
kydama išeivių susirašinė
jimą su tėvyne.

2. Organizuodama švieti-

Chicagos ugniagesiai kovoja su liepsnomis degančio Northwest Air- 
lines orlaivio, kuris dėl gilaus sniego aerodromos lauke negalėjo gražiai 
nutūpti ir sutrenkimas davė priežastį kilti gaisrui. Juomi vyko 37 pasa- 
žieriai keturi įgulos nariai. Visi išsigelbėjo be susižeidimo.

Tėvų Pranciškonų Misijos 1947 m.
CAMBRIDGE,. MASS. — Švč. P. Marijos Nekalto Prasidėji

mo parapijoje, misijos vasario 23 
Gidžiūnas. OFM.

CHICAGO, ILL. — švč. P. Marijos Ginsimo parapijoje, misi
jos ir Tretininkų vizitacija, kovo 2—9 d.—T. L. Andriekus, OFM.

CLEVELAND, OHIO — Nepaliaujamos Pagalbos Švč. P. 
Marijos parapijoje, misijos, kovo 3—9 d. — T. M. Stepaitis, OFM.

LOWELL, MASS. — Šv. Juozapo parapijoje, misijos ir Tre
tininkų vizitacija, kovo 10—16 d. — Tėv. Just. Vaškys. OFM.

CHESTER, PA. — Aušros Vartų par., misijos, kovo 10—16 
d. — Tėv. Leonardas Andriekus, OFM.

BROCKTON, MASS. — šv. Roko parapijoje, misijos, kovo 
10 — 23 d. — Tėv. Viktoras Gidžiūnas. OFM.

PATERSON, N. J. — Šv. Kazimiero par., 40 valandų Atlai
dai, Tretininkų rekolekcijos ir vizitacija, kovo 16—23 d. — Tėv. 
Barnabas Mikalauskas. OFM.

BAYONNE, N. J. — šv. Mykolo par., šv. Juozapo novena ir 
Tretininkų vizitacija, kovo 10—19 d. — Tėv. P. Baniūnas. OFM.

CICERO, ILL. — šv. Antano par., misijos ir Tretininkų vi
zitacija. kovo 17—23 d. — Tėv. Modestas Stepaitis. OFM.

BROOKLYN, N. Y. — Apreiškimo par.. misijos ir Tretinin-
■ kų vizitacija, kovo 17—30 d. — Tėv. Leonardas Andriekus. OFM.

NEW PHILADELPHIA, PA. — Švč. Jėzaus Širdies par., mi- 
- sijos, kovo 17—30 d. — Tėv. Justinas Vaškys, OFM.

ROCHESTER. N. Y. — Šv. Jurgio par.. misijos ir Tretininkų 
vizitacija, kovo 24—30 d. — Tėv. Vikt. Gidžiūnas. OFM.

DETROIT. MICH. — Šv. Antano par., misijos ir Tretininkų 
vizitacija, kovo 24—30 d. — Tėv. Modestas Stepaitis, OFM.

SCHENECTADY, N. Y. — Šv. Kryžiaus par.. misijos ir 40
■ valandų atlaidai, kovo 24—30 d. — Tėv. Bara. Mikalauskas, OFM.

DETROIT, MICH. — Šv. Jurgio par., misijos ir Tretininkų

kovo 9 d. — Tėv. Viktoras

vykdoma nuo pat nepri
klausomybės atsteigimo. 
Jos rezultatai labai džiugi
nantieji: nuo 1919 iki 1939 
metų (kada rugsėjo 1 d. 
prasidėjo karas) žemės re-

forma palietė 1,774,099 ak- čių studentų. Iki 1938 m.
rų plotą. Žemė buvo išda- Lietuvos universitetas bu- nuolynų, kurs šiemet jau 
linta bežemiams naujaku-ivo išdavęs 2914 baigimo švenčia sidabrinę savo gy- 
riams (893,392 akrai), ma-įdiplomus - 
žažemiams (222,951 ak-i teisių (978) 
ras), darbininkų ir nauja- (843) fakultetuose. Kauno ri didelių nuopelnų 
kurių nemams statyti — Universiteto biblioteka bu- vių išeivių švietimo dirvo- 
(8,110), kultūrinėms orga-vo didžiausia Lietuvoje, je. Jos veda 17 lietuviškų 
nizacijoms, mokykloms, turėjusi virš 100,000 kny- pradžios mokyklų, 5 aukš- 
prieglaudoms ir t.t. (6,272 gų. tesniąsias (jų tarpe pui-
akrai), kapinėms (1,003 j Karo metu Lietuvos Uni- kiai tvarkomą akademiją 
akrų); be to — 190,937 ak-,versitetas labai nukentėjo: Pittsburge su keliais šim- 
rai pavesta ilgalaikiui nau- daug mokslo priemonių tais moksleivių), veda 10 
dojimuisi įvairioms kultu- sunaikinta, daug profeso- apaštalavimo centrų New- 
rinėms įstaigoms.

Žemės reformos dėka ne- koncentracijos stovyklose burgo ir New Britain die- 
priklausomoje Lietuvoje į-;ir ištrėmime. Dabar, bolše- cezijose, vadovauja religi- 
sisteigė 45,000 nauji ūkiai, į vikų okupuotoje Lietuvoje niam vaikų apmokymui 
kur 200,000 asmenų (įskai- universitetas iš mokslo į- (katekizacijai) 13-je para- 
tant ir naujakurių šeimas) įstaigos virsta leninizmo - pijų, yra talkinusios Kana- 
buvo aprūpinti pragyveni-!stalinizmo propagandos ži- dos lietuviams (Šv. Jono 
mu ir butu. Žemės reforma į diniu. Dalis profesorių iš- parapija, Toronto), labai 

sigelbėjo ir jie dirba Bai- sėkmingai vadovauja lie
tuvių mokyklai Brazilijoje 
(keli šimtai vaikų), Sao 
Paulo mieste ir taipgi dar
buojasi religinio auklėji
mo srityje tarp lietuvių ki
tuose dviejuose Brazilijos 
miestuose. Net ir Lietuvo
je jos buvo įsteigusios an
glų kalbos kursus Kaune ir 
vedė “Birutės” bendrabutį 
Vilniuje. Mokyklose jos 
dirba tegaudamos tik pra
gyvenimo minimumą, taip 
sakant, už kuklią vienuo
lišką kasdienę duoną. Jei 
ne lietuvaičių seserų pasi
šventimas, labai nedaug 
parapijų teįstengtų lietu
viškas mokyklas išlaikyti.
RAŠYTOJOS. BUTKAUS 

j 50-TAS GIMTADIENIS
Tarp Estijos ir Lietuvos Nepriklausomoje Lietu- 

vyko politinis bendradar
biavimas (abi valstybės 
drauge su Latvija priklau- 
,sė Baltijos entantai — są
jungai), o taipgi ir kultū- 
jriniai ryšiai kaskart stip
rėjo: lankėsi mokslininkų, 
menininkų, studentų eks
kursijos.

Estijos 78'< gyventojų 
Liuteronai. Katalikų yra 
tik keli tūkstančiai. Prieš 
šį karą vienas lietuvis ku
nigas, jėzuitas, Estijoje

j « A. & V A A , A«AA>»/AA» kJ • e V V* *- Q J > tA X • , A *. A &

'stipriausiu lietuvaičiu vie-* v*zitac*ja’ kovo 31 — balandžio 6 d. — Tėv. M. Stepaitis, OFM.
INDIANA HARBOR. IND. — Šv. Pranciškaus par., misii

daugiausia vavimo sukaktį.
ir medicinos ■ Seserys pranciškietės tu- 

lietu-

priemonių tais moksleivių), veda 10

rių žuvo bolševikų ir naciij arko, Brooklyno, Harris-

palietė beveik penktadalį 
Lietuvos žemės ūkio plotų 
ir, maždaug, kas 15-tas 
Lietuvos žmogus gavo 
naują, pastovų pragyveni
mo šaltinį savame - nauja
kurio ūkyje. Vienas svar
biausių tos reformos pra- 
vedėjų buvo kun. M. Kru
pavičius, dabar gyvenan
tis ištrėmime Vokietijoje.

Dabartiniai Lietuvos o- 
kupantai bando daug pro
pagandos laimėti savo 
nauja 2___________
bet visi žino, kad tai tik Į žemdirbiai, bet užsiima ir 
pereinamas laipsnis į kol-| žvejyba,_ nes turi 725 my- 
chozus (komunistinius jlias pajūrio. Estija -— vie- 
dvarus). Lietuvos, kaip ir'nintėlė iš trijų kaimynių

tijos universitete Ham
burge; čia lietuvių profe
sorių yra 37.

ESTIJOS ŠVENTĖ
Vasario 24 d. yra Estijos 

šventė, nepriklausomybės 
paskelbimo diena. Estija 
yra viena iš Baltijos vals
tybių, į šiaurę nuo Latvi
jos, prieš šį karą turėjusi 
1,134,000 gyventojų, įsikū- 

įrusių 18,353 kvadr. mylių 
“žemės reforma”, | plote. Estai — daugiausiai xi_  i__J x • xil_ bnmriirhioi T

kitų bolševikų okupuotų i turinti specialaus degamo 

vietų pavyzdžiu, o Rusijo- benzinas, 
je niekur žemės neturtin- kvadr. mylių plote, 
giesiems nuosavybėn ne
dalina.
SIDABRINĖ LIETUVOS ’ 

UNIVERSITETO i
SUKAKTIS

Šiemet sueina 25 metai,! 
kaip buvo įsteigtas Lietu
vos Universitetas Kaune. 
Įsteigimo aktas įvyko 1922 
m. vasario 16 dieną. Tuo 
metu tai buvo pirmoji ir 
vienintčlė aukštoji mokyk
la Lietuvoje, išsivysčiusi iš 
Aukštųjų Kursų Kaune. 
Jame veikė šie fakultetai:!
1. Teologijos - Filosofijos, ^
2. Humanitarinių mokslų1 
(filosofija, filologija — 
kalbos — ir istorija), 3.Į CIŠKAUS SESERĮ 
Teisių fakultetas su teisių- 
ir ekonomijos skyriais, 4. i 
Gamtos - matematikos fa-reikšmingi

kraštu ūkis tvarkomas So-I akmens iš kurio gaunamas 
, Jo yra net 2.000

!darbavosi kaip 
rius.
SIDABRIN IS ŠV. PRAN-

Beždžionė, kad ir “kultūrizuota”, bet vir gi 
gy’.’fys, štai viena, tokių sumanė savotiškai pa
žaist!. Kai minia geležinkelio stoty Detroite ar
tinos* p'-ic traukinio, tuomet maža bezdžioniukč 
pradėjo šokinėti nuo vieno ar vienos galvos ant 
kito- kitos. Bet tas malonumas tai bezdžior.iukci 
pasibaigė greit, nes buvo tuojau sučiupta ir už
daryta su savo l ūšies kompanija.

JUBILIEJUS
1922 metai buvo Lietuvai i 

------- ------ ----------------- i:.:..naujų įstaigų! 
kultetas su matematikos, j kūrimusi ne tik Lietuvoje, į 
fizikos - chemijos ir biolo- bet ir tarp išeivijos. Be ki-l 
gijos skyriais, 5. Medicinostų, tais metais, kovo 12 d., 
fakultetas (medicina, 
dontologija ir farmacija), 
6. Technikos fakultetas su 
statybos ir technologijos 
skyriais. Universitete dir
bo netoli trijų šimtų profe
sorių bei jų padėjėjų ir bu
vo apie ketvertą tūkstau- burge, išaugdamas į vieną

o-•įsikūrė lietuvaičių, šv. 
Pranciškaus Seselių vie
nuolija. Anksčiau daug lie
tuvaičių buvo įstojusių i 
lenkų vienuolynus. 1922 m. 
geras jų būrys atsiskyrė ir 
savo centrą sudarė Pitts-

__________________ _____— Šv. Pranciškaus par., misijos 
ir Tretininkų vizitacija, kovo 26 — balandžio 6 d. — Tėv. Petras 
Baniūnas, OFM.

LEVVISTON. MAINE — Šv. Patriko bažnyčios koplyčioje, 
misijos, gegužės 8—11 d. — Tėv. Modestas Stepaitis, OFM.

RUMFORD, MAINE — Šv. Antano parapijoje, gegužėm 22—• 
25 d. — Tėv. Modestas Stepaitis, OFM. s .

Kad Tėvų Pranciškonų misijos būtų pasekmingos, nuošir
džiai prašome visų kunigų Pranciškonų vedamas misijas prisimin
ti (Memento) savo šv. mišiose. Ta įųtencija prašome visų tikin
čiųjų pasimelsti, klausyti šv. mišių ir per jas priimti šv. Komuniją.

Savo vedamų misijų intencija Tėvai Pranciškonai vasario 1— 
9 d. Šv. Antano vienuolyno, Mt. St. Francis, Greene, Me. atliks 
noveną Į Šv. Dvasią. Prašome visų dalyvauti šioje novenoje.

FKANCISCAN FATHERS
Mount St. Francis Greene, Maine.

voje, ypač kariškoje spau
doje, dažnai buvo galima 
sutikti Stasio Butkaus 
vardą. Jisai kurį laiką bu- 

ivo savanorių kūrėjų cent
ro valdybos pirmininku ir 
redagavo jų leidinį “Sava
noris”, mėgo rašyti karų 
i atsiminimus, dirbo kariš
kų žurnalų redakcijose. 
Šiemet jam sueina 50 m. 
amžiaus (gimęs 1897 m. 
kovo 13 d.), jei dar išliko 
gyvas, karo audrų nepa- 

misijonie- laužtas.
— Šiemet sueina 10 metų 

'nuo mirties rašytojo kun.
J. Kuro.
— Kovo 14 d. sueina 10 

metų nuo mirties Ameri- 
įkos lietuvių kompozito
riaus Vikt. Briedžio.

MIN. P. 2ADEIKIUI — 
60 METU

Visi Amerikos lietuviai 
savo nuoširdžius sveikini
mus siunčia Lietuvos mi- 
nisteriui Washingtonc — 
Povilui Žadeikiai, kuris 
šiemet, kovo 26 dieną švęs 
60 m. amžiaus sukaktį (gi
męs 1887 m. kovo 26 d.).

Jau prieš Didįjį Karą tar-’sėkmingai eina iki šiai die- 
navęs rusų armijoje, min. nai, gindamas Lietuvos 
Žadeikis iš profesijos yra nepriklausomybės reika- 
diplomuotas chem i k a s. his.
Lietuvos kūrimosi laikais. 
1918 metais, 
vos Tarybos paskirtas lai- mirties 
kinosios atstovybės vedė- vos konsulu yra .Dr. 
ju Leningrade, o sekan- Daužvardis, sumaniai be- 
čiais metais išvyko į USA sidarbuojąs Lietuvos la- 
kaip Lietuvos finansinės bui. Dr. J. Prunskis.
misijos vice pirmininkas. 
Grįžęs į Lietuvą kurį laiką 
buvo Krašto Apsaugos Mi- 
nisteriu. 1922 m. buvo 
Krašto Apsaugos ministe
rijos atstovybės nariu de
ryboms su Vokietija, vė
liau su karine misija buvo 
pasiųstas į Pra n c ū z i j ą. 
1923 m. įsteigus Lietuvos 
konsulatą Chicagoje buvo 
paskirtas toms pareigoms, 
taigi buvo pirmuoju Lietu
vos konsulu šiame mieste.
Keletą metų čia pasidar
bavęs gavo paaukštinimą 
— generaliniu Lietuvos 
konsulu New Yorke, o 
1935 m. liepos mėn. 1 dieną 
buvo paskirtas Nepapras
tu Pasiuntiniu ir įgaliotu 
Lietuvos Ministeriu Wash- 
ingtone, kur tas pareigas!

— Šiemet sueina 10 metų, 
buvo Lietu- kaip po kons. Bagdono 

Chicagoje Lietu- 
P.

Amerikos Lietuvių 
Jaunimo Žurnalas 
“VYTIS” 

“VYTĮ” leidžia Amerikos didžiau
sia jaunimo organizacija — Lietuvon 
Vyčiai.

“VYTIS” eina kas menes; graži* 
paveiksluotas ir deda įdomių straips
nių. žinių iš Amerikos ir užsienio.

“VYTY” rasi žinių iš viso pasau
lio.

“VYTIS” rašo apie Amerikos lie
tuvių jaunimo judėjimą.

“VYTY” rasite įdomių pasiskaitę 
mų tinkamų seniems ir jauniems.

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

TAD, padarykime šūkį: “Tenelie- 
ka nei vienos katalikiškos jaunimo 
organizacijos, ar nors mažiausio sky
riaus. kurie . neska'tytų “VYTIES**. 
Visi skaitykime “VYTĮ!”

"VYTIES” kaina metams tik $3.00 
“VYTIS”

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

s---------------------------
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i* kilo beveik dvigubai. LDS Centro Valdyba buvo £ 
i* priversta nuo sausio 1. 1947 m. pakelti $1.00. Ma- j! 
i;t nome, kad malonūs “Darbininko” skaitytojai ir 
į! LDS nariai, suprasdami šių dienų aukštą kainų j* 
' pakilimą, mielai pritars LDS CenOo Valdybos nu
tarimui.

TAIGI, su sausio 1, 194* m., 
prenumeratos kaina bus Du kart 
$5.00 metams; pusei m* tų — $2.50.

, savaitėje — $3.00. Užsienyje du kart savaitėje — $ 
i! $5.50; pusmečiui — $3.00: vieną kartą savaitėje •/* a a i • ■ _ . • • w it* A /vz*

“DARBININKO” KAINA 
05.00 METAMS 

LDS Nariams - 04.00
Laikraštinė popiera pakilo 110'r; kitos reika- 

ji linges medžiagos, išleidimui laikraščio, taipgi pa-

l v 
ii 
<! 
į 
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i“Darbininko” 
savaitiniam 
Vieną kartą $

Č $o.50; pusmečiui — $3.00: viena kartą savaitėje — įj
(! $3.50. Atskira kopija 6c. LDS nariai moka $4.00 ir £»
i! kuopos prisiunčia visus į Centrą. Savo reikalams j) 
jt kuopos rengia Įvairius parengimus ir pelnu paden- f! 
Į- gia savo Įvairias išlaidas.
į LDS Centras ir
į “Darbininko” Administracija.
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Dirsa Al- 
Albertas, 
Galubic-

'nas. Blažionis Pranas, Blažionis 
Stasys. Buja Pranas, Buja Vili
mas. Burke, Henry, 
bertas. Drevinskas

Ant- Dzedulionis Andrius.

- ’•» 
nes bus rinkimas čiūnas Bolius, D.D.S.,

GZRDEZ7 LIETUVIU 
KOLONIJOSE

LDS 2-ros Kuopos 
Susirinkimas

Brockton, Mass. —
radienj, vasario - Feb. 4 d., kas. Ben. Grenda Jonas, Grenda 
7:30 vai. v., Šv. Roko pa- Stasys. Gumbrevičius Jonas. Ja- 
rapijos salėje įvyks meti- sinskas Jonas. Jurevičius Bro- 
nis LDS 2-ros kp. susirin- nius, Kandrotas Stasys. Karso- 
kimas, į kurį nuoširdžiai kas Pranas. Koyutis 
Tamstą kviečiame atsilan- Kriaučiūnas Jonas Lt.
kyti,
naujos valdybos šiems me
tams ir kiti svarbūs reika
lai. Taipgi šiame susirinki
me turėsime progos užsi
mokėti už organą “Darbi
ninką.” Valdyba.

LOWELL, MASS.

Juozas, 
Kriau- 
Miksza 

Theodore, Miksza Vladas. Mor
kūnas Mykolas. Narinkevičius s
Jonas. Narinkevičius Vladas. 
Paulauskas Vytautas, Peredna 
Adolphas. Ramanauskas Alber
tas, Ramanauskas Vytautas. 
Sabaliauskas Juozas Jr., Saka- 

. linskas Pranas. Seliukas Jonas 
;Jr., Sasnauskas Mykolas, Sas
nauskas Juozas. Scarks Kari, 
Shanley Mykolas. Stanilionis 
Albertas. Stanilionis Aleksan
dras. Stanilionis Pranas. Valen
tinas Hypolitas. Varanauskas 
Juozas. Varanauskas Jurgis, 
Versiackas Albinas, Versiackas 
Jonas, Versiackas Juozas, ir Vi- 
ckocka Vilimas.

Parapijos Karo Veteranų 
Pagerbimas

Sausio 26 d.. 6 vai. vakare, 
Šv. Juozapo parapijos svetainė
je įvyko šaunus bankietas pa
gerbti sugrįžusius parapijos ve
teranus — Merginų Sodalicijos.

Vakaro vedėjas buvo mūsų 
kleb. kun. P. V. Strakauskas,
kum perstatė vakaro garbės, 
svečius, būtent: Mavor Leo 
Roy. mūsų miesto Mayorą, kun. 
Joną Daunį, kun. Feliksą Kens- 
tavičių ir Dr. Bolių Kraučiūną.

Programos dalį išpildė sekan
tieji: Juozapina Narenkaitė, Ve
ronika Shanley, Rutvila Jonytė, 
Ravmond Kellv. Alena Mikšie
nė, Hvpolitas Valentinas ir Ma
ry McQuade.

Sekantieji veteranai dalyva
vo: Andriušaitis Bonifacas. An
driuškevičius

Sveikinimo žodžius pasakė se
kantieji: Rusų Jonas, Stanevi
čių Zigmas Jr.. Kandrotų Sta
sys Sr. ir Saulenų Stasys.

Dėkingumo žodį reikia ištarti 
sekantiems, kurie darbavosi šir
dingai, kad šis vakaras būtų 
sėkmingas: Mikalinai Blažiony- 
tei ir Alenai Vilkišiūtei už pa
kvietimus ir programą. Alenai 
Linkevičiūtei ir Antaninai Bu- 
jaitei už skanią vakarienę, Ire
nai Jusevičiūtei ir Monikai Bla-

Kazimieras, Ban- žonytei už svetainės išpuošimą, 
dzavičius Kazys. Blaveskas Jo-‘Onai Grendaitei, Juozaphinai

★ ★

Naujos Anglijos Lietuvių Katalikų 
SEIMELIS

Sekmadienį, vasario 23 d., 1 vai. p.p., Šv. Pranciš
kaus lietuvių parapijos svetainėje, Lavvrence, Mass., 
įvyks Naujos Anglijos Lietuvių Katalikų Seimelis, ku
rį ruošia Naujos Anglijos ALRK Federacijos apskritis. 
Visi Federacijos skyriai, katalikiškos organizacijos 
raginamos prisiųsti kodaugiausia atstovų į seimeli. 
Taipgi katalikiškoji inteligentija profesijonalai, dva
siškiai ir veikėjai kviečiami dalyvauti seimelyje, ben
drai visi, kuriems rūpi Lietuvos reikalai bei jos gelbėji
mas iš vergijos pančių. Sekmadienį, vasario 23 d. skir
kime Katalikiškajai Akcijai.

Kun. J. Vaitekūnas, Dvasios Vadas 
A. Daukantas, Pirm. 

B. Jakutis, Rašt.

MORWOOD, MAS1
Kiek laiko atgal “Darbininko” 

numeryj tilpo trumpa žinutė, 
kad pp. Ieva Tvaskienė, M. Bar- 
tulienė ir O. Mačienė surinko 
$145.00 Lietuvos našlaičių šelpi- 

kurios 
daugybė tūkstančių nekaltų lietuvių, kaip šiame paveiksle matomi Pravieniškių apgyvendinamos šioje kolonijo- 
koncentracijos stovyklos kaliniai. Kuo jie nusikalto? Ūkininkas nusikalto neati- K- čia paduosime aukotojų var
davęs okupantams paskutinio grūdo, moksleivis nusikalto prisisegęs prie švarke- dus- Aukojo šie: 
lio trispalvį kaspinėlį, darbininkas nusikalto pavėlavęs kelioliką minučių į fabri-' p- Naujokaitienė $10.00; 
ką. Jie visi pateko į koncentracijos stovyklas ir kalėjimus, iš kur išsilaisvinti gali- Po 85.00 — Mačienė, Mr. & 
ma tik per mirtį. Kovokime, kad to kalėjimo sienos, kurin šiandien yra uždaryta Mrs. M. Shergals, S. Jablonskie- 
visa Lietuva, būtų sutrupintos, o lietuviai vėl išvystų laisvę! Aukok Amerikos Lie- nė^A. Saulėnienė $4.00. 
tuvių Tarybai, vadovaujančiai Lietuvos išvadavimo kovai! Mūsų pastangos ir au
kos gali išgelbėti daugelio nekaltų lietuvių gyvybę!

GELBĖKIME LIETUVĄ!
AUKOKIM! DIRBKIM! REMKIM AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBĄ

JIE ATNEŠĖ TOKIĄ LAISVĘ...
Taip, bolševikai atnešė lietuviams laisvę mirti. Visoje Lietuvoje jau išžudyta mui» būtent, našlaitėms,

Kavaliauskaitei, Onai Saulėnai- 
tei, Ritai Vilkišytei už patarna
vimą prie stalų, kun. P. V. Stra- 
kauskui už Souvenir Book. pia
no pritarimą vargonininkei So
fijai Blezevičiūtei.

Skrajojanti Plunksnelė. tro Dr. B- Kazlauskas, kuris y- 
ra pergyvenęs rusų ir vokiečių 
okupacijas ir tremtinių gyveni-!

“Nėra jokios abejonės 
apie tai - tikriausias ir 
lengviausias būdas dapildyti 
“saulės spindulių” Vitamin D 
kurių mano vaikai stokauja 
žiemos metu yra duoti
jiems ganėtinai

hood's

RŪŠIES A PIENO
Su 400 U.S.P. dalių Vitamino D kiekvienoje kvortoje

su 400 U.S.P. vienetu Vitamin D. 
kiekvienoje kvortoje.

Vitamin D yra būtinai reikalingas 
tinkamai suvirškinti kalkius ir fos
forą. du mausto elementus reikalin
gus tvirtiems ir gerai sudėtiems kau
lams. sveikiems dantims ir abelnai 
gerai sveikatai. Duodami savo vai
kams Hood's Supertest rūšies A, Vi
tamin D pieno duosite jiems netik 
jų kasdieninį kiekį šio taip svarbaus 
"saulės spindulių" vitaminų, bet 
taipgi pieno, kuris yra nuolat gero 
skonio ir riebumo... nuolat aukščiau
sios rūšies. Užsisakyk jo šiandien — 
nuo Hood’s pristatytojo paprasto 
ar homoger.ized.

DĖMESIO!

★
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ŽVAIGŽDE” jau nuo rugsėjo mėn. eina žymiai 
padidinta: (16 puslapių daugiau!)

Esame priversti padidinti ir prenumeratos kainą 
iki $2.00 metams.

“ŽVAIGŽDE” yra didžiausias dvasinio turinio 
mėnesinis laikraštis.

Adresas:
“ŽVAIGŽDES” Administracija

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

Yakštienė, Mrs. J. Dundulis, Jr., 
G. Versiackas, M. Di Marzio, H. 
Koplan, Mr. Cushing, Mr. Pearl- 
man, Marjo’s Shoe Store, C. 
Weisul, A. Gaidulis, F. Davidau- 
skas, K. Jurgevičienė, Casse 
Heat & App., Andrev Poco, V. 
Grinkevičienė, N.N., Mrs. J. 
Paul, V. Zaleckas, M. Glebus, V. 
Stanovich, N. Pazniokaitė, 
Brooks 5 & 10, A. Abdallah, M. 
Misevičienė, J. Petraitis, C. Val- 
ma, M. Kavaliauskienė, V. Ku
dirkienė, A. Jaskunienė, O. Ka
valiauskienė, A. Selukienė, M. 
Aidukonienė, A. Keršienė, P. 
Sarapienė paaukojo drabužių.

Smulkiais $5.00.
Viso — $145.00. Rinkėjos.

! Po $3.00 — D. Čiubatienė, K. 
Paliliūnienė, A. Benkevičius, W. 

j Ikasala, M. Balutienė.
Po. $2.00 — U. Navickienė, 

' Mr. & Mrs. Geo. Cofsky, A. Ka-' 
šėtienė, M. Kavoliunienė, S. 
Sykes, D. J. Butters, Indepen- 
dant Fumiture Co., J. Dallalis, 
Mr. & Mrs. R. Gečius, A. K. Ne- 
viackas, Frank Cofsky, L. Kil
kus, Mr. & Mrs. J. Bartulis, A. 
Rukštelytė, V. Didikienė, J. Šas- 
tavickas, A. Kudirkienė, O. Čer- 
vokienė, I. Vasiliauskienė, E. 
Tvaskienė, B. Adomaitienė, C. 
Astaburskas, Mr. & Mrs. Mac- 
kys.

Po $1.00 — J. Nevierienė, A. 
Pakarklienė, O. Alikonienė, P. 
K. V. Vasiliunienė, A. Palevi- 

, čienė, M. Glebauskienė, M. Cvi- 
. likienė, P. Cvilikas, G. Akunevi- 

čienė, D. Jasionienė, N. Mace, 
A. Smilgienė. 
J. Casparienė, 

Kazys Vidikauskas. J. Sadauskienė, K. Viesulą, A.

Nėra žmogaus, kuris bū
tų visiškai blogas, nė nėra 
žmogaus, kuris būtų visiš
kai geras. K. J. N.

kienę ir Juozapiną Maršalkienę, 
ir daug anūkų.

Velionis, K. Steponavičius at
vyko Amerikon apie 60 metų at
gal. Jis priklausė prie lietuvy
bės pionierių Philadelphijoje ir 
daug veikė lietuvybės dirvoje. 

'Buvo ilgametis Katalikiško Su
mą? mums paaiškintkodėl’Į sivienymo 20 kp. narys. Gausiai

M ANCHESTER. N. H.
Sausio 12 d. pradėjome BALF 
ir ALT vajų su parkalbomis. 
Kalbėtojas buvo atvykęs iš cen-

WORCESTER, MASS.
AUŠROS VARTŲ PARAPIJA

Gruodžio 1. 1946 per prakal
bas Lietuvos Išlaisvinimo Fon
dui aukuoto jų vardų sąraše ap
leisti sekantieji aukotojai: S. 
Melkunas. J. Keršis ir A. Ka- 
liunas. visi aukojo po $1.00.

Moterų Sąjungos 69 kp. Kalė
dinėje vakarienėje, naujų narių 
pagerbimui. buvo traukimas 
Mrs. Wackell paaukoto “Car- 
pet”. Pranešam, kad E. Luč- 
kauskienė, Epworth St., Wor- 
cester, Mass. yra laimėtoja.

Moterų Są-gos 69 kp. turėjo 
gražų “Penny Sale” vasario 2, 
tuojau po mišparų, parapijos 
salėje, parapijos naudai.

tuviai ir kiti bėgo. kas tik galė
jo, nuo rusų antros okupacijos, ! 
ir ragino visus aukoti šalpai per 
BALF ir politinį veikimą per 
ALT. Aukotojų vardai: Vytau
to Lietuvių Pašalpinė draugija 
ir jaunų vyrų klubas— $100.00; 
būsianti Visų Šventų-parapija— 
$100.00; po $10.00 — M. Zarem
ba. A. ir T. Kikutis. J. ir O. Sve- 
tykas, A. Kemėšis: po $5.00 —J 
O. Kinduris, A. Trakimas, P.' 
Andrejunas, K. Brazauskas, M. 
Kemėšis, J. Krikščiūnas, A. An
tanaitis, J. ir J. Vaičiūnas, J.. 
Tvarijonas. P. Bernotas, V. Bra-' 
zauskas, J. Lazauskas, J. Olko-' 
vikas; $4.00 — J. Jaronis; po 
$3.00 — P. Žukauskas, K. Tva- ! 
rijonas. A. Mikšis. Ig. Prane- j 
kūnas; po $2.00 — K. Simutis,!

I
V. Mikšis. E. Taraška, J. Lauč-' 
ka, B. Kikutis, O. Gilis, V. Vail- 
lancuart, K. Romaška, V. Ma
saitis, K. Lukesevičius. Po $1.00 
— L. šemežis, A. Petkus, A. 
Steckis, 
mas, A. 
kas, P. 
mas. V.
skas, K. Bernotas. Smulkių — 
$6.50. Viso aukų $363.50.

Spaudos rašt. A. Kikutis.

rėmė bažnytines ir tautines į- 
staigas. Jis būdamas bajorų kil
mės, nors mokėjo gerai lenkiš
kai, bet ir akyvaizdoje lenkų 
drąsiai kalbėdamas lietuviškai, 
ir mėgo skaityti lietuviškus 
laikraščius.

A. Gumauskas
Generalis Kontraktorius

i

694 Chalkstone Avė.,
PROVIDENCE, R. I.
Tel. Plantations 0753

i

M. Vasiliunienė, 
Lai ilsisi velionio vėlė ramybė- A Šidlauskienė, 

je-

!

i

Parūpinu planus ir statome 
naujo stiliaus namus su mo
demiškais įrengimais. Atlie
kame visokius darbus namų 
taisymo.

Sausio 19, įvyko Kareivių Tė
vų - Motinų ir Moterų draugijos 
parengimas. Buvo gausiai daik- • Česnakas. D. Taparauskas. 
tų suaukota. Ačiū aukotojams. 
Pelnas skiriamas paminklo pa
statymui dėl žuvusių kareivių.

Vyčių 116 kp. pranešė, kad 
įtaisys sąrašą visų kareivių iš 
Aušros Vartų parapijos. Viso 
darbo pasekmes galėsime pama
tyti gegužės mėnesį.

A. Petkus,
J. Masaitis, J. Razu- 

Razumas, E. Čaikaus- 
Krikščiūnas, J. Traki- 
Simonavičius, D. Valin-

»

I

1I

ALRK Federacijos 33 sky
riaus susirinkime sudaryta pla
nai dėl paminėjimo 16 Vasario, j 
Į komisiją apsiėmė kun. K. Va- 
sys, kun. J. Jutkevičius, V. Bur- 
dulis, Irene Keršytė ir J. Glavic- 
kas. Minėjimas prasidės iškil
mingomis pamaldomis. 4 vai. po 
piet visi sueis į salę išklausyti. 
gražios programos, kurios svar-Į 
bią dalį išpildys Veteranų Char- gentis - našlys, Klemensas Ste
les Kuraisa Posto nariai; chorai

PHILADELPHIA, PA

Mirė Klemensas Steponavičius
Sausio 20 d. mirė įžymus vien-

ponavičius. 76 m. amžiaus. Iš-z 1 i
dainuos; muzikantai gros. Kvie- kilmingos laidotuvės įvyko sau- 
čiame visus į 16 Vasario minėji
mą, kuris įvyks Aušros Vartų 
parapijoje.

Federacijos Korespondentė, par. bažnyčioje. Palaidotas Šv. 
Išganytojo kapuose. Laidotuvė
se patarnavo Domininkas Eara- 
minas, laidotuvių direktorius, 
2339 E. Allegheny Avė.

Velionis paliko dideliame nu
liūdime daug giminių ir artimų
jų šeimos narių, būtent, sūnus 

■ — Klemensą ir Mykolą, dukte- 
ris — Mariją Steponavičiūtę, 
pp. Oną Figlarskienę, Mariją 

i Stankevičienę, Klarą Krupins-

šio 25 d. Gedulo pamaldos įvyko 
šv. Mykolo koplyčioje ir ta pa- 

i čia intencija Šv. Jurgio lietuvių 
a* irt 1 <a i rti n o •

I

Juozas Kaslnskas
Ine.

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

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

Limosinai dėl visokių reikalų. 
Patarnavimas Dieną ir Naktį.

1
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VIETINES ŽINIOS

Z1NUTFS
švęskime visi. Kun. Dr. Kazi

miero Urbinavičiaus 50 metų 
kunigystės sukakties Jubilie
jaus iškilmės priruoštos. Pamal
dų ir bankieto dalyviai bei sve
čiai užkviesti. Galima sakyti, 
kad jau viskas yra prirengta. 
Svarbu yra, kad visi tą didelį 
Jubiliejų švęstume.

Kaip visi galime šį Jubiliejų 
atšvęsti. Girdėjau per radio kal
bėtoją raginantį žmones visoje 
Amerikoje eiti savon bažnyčion. 
Jis sako: Bent syki į mėnesį vi
sa šeima privalėtų eiti saviškon 
bažnyčion. Taip geriausias bū
das švęsti kun. Dr. K. Urbonavi
čiaus Jubiliejų tai prieiti prie 
sakramentų ir atlankyti šv. mi
šias. Bet galima švęsti ir na-

muose sukalbant poterėlį kun. 
Urbonavičiaus naudai ir padė
kai Dievo.

Jau dabar melskimės, kad šis 
Jubiliejus praeitų laimingai.

Kun. Virmauskis, šeštadienį, 
atlaikė šv. mišias gerovei visų 
paties Jubiliejaus, Jubiliejaus 
rengėjų, bendradarbių ir jubi
liato.

MALDOS DIENA. -10 vai- r. Šv. Petro par. bažnyčioje, bus giedamos Šv. Mišios už Lietuvą 
ir už išmėtytus jos vaikus — lietuvius. Pamokslą sakys Kun. Jonas Borevičius, S. J., tremtinys.

2 vai. po pietų įvyks MASINIS BOSTONO LIETUVIŲ SUSIRINKIMAS su įvairia 
kalbų ir muzikos programa, -South Boston High School Auditorijoje, So. Boston, Mass.

Aukos. Juzefina Gudaitė au-Į 
kavo kurui $10.

Bažnyčios taisai aukavo N. N. 
$50, Pranas Lingis $2. Ačiū.

DAKTARAI

Sausio 29 d. pp. Vincas ir Vik
torija Kohanskai, gyv. 31 Cod- 
man Hiil Avė., Dorchester, mi
nėjo savo 44 metų vedybinio gy
venimo sukaktį. Šia proga pp. 
Kohanskai gavo daug sveikini
mų ir linkėjimų. Linkime pp. 
Kohanskam sulaukti auksinio 
jubiliejaus!

Sausio 27 d. grįžo iš Chicagos 
p. D. Kiburytė, kuri buvo nuvy
kusi ir dalyvavo savo sesutės, 
a. a. M. Salvatoros šermenyse ir 
laidotuvėse. Taipg i dalyvavo 
brolis Dr. Albertas ir kun. Pr. 
Strakauskas, kurie taip pat grį
žo užpereitos savaitės pabaigo-

I

Tel. TROwbridge 6330

J. Repshis, M. D.
(REPŠYS)

Lietuvis Gydytojas
278 Harvard Street

Kampas Inman arti Centrai Sq. 
CAMBRIDGE, MASS.

Ofiso Valandos 2—4 ir 6—8.

ĮVAIRŪS SKELBIMAI
»*«tt» III

| A, J. NAMAKSY
REAL ESTATE & 

INSURANCE
414 W. Broadway

i SO. BOSTON, MASS.
1 Office Tel. So. Boston 0948

)!!««< •F1

X

I

1

Res. 37 Oriole Street 
West Roxbury, Mass. 
Tel. Parkvvay 1233-W

I 
i

Trečiadienį, sausio 5 d., vaka
re. įvyks Šv. Teresės novenos ir 
Sodalicijos pamaldos.

Ketvirtadienį, 4 v. p.p., ir 7:30 
v. v. bus klausomos išpažintys 
prieš pirmą mėnesio penktadie
nį ir prieš Tėvo Urbonavičiaus 
Jubiliejų.

Penktadienį, 7:30 v. v., bus 
liikoma šv. valanda. Po tam į- 
vyks Maldos Apaštalavimo 
draugijos susirinkimas.

Sekmadienį, sausio 9 d., šv.
mišios bus paprastu laiku: 7, 8, X 
9, 10 ir 11:30 v. v.; salėje 8 ir -----------------
9 30 v v BALF Valdybos Ir Direktorių

8 v. r. pats Tėvas Jubiliatas . lintai i
giedos iškilmingas šv. mišias. _2___!—

10 v. r., Arkivyskupas ponti- BALF 17-to skyriaus valdy-Į 
fikuos. bos, direktorių ir specialės va-

6 v. v. prasidės Jubiliejaus jaus komisijos susirinkimas į- 
bankietas dėl tų, kurie jau turės vyks antradienį, vasario 4 d., 
įsigiję bilietus. 8:30 vai. vak., lietuvių draugi-

------------- jos salėje “E” St., So. Bostone. 
So. Bostono BALF 17 skyrius 

oficialiai pradės BALF vajų ko
vo 2 d., todėl labai svarbu, kad 
visi valdybos, direktorijato ir 
specialės komisijos nariai daly
vautų šiame susirinkime. Skait-i 
lingai suėję, galėsime nutiesti 
puikiai veikimui gaires, kad va-i 
jus ištikrųjų būtų sėkmingas.

Pasimatysime susirinkime, 
Pr. Razvadauskas, 

pirmininkas.

I

JIE NESPĖJO PABĖGTI
Jie nespėjo pabėgti iš bolševikų surengtų žudy

nių Pravieniškėse, ir kulkos pakirto jų gyvybę.
Gelbėkime tuos, kurių gyvybės kruvinoji bolše

vikų ranka dar nepakirto! Kovokime dėl Lietuvos 
nepriklausomybės! Tegu ji būna kuo greičiau išva
duota iš bolševikų vergijos! Aukok Amerikos Lie
tuvių Tarybai, kuri tą kovą visu ryžtingumu veda! 
ir negailėk aukos, nes ji niekad nebus per didelė, 
palyginus su auka tų, kurie gyvybę už Lietuvos 
laisvę atidavė.

GELBĖKIME LIETUVĄ!
AUKOKIM! DIRBKIM! RE3IKIM AMERIKOS 

LIETUVIŲ TARYBĄ

KETURAKIS, Kazys, gyv. 
Reading, Pa., Plum St. 26, ar 
260 ar 266.

KIAULĖNAS, Albinas, sūnus 
Jokūbo ir Kiaulėnas, Ignas, sū
nus Igno, kilę iš Pandėlio vai., 
Rokiškio aps., gyv. Čikagoje. I 

KILIANSKIS. Adolfas, iš 
Bambėnų km., Gražiškių vai., 
Vilkaviškio aps., gyv. Čikagoje.

KILKUS, iš Vilniaus km., Ku
piškio vai., Panevėžio aps., gyv. 
Čikagoje.

KIRSTUKAS, Baltramiejus, 
gyv. Brooklyne.

I KISIELIUS, iš Sviliukų km., 
Kėdainių aps., gyv. Detroite.

i KISLEITIS, Aleksandras, iš 
: Alsėdžių, Telšių aps., gyv. Čika
goje.

KIUDULAS, Jonas, iš Vyčių 
kin., Akmenės vai., Mažeikių 

į aps., gyv. Waterbury, Conn. 
i RIZIKAS, Juozas, gyv. Pitts- 
‘ burgh, Pa.
: KLIMANTAS, Jurgis, iš So- 
dalės km., Tauragės aps., gyv.

' Čikagoje.
KLIMERA, J.
KONSTANTINAVIČIUS, du 

broliai, sūnūs Norvilo - Kons- 
! tantinavičiaus. iš Šilalės vai.,

_ • rr i ikT 'Tauragės aps.Lietuvs Generalinio Konsulato New! košubas, Kristupas, iš ziū-
1 • vi • a į rių km., Šakių aps.Yorke Paieškomi Asmenys^ — - t at.

Aemkite tuo* profosijonalus ir biz
nierius, kurie tavo skelbimais remia 
'Oarbinink4”.

ĮVAIRŪS SKELBIMAI
REIKALINGA patyrę ranki

niai siuvėjai prie vyriškų Top 
Coats; darbas pastovus ir geras 
atlyginimas.

UNITED COAT MFG. COBP., 
55 Carieston St, Cambridge.
Arti Kendall Sq. (31-t-7)

Sveikata Ligoniams
Knyga nurodanti kaip gydytis šakni
mis ir žolinus. Augmsaų vardai lie
tuviškai, angliškai ir lotiniškai už- 

vardyti. Kaina 31.00. 
Naujas Deklematorius kaina 25c. 

Spėjimas Laimės ir Planatos.
Kaina 20c. 

Zravizolas. juokinga apysaka.
Kaina 40c. 

Užlaikau visokių žolių ir šaknų.
PALL MIKALAUSKAS,

184 Gold St.,
So. Boston 27, Mass.

(10-30)

/

Maldos diena. Vasario 16 d., 
lietuviams visame pasauly yra 
Maldos diena. So. Bostone, tą 
dieną kas norės prieis prie sa
kramentų ir išklausys šv. mi- 

Įšių. 10 v. r. bus laikomos iškil- 
Jmingos šv. mišios Lietuvos ge
rovei. Tėvas J. Borevičius, S. J., 
bolševikų tardytas ir kankintas, 
sakys pamokslą. Po mišių bus į- 
statomas švenčiausias Sakra
mentas ir pasiaukojimo aktas 
atnaujinamas. Visi ruoškimės 
prie visuotinos lietuvių Maldos 
dienos.

JENKELICNIENĖ,

Pristatome Alų ir Toniką |
Mes turime 11-kos rūšių alaus ir įvairių tonikų. Mes alų ir 
toniką pristatome vestuvėms, į namus, krikštynoms, parems a 
ir piknikams. Patarnavimas skubus ir mandagus. Šaukite: Jį

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

220 E St., Tel. ŠOU 3141, So. Boston, Mass.

tina.
I JONAITIS. Aleksas ir jo bro- 
ilis, iš Daunorinės km., Šiaulių 
aps., gyv. Čikagoje.

JANUŠAITIENĖ - Kalvaity
tė, Marijona, gyv. VVaterbury.

JANUŠAUSKAITĖ, ištekėju- 
jsios pavardė nežinoma, sesuo i 
Alminauskienė, kilusi iš Taura-! 
gės aps., turėjo restoraną Čika- 

Pirmadienį, vasario 3 dieną gOje.
lankėsi “Darbininko” redakcijoj: JANUŠKEVIČIUS, 
p. Povilas Dargis iš Pittsburgh, gyv Waterbury, Conn. 
Pa., lydimas pp. S. Mockaus ir į JASIENĖ (Mikalauskaitė), 
A. J. Namaksy, vietinių. Marijona, gyv. Cleveland, O.

p. Povilas Dargis yra Lietuvių į JASILIŪNAS, Juozas, iš Vai- 
radio programų vedėjas Pitts- svydžių km.. Pakruojo vai., Pa- 
burghe. Atsisveikindamas ir nevėžio aps.. gyv. Waukegan. 
jierdavęs kun. A. Rakausko, jn, turi siuvyklą.

Lankėsi

KOVALIAUSKAS, Antanas, 
iš Skierių vai., Trakų aps., gyv. 

Klemen-km.. Siesikų vai.. Ukmergės ap., ‘Lawrence. Mass.
jgyv. Bostone. j KRAM (ar Chram) — But-

KARIETAITĖ. Ona. iš Lukš-, kaitė, Emilija, iš Skuodo, gyve- 
tų, Rokiškio aps.

KATARSKIS, Vaclovas, kuni
gas. prašo atsiliepti gimines ir Sasnavos vai., Marijampolės a., 
pažįstamus.

KAUNAS, Edmundas, iš Kre
tingos aps.

KAZLAUSKIENĖ - Butkaitė,
Pranciška, iš Viršilų km., Yla-.Naumiesčio, šakių aps. 

jkių vai., gyv. Baitimorėje.
Petras KENTRA (ar Kentrus),

zas ir Petras, iš
Viekšnių vai., 
gyv. Brooklyne.

KENTRIENĖ,
kaus Kentros, i

na San Francisco.
KRAPUKAITIS, Juozas, iš

. AJCZCHCl » kzO V CL4., l’ŽCti 4JCAŽal SVzVJ U.^

gyv. Brooklyne.
KRAUS (Piečiaitė), Made, 

gyv. Čikagoje.
KRIAUČICNAITĖ, Agota, iš

Raminančioji jo
šiluma palengvina kankynę

STRĖNŲ GĖLOS
• Prisidėk pri.- milionų tų. kuri/1 
prisiekauja Johnsons NUGAROS 
KLASTERIU—pagamintu taip, kad 
Kr-it pal.nzvir.tų nucaros skaus
mus. Daktarų iėbandyinai šimtams 
žmonių įrodo, kad jis patarnauja!

• Vartojant #; piasterj. tai lyg 
naudoti kaitinamąja paduakait? pa- 
ėiamn jūsų darbi-, švelnūs vaistai 
sužadina kraujo aplinktaka ŠIL
DO jums nugara, atli uosi loja skau
smų Ir sustingimų. Jis Svarus. Jo 
jėga tęsiasi kelias dienas.

• Johnsons NUGAROS PLA8TE- 
RIS saugo nuo užsišaldymo. Pasti
prina raumenis, duoda atramos pa
čioj skaudamoj vietoj. Ji gamina 
Johnson & Johnson — vardas, ku
ris reiškė kokybę per 50 metų. Vi
sose vaistinėse.

Pabarškų 
Mažeikių

Juo- 
km., 
aps.,

našlė Pranciš- 
iš Žibikų km., 

Viekšnių vai.. Mažeikių aps. »

Ieškomieji ar apie juos žinan
tieji maloniai prašomi atsiliepti:

CONSULATE GENERAL 
OF LITHUANIA 

41 VVest 82nd Street 
New York 24, N. Y.

(Bus daugiau)

So.B«tonFiiniitweCo.
Matrasai naujai perdirbami.
Kainos pranešama iš anksto.

Jūsų kreditas geras.

Pristatymas skubus.

380 Į 2 West Broadway,
Tel. ŠOU 2758

X “Lietuvių Žinių” redaktoriaus.j JAUTAKIS (Jawtock). Bro- 
sveikinimus ir linkėjimus, užsi- nislovas. iš Kelmės - Tytuvėnų 

1 prenumeravo laikraštį “Darbi- Val.. Raseinių aps., sūnus Tomo, 
ninką”.

Draugijų Valdybų Adresai GRABORIAI

Užsisakykite Toniko Pas Mus 
Pristatom geriausi toniką 
Piknikams, Vestuvėms, 

Krikštynoms ir visokiems 
Parengimams. 

Kainos prieinamos.

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

Tel. Dedham 1304-W
PRANAS GERULSKIS, Namų Tel. Dedham 1304-R

S. Bąrasevičius h* Sūnus
MOTERIS PAGELBININKR

Lietuvių Graborius-Balsamuotojas
Turi Notaro Teises

254 W. Broadvay
SO. BOSTON, MASS.

Tel. SOUth Boston 2590
Sūnaus gyvenamoji vieta —

838 Dorchester Avė.
Tel. COLumbia 2537

ŠV. JONO EV. BL. PASALPINCS 
DRAUGIJOS VALOYBA! ■ ; 

Pirmininkas — Juozas svagždy3,
601 6th St.. So. Boston, Mass.

Vicc-Pirmininkas - Pranas Tuleikis. i 
702 E. 5th St., So. Boston, Mass.

, Prot. Rašt. -— Jonas Ghneckis.
5 Thomas Pk.. So. Boston. Mass.

■ Fin. Rašt. — Aleksandras Ivaška,
i 440 E. Sixth St, So. Boston. Mass.
Iždirunkas- Stasys K. Grifanavičius. 

699 E. Scventh St.. S. Boston, Mass.
Maršalka — Jonas Zaikis.

787 E. Broadway, So. Boston. Mass. 
i
• Draugija laiko susirinkimus kas tre

čią sekmadieny kiekvieno mėnesio 
2 vai. po jiietų. Parapijos salėj 
.492 E. 7th St.. So. Boston. Mas3.

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS ŠVC.

Pirmininkė — Eva Marksienė. 
625 E. 8th St.. So. Boston, Mass. 

Tel. So. Boston 1298.
Vincas, gyv. Vice-Pirmininkė — G. Gadliūnienč,

8 VVinfield St.. So. Boston. Mass.
■ Prot. Rašt. — Orą. Ivaškiene.

440 E. 6th St.. So. Boston. Mass. 
Finansų Rašt. - - B. Cūnienė.
29 Gotild St.. W. Roxbury. Mass. 

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

177 VVest 7th St.. So. Boston. Mass. 
Tvarkdarc — - Ona Krasauskas.

11 Springer St., So. Boston. Mass. 
Kasos GI. — Elzbieta Aukštikalnytė, 

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

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

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
dos Bostone. pas protokolų raštininkę.

i JUNCYS, Adomas ir Mateu- '
i sa. šas. iš Ariogalos vai., gyv. Phi- 

votiškas žiemos siiortas šiltuo- ^adelphijoje.
, . . ..... I HTAOTC r - —se kambariuose bei salėje.

Rengimo Komisija.

ARBATĖLĖ

tarnavo Amerikos kariuomenė
je I kare, vėliau policijoje, gyv.! 
Čikagoje ar netoli.

JEKELAITIS. T"____ o„..'
New Yorke.

JERECKIENĖ - Garšvaitė, O-i 
na, iš Jociūnų km., Pušaloto v., j

-į Rengia Liet. Dukterų jk> glo- 
ba Dievo Motinos draugija, va-

$ sario 15 d.. 7 vai. vak., 492 E.! 
a 7th St.. So. Bostone. Bus gražių 
« dovanų, kurias pasižadėjo at- Panevėžio aps., gyv. Bingham-

nešti šios draugijos narės. Taip- 
f? gi pasižadėjo paaukoti ir nuošir- 
Į? džios šios arbatėlės rėmėjos gra- ‘ 
$ žiu dovanėlių. Ona Petrušytė sa- 
$jvo doavnas pridavė pirmutinė.

ton.
i JERINAS, Jonas, sūnus Pily
po, iš Lapių - Raudondvario v., 
Kauno aps., gyv. Čikagoje.

JONUŠAS, Vincentas, iš Mi-
Bus ir linksmoji programos da- eaieiM Teisių aps., gyv. ro-
lis. Visi kviečiami dalyvauti, o 
ypač tie, ir tos, kurie myli PU

i

* ypač tie, ir tos, kurie myli 
pukes bei kortas dėstyti. Tai

ji Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims yra

SOUTH BOSTON C AFE
Vincas Balukonis, Savininkas.

į 258 Vest Broadmy,

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

giai patarnauja.

South Boston, Mass.

i
1

RINKITE VARTOTUS 
PAŠTO ŽENKLUS

Prašome visų rinkti vartotus , a 
pašto ženklus ir nukirpus dai
liai nuo vokų siųsti Misijų 

S'bui adresu:
Marianapolis C'ollege 

Thornpbon, Conn.
šiuo savo kilniu darbu pagel- 

bėsite misijomenams.

iI i

Klū-

i JUODIS, Adolfas .Jonas (gyv. 
Čikagoje), Juozas. Martynas 
(gyv. Worcester, Mass., 50 
Winter St.) ir Vincas gyv. Ca- 
lifornijojc, kilę 
km.. Janavo vai.,
ips.

KALPOKIENĖ
tė. Veronika ir Kalpokas, Jonas, 
gyv. Čikagoje.

KALVAITIS. Juozas, iš Sla- 
balos km., Antanavo vai.. Mari- 
jami»o!čs aps., gyv. VVaterbury.

EANYS, Juozas, is lohūnų

iš Trakiškių 
Marijampolės r
- Grigaliūnai-

Village Markei
332 West Broadway,

SOUTH BOSTON. MASS.
praneša, kad atpirko Three Days Market ir dabar 
šios bueernės yra lietuviai savininkai: N. M. Was- 

son ir Gcraldas F. Vareika.

K

į Turime pilną pasirinkimą visokių mėsų ir įniktų. 5
| BUCERNE ATIDARYTA 6 DIENAS. - |

Kvircianir visus lietuvius a!Mlankyti,

C A S P E R
FUNERAL HOME

187 Dorchester Street 
South Boston. Mass. 

w V.CKper 
(KASPERAS) 

Laidotuvių Direktorius Ir
Baisa m uoto jas 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Koplyčia Šermenims Dykai 

Tel. ŠOU Boston 1437
ŠOU Boston 3980

ZALETSKAS
FUNCRAL HOME

564 Kaot Broadway
SOUTH BOSTON. MASS.

D. A. Zalstskas, . F. E. Zalotskas 
Graborlai ir Balsamuotojai.

Patarnavimas dieną ir naktj. 
Koplyčia šermenims Dykai. 

NOTARY PUBUC 
Tel. ŠOU Boston 0815

ŠOU Boaton 2809

---------- l-l, I Į , f r -
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Šalpos Vajaus Pradžia 
New Yorke

Sekmadienį, sausio 26 d.. New 
Yorko lietuviai pradėjo šalpos 
fondo vajaus žygį.

Išsyk reikia pasakyti, kad 
pradžia buvo graži: jau sukelta 
arti 3.000 dolerių. Tiksliau pa
žymint. vajaus pirmiems žings
niams jau turima 2.S19 dolerių.

Taip pat reikia aiškiai pažy
mėti. kad didžiausias šio pirmo
jo pasisekimo darbininkas yra 
Dr. B. Vencius, vajaus New 
Yorko komiteto pirmininkas. 
Jis su didele energija ir atsidė
jimu rūpinosi šio vajaus atida
rymo sėkmingumu. Reikia tikė
tis. kad sumanioje jo vadovybė
je New Yorko lietuviai sukels 
jiems uždėtą kvotą, kuri yra 
35.000 dolerių.

Vajaus New Yorke atidarymo 
programa buvo įvairi ir ilga.

Į Labor Lyceum salę gausiai 
susirinkę lietuviai išklausė kal
bėtojų — tai BALF pirminin
kas kun. Dr. J. Končius. Dr. A. 
Gervydas. kun. V. Karalevičius 
ir Dr. J. Pajaujis.

Dainavo Apreiškimo par. cho
ras. vadovaujamas Ks. Strurns- 
kio. Angelų Karalienės par. ty
rų choras, vad. Pr. Dulkės, ir 
Operetės choras, vad. V. Tam- 
kiūtės - Pranckienės.

Gražiai pašoko šv. Jurgio gru
pė. vadovaujama Bronės Brun- 
dzienės.

Aukų rinkimą pravedė J. Va
laitis.

Aukų sąrašas bus paskelbtas 
vėliau, bet čia pažymėsim stam
besnius aukotojus, kiek teko jų 
nugirsti.

Pirmoj vietoj stori Maspetho 
lietuviai su 1.000 dolerių auka. 
Antroj vietoj — siuvėjų lokalas 
su 500 dol. Siuvėjai per L. Šerk
šnį dar pridavė 140 dol. Brolių 
Motuzų nuo filmų rodymo pa
aukotas pelnas siekė 320 dole
rių. J. B. Laučka davė stam
biausią asmeninę auką — 109 
dolerių. Maspetho Piliečių klu
bas įteikė 100 dol. Vyčių 41 kp. 
paskyrė 50 dol.. Moterų Vieny
bė tiek pat. A. Matulis davė 70 
dol.. p. Atkočaitis ir A. Matu
kas po 50 dol.. Operetės choras 
27 dol.. Alumnų klubas. Jakai
tis. Vikrikas po 25 dol.. Diržie- 
nė ir P. Lapienė po 20 dol.

Buvo nemaža aukų po 15. 10. 
5 dolerius ir smulkesniais pini
gais.

Ta proga reikia pažymėti, kad 
BALF tarnautojai nusitarė va
jui skirti penkis procentus nuo 
savo algos.

Vajus pradėtas su pakilusia 
dvasia, su pasiryžimu padėti ne
laimingiems mūsų broliams ir 
seserims.

Žmonės skirstėsi pasiryžę pa
siekti New Yorko kvotą ir savo 
darbu palengvinti Lietuvos vai
kų likimą.

NEW HAVEN, CONN
Lietuviai Neužmirškit

Vasario 16

inimas yra puikiai susiorganiza- 
Įvęs, ir supranta vertę dalyvavi- 
i mo sporic. štai «' a randasi nei 
Į du baske! Uali rateliai. Viena? 
j susideda iš jaunesnių priaugan
čių berniukų, antras iš vyres
nių. Abu visuomet šauniai pasi- 

įžymi žaidimuose. Jie kelia mū- 
|sų parapijos ir lietuvių vardą.

Taipgi randasi vyrų ir mergi- 
' nų bovvling rateliai, kurie kiek- 
! vieną savaitę susitinka su kitu 
kolonijų rateliais žaisti. Mūsų 
rateliai labai šauniai pasirodo. 
Valio, mūsų jaunimas:

Kaip kiekvienam geram ame
rikiečiui yra brangi liepos 4 d., 
taip kiekvienam lietuviui ir lie
tuvaitei turėtų būti brangi Va
sario 16 diena, tai mūsų tėvynės 
nepriklausomybes sukaktis. 
Nors šiuo tarpu mūsų tėvynės 
laisvė ir nepriklausomybė yra 
laikinai priešų sutrukdyta, bet 
atsižvelgus į tai mes Amerikoj 
gyvenanti lietuviai turėtume su 
didesniu pasišventimu ir su di
desne tėvynės meile prie kiek
vienos progos bendrai kelti jos 
vardą ir minėti jos reikšmingas 
sukaktuves bei paminėjimus.

Vasario 16 dieną, mūsų kolo- ■ 
nijoj, pastangomis Amerikos ■ 
Lietuvių Tarybos vietinio skv-. 
riaus yra ruošiamas įdomus ir i
patrijotinio turinio vakaras bei Mrs. S. Senkus, O. Vileišienė, A. 
programa, kuri susidės iš dainų. ■ Devenienė. Aldona Mazukaitis. 
pamarginimų ir kalbų. Kalbės ■ J. Ruginis. J. Povilaitis. Ona 

Mockus. S. Pocius, J. Šupienis, 
P. Jakubauskas. Ona Besaspa-Į 
ris. P. Liubinas. M. Petraitienė, į 
M. Verbyla. M. Laukaitienė, V. 
Povilaitis. Jonas Lesunaitis. ir 
V. Blaudžiunas. Po. $3.00: Ag
nietė Pužas, ir P. Blauzdžiūnas. 
Po $2.00: Z. Kar alius, K. Pr anu
lis. A. Viltrakis. A. Paulauskie
nė. A. Maurutienė, Agnės Paja- 

Julia Laz- 
J. Deliniks. K.

WATERB'JRY. CONN

I

Parengimas Gerai Pavyko, 
laimėta Suvirs Š700.00 — 

šauniai Minėsime Vasario 16

1 L s
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Rūpesniu VVaterburio L. Ta
rybos, Šv. Juozapo parap. sve
tainėje kalbėjo svečias prof. 
Pranas Padalskis. kuris labai į- 
domiai nušvietė Lietuvos bei lie
tuvių tremtinių dabartinius var
gus ir prašė šiam reikalui pini
ginės pagalbos.. Taipgi kalbėjo 
kleb. kun. J. J. Valantiejus ir 
pirmasis paaukojo $105.00. Po i 
$50.00 aukojo: Dr. Petras ir Ve- į 
ra Vileišis ir Vincas Ramažas. I 
LSA per B. Petrauską — $40..' 
pirmasis paaukojo $105.00. pp.! 
Kazys Chepurna $52.00. Po 
$10.00 — Tarnas Matas. Pranas 
Kuzmickas. Jonas Aleksandra
vičius, Pranas Gudiškis, Petras

Horace H. F. Jayne, (kairėj), New York miesto Metropolitan Museum 
of Art, vice - direktorius, inspektuoja, tik ką gautą siuntinį gražių pa
veikslų, kuriuos paskolino parodai Britanijos karalius Jurgis VI. Pa
veikslų paroda prasidės sausio 24.

HARTFORD, CONN.
Pranešu, kad Lietuvių Ame

rikos legijonierių Sabonio 7-tas 
postas turės instolaciją vasario 
8-tą dieną, 339 Capitol Avė.,

____________________ 8 
gaudytas ir šaudytas, vis 
tik atrodo nepalaužti, bent 
išviršiniai geroj nuotaikoj, 
su viltiimni žiūri į ateiti, 
tikėdamies, kad neteks per 
ilgai laukti iki Lietuva vėl 
bus laisva ir nepriklauso
ma.

Ypatingai širdį veriantis 
šiurpas nukrečia stebint 
tuos mažus ir nekaltus 
vaikučius, kurie dar per 
maži suprasti, kodėl j:e 
taip varginami nesibai- 
giančiom kelionėm. Bud
riom ir protingom akelėm 
jie seka susirūpinusius 
mamyčių veidus, neišgirsi 
jų verkiant ar skundžian
tis — perdaug jie iškentėję 
ir matę, kad dėl nuovargio 
ir nepatogumų verktų, gal 
tik badas ir bombos juos 

i pravirkdytų.
Pamačiusi New Yorko 

Broadvvay tūkstančius i- 
vairiaspalvių šviesų grak
šti ponios Katelienės duk
relė Angelė sušunka: “Ma- 

^ma, mama, žiūrėk kaip tos 
šviesos sukasi. Daug ma

lčiau, bet dar tokių stebuk
lų nebuvau mačiusi” — su- 
įsimasčiusi užbaigia aštuo- 
inametė pasaulio stebėtoja. 

— O ką gi jau taip esi ma- 
Įčiusi? — juokais paklau-

------------- tį 
nančią: 1520 N. Hoynei 
Avė., Chicago 23, III.

Nelė Kairytė - Katelienė,
J. A. V. pilietė, su dukrele 
Angele apsistos pas pusse
serę Mrs. Helen Gercas, 
2554 W. 40th Street, Chica
go 32, III., bet keliom die-

ATVYKO BŪRYS LIETUVIŲ 
TREMTINIŲ

Sausio 24 d. SS MARINE
MARLIN laivu tarpe 928

Motiečius. Mr. and Mrs. K. Ma- Lietuvi’4 parapijos mokyklos j keieįvįy atvyko buvęs Lie- 
karevičius, Marijona Stankevi-! avetaine-’e’ Hartforde- Pradaaituvos Prezidentas Dr. Ra
čienė. ir Jonas Vingris. A. J. A-J vaL vak’ Tad vis1, kas tikĮzys Grinius su žmona, sū- 
Ieksis - $7.00. Po $5.00: Dr. S. gallte' malonėkite į mūsų ren- - - ---- -
Sapranas. V. Vitkus. Mr. and^iamoJ instoliacijoj dalyvauti.

Taip pat turėsite progą susipa
žinti su savais buvusiais šio 
karo kareiviais. Be to bus šo
kiai, užkandžių ir gėrimų. Įžan
ga dykai. Jūsų atsilankymas 

įduos mums visiems daugiau e- 
nergijos dirbti. Būtų labai links
ma matyti kiekvieną tėvelį ir 
mamytę ateinant su savo sūnais 
ir toliau saugoti priesaikos cere
monijas. kurias nauji nariai — 
veteranai turės. Jūs visi gerai 
žinote, kad mūsų tikslas yra į- Į Savo"artimuosius.

pamarginimų ir kalbų, 
svečias, ką tik atvykęs iš Euro
pos. prof. Pr. Padalskis. adv. F. 
J. Bagočius. laikraštininkas ir 
Bendro Lietuvių Šalpos Fondo 
direktorius p. Kazys Vilniškis, 
ir mūsų geras tėvynainis klebo
nas kun. E. Gradeckas.

Šv. Pranciškaus draugija, ku
ri yra viena seniausių vyrų 
draugijų, paskyrė auką $25.00. 
kurią įteiks laike minėjimo. ‘ rines, M. Valuckas. 
Taipgi visa eilė gerų veikėjų' dauskas, Mrs. 
pasižadėjo teikti gausias aukas. ■ Sakalauskas. A. Orantas, Alice 
kad kiek prisidėjus išlaisvinti i Jonikas, ir J. Kirvalaitis. Kiti 

mažiau, 
priduotos

num ir dar 19 lietuvių 
tremtinių, kurių tarpe šeši 
mažamečiai vaikai.

Garbingo svečio buvusio i nom išvyko j Worcester, 
Lietuvos Prezidento, JŲ^ass. paviešėti pas p. Kie- 
tremtmių pasitikti j uostą j kurį su giminaičiu p. 
atvyko Bendrojo Lietuvių Valicku buvo atvykusi į
Komiteto Dr. Kaziui Gri
niui Sutikti vadovybė, vie
tinių lietuvių laikraščių 
redaktoriai, organizacijų 
atstovai, giminės ir drau
gai ir būrys tremtinių gi
linimų, atvykusių pasitikti

išlaisvinti i Jonikas, ir J. Kirvalaitis.
Lietuvą. Kviečiam ir kitas drau- aukavo po $1.00 ir 
gijas bei kuopas neatsilikti ne- Stambesnės aukos 
prisidėjus prie šio taip naudin- Tarybos bei draugijų susirinki- 
go darbo.

Lietuvos nepriklausomybės 
minėjimas įvyks Šv. Kazimiero 
parapijos svetainėj, 339 Greene 
St. Programa punktualiai prasi
dės 4-tą valandą po pietų. Įžan
ga 35 centaai.

Smarkūs Basket Bali Rateliai
Šv. Kazimiero parapijos jau-

muose bus paskelbtos po Vasa- ■ 
rio 16-jo.

Vakaro programą atidarė Mo
terų Sąjungos Choras himnais 
bei patrijotinėmis dainelėmis. 
Po prakalbų buvo šokiai. Visam 
vakarui sumaningai vadovavo 
komp. A. J. Aleksis.

J

Vasario 16, visos Draugijos, 
Klubai, Skyriai bei Kuopos 

Atneš Savo Aukas

Jauniausia Lietuvaičių
Seserų Kongregacija 
Prašo Jūsų Pagalbos
Skelbiamas Nekalto 
Prasidėjimo Seserų 

Vienuolyno Naujosios 
Koplyčios Statybos 

Fondo Vajus.
Kiek Jūsų išgalės leidžia, malonėkite paaukoti! 
Kas paaukos Naujajai Koplyčiai ar kitiems 
Vienuolijos reikalams:

taps Kongregacijos Rėmėju$1.00 — taps Kongregacijos Rėmėju 
$50.00 — taps Garbės Nariu 

$100.00 — taps Amžinuoju Nariu 
i o kas $500.00 aukos ar daugiau, to vardas bus 
l įamžintas lentoje pakabintoje ant Koplyčios 
i sienos.

Visų aukotoju vardai bus surašyti į Kop- 
l lyčios Statytojų knygą — Aukso knygą; jie vi- 
| si bus atmenami seserų maldose ir bus jų gerų 
i darbų bei nuopelnų dalininkai.

Viešpatie, atlygink tiems, kurie dėl 
i Vardo daro mums gera ’
j Aukas prašome siųsti:

Immaculate Conreption Convent 
i K. F. D. 2, Putnam, Conn.

Tavo

siau.
— Mes buvome užgrauti 

po subombarduotu namu
— Ar dar tą atsimeni ? — 

nustebintas klausiu.
— Kiekvieną smulkmeną, 

aš to niekumet neužmiršiu. 
Mes tai laimingi, nes mus 

į iškasė,’ bet kiti tai taip ir 
■liko po griuvėsiais — už
baigia ta dar metais jau- 
Ina, bet jau suspėjusi visas 
karo baisybes išgyventi 
lietuvaitė.

Panašių vaizdų pilna veik 
kiekvienoj tremtinio vaiko 
galvelėj, jau nekalbant a- 
pie suaugusius, kuriems 
vis neišeina iš galvos min
tis: už ką, už ką lietuvių 
tauta ir mes taip kankina
mi. Argi jos vaikai kalti, 
kad lietuvių tautai likimo 

įbuvo lemta gyventi tarp 
rudo ir raudono grobiko, 
kurių nepasotinami apeti
tai nepaliko ramybėje tos 
taikios tautos. Kai pasau
lio galiūnai kalba apie am
žiną taiką,
susimąstai: bet kas grą
žins namus

, lietuvių tautos vaikams, 
kas grąžins laisvę raudo
nojo teroro 
tautai ?

uostą jos pasitikti.
Dr. Antanas Kyras išvy

ko į Čikagą pas dėdę My
kolą Kyrą, 3251 S. Hals- 
tead Street, Chicago, III.

Margareta Samatauskas, 
J. A. V. pilietė, su trim vai
kučiais apsigyvens pas tė
vus Staknius, 199 Kings- 
iland Avė., Lyndhurst, N. 
J. Jos pasitikti į uostą at
vyko p. Staknienė ir bro
liai.

s

Albinas Strazdas apsi
stojo pas seserį Mrs. Nellie 
įMalinis, 101-43, 114 St 
Richmond’ Hill 19, N. Y.

V
Antanas ir Vanda Urbo

nai su dukrele Dalia apsi
stojo pas žinomus biznie
rius Budreckus, 1159 Kip- 
ling Rd., Elizabeth, N. J. 
'Antanas Urbonas Lietuvo
je ir vėliau ištrėmime gra- 

■ žiai užsirekomendavo kai
po sumanus ir energingas 
lietuvišku knygų leidėjas. 
Atsivežti jo išleistų knygų 
pavyzdžiai daro tikrai pui-

traukti kiekvieną veteraną, kad | Visuomenė SU buvusiu 
galėtume parerkšti savo mintis i Uetuvos prezidentu turės 
tiems patiems politikieriams, ką; susipažinti jam ruo-
mes apie juos galvojame. Betjšiamam dideliam bankiete 
tai nėra vieno veterano darbas. New Yorke vasario mėne- 
Tad visi į darbą.’ ,gio pabaigoje. Taipgi jis

Jonas Medoins <Jr. pakviestas dalyvauti New 
Yorko Tarybos ruošia
mam Lietuvos Nepriklau
somybės minėjime, įvyks
tančiam vasario 16 d. Web- 
ster Hali, New York.

Į svečio atvykimą at
kreipė dėmesį ir didžioji 
New Yorko spauda, neiš
skiriant “N. Y. Times” ir 
“N. Y. Herald Tribūne”, 
kurie įdėjo ilgus aprašy
mus, o pastarasis dar ir 
šeimos fotografiją.

Kartu atvyko ir šie Lie
tuvos tremtiniai: i

Jonas Adomavičius, J. A.1 
V. pilietis, apsistojo pas kų įspūdi meniniu ir tech- 
pažįstamus: 158 Euclid niniu požiūriu. 
Avė., Brooklyn, N. Y. At-I Juozas Valakas, J. A. V. 
vykusis turi Amerikoje pilietis, apsistojo pas dėdę 

85-01, 87th 
Street, VVoodhaven, N. Y. ;

Kazys Visockis, J, A. V. 
pilietis, apsistojo pas tėvą 
Praną Visockį, 493 E. 156 
Street, Bronx, N. Y.

Robertas ir Marcelė Žu
kai su dukrele Dainora ap
sistojo pas seserį Mrs.1 
Bagdonas, 38 Marcy Avė., 
Brooklyn, N. Y.

Pažymėtina, kad tą pa- 
, iš Paryžiaus at

skrido orlaiviu profesorius 
Jurgis Baltrušaitis, ilga- J 
mečio Lietuvos Ministro 
Maskvoje sūnus, kviečia
mas Yale, New York ir ke
lių kitų universitetų dėsty
ti viduramžių meno istori
ją

Nors abiejų okupantų iš
kankinti, pergyvenę bom
bardavimus, ne vienas jų

Iš Hew Jersey Lietuvių 
Tarybos Veiklos

tai nenorams

I

išblaškytiems

naikinamai
P. G.

Vasario 16 d. minėjimas, Lietu
vos laisvinimui aukos ir BALF 

Vajaus reikalai
New Jersey Lietuvių Tarybos 

visuotinan organizacijų atstovų 
suvažiavime, 1946 m. gruodžio 
mėn. 18 d. buvo užgirta rengti 

' iškilmingą Vasario 16 dienos
Lietuvos Nepriklausomybės ■ minėjimą Sheraton Hotel, New- 

Minėjimas pyks ryte Šv. Juozą- ; ark'e, vasario 16 d. 2:30 po pie- 
po par. bažnyčioje ir 7 vai. va-' tų. Jau yra pažadėję kalbėti 
kare mokyklos auditorijoje. Lietuvos Ministras P. Žadeikis, 
Kalbės kun. Jonas Balkūnas iš j ir Msgr. James F. Kelly, Seton 
Maspeth, N. Y., adv. F. Bago- Hall College prezidentas. Yra 
čius iš Boston, Mass. ir kiti.! manoma, kad dalyvaus Newar- 
Programą pradės Šv. Juozapo I ko miesto mayoras ir U. S. se- 
parap. choras, vad. komp. A. J. • natorius, o taipgi yra pažadėjęs 
Aleksiui. Leidžiant kun. J. J. i dalyvauti muz. Jonas Čižauskas 
Valantiejui, bažnyčioje antroji 
kolekta skiriama Lietuvos žmo
nių vargo sumažinimo dėliai. 
Laike prakalbų įvairių draugijų 
pirmininkai bei atstovai viešai bus skiriamas Lietuvos laisvini- 
priduos aukas Lietuvos laisvės mo reikalams.
atgavimo reikalui. Po prakalbų BALF Vajaus reikalu N. J. L. 
gros K. Gluodenio orkestras ir Tarybai yra pavesta sudaryti 
bus šokiai. Rengimo komisija New Jersey valstybėje vajų pra-

i 

i 
i

I 

I

• ♦

su Harrison - Kearny Vyrų cho
ru. Programos dalis bus per
duota per Radio.

Iš parengimo gautas pelnas

giminių ir tėvo Boleslovo; Edward Polk, 
Adomavičiaus draugų, ku
rių tarpe yra Juozas Jo
mantas, gyvenęs Milwau- 
kee, Wis., bet dabartinis jo 
adresas nežinomas. Ado
mavičius labai norėtų su 
giminėmis ir Jomantu su
sižinoti.

Stasys Jurkūnas apsisto
jo pas žmoną, J. A. Valst. 
pilietę, atvykusią pereitų

deda visas pastangas, kad vasa-. vesti komisiją, ir į tokią komi- metų spalių mėn. ir gyve- čią dieną 
rio 16 minėjimas būtų tikrai j siją įeina: A. S. Trečiokas --------------------------------------- skrido or
sėkmingas. Broliai ir sesės Wa--pirm.; Juozas Jokubavičius, įtakingi amerikiečiai. Vietos a- Jurgis B
terburiečiai! Išgirskite balsą pa
vergtos Lietuvos ir susipažinki
te su lietuvių tremtinių kančio
mis. Tad visi dalyvaukime Lie
tuvos Nepriklausomybės 29-toje 
minėjimo šventėje ir gelbėkime 
Lietuvą ir lietuvių tremtinius 
dabar:

Wa  te rbu rio Lietuvių Taryba.

sekr. Valdybos nariai: Prof. J. 
Žilevičius, p. V. Pieterienė iš 
Kearny ir p. Strazdienė iš Lin- 
den, N .J. Minima komisija jau 
yra numačius planus. Kvota — 
$30,000.00. Yra numatytas iš
kilmingas vajui atidaryti pa
rengimas, kuriame gal dalyvaus 
Newarko miesto mayoras ir kiti

merikiečij spauda jau rašė, kad 
New Jersey lietuviai yra nusita
rę sukelti $50,000.00 
tremtiniams gelbėti.

Todėl New Jersey 
Taryba prašo visų N.
ganizacijų ir pavienių asmenų 
prisidėti prie šio garbingo dar
bo, A. S. Trečiokas, Sekr.

Lietuvos

Lietuvių 
J. L. Or-

JAMES A. FARLEY 
cends stcps of New York s 
St. Thomas Church to attend 
the funeral services for the 
late Ogden Reid, publisher 
of the New York Herald

- J’ribune,


