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Paskleiskime Ją 
Kuoplačiausiai

FIVE CENTS

Lietuvių Informacijos 
Centras New Yorke išleido 
knygutę vardu Lithuania’s 
Fight for Freedom. Ją pa
rašė senas anglų diploma
tas, rašytojas ir nuošir
dus lietuvių draugas E. J. 
Harrison, gyvenąs Londo
ne. Jis yra buvęs diploma
tinėj tarnyboj Japonijoje. 
Rusijoje ir ilgiausiai Lie
tuvoje, kurią labai pamilo. 
Lietuvoje jis ėjo Anglijos 
Vice Konsulo pareigas. 
Vartoja japonų, rusų, vo
kiečių, prancūzų ir lietu
vių kalbas. Yra parašęs 
stambias knygas: “The 
Fighting Spirit of Japan”, 
“Lithuania: Past and Pre- 
sent” ir kitas mažesnes.

Šioje pastarojoje “Lith-I 
uania’s Fight for Free
dom”, nors trumpai, su
glaustai, bet ryškiai, doku
mentaliai nušviečia užsi
motą Lietuvos pavergimą 
ir jos atkaklią kovą už ne
priklausomybę.

Visų kolonijų lietuviai 
veikėjai, turėtų parsisiųs
dinti ją šimtais egzemplio
rių ir aprūpinti savo vieti
nius knygynus, (Publie 
Libraries), laikraščių re
dakcijas, valdininkus, kon
gresų ir legislatūrų atsto
vus, profesionalus ir savo 
jaunimą,
koplačiausiai.
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Lietuvos Nepriklausomybės paskelbimo sukak-
ties proga Massachusetts valstybės* gubernatorius 
Maurice J. Tobin paskelbė Vasario 16 kaipo Lietuvos 
Respublikos šventę ir atsišaukė į visus šios valstybės 
piliečius, kad visos interesuotos grupės, draugijos ir 
pavieniai asmenys Lietuvos nepriklausomybės šventę 
atitinkamai paminėtų.

Paskleiskime ją!
A.!

(PROKLAMACIJA)
“IVhereas, the ultimate victory of democracv 

and the preservation of liberty as the bulvvarks of 
freedom throughout the civilized world demand a 
repudiation of the forces of tyranny and opposi- 
tion and restoration of free government in those 
nations where independence has been crushed; and

“IVhereas, Americans of Lithuanian descent 
have always subscribed to the principles of demo- 
cracy and freedom, and have at ail times pledged 
their uncompromising loyalty to the United Statės 
of America; and

“IVhereas, the American of Lithuanian des
cent hope and believe that said principle expressed 
in the Atlantic Charter will become the basis of 
democracy of the independence of the republic of 
Lithuania; and

“IVhereas, Friday, Feb. 16, 1945, is the 27th 
anniversary of the independence of the republic of 
Lithuania, and an occasion full of significance to 
all Americans of Lithuanian birth or descent, now, 
therefore, I, Maurice J. Tobin, Governor of the 
Commonwealth of Massachusetts, do hereby 
proclaim Friday, Feb. 16,1945, as Republic of Lith
uania Day throughout Massachusetts, and reąuest 
all interested groups, societies and individuals to 
observe the day by appropriate ceremonies.”

Nepriklausomybės Minėjimas 
Lietuvos Teritorijoj

Dalyvavo Valstybės Atstovai, Drau
gingų Lietuvai Respublikų Pareigū
nai, ALT Atstovai, Redaktoriai -

Iš San Diego, Calif., 
siekė žinios, kad ten 
vyno ligoninėje esantis 
Marinų Korpuso kapito
nas Antanas Akstinas bu
vo apdovanotas Sidabrine 
Žvaigžde. Tą pagarbos 
ženklą įteikė tos ligoninės 
medikalis karininkas kapt. 
Morton D. Willcutts. Kapi
tonui Antanui Akstinui 
tas pagarbos ženklas su
teiktas už atsižymėjimą 
vadovaujant marinų kuo
pai laike užėmimo Guam 
salos, kur jis buvo kulkos 
pervertas per veidą. Kapi
tonas po ilgos ligos jau ge
rokai pasveikęs ir greit vėl 
pradės eiti savo pareigas.

Kapitonas Antanas Aks
tinas gimęs ir pradinius 
bei vidurinius mokslus iš
ėjęs Brocktone. Taipgi bai
gęs Marianapolio kolegiją 
ir Holy Cro’ss kolegiją 
Worcester, Mass. Jo tėve
liai yra ilgamečiai LDS na
riai ir veiklūs Šv. Roko 
parapijoj ir draugijose.

Pp. Akstinai turi ir ant
rą Praną Dėdės JSamo tar
nyboje, kuris šiuo laiku į 
yra kur nors Anglijoj. Be' 
to, augina dvi dukreles,! 
kurios ir yra visas nusira-į 
minimas tėvelių šiuo karo j 
metu. i

j

pa- 
Lai-

Pereitos savaitės pabai- Pažymėtina, kad Lietu- 
goje, Washington, D. C., į- vos nepriklausomybės 
vyko Amerikos Lietuvių šventėje, vasario 16, kon- 
Tarybos egzekutyvio ko- gresmanas Flood iš Penn- 
miteto ir narių 
mas Lietuvos 
Ketvirtadienį, 
d. įvyko ALT 
ris posėdis, kuriame iš
klausyta raportai iš Lietu
vių Informacijos Centro, 
paruošta dienotvarkė.

Penktadienio rytą, 
sario 16 d., 2400 viešbutyj pas senatorius ir kongres- 
įvyko Amerikos Lietuvių menus buvo labai nuošir- 

i ir su visais 
nuoširdžiai pasikalbėta ir 
pasiinformuota.

Penktadienio vakare pas 
Lietuvos ministrą, pulk. P. 

a < t a TfAC O'T'TNtt’ iLi-as, nui uuvo įi.ciA.L<x» žadeikį įvyko Lietuvos
dUj 111Nę, Jung. Valstybių valstybės nepriklausomybės minėji-

i departmentui. Senato už- mas. Pažymėtina, kad per 
sienių reikalų komiteto visą dieną iš Lietuvos at- 
pirmininkūi ir kaikuriems stovybės namo plevėsavo 

‘ ■ kongres- Lietuvos trispalvė vėliaya. 
Delegacija lan- Mes visi dalyvaujantieji

suvažiavi- sylvania pasakė atitinka- 
reikalaisJmą kalbą Kongrese apie 

vasario 15 Lietuvos nepriklausomy- 
prelimina- bę, už ką Amerikos Lietu

vių Tarybos delegacija 
jam asmeniai padėkojo.

Amerikos Lietuvių Ta-
'rybos delegacija kaip vals- 

va- tybės departmente, taip ir
MAURICE J. TOBIN,

Mass. Gubernatorius, kuris Vasario 16-tos proga pa
skelbė proklamaciją, šioji diena yra tai Lietuvos šven- Tarybos susirinkimas, ku- džiai priimti 

riame apkalbėta Lietuvos 
dabartinė padėtis, paruoš
tas ir priimtas Amerikos 
lietuvių piliečių pareiški
mas, kuris buvo įteiktas

i

tė ir kvietė valstybėje esančias interesuotas grupes tą 
Nepriklausomos Lietuvos šventę atitinkamai atžymėti.

IĮ
I AMERIKIEČIAI VĖL BOMBAR
I
5
i
ji

TOKIO

Gubernatorius Maurice J. Tobin yra Lietuvos ir 
lietuvių draugas. Amerikos lietuviai piliečiai yra dė
kingi gubernatoriui Tobin už Lietuvos Respublikos 
pripažinimą ir už paskelbimą jos nepriklausomybės 

; šventės. Turime pažymėti, kad proklamacijos paskel
bimu rūpinosi adv. Jonas Grigalus, Bostono Lietuvių 
Komiteto Dėl Lietuvos Nepriklausomybės pirminin- 

{kas, kuris gub. Maurice J. Tobinui įteikė rezoliuciją 
! Lietuvos nepriklausomybės reikalu. Taigi mes turime 
būti dėkingi ir adv. Jonui Grigaliui, kuris labai daug 
laiko pašvenčia ir įdeda širdies, kad pagelbėti Lietuvai 
atgauti nepriklausomybę ir laisvę. «

I Komercijos departmento senatoriams ir 
sekretorium buvusį vice- menams. P 
prezidentą Henry A. Wal- kėši valstybes departmen- Amerikos Lietuvių Tary- 
lace. ’ 1 ~

I

Amerikiečiai Užėmė Ligoninę 
Maniloj-Išlaisvino 7,000

Lenki) Kariuomenė Ištikima 
Savo Vyriausybei Londone

pas Senato užsienių 
į ir kai- 

kuriuos senatorius ir kon
gresmenus.

Patirta, kad Lietuvos 
nepriklausomybės pripa
žinimas nepasikeitė. Lie
tuvos pasiuntinybė ir kon
sulatai tebėra, kaip ir bu
vę mūsų valdžios pripažin-

Kaip žinoma. J. V. Sena-Reikalų pirmininką
tas jau pirmiau yra Geor-

Guam Sala, vas. 19 — 
i Pereitos savaitės pabaigo
je Jung. Valstybių bomba- 
nešiai vėl puolė Japonijos 
sostinę Tokio. Po kelių 
valandų bombardavimo,
Tokio miestą paliko lieps- ge bilių priėmęs. Taigi da- 
nose. bar tik liko prezidentui pa-

Bombardavime dalyvavo sirašyti. Neabejojama, 
daugiau kaip 1.200 lėktų- kad prez. Rooseveltas pa- 
vų. Kiti amerikiečių lėk- sirašys. Jeigu Senatas ir 
tuvai bombardavo Japoni- užgirtų Henry A. Wallace 
jos miestus Yokohama, Komercijos departmento 

>Nagoy ir kitus. sekretorium,

Kongresas Priėmė George Vadinasi- yra atimta ko- p... ’ mercijos sekretoriui gale
ollIŲ finansiniuose reikaluose.
—

VVashington. D. C., vas.
19 — J. V. Atstovų Butas 
priėmė George bilių 399 
balsais prieš 2. Pagal tą 
bilių visos Fcderalės pas
kolų agentūros atskiria
mos nuo Komercijos de- 
nartmento. šis bilius buvo 
įneštas tuojau po to kai 3.000 ir 4,000 philippinie- 

Londonas, vas. 19 —Rau- prez. Rooseveltas paskyrė čių ir kitų tautų žmonių.

Raudonieji Artinasi Prie 
Saksonijos Sienos

Luzon Sala, vas. 19 — A- 
merikiečių kariuomenės 
užėmė Philippinų Generalę 

'ligoninę, Manilos sekcijoj, 
i Japonai smarkiai priešino-! 
si. Įvyko žiaurios kauty- donoji armija smarkiai ko-; 
nes, bet amerikiečiai nu- voja su vokiečiais Silezi- 

■ galėjo japonus ir išlaisvino joj. Jie pastūmėjo priešą 
sužeistuosius ir civilius tolyn ir dabar randasi tik 
žmones, kurie buvo toje Ii- 19 mylių iki Saksonijos- 
goninėje. ; sienos. i

įnerolas Wladislaw Anders' Raudonoji armija dabar merikos karo jėgos smar- 
pareiškė savo ir kariuome- ^ra. ru zia,z’ .eJ? Or? i kia* ^aujasi su priešu 
nės ištikimybę Lenkijos d?naus pakraščiuose ir japonais Corregidor ir Ba- 
prezidentui Londone. Pa- “zima v^ecių tvirtoves taan sjflose. Jau užėmė 
reiškime sakoma: “mes iš- ^an lr *aumburS> Šile- svarbiuosius punktus, 
laikome visišką rimtį ir Z1^ 
discipliną”.

į
Pilnas pareiškimo teks

tas nepaskelbtas saugumo 
sumetimais.

Komunistai Sušaudė
3,300 Graikų

iI

Roma — Lenkų kariuo-i 
menės, kuri kariauja Itali
jos fronte, vadas, Įeit, ge-

BONOS JHZ,
Keep Bombs vĮj/

Fallingl

Abelnai, lenkų nuotaika 
čia esanti, kad paskelbta
sis Kryme susitarimas 
peržengia Atlantiko Čarte- 
rio principus ir Britų - 
Lenkų sutartį ir kad tikre
nybėje Lenkija pavedama 
Liublino valdžiai,
rint, kad prie jos ir bus vaujama organizacija, su- 
priskirta keletą asmenų iš šaudė 3,300 graikų, o kiti 
užsienio. (žuvo laike kautynių.

Athens. Graikija, vas. 19 
— Graikų valdžia prane
ša, kad Athenų ir Pirejų 
srityse jau iškasta 5,300 
lavonų, kurie žuvo sukili
mo metu.

Pranešimas sako, kad
nežiū- ELAS, komunistų vado-

bos suvažiavime ir sve
čiai dalyviai turėjome pro
gą minėti Lietuvos nepri
klausomybę Lietuvos teri
torijoj. kuri yra laisva nuo 
okupacijos. Tikrai jaukiai, 
patriotingai ir jautriai 
praleidome kelias valan
das, kaipo Lietuvos Res
publikos ministro p. P. Ža- 
deikio svečiai ir viešnios.tai jis nebe-:tį įr iVgiaj taip pat trak- x

turės galės teikti paskolas, tuojami kaip ir kitų vals- Pajutome tikrą lietuvišką 
" ’ ' " Nei J. V. valstybės nuosn;duma lr vaisingu-

nei kitos ,*• , _7" skambėjo 
triotinės 
linkėjimai 
dalyvaujant 
Jung. Valstybių 
nams. kitų valstybių pa-

Japonai Nužudė 3,000 
Žmonių Vienuolyne

tybių.
departmentas,
mūsų valstybės įstaigos 
neturi žinių, kad Yaltos. 

•Kryme, konferencijoj bū
tų padarytas susitarimas 
dėl Pabaltijo valstybių. 
Senatorius Tom Connelly

Lietuvos teritorijoj 
lietuviškos pa- 

dainos, kalbos, 
ir sveikinimai, 

mūsų šanes, 
pareig ri

Manila Philippinų sosti-;.. Te kuris Senato reigūnams Lietuvos pilie-
k Y 70 O I U  l~*V»O VY O O YVt C* z - 1 r-. ri , iz. A zx i 1 v z-v r-. I . z. 4nė, vas. 19 Pranešama, j užsienių reikalų komiteto 

a japonai oncor ia p;rmįninkas, pareiškė kad vienuolyne nužudė tarp . ... a d ,J 'jis neturi žinių, kad Pabal-
jtijos valstybių klausimas 
būtų buvęs svarstomas 
Yaltos konferencijoj, 
jeigu kur nors ir būtų 
vęs svarstomas, jeigu, 
dar nereiškia, kad 

I klausimas būtų išspręstas. 
Guam Sala. vas. 19 — A-,waddy upę ir kaujasi suiTik taikos konferencijoj 

priešu dėl Mandalay. Bur-1 Pabaltijo valstybių klausi
mos didžioji upė yra Irra-1 mas gali būti išspręstas. 
waddy, kuri yra 30 mylių! 
į vakarus nuo Mandalay. 
kuri teka žemyn nuo Myi- 
nmu miesto.

AMERIKIEČIAI UŽIMA 
CORREGIDOR

I Galimas dalykas, kad a- 
merikiečiai atsiims tas sa
las, kurias japohai buvo 
užgrobę 1942 m. Dabar ten 
vyksta smarkios kauty
nės.

Amerikiečiai ir kitose 
salose nugali japonus ir 

I I i

Žuvo 1,800 Amerikiečių

Washington, D. C., vas. 
19 — Praneša, kad spalių 

Lėnocį kai submarinasužima svarbias pozicijas, j mėnesį
Kaip praneša, amerikiečiai torpedavo japonų laivą ne
padarė daug nuostolių ja- toli Kinijos, tai su laivu 
ponams Iwo saloj ir kitu A •

Britai Laimi Burmoj

, tai su laivu 
žuvo 1.800 amerikiečių be
laisvių. Taip pasakojo vie
nas išlikęs gyvas Sgt. \Vil- 
ber.

j Kitas japonų laivas tikMandalay, vas. 19 —Bri
tų karo jėgos perėjo Irra-'savuosius gelbėjo.

bet 
bu
tai 
tas

čiams ir Amerikos lietu
viams piliečiams. Visų 
troškimas ir pageidav,. 
mas, kad po šio karo Lie
tuva vėl būtų laisva ir ne
priklausoma valstybė.

Šeštadienį, vasario 17 d. 
iki 5 valandos po pietų bu
vo svarstomi svarbiausieji 
klausimai ir padaryti nu
tarimai dirbti ir aukoti, 
kad po karo Lietuva galė-

Tesinys 2-ramt pusi.

DE GAULE ATSISAKĖ PASIMA
TYTI SU PREZIDENTU 

ROOSEVELTU
Paryžius, vas. 19 — Prez 

Rooseveltas pasiuntė ži
nią prancūzų gen. de Gaul- 
le, kad jis norėtų su juo 
pasimatyti kur nors Al- 
giers ir pasikalbėti, bet 
gen. de Gaulle atsisakė

I susitikti. Priežastis, kad

kvietimą prezidentui Roo- 
seveltui atvykti į Paryžių. 
Teigu prez. Rooseveltas 
priims šį kvietimą, tai tu
rės progą išsikalbėti anie 
įvykusius nesusipratimus 
dėl nepakvietimo Prancū
zijos atstovų į Yaltos kon-

Prancūzija nebuvo pakvie-Į ferenciją. Kaip žinoma, 
sta į Yaltos, Kryme, kon-Į Prancūzijos vadai dėl ne- 
ferenciją. I pakvietimo į konferenciją

Vėliau Prancūzijos vadas kaltina prezidentą Roosc- 
gen. de Gaulle pasiuntė veltą.
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Lietuvos Padangės Naujienos

Amerikos 
prašymą,orga-

— Jung. 
laimėtų karo

_______ 1 - 

Vaš-

metų laidoje rašo sekanti:
“Desetkas pabėgėlių iš 

Lietuvos Brazilijoje, iš ku
rių trys Sao Paulo mieste. 
— Tris invazijas šio karo 
jau iškentėjo ši maža Bal
tijos šalis. Lietuvos karo 
pastangos.

Paskelbėme šiomis die
nomis žinią iš Rio de Ja
neiro. kad Užsienio Reika
lų Ministerija, kad paten
kinti šiaurės 
Pasiuntinybės
prašo Imigracijos ir Kolo
nizacijos Departamentą 
pranešti, koks lietuvių ka
ro pabėgėlių skaičius ran
dasi Brazilijoje ir kokios 
sumos būtų reikalingos jų 
išlaikymui, kadangi “Uni
ted Lithuanian Relief 
Fund of America Corpora- 
tion” nori juos tinkamai

Lietuvos Teritorijoj

Juozas Keliuotis, publi- 1944 vasarą išsprogdinta 
cistas ir laikraštininkas, žemės Ūkio Akademijos 
antrosios Sovietų okupa- Rūmai, Dotnuvoje, 
cijos išvakarėse buvo V. D. 
Universitete kultūros įsto

jęs ir naujų laikų visuo-
’s literatūros lektoriu-

Dariau ir Girėno garbei 
parašyta Kantata, savo 
laiku užsakyta Dariaus- 
Girėno Komiteto. Kantatą 
"arašė kompozitorius A. 
Mačiūnas, tekstas — A. 
" 'iškinio. Išpildymui rei
kalingos apie 45 minutės, 
ir sekantieji dalyviai: cho
ras, orkestras, solistai, de- 
''"“’atorius.
sovietų okupacijos išva

karėse .Lietuvoje išėjo iš 
^audos nauja laida Mai- 
_<.iiio Pavasario Balsai. 
Paruošė spaudai Juozas 
Ambrozevičius. Piešiniai 
T. Kulakausko. Išleido 
“Sakalo” bendrovė. Leidi
nys susideda iš 287 pusla
pių iš kurių 262 yra lyrikos 
teksto. Leidinyje telpo J. 
Ambrazevičiaus studija 
"avadinta: “Maironis ir
Visuomenė”.

“Sakalo” bendrovė Kau
ne 1944 metais išleido ant
rą laidą A. Vaičiulaičio 
Vakaras Sargo Namely. 
Tiražas 10.000. Iliustruo
tas D. Tarabildienės. Pus- 
1'min 128.

Arkivyskupo Pr. Kare
vičiaus 30 m. vyskupavi
mo sukaktis buvo paminė
ta Lietuvoje gegužės 17 d. 
Jo konsekracijos iškilmės 
ta data 1914 metais įvyko 
Petrapilyje. Pastaruoju 
'"etų jis gydėsi ilgesnį lai- 

TCauno ligoniėje, kurią 
pasveikęs apleido.

Plungės gimnazi ja minė
jo 25 metų sukaktį.

Stepas Zobarskas paruo-

Ne tik radio siųstuvai, 
bet visi radio aparatai So
vietų įsakyta gresiant bau
dai atiduoti “saugojimui” 
visam karo laikui atatin
kamiems sovietų 
nams Lietuvoje.

(Pradžia 1-me puslapyj) 

tų atsistatyti laisva ir ne
priklausoma valstybė; kal
bėta ir nutarta šelpti Lie
tuvos žmones, kur. jie ne
būtų — Lietuvoje ar ištrė
mime.

Mirusieji Lietuvoje Antro
sios Sovietų Okupacijos 

Išvakarėse

Masiulaitis Alfonsas — 
Kybartuose: Jurienė-Mar- 
kevičiūtė Felicija 
kuose; Jurgelaitė Danutė sušelpti.
— Kaune (abiturientė); Ši maža Pabaltijos šalis, 
Paplauskas Kostas; Bau- kuri dabartiniame kare 
ras Kazys: Skorūpskis Bo- jau iškentėjo tris invazi- 
lis; Makarovas Jonas — jas ir kurios žemė pa- 
Kaune (ilgametis “Spin- versta karo lauku, turi šio- 
dulio” spaustuvės raidžių je sostinėje savo Konsula- 
rinkėjas ir valst. spaustu- tą. tad tenai ir nuvykome, 
vės darbininkas): Adomai- kad gauti tikresnių žinių 
tytė Zene: Jurkynas Matas dėl paskelbtos žinios...
— palaidotas Vilkavišky- Brazilijos lietuvių kolo
je; Jaseinienė Elena — nija priskaitoma iš 40,000 
Kaune: Marmulaitis And- lietuvių, išsiblaškiusių po 
rius; Zarolis Petras —Kau- visus estadus. Šioje didžio- 
ne; Garbacenokas Julijo- je šalyje, savo egzistenci- 
nas; Skirgailienė — Pliop- jai palaikyti, jis įsikūrė 
lyte, Ona; Cilgis Petras, nesutikdami sunkumų, 
palaidotas Simne; Azevi-j Kas liečia karo pabėgė- 
čius Jonas; Ciuklienė-Nor- į liūs, tai jų priskaitoma vi- 
vilaitė Bronė, ] 
Kaltinehuose; LcAiuaiiaoi 
Zigmas — Kaune; Čekaus- me tik 3, iš kurių 
kas Vladas; ju-

nas iš Kelmės; Rakickas 
Petras.

kad mūsų šalis 
Valstybės 
pergalę ir kad Lietuva su 
pagalba šios šalies vyriau
sybės ir visuomenės at
gautų laisvę ir nepriklau
somybę.

Vien dalyvavimas Lietu-
Reikia pažymėti, kad A- vos nepriklausomybės mi- 

merikos Lietuvių Taryba nėjime, Lietuvos ministro 
suvažiavo į Washingtoną p. Povilo Žadeikio priėmi- 
labai svarbiu momentu ir me ir vaišėse Lietuvos te
tas suvažiavimas yra la- ritorijoj yra ir bus atmin- 
bai reikšmingas. Jis nebu- tinas visiems tiems, kurie 
vo gausus atstovais, bet dalyvavo. Tačiau tame su- 
turiningas nutarimais ir važiavime daug daugiau 
suvažiavusiųjų padarytais padaryta, kas hus įrašyta 
žygiais, būtent, lankymosi Lietuvos istorijoj. 
Jung. Valstybių vyriausy
bės įstaigose. Suvažiavu
sieji lietuvių vadai skirs
tėsi iš Washingtono vienu 
nusiteikimu, vienu pasiry
žimu dar uoliau darbuotis,

Lietuvos Re.' publika te
bėra gyva ir bus gyva, kol 
nors vienas lietuvis bus 
gyvas, nežiūrint to, kad 
jos žemė tebėra pavergta 
— okupuota.

Amerikietis karys, Belgijos fronte prisikrečia sau
so ir švaraus sniego į puoduką, kad pasigaminus kavos
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Vysk. M. Valančius-Liaudies 
Švietėjas

sunkios. Rusų cariška 
priespauda persekiojo ir 
trukdė vyskupo darbus. 
1862 m. lietuviškas moky
klas rusai uždarė. Tada

' “Kentėkite visa, ką daleis soste, vysk. Motiejaus Va- 
Viešpats; nerūgokite ir ži- lančiaus paveikslas ryš- 
nokite, jogei sulauksite ga- kiaušiai iškyla. Šis vysku- 
dynės, kurioje 
persekiojim ai...” 
M. Valančius.

Iš^visų vyskupų
šių žemaičių vyskupijos

'ragino visus rašytis į blai- M. Valančiaus plačios vei- 
vybės brolijas. Pramokę klos. Gyvenimo sąlygos 
skaityti kaimiečiai mesda- tais laikais buvo be galo 
vo degtinę dėl knygos. Kad 
būtų ko skaityti pats vysk. 
Valančius rašė knygas. 
Kaip Lietuvos to meto ra
šytojas vysk. Valančius
stovi pirmose eilėse. Iš jo vyskupas ragino žmones, 
plunksnos išėjo daug leng- kad namie mokytų vaikus 
vai paskaitomų knygelių, lietuviškai rašyti ir skai- 
Žmonės jas graibstyti tyti. 1865 m. spaudos už- 
graibstė. Vysk. Valančiaus draudimu išnaikinti lietu- 
raštai parašyti prasta šne- višką raštą. Apsukrus vys- 
kamąja kalba išmąrginti kūpąs Valančiui surado 
tautosaka, tuo būdu daug būdus spausdinti knygas 
įdomių dainų, pasakų, bur- Prūsuose ir suorganizavo 
tų, patarlių, mįslių ypač knygnešius, kurie slaptai 
žaidimų išsaugota mūsų gabeno ir platino šiapus 
laikams. sienos draustinę lietuvių

Iš viso vysk. Valančius literatūrą.

sedeju-
palaidota! s°je šalyje apie vieną de- 

Sekmanas'jSėtką. Čia, Sao Paulo, turi- 
vienas 

ir viena bevaikė 
Rio de Janeiro ži- 

asmenys, jų 
pulkininkas- 
Šie žmonės 
tuojaus po 

t. y. maž- 
mėn. 1940 

Po šios invazijos

mo vieno meto sukakties jo tra- 
gingos mirtie^jClevelande. O.

Maskolijos “Pagirių 
Puodas”

Dabar, kada Maskolija neva 
tai jau ir mindžioja visą galy
bę Berlyno Švobų, tai Maskoli
jos raudonieji rašėjai iš ‘Prav- 
dos’ ir ‘Izvestijos’. girdamiesi I 
raudonukų žygiais, prikaišioja 
anglams ir amerikonams, kad 
pastarieji veik kaip ir nieko 
neveikia, viską palikdami atlik
ti raudonukams. Tai šis vaikiš
kas girimąsis, o antglų - saksų 
nekaipo ir peikimas, užgavo net 
ir kairiųjų pažvalgų anglus, to 
dėlei jie per savo organų. Lon
done: “The Tribūne” atsakyda
mi maskoliams, pasakė tarp kit
ko ir taip: ...Mes gi neesame ant 
tiek jau naivūs ir vaikiški, kad 
patikėtume į jūsų aficijalį pa
skelbimą, kuriuo jūs giriatės, 
kad jūs — maskoliai neva tai 
jau išmušti devintus milijonus 
vokiečių; o jų sužeidėt net gi 
dvidešimts milijonų...

Tad, argi tai ne yra Maskoli
jos pagirų puodas... bei dar nie
kad ii nemazgotas... girtis — 
meluot aršiau čigono. Juk jeigu 
jie tiek daug vokiečių išžudė ir 
sužeidė, o prie to gi jų ir be- 
skaitlinę daugybę ir į nelaisvę 
yra paėmę, kaip jie girias, tai 
savaimi mintin Skverbiasi 
klausimas: tai su kuomi dar da
bar sąjungininkams prisieina 
kariauti, ar su vokiečiais žmo
nėmis, ar tik su jų šešėliais, ar
ba dvasiomis — “spook’ais”?

visą savo 
gimė 1801 
d., Telšių 
valse. Pa
dėka Mo- 
vargingas 

Baigęs do-

Bogvilas Jo- kunigas 
šeima, 
nomi šeši 
tarpe vienas 
inžinierius, 
čion atvyko 
rusų invazijos, 
daue birželio 
metais, 
susisiekimo būdai kas kart 
vis sunkėjo. Pagaliau, 1941 
m. tas susisiekimas galuti
nai nutrūko, nes Lietuva 
tapo paversta į karo lau
ką. Lietuviai — karo pa
bėgėliai. atvyko Brazili
jon be sunkumų čia apsi
gyveno ir įsitaisė. Kadan
gi Brazilija yra didelė ir 
jos draugiškumas bei nuo
širdumas yra be saiko 
tiems, kurie čia atvyksta, 
tad ir mūsų karo pabėgė
liai gyvena čia daug ge
riau negu šiuo metu Lie
tuvoje, kur karas su savo 
kančių virtine, dar neap
leido mūsų šalies — pasa
kojo Lietuvos Konsulas.

Tragiškai Žuvusieji 
Lietuvoje

I

Tolkas Vladas; Janusevi- 
čius Mikas; Žilionis Juozas 
— palaidotas Mariampoiė- 
je: Vasiliauskas Juozas — 
nalaidotas Vilijampolėje; 

šė snaudai novelių rinkinį: Dovydaitis Vincas; Grum- 
Aavame Krašte. blis Vincas; Juknevičienė

Kaune išleista Jono Su- Rozalija — Kaune.
kio novelių rinkinys: žmo
gaus prisikėlimas.

1944 m. gegužės 22 diena 
ų”vo gražintas ešalonas

Lietuviai Brazilijoje

Sao Paulo mieste leidžia- 
i;p*nviu iš Minsko į Kauns. mas dienraštis Folha da 

Karo operacijų pasėkoje! N oi te lapkričio 18, 1944
ae- <«•

i
I
I
i

i 
t 
i 
jį 
i
v.

į
I
|
jį
I
t
t
i
*
1 
t 
l!

<«• <«• <«- <«• <♦> <«• <♦> <♦> <♦> .<
-4

įvyksta Šiandien---------------------------------------------

Stebuklu /
6 Iš Nelietuvių Spaudos

Tai sužinosi perskaitęs
Prof. Dr. Vyskupo Bučio garsią knygą:

ŠVENČ. P. MARIJOS 
APSIREIŠKIMAI LIVRDE

šia knyga susidomėjo visi 
Amerikos Lietuviai.

Ją skaito ir netikintieji! 

Liurdo knyga
Gausiai paveiksluota, gražiai 

kietais viršeliais Įrišta, 
virš 500 puslapių.

KAINA — $3.50

Kreipkitės su užsakymu:

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

Amerikonų Malda Už 
Lietuva c

Philadelphia, Pa. — Naujien
rašty: The Catholic Standard 
snd Tirnbs, kuris tai yra ofici- 
jaliu organu Philadelphijos Ar- 
kidiecezijos. laidoje 9-to vasa
rio yra patilpęs gan ilgokas ir 
savuoju turiniu puikus editori- 
jalas antgalviu: What About 

\ Lithuania? Kuriojo paskutinis 
sakinys jausmingai, maldau, 

’jančiai skamba ve taip: God.
Keep Lithuania.’

I
i i i

Lenkų Pagarba Lietuviui
Lenkų įžymiausiame laikraš

ty: “Gwiazda Polarna”, laidos 
10-to vasario yrą įtalpintas ei
lėraštis pagerbiantis Lietuves 
didžiavyrį kaip kartu ir jos 

| Prezidentą, a. a. poną Antaną
v ._ £ Smetona prie progos paminėji-4-JflKr -3K 3K » •»> -3K «• «• «• «• 1

praslinks pas, pasižymėjęs kaip Lie- 
— Vysk, tu vos kultūrinto jas ir blai

vybės skleidėjas, nupelnė 
liaudies švietėjo vardą 
Lietuvos istorijoje.

Motiejus Valančius iš 
liaudies kilęs, liaudžiai pa
kelti pašventė 
gyvenimą. Jis 
m. vasario 16 
apskr., Salantų 
siturinčių tėvų 
tiejui nebuvo 
mokslo kelias,
mininkonų mokyklą Že
maičių Kalvarijoje, jis 
stoja į Varnių kunigų se
minariją ir vyriausioje 
Vilniaus seminarijoje bai
gęs teologijos skyrių buvo 
įšvęstas į kunigus. Tik še
šis kunigavimo metus pa
šventė dirbdamas nelietu
viams Gudų Mozūrijoje, o 
apie 40 metų uoliu užside
gimu ir dideliu pasišventi
mu skiepijo tikėjimo ir tė
vynės meilę Lietuvoje.

Labiausiai pasižymėjo 
Motiejus Valančius kaip 
vyskupas (1850-1875). Ge
rai nusimanydamas, kad 
didžiausia liaudies skurdo 
priežastis yra tamsumas ir 
girtybė, jis ryžosi nuo pir
mų ganytojavimo dienų 
kovoti su tomis nelemto
mis ydomis, i_________
vysk. Valančius išsiauklė- 
jo gerus talkininkus kuni
gus. Jie vyskupo prižiūri
mi uždegė mokslo žiburį 
savo parapijose. Ten, kui 
lig šiol buvo mokoma tik 
lenkiškai dabar pradėjo 
lietuviškai. Nusitiesė pla
tus tinklas lietuviškų mo
kyklėlių, kuriose buvo mo
koma bent skaitymo ir ti- 

Ponios Lozoraitienė Laiš- kybos dalykų, kai kur bu
vo mokomi rašyti ir skai
čiuoti. Žmonėms pradėjo 
atrodyti, kad mokėjimas 
paskaityti yra toks pat 
kiekvienam geram katali
kui privalomas dalykas, 
kaip poteriai ar katekiz
mas. Nemokąs bent iš mal
daknygės paskaityti buvo 
menku kataliku.

Vysk. Valančius savo 
pamoksluose parapijų ap
lankymo metu dar raginte

II

kas Ukrainiečių Spaudoje
Ukrainiečių naujienrašty: 

“Amerika”, laidos pirmųjų die
nų vasario patilpo ištysas laiš
kas. (užimant net dvi pilnas 
špaltas) ponios Vincentos Lo
zoraitienės iš Romos atsiųstas 
andai poetui J. Tysliavai. ku
riame tai laiške yra žodžiais pa
vaizduota. kokias pragariškas 
kančias lietuviai kenčia išvežti 
Į Sibiro pusnynus.

Spaudos Pcržvalgėjas.

Rusų valdžia vysk. Va
lančiaus darbams kliudė. 
Net perkėlė iš Varnių į 
Kauną Žemaičių vyskupą. 
Nors persekiojamas ir sė
klių apstatytas vyskupas 
išsisukinėdavo nuo rusų 
valdžios priekabių. Ir taip 
ištisus 25 metus išbuvo že- 
mančių vyskupijos prie
ky judindamas savo šalį 
iš apsnūdimo. Ne kūrybos 
aukštumo atžvilgiu vysk. 
Valančius vadinamas dide
liu rašytoju, bet už tai, 

savo gau-

yra parūpinęs apie 40 įvai
raus turinio leidinių. Di
džiuma jo paties rašyti, o 
kiti kunigų, kuriuos vysk. 
Valančius skatino rašyti 
dvasinio ir pasaulinio turi
nio knygas. Beveik visi 
vysk. Valančiaus raštai y- 
ra auklėjimo pobūdžio. 
“Vaikų knygelė”, “Paau
gusių žmonių knygelė”, 
“Palangos Juzė”, “Antano 
tretininko pasakojimai” 
tai knygos parašytos gyva 
kalba, puslapiai pamargin
ti gyvenimo pavyzdžiais, kad jis pirmas 
padavimais duodančiais siais raštais liaudies širdį 
supratimą apie Lietuvos pasiekė ir jo raštai auklė- 
praeitį ir žadinančiais tė-jjo mūsų net dvi kartas, 
vynės meilę.

Vysk. M. Valančius rašė 
ir dvasinio pobūdžio kny
gų. Jis moko kaip reikia 
atlikti išpažintį, aiškina 
pagrindines tikėjimo tie
sas, pasakoja katalikų ti
kėjimo istoriją, švento
sios istorijos įvykius ir ra-

j Nors 1875 m. mirus vysk. 
M. Valančiui, dar liaudis 
nepareiškė veiklaus pa
triotizmo, tačiau veiklio- 

’sios Tėvynės Meilės sėkla 
Liaudies Švietėjo pasėta 
padėjo išugdyti pirmuo
sius laikraščius — “Auš
rą” ir “Varpą” ir pagaliau 
išaugo ta sėklelė į Nepri
klausomą Medį.

D. B-tė (“Š. K. A. A”)

I

Pilniausia! ^° šventUjy gyvenimus. Jo
šventieji “Žyvatai šventų
jų” išspausdinti 1860 m. 
panašūs į lietuvius kaimie
čius ne tik savo kalba, bet 
kai kuriais jų posakiais ir 
gyvenimo smulkmenomis. 
Vysk. Valančiaus šventieji 
ir kiti aprašomieji svetimų 
kraštų žmonės Lietuvos 
kaimiečiams buvo malo
nūs, artimi, tartum savi, 
nes jie protauja, kalba, 
kaip tikri žemaičiai.

Mokslo atžvilgiu svar
biausioji vysk. Valančiaus 
knyga yra “Žemaičių vys
kupystė”. Iki šiol vieninte
lė Žemaičių vyskupystės 
istorija, kur ne tik Bažny-' 
čios bet ir pačios Lietuvos 
istoriją bešališkai išdėstė. 
Tai pirma lietuviška mok
slo knyga, kurią išsivertė 
svetimtaučiai.

Stebėtis reikia iš vysk.

SOCIETY GAL RADIO SING- 
ER—Mary Ashworth is a Bos
ton society giri vvho formerly 
was on the stage. She takes 
over thc Frcd VZarir.g spot on 

NBC broadeast. •
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Tovarišč Pruseika savo “Vilnyje” negali atsigėrė
ti “D-ko” editorialais. Kalbėdamas apie juos jis įpuo
la į tokį maskolišką Šyšą, kad vien keiksmažodžiais 
tesiverčia. Gi žinome, kad kuomet maskoliukas džiaug
smingai susijaudina, tai keiksmams nėra galo. Kas 
antras žodis tai “matuška”. Rodos keista, bet tokia jau 
neRultūringų žmonių dvasinė nuotaika, kad savo pasi
tenkinimą pareiškia tik dviem būdais: juoku ir kolio- 
nėmis. Rašant juoktis nėra kaip, nes popierius garsų 
nerekorduoja, tad belieka tik vienas būdas — išsikeik
ti. Čia tovarišč Pruseika savo rolę pilnai išlaiko. Kodėl 
jis tai daro? Mat, susižavėjo tuo, kad “D-ko” edotoria- 
lai per ištisus metus “išgarbavojo” Sovietų Sąjungą ly
giai 100 kartų. Tai tiktai keturi numeriai išėjo be So
vietų “liaupsinimo”. Nė aš pats taip tiksliai nesuskai
čiuoju. Reiškia, “Vilnies” redaktorius yra pats uoliau
sias “D-ko” editorialų mylėtojas. Einant jo pavyzdžiu, 
ir man reikėtų džiaugsmingai išsiburnoti. Deja, aš ne
galiu ir nemoku. Aš ne maskolius.

Vertingasis redaktorius matyt ne tik kad skaito 
“D-ką”, bet ir užsirašinėja patinkamas jam vietas. Štai 
jis man primena vieną jau pamirštą sakinį, būtent, 
kad raudonajai armijai padėjo nugalėti vokiečius so
vietų utėlės. (Jos mat begrauždamos nacių kūną, suė
dė ir jų energiją. Tai įvyko dar Rusijoj, kuomet rau
donieji, Kuropatkino pavyzdžiu, pastoviai traukėsi at
gal, ir staiga, užėjus žiemos skurdui ir sovietų vaba
lams, pradėjo ofensyvą). Dabar, kuomet raudonoji 
armija artinasi prie Berlyno, tovarišč Pruseika skaito 
tinkamu momentu tą sakinį man priminti. Ką gi, fak
tų aš neišsižadu, negi už juos esu atsakingas, nes ne aš, 
juos pagaminau. Pagaliau faktai visai logingai viens' 
iš kito vystos štai kaip. Už sovietijos sienų utėlių nėra, i 
Tad raudonarmiečiai, perėję Rusijos sienas, tiek atsi
griebė, kad utėlių pagalbos jiems nebereikia. Reiškia, i 
ištrauk rusų kareivį iš sovietijos skurdo, apvalyk nuo 
vabalų, duok jam žmoniškai pavalgyti (amerikiečiai 
tai atlieka), tada jis parodys, ką gali padaryti.

Beje, tovarišč Pruseika pažįsta dar vieną jausmą: 
verksmą. Bet tai jau ubagiškas seno diedo žliumbimas. 
Girdi, susimildami man tikėkit, kad 1940-41 m. bolše
vikai nepersekiojo tikėjimo Lietuvoje. Neuždarė ne
vienas bažnyčios, neskriaudė nė dvasiškių, nė žmonių, 
katalikus priimdavo į valdišką tarnybą ir tt. Ir toks 
prašąs pasigailėjimo pareiškimas, daromas žmogaus 
ten nebuvusio, kuomet visi pergyvenę bolševikų terorą 
1940-41 m. vienbalsiai liūdyja apie negirdėtą pirmiau 
(net carų laikais) Bažnyčios persekiojimą, masinius 
kunigų ir žmonių kalinimus, ištrėmimus ir žudymus; 
apie bedievišką propagandą spaudoje, mitinguose, per 
radio, kino, teatrus ir t.t. Imti ant savo pečių tokį kvai
lą melą tegali tik žmogus netekęs protinės pusiausvy
ros. Bolševikai moka meluoti kaip niekas kitas pasau
lyje, bet gi nugirdę tokią vaikišką sapalionę, jie neska
niai susirauktų ir pasakytų: “starikaška dolžno byt 
rechnulsia” (seneliukas tur būt pakriko). Verčiau ne
meluok, tovarišč. Netinki nė į prirengiamąją melagių 
klasę. Ir neverkšlenk, lyg kokia bobelė — “klikuša”. 
Tik juokais save pastatai. Kas kita išsiburnoti. Toj 
srity tai jautiesi lyg gaidys ant savo mėšlyno. Su var
žytinėmis čia nesusidūrsi.

Iš viso, tovarišč Pruseika tai toks

. Dr. J.
Wilkes Barre, Pq., Feb. 11, 1945, 

per Radio Station WBRE.

Wilkes - Barre ir apylin- 
įkės mieli lietuviai-ės čia 
trumpai jums kalbėsiu a- 
pie Lietuvių tautos dabar
ties kentėjimus ir mūsų 
pagalbą jiems.

Karo žiauri audra jau 
penkti metai kaip terioja 
mūsų tėvų-protėvių žeme-: 

Įlę Lietuvą. Miestai - mies-‘ 
iteliai, kaimai ir sodybos | 
sulygintos su žeme; josi 
gražūs laukai, slėniai, kal
nai ir pakalnės ir puošnūs j 
miškai ir miškeliai išraus
ti ir sunaikinti apkasais 
ir sprogstančiomis šrap- 
nelėmis. Liūdnas tai vaiz- 

' das gražios Lietuvos žeme
lės!

Šventovės, mokslo ir 
: kultūros įstaigos, organi
zacijos bei draugijos išar
dytos. Žmonių ūkiai sunai- 
; kinti ir visa nuosavybė a- 
itimta. Šv. Rašto žodžiais 
įgalime nusiskųsti: “Šitai 
1 mūsų šventovė ir mūsų 
! garbingumas išnaikinti, 
pagonvs juos sutepė”. (I 

iMakb. 11, 12.).
! Lietuvos ramius ir nekal- 
jtus žmones priešai išblaš- 
■ kė po visas pasaulio šalis. 
'Lietuvos jaunimo privers- 
j tiems darbams vokiečiai 
: išgabeno suvirš 200,000; 
Įsu ištremtais ir nuo karo 
audros pabėgusiais į va- 

ikarų Europos šalis siekia 
;virš pusę Į,

i

valandas prie 
tat Į stalo susėdę prasikalba, 

visa vieni antriems išsipa- 
sakoja ir virsta vieni ant
rų geriausiais ir mylimiau
siais draugais...”

Rašytojas ypatingai iš- 
moteris ir 

mergaites, jų švarą, kuk
lumą, darbštumą, įvairius 
jų rankdarbius ir pagaliau 
patį individualį lietuvė" 
moters ar mergaitės cha
rakteristikos būdą ir gra- 

įvairias to būdo sa- 
ir pripažįsta, kr d 

dvasiniu ir moraliniu 
žvilgsniu, jos esančios ga
na turtingos. Apie dvasi
nes Lietuvos moto r - 
ratingai mergaičl” 
bes jis taip sake: — “Lie
tuvės moterys, o yprei: 
gai mergaitės, anaiptol r " 
ra tokios drąsios, kaip 

anglės: 
* r” 1- 

y 

pirma negu padarys galu- y. nedrąsaus charakterio. 
....... Lną tais atpasakotais 

nepriklau- klausimais sprendimą, — 
turėtų aiškiausią prieš sa
vo akis tenykštį Lietuvos, 
kaipo naujai susikūrusios 
naują, valstybinį, nepri
klausomą savo gyvenimą, 
tikrojo dalykų bei apysto- 
vų stovio vaizdą, ir įgautų 
reikalingą tų visų dalykų 
supratimą.

Taip, pavyzdžiui, susisie
kimo srity, jis pamini dau
gybę pravestų naujų ir ge
rų Lietuvos viešųjų kelių 
ir neplatų Lietuvos gelžke- 
lių tinklą. Bet kartu ir 
padeda savo pastabą: — 
“Bendrai kalbant, susisie
kimo srity, — jie pravedė 
tiek kelių ir gelžkelių, — 
kiek tiktai maži jų finan
sai leido jiems tai padary
ti”. Jis mini taipogi platij 
viešų Lietuvos mokyklų ti
ražą arba tinklą, ir paste
bi, kad: —'“švietimo srity, 
atsižvelgiant į bendras 
Lietuvių Tautos, o ypač 
netolimos jos praeities a- 
pystovas, — atrodo, kad 
toje srity yra daugiau pa- 
darvta, negu kad ištikru- \ 
jų jie galėjo”. Valstybinio 
gyvenimo srity, jis pabrė
žia turėtus gerus Lietuvos 
santykius, su visais savo 
kaimynais, išskyrus Len
kiją. — ”Bet čia. tai ne lie
tuviu buvo kaltė”, — pa
brėžia gerb. autorius.

Ypač charakteringai yra 
jo pabrėžiama didelis savi- atvertų didžiųjų pasaulio 

......  „ vaisty|jįų vadų akis, ir aiš
kiausiai visiems parodytų 
kokia baisi skriauda, ma
žoms, pavergtoms tau
toms, yra daroma ir kokia 
dar ruošiamasi padaryti 
Dabar yra kaip tik pat3 

patogiausias laikas, ta gai
lestinga užtarimo darbą 
padaryti. Bot vargas, kad 
visa dauguma tų dviejų di
džiųjų tautų rašytoju ir 
žurnalistų, pavergtos Lie
tuvos ir kitų mažų paverg
tu tautų ir tautelių la'svūs 
klausimu, kaž kuriais tai 
išrekavimais, tankiausiai 
lūpas uždarę visiškai tyli 
ir žodį už pavergtas taute
les nenorėdami ar bijoda
miesi užtarti.

Škotijos Lietuvių Žurna
listas. — J. Butkevičius.

Kadangi tasai jO straips- ar daugiau 
nis yra gana ilgas, 
susidarytų perdaug ilgas, 
raštas, visą jo, t. y. to 
straipsnio turinį, čia atpa
sakoti. Praleidęs visas ma
žesnes svarbos vietas, — 
pasistengsiu tik svarbes- giria Lietuvos 
niąsias to straipsnio vie-i 
tas, sulig savo programos 
čia pacituoti.

Tiesa, netrūksta jojo 
straipsny ir teisingos kri
tikos žodžių. Tačiau 
kaip tik ir pasireiškia vie- žias, 
nas iš pačių kilniausių pa- vybes 
stebimų jo straipsny da
lykų, — tai, būtent, tas,— 
kad jis ir savo kritiką, pir
ma suderina su bendra, 
I iepriklausomcs Lietuvos 
gyvenimo būkle ir prie sa
vo kritikos žodžių, visur 
pasistengia prijungti ir 
kiek galint platesnius ir 
aiškesnius savo skaityto- kad škotės arba 
jams paaiškinimus, kad jie jos daugiau yra “shy

I
I

i 
čia

sušelpimui?
i Šioj savaitėj apvaikščio
jamo Lietuvos į-.j.____
somybės minėjimą, šia 
proga parodykime savo ge
rą širdį ir dosnumą Lietu
vos žmonėms:

1. Suteikite Lietuvos 
žmonėms atliekamus rū
bus. Kiekviena parapija, 

susivieny-

apie
vių nuo karo nukentėjusių 
šelpimui suteikė 
§100,000.00 vertės.

Lietuvių tauta žiaurios BALF skyriai, 
karo rykštės nuplakta lau-’ mų kuopos ir kitos organi-

•kia pagalbos iš savųjų zacijos rūbus priims ir pa- 
Ivientaučių gyvenančių A- siųs į BA.LF sandelį New 
merikoj. Kaip žydų tauta Yorke.
Egipto vergijoj išbadėję 2. Organizuokite BALF 

į rankas ištiesę šaukiasi už- skyrius ir įtraukite į na- 
jtarymo ir pagalbos į Juo- rius ir ne lietuvių kilmės 
zapą taip šiandien sunai- Amerikiečius be skirtumo 
kinta lietuvių tauta šau- tikybos. Mums labai svar- 
kiasi mūsų Amerikiečių bu turėti daug prietelių. 

I pagalbos. Nuo duosnumo, 3. Lietuves 
Į nuo mūsų gailestingumo, organizuokite 
nuo mūsų pasiryžimo ir 
dosnumo priklausys lietu
vių tautos ateitis sekan
tiems šimtmečiams. Tegul 
apsireiškia mūsų meilė 
prie savųjų ne žodžiais, 
bet darbais. Pasimokinki
me iš žydų tautos vieniu- čių
gurno ir dosnumo. Ameri- tautos kančias šiame kare, 
kos žydai, kurių čia dabar
yra apie 5,200,600, praei- fos laikais, suspieskime Vi
tais metais žydų sušelpi- sas jėgas mūsų tautos gei
mui sudėjo suvirš $30.000,- bėjimui. Vienybėje nuveik- 
000.00. Mūsų lietuvių Ame- siine didžius darbus ir 
rikoj yra apie milijonas. O Lietuva amžiais bus mums 
kiek mes sudėjome lietu- dėkinga. Tad visi ir kiek- 
vių nuo karo nukentėjusiij vienas į darbą. Ačiū!

lietuvaitės 
ratelius 

darykite mezginus 
kitę vaikučiams 
liūs. Bus tai kilu 
širdystes darbas 
vaikučiams.

4. Spaudoj ir 
džiu skleiskite

tarpe apie

ir 
ir siū- 

drabužė- 
.'.s miela- 
Lietuvos

■ gyvu žo- 
svetimtau-

Lietuvių

šiais pasaulio katastro-

Svetimša’io Balsas Apie

Pas lietuvius tėvus, apsi
lankius kokiam nors sve
čiui arba viešniai, — jų 
dukters, jeigu jų turi, ne
skuba su svečiu arba vieš
nia kartu sėsti už stalo ir 
su juo arba ja flirtuoti: lie
tuvaitė mergaitė, kukliai 
nedrąsiai, savo akis kie1’ 
žemyn palenkusi, — vien 
stengiasi svečiui arba vieš
niai. prie stalo sėdinčiam 
kiek galima daugiau 
tarnauti. Čia tai daugiau
sia ir glūdi ta didėji lietu
vaitės mergaitės r 
būdo dvasinė savybė”.

21 Gerb. autorius mirėt'’ 
me žurnale, savo straips
nio vidury, yra patalpines 
ir gražų lietuvaitės mer
gaitės. tautiniame ke?+Ju- 
me paveiksią.

Kaip tai būtu beg^’o ’’n 
mi ir pavergtai Lietuv;” 
Tautai prietelinga. kad ir 
šiandien, kuomet Lietuva 
yra visiškai pavergta, jos 
laisvė ir noras laisvai, ne
priklausomai gyventi, yra 
paraikyta, o jos gyvento
jai didžiausiai okupantu 
ivra skriaudžiami ir terio- 
iami. — atsirastų bent ke
liolika tokių Didž. Britani
jos ir Amerikos rašytojų, 
kurie savo raštais išdrįstų 
užstoti Lietuvą ir kitas 
mažas, pavergtas tautas, 
kol galutina tų tautų gy
ventojų ekstcrminacija 
dar nėra pilnai įvykdyta, 
kad jie per spaudą plačiai

i
I

i
I
į

• - _ 1 milijono lietu- Kaž ko tai be ieškoda- nant ir pritaikant
vių. Ištremtų į Sibiro ir ki- m&s ^me įvair w 
tas Rusijos tolimas dalis laikraščių, knygų, 
siekia virš 60.000 žmonių.

' Gavau laišką iš Švedijos sižymėjimų,
' pabėgėlio T. taip rašo: 
“Nuo karo ugnies kas gy
vas gelbėjomės. Rugsėjo 
mėn. 1944 m. žvejų ir ki-Į 
tais mažais laivais plau-j

______________________ tipas, kurio^ėme per Baltijos jūrą į! 
kolionės sudaro normalaus pasitenkinimo. Pruseika Švediją; mūsų apie 200 pa-; 
tave kolioja, reiškia, esi tvarkoj. Gi jei susilauktum jo 
pagyrimo tai būtų tokia “garbė”, dėl kurios tektų gė
dytis.

I

Laisvos Lietuvos raiteliai 
juodbėrėli: tavo raitelis narsus! Ir taikius jo ša įtuvė- 
lis, plieno kardas jo aštrus...

siekėme laimingai Švediją, 
bet apie tiek pat žmonių su 
laivais žuvo jūrės audroje.] 
Mes atvykusieji į Švediją 
nieko neatsivežėme, džiau
giamės gyvi išlikę”.

Lietuva dabar yra nu
kryžiuota tarp dviejų pik
tadarių.

Pabėgėlių šelpimui Šve
dijoje BALF organizacija 
jau pasiuntė §17,000.00, 
Lietuvos žmonėms sušelp
ti jau surengtas transpor
tas medikamentų vertės 
§20,000.00 ir drabužių ver
tės apie §100,000.00. Kai 
tik bus laivas, šiuos daly
kus išgabens į Lietuvą. Per 
paskutinius 3 mėn. mūsų 
šalpos organizacija lietu-

gyveni- 
irių turimų man. ne tik pačios Lietu- 

, knyge- vių Tautos viduje esan- 
lių rankraščių. įvairių pa- tiems nariams, bet ir vi- 

, užrašų ir į- 
vairių laikraščių ir žurna
lų iškarpų, kaip škotai sa
ko “seraps”, kurios kuo
met nors gali būti spaudai 
naudingi. — netikėtai at
radau du išplėštus lapus 
vieno mėnesinio škotų žur
nalo, vadinamo “The Eve- Lietuvą aplankęs, o jeigu 
ry Man”, rodos, 17 d. rug- ir ne. — 
sėjo mėn.. dar 1940 m., 9 
numeris. Tame žurnale 
vienas Britų rašytojas, po 
si a py vardži u “Un k n own
Author” (Nežinomas Au
torius), patiekia gan ilgą 
ir gražų išsamų straipsnį 

‘apie Lietuvą. Tame straip- 
Isny, tasai rašytojas ben
drais bruožais ] 
veik visas svarbiausias 
valstybinio, politinio, eko
nominio, socialio ir kultū- 

irinio nepriklausomo Lietu- 
Įvos gyvenimo sritis. Tas 
visas sritis ir didelę tose 
visose srityse padarytą 
Lietuvių Tautos ] 
jas pagerinant, kultūri-'dumo paragrafą.

• •

1

siems Lietuvos kaimy
nams. ir bendrai visam ci
vilizuotam šių dienų pa
sauliui, — jis apibūdini 
gana palankioje lietuviams 
šviesoje.

Atrodo, kad tasai auto
rius pats asmeniniai yra

j

i

tai bent kieno 
nors teisingai ir išsamiai 
yra apie Lietuvą painfor
muotas.

Trumpais bruožais jis 
paliečia net ir pačią žiląją 
Vytauto Didžiojo ir kitų 
Lietuvos kunigaikščių se
novę ir didelę ir garbingą 
jos praeitį. Tačiau bendrai 

paliečia kalbant, — plačiau jis te
apsistoja, vien dabartinio, 
nepriklausomo Lietuvos 
gyvenimo įvairias sritis 
natūraliai beanalizuoda
mas. Kiekvienai svarbes
niąja! sričiai paminėti, — 
savo straipsny jis paskiria

tarpinis lietuvių nuoširdu
mas ir vaišingumas. Čia 
tarpe kita ko jis sako: — 
“Lietuvos kelių sistema, 
suprantamaą dar nėra taip 
ištobulinta, kad ant kiek
vienos kryžkelės, rastųsi 
kilometrų skaitliaus nu
meris ir rodyklės parašas, 
kaip kad Anglijoje • arba 
Škotijoje, kur link ta, ar
ba kita kelio šaka veda. Iš 
toliau 
tiems 
toems, 
pas gretimai gyvenančius 
kaimiečius užeiti kelio 
krypties paklausti. Šeimi
ninkas arba šeimininkė 
greitai klausėjui pasako 
reikalinga kelio kryptį, ir 
jeigu svečias keliauja pės
čias ir netaip skuba, — 
šeimininkai svečiui dažnai 
pasiūlo ką neturinčio sa
vyje alkoholio išgerti, ar
ba ir ką užkąsti. Ir vargas 
būtų tam svečiui, kuris to
kį šeimininkų pasiūlymą 
išdrįstų atmesti! — Šeimi-i 
ninkai liktų tokiu jo elge
siu giliai įsižeidę!.. Dažnai 
pasitaiko, kad prie tokių 
vaišių, asmenys, vieni ant-

pėstiems ateinan- 
arba atvažiuojan- 
kartais prisieina

USED FAT WORKS

pažangą, bent po vieną vidutinio di- rus pirmą kartą savo aki- 
kultūri-'durno paragrafą. mis tematydami, — po dvi:mis tema lydami,
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Pamaldos Už Mirusius Klebonus
.Vcu' Britatn, Conn. — Vasa

rio 13. antradienį. 7 vai. ryte, 
kleb. kun. Matas A. Pankus at
našavo giedotas šv. mišias su 
egzekvijomis už mirusius šv. 
Andriejaus parapijos klebonus: 
Juozą Žebrį. Edvardą V. Grikį 
ir Antaną A. Vaškelį.

Skaitytojams įdomu kiek pla
čiau žinoti apie dvasios vadų 
gyvenimą. Todėl, ta proga čia 
talpiname trumpas jų biografi
jas.

Kun.Juozas Žebrys
Kun. Juozas Žebrys labai daug 

nuveikė šv. Andriejaus parapi
jos įkūrimui, vėliau kaip klebo
nas daug pasidarbavo parapi
jiečių gerovei. Didžiausias jo 
nuopelnas, kad 1911 metais pa
statė didžiulę erdvią mūrinę go
tiško stiliaus bažnyčią, kainavu
sią S45.000.00. gi senąją pa
versdamas į parapijinę mokyk
lą. kuri gyvavo tik keletą metų.

Visą klebonavimo laiką, kun. 
Juozas Žebrys turėjo pergyven
ti visokių valandų, kuriose kar
tu džiaugėsi, arba bendrai ken
tėjo ir liūdėjo. Taigi, dirbda
mas mylimųjų savo brolių lie
tuvių naudai ir gerovei, čia pra
gyveno su viršum 16, metų, čia 
jau ir pasimirė, arba teisingiau 
kalbant, tapo dviejų socialistų 
galvažudžių nužudytas vasario 
8 dieną. 1915 metais.

Kai galvažudžiai. Petras Kra- 
kas (Kiauiėnas) ir Bernardas 
Montvydas. tapo suimti, pas a- 
bu rasta lietuvių socialistų lite
ratūros, ir patys išsipasakojo' 
su socialistais draugavę.

Atskiroje šio laikraščio vieto
je rasite plačiau aprašytą įdo
mią kun. Juozo Žebrio biografi
ja-

Kun. Edvardas V. Grikis
Tragingai pasimirus kleb. 

kun. Juozui Žebriui. klebono 
vietą užėmė buvęs šv. Kazimie
ro lietuvių parapijos. New Ha- 
ven. Conn.. klebonas kun. Ed
vardas V. Grikis. į kunigus į- 
šventintas birželio 17 dieną. 
1911 metais, šv. Juozapo kated
roje. Hartford. Conn.

Kleb. kun. Edvardas V. Gri
kis buvęs tikrasis

įsteigęs Švč. Panelės Marijos 
Sodaliciją. kuri aukavosi Mari
jos garbei ir gražiai darbavosi 
parapijos gerbūviui.

Klebonavimo metu. kun. Ed
vardas V. Grikis redekoravo ar
ba iš naujo pagražino parapijos 
bažnyčios vidų ir nuveikė kitų 
daug gražių darbų, ypatingai 
dvasinei parapijos naudai.

Išklebonavęs 16 metų Šv. An
driejaus lietuvių parapijoje, 
kun. Edvardas V. Grikis pasi
mirė sausio 11 dieną, 1931 me
tais. ir palaidotas Naugatuck. 
Conn.
Kun. Antanas A. Vaškelis
Kun. Antanas A. Vaškelis ku

nigu įšventintas gruodžio 21 d.. 
191S metais. Šv. Juozapo kated
roje. Hartford. Conn.. J. E. vys
kupo Mauricijaus F. McAuliffe, 
D. D., gi sausio 22 dieną. 1931 
metais. paskirtas klebonauti 
Šv. Andriejaus lietuvių parapi
joje. kur klebonavo iki savo 
mirties 1939 metų gruodžio 11 
dienos.

Kun. Antanas A. Vaškelis kle
bonavimo metu gražiai darba
vosi Šv. Andriejaus lietuvių pa
rapijoje. Žymėtini jo nuopelnai, 
kad ryžosi tarp parapijiečių, y- lis mirė gruodžio 11 dieną, 1939 
patingai tarp jaunimo, palai-' metais.

Belgijoj Dėdės Šamo kariai šnekasi su belgais vaikučiais. Vaikai mato
mai jaučiasi kaip namie.

t Tėvų Pranciškonu 1945 
Metų Misijos

Tačiau, jam teko netikėtai ir] 
tragiškai žūti. Vasario aštun
tąją, 1915 metais, vėlai vakare, 
jį užpuolė du žmogžudžiai; ir 
po ilgo ir žiauraus kankinimo, 
be mažiausio pasigailėjimo, jie 
revolverio šūviais ir smaugi
mu atėmė jam brangią gyvybę. 
Jie taip pat nužudė ir jo šeimi
ninkę Ievą Gilmanaičiūtę. Vė
liau, dėl tų baisių žmogžudys
čių. suimti Petras Krakas 
(Kiauiėnas) ir Bernardas Mont
vydas, kurie įkaitinti tų dviejų 
nekaltų asmenų žmogžudystėje 
ir dar nužudime policisto. Teis
mo nuosprendžiu abu galvažu
džiai tapo pasmerkti miriop, per 
pakorimą. Petras Krakas 
(Kiauiėnas) bu\o pakartas Wi’- 
mington’e. Deleware, gi Ber
nardas Montvydas pakartas 
Harifcrd’e. Connecticut.

Vasario 12 dieną, 1915 me
tais. Šv. Andriejaus parapijos 
bažnyčioje įvyko gedulingos pa
maldos už a. a. kun. Juozą Žeb
rį. Tose iškilmingose gedulo pa
maldose dalyvavo J. E. vysku
pas Jonas J. Nilan. D. D. ir su 
viršum 100 kunigų. Kleb. kun. 
Matas A. Pankus bažnyčioje 
skelbė įspūdingą atsisveikinimo 
pamokslą. Po pamaldų bažny
čioje, dalyvaujant tūkstanti
nėms minioms, a. a. kunigo 
Juozo Žebrio palaikai nulydėti į 
Šv. Nfarijos kapihes ir ten pa
laidoti.

Kapinėse pritaikintą atsisvei-' 
kinimo pamokslą ties a. a. ku
nigo Juozo Žebrio kapu skelbė 
Tarnas Žilinskas, Šv. Petro lie- į 
tuvių parapijos klebonas, So.! 
Boston, Mass.

Kun. A. Tamoliūnas.

Chicago, III. — švenė. P. Ma
rijos Gimimo parapijoje, vasa
rio 19-25 d. — Tėvas Juvenalis 
Liauba, O.F.M.

j ATew Bdtuin, Conn. — šv. An
driejaus parapijoje, vasario 25 
d. — kovo 3 d. — Tėvas Agne- 
lius Krasauskas. O.F.M.

Paterson. N. J. — šv. Kaži- t
į miero parapijoje, misijos, 40 
į vai. atlaidai, Tretininkų reko
lekcijos, kovo 4—18 d. — Tėvas 
Justinas Vaškys, O.F.M.

Chicago, III. — šv. Jurgio pa
rapijoje, kovo 4 — 11 d. — Tė
vas Juvenalis Liauba, O.F.M.

FRANCISCAN FATHERS, 
Mount St. Francis, 

Grecne. Maine.

kultūrines'nytėlė jau per maža sutalpinti 
atsilankusius j

1 litines, prekybines.
ir savišalpos draugijas, tapda- visus žmones, 
mi gerais šio krašto piliečiais, pamaldas, dėl to 1911 metais 

Tuo metu. šv. Juozapo para- pastatė mūrinę erdvią gotiško 
pija buvusi vienintelė lietuvių stiliaus bažnyčią, kainavusią 
parapija Hartfordo vyskupijoje S45.000.00. Gi senąją pavertė į 
ir visoje Connecticut valstybėj^, parapijinę mokyklą, kur pasau- 

Svarbu čia priminti, kad kun. liniai mokytojai vaikučius mokė 
Juozas Žebrys uoliai darbavosi lietuvių kalbos ir istorijos, ti- 

daug veikė ir kėjimo ir pasaulinių dalykų. Ta- C 
įrengė kon- dirbo, atsižymėdamas praktiš- čiau. kai Connecticut valstybe 

partraukdamas Seseles kais patarimais, nurodant žmo- pareikalavo turėti mokytojus 
pasirodė, 

kad tokių lietuvių mokytojų ne
turėta. todėl po kelerių gyvavi
mo metų mokykla turėjo užsi
daryti.

Reikia nepamiršti, kad kun. 
Juozas Žebrys. eidamas Šv. An
driejaus parapijos klebono pa
reigas, taip pat subūrė išsiblaš- 

Kun. Juozui žebriui be galo kusius Hartfordo lietuvius, ten 
rūpėjo lietuvių spauda, kuri įsteigdamas švč. Trejybės para
davo uždrausta tėviškėje. Dėl piją. Jis taip pat padėjo įsteig-j 
to. dar pirmais apsigyvenimo ęį Jurgio parapiją. Bridge-i 

(1893 metais). port, Conn.; Šv. Antano para-, 
bostoniškio A. piją, Ansonia, Conn. ir Šv. Ka-; 

Xew Haven.

kyti lietuvybės dvasią. Dėl to. 
jis per keletą metų kvietė Sese
les Pranciškietes, kad atostogų 
metu katechizuotų mokyklinio 
amžiaus vaikus ir lietuviškai 
mokslintų parapijos jaunimą.

1937 metais, kleb. kun. Anta
no A. Vaškelio įsteigtas Šv. 
Pranciškaus Lietuvaičių Seselių
Rėmėjų X-tasis skyrius. Gi 1939 lietuvių gerovei, 
metais, klebonas 
ventą.
Pranciškietes pastoviai apsigy- nėms, kaip reikia
venti jame. kepti duoną, užsiimti

Be to, kleb. kun. Antanas A. 
Vaškelis atremontavo kleboniją 
ir bažnytinę svetainę.

Kleb. kun. Antanas A. Vaške-;

vesti ūkę. pilnai akredituotus, 
amatais,

r, , , . i

ir Lt. buprasuamas svarbą ir 
reikalą lietuviams užsiimti ūki- 
ninkyste, jis pats netolimais 
tVaterburio miesto nupirko ne
mažą ūkę. kurios pavyzdingam 
vedimui ir apdirbimui pasamdė

Kun. A. T. ._________ keletą lietuvių.
Kun. Juozui žebriui

rūpėjo lietuvių 
buvo uždrausta

KUNIGAS JUOZAS ŽEBRYS WATERBURY, CONN
(1860 — 1915)

TRAGINGOS MIRTIES 30 METŲ SUKAKTIS 
PROGA

Kunigas Juozas Žebrys gimęs jęs kaip rimtas ir uolus kuni- 
vasario 16 dieną. 1860 metais, gas. geras pamokslininkas ir 
Palaimų kaime. Šiaulių apskr.. šviesus lietuvis tėvynainis. Jis 
Kauno red. Gerieji jo tėvai bu- tarp parapijiečių ir visoje apy- 
vo pasiturinti ūkininkai, kurie linkėję platinęs blaivybę, drau- 
troško mylimą savo sūnų leisti 
į mokslą, kad taptų šviesuolis.

Jaunasai Juozas Žebrys. už
baigęs pradinę mokyklą, lankė 
Šiaulių gimnaziją, ir jausdamas 
pašaukimą į dvasinį luomą. į-

Ar Kenčiate 
NESMAGUMUS 

Galvos SkaudSlime?
Kai jums prikimba veiksminis už

kietėjimas ir Jūs jaučitės nuvar
ginti, nervuoti ir blogoje nuotaikoje 
ir nuo tų reiškinių kenčiate — gal
vos skaudėjimą, jaučiate nemalonu 
kva pa, vidurių suirimą, nevirški
nimą, nemigą, neturėjimą apetito ir 
jūs skilvis jaučiasi apsunkintas dėl 
gazų ir išpūtimo — įsigykite D r. 
Peter’s daug metų išmėginto Gomozo. 
Daugiau negu liuosuotojas, jis taip
gi yra vidurių stiprintojas, sudarytas 
iš 18 pačios Gamtos gyduolių 
šaknų, žiedų ir augmenų. Gomozo 
duoda nerangiom žarnom veikti ir 
pagelbsti joms švelniai ir sklandžiai 
pašalinti užkietėjusias išmatas; pa
gelbsti prašaiinti užkietėjimo gazus, 
ir suteikia skilviui ma- .
lonų šilumos jausmą. 
Jei jūs vėl norite jausti 
džiaugsmą malonios pa- 
gelbos r.uo už
kietėjimo var
ginimų ir tuo 
pat laiku pa
lengvinti jūsų 
skilvi, Įsigykite 
Gomozo šian
dien. Persergė
jimas: vartok
taip kaip nuro
dyta.

Jeigu jūs negalite nusipirkt: savo ap7iin« 
kėj. siųskit prašymą dėl mūsų “susipažini
mui” pasiūlymo Gomozo ir gausite — 
PlVIf <T 60c vertės
” * IkAI Bandymui Bonkutes
DR. PETER’S OLEJO LINIMENT — 
antiseptikas — kuris suteikia greitą paleng
vinimą nuo reumatiškų ir neuralgiškų 
skausmų, muskuiinio rrugarskaosmo, sustin
gusių ir skaudžių meskuių, patempimų ir 
ny katelėj imu.
DR. PETER’S MAGOLO — alkalinas — 
palengvina laikina: nekunuos skausmingu* 
skilvio sutrikimus kaip pavyzdžiui rūkšties 
nevirškir.itęas ir rėmuo.

SUPRISE PARTY, VVaterburyje 
prikalbintas

pirmą Naujoj Anglijoj lietuvių 
laikraštį, vardu “Bostono Lie
tuviškas Laikraštis". . 
numeriams, tas laikraštis už-I Igeso.

Beklebonaudamas šv. Juoza
po parapijoje, Waterbury, Conn. 
nuo 1893 metų kovo mėn.. kun. 
Juozas Žebrys rūpinosi kelti 

su" lietuvių vardą ir skatindamas, 
kad lietuviai organizuotųsi. To

jo inicijatyva 
Šv. Kazimiero 

pirmutinė, klebono 
įsteigė valgomųjų 

Netru-

Zdanavičiaus, leido ir redagavo zimiero parapiją.
Conn.

Kun. Juozas Žebrys atsidavu-

dęs žmones nuo visokių tuščių 
bylinėjimosi ir tąsymosi po tei
smus, ragindamas, kad visi r" 
gyventų broliškoje vienybėje.

Tačiau, kun. Juozas Žebrys. !dėI< rūpestinga 
gyvendamas tuometinėje Rusi-] Waterburyje 

stojo į Kunigų Seminariją Kau- Jos caro valdžios priespaudojeI draugija.
paraginta, 
produktų parduotuvę.

ne.
Baigusį Seminariją, klieriką 

Juozą Žebrį į kunigus įšventino 
J. E. vyskupas Paiiulionis lap-

dvasios va- kričio 24 dieną. 1884 metais; ir 
das. Dėl to. jis rūpinosi religine tapo tuojau paskirtas kamendo- 
katalikiškųjų draugijų krypti- rium į Akmenės parapiją, kur 
mi. Be kitų. jis. 1916 metais, iš prabuvo devynerius metus, bū- 
vyresniųjų parapijos mergaičių* tent. iki 1892 metų, atsižymė-

ir negalėdamas pilnai atsiduoti 
mylimiems savo tautiečiams 
pasitarnauti, ir jausdamas sa
vyje tvirtą energiją darbuotis, 
daug svajojo apie Jungtines A- 
merikos Valstybes, kur buvo 
plati atidara dirva veikti ir 
dirbti lietuvių gerovei.

į Kun. Juozas Žebrys į Ameri
ką atvyko 1892 metais, ir sura- 

įdęs kun. Juozą Juodysiu, tuo 
įmetu buvusį lietuvių parapijos; pagrindais, įsteigė lietuviškąją 
Į klebonu Brooklyne (N. Y. ). Ta-. spaustuvę, kurioje 1896 metais 
i čiau. čia neilgai teviešėjęs. ap- pradėjo spausdinti savaitinį lai- 
1 lanko tuomet neskaitlingas lie- kraštį. vardu "Rytas', ėjusį tol, 
tuvių kolonijas Rytinėse Vals-į^ai dėl nesusipratimų su komi- 
tybse, taip pat aplankydamas tetais 1898 metais apleido Wa- 

apsigyvenusius ir terburį ir j>ersikėlė į New Bri- 
ir Plvmouth Pa taįa> Conn. 1899 metais.

J ' • . .. ..................................... ......

IseJUs J siai aukojosi lietuvių spaudos: 
darbui. Jis leido ir redagavo du 
laikraščius, daug rašydamas po 
slapyvardžiu “Debesylas”, 
leistos jo brošiūros 
cialistų Meilę” ir 
listų Liuosybę (Laisvę)” buvu- f
sios gana populiarios tarp lie
tuvių.

Be to, 1
tėjęs gražių dorybių, 
mėdamas dideliu 
lankumu ir uoliai 
sų savo tautiečių

Iš
“apie So- 

“Apie Sočia.

kun. Juozas Žebrys tu- 
pasižy- 

žmonėms pa- 
darbavosi vi- 
gerovei. Ne

Vasario 12 d., P. P. O. Fortier 
turėjo nemažą surprizą. Apie 
8 vai. vakare kas tai suskam
bino jų durų skambutį. P-nia 
Fortier pravėrusi duris labai 
nustebo pamačiusi moterų būrį 
stovinti prie jos durų. Dar la
biau nustebo, kuomet jos visos 
su valgiais ir gėrimais suspru- 

! do į vidų ir pradėjo šeiminin- 
| kauti jos name.

Tai buvo Moterų Sąjungos 
choro (Suprise party) dėl po
nios Fortier (Stankiūtės) už jos 
gerą darbuotę chore.

t

I

ir Šv. Jurgio savišalpos drau
gijos. Zirgvaikių. Blaivybės ir 
kitos draugijos. 1896 metais, j~ Tikrovėie 
klebonui vėl raginant, kad lie-jrys buvo atsidavęs' 
tuviai susirūpintų pelningumu, ......................
vvaterburiečiai įsitaisė savo 
“Lietuviškos Parapijos Duonke- 
pyklą”. 1895 metais, jis. biznio

GRAŽIAI PASIRODĖ
Kaip girdėti nuo žmonių, ku-

kus susiorganizavo Šv. Juozapo reįįaio jįs buvo pavadintas rie dalyvavo šv. Juozapo parap.
arba pramintas Naujosios An
glijos lietuvių tėvu.

čiau. čia neilgai teviešėjęs. ap- pradėjo spausdinti savaitinį lai-

pereitame teatre - koncerte, kad 
Moterų Sąjungos choras, po

kun. Juozas Žeb- vadovyste komp. A. Aleksio,
lietuvis tė- gražiai pasirodė programoje,

vynainis ir uolus kunigas, gale- Valio Moterų Sąjungos choras! 
jęs dar ilgai klebonauti Šv. An
driejaus lietuvių parapijoje,

■ nuopelningai besidarbuojant; 
kultūrinei ir dvasinei visų tau- i Korčiukės pirkimui J. 
tiečių naudai.^ į Karo Bonu.

N. T.
----------------------- ,

Jums nereikia porcijos 
V.

i

I 
I
I
1 
I
I 
I
1
I
I
I

Siųskit šį “Special Pasiū
lymo” Kuponą — Dabar

□ įdėtas $1.00. Atsiųskit maa apmo
kėtu 11 uncijų ’Gomoso ir dykai — 
60ę vertės — bandymui bonkutet 
Olejo ir Magolo.

O C. O. D. (Išlaidos pridėtos)

Vardas_______________________ - «

Adresas------------------------------- T

PaSto Ofisas______________ - - -

DR. PETER FAHRNEY & SONS C0. 
Dept.

2301 Washing!on Blvd., Chicago 12, HL
256 Stemley St., V'innipeg, Man., Can-

tybse. 
lietuvius.
Shenandoah
B? to. jis dar aplankė 
vakarines Amerikos lietuviais 

į apgyventas kolonijas.
18M3 metais, kun. Juozas Že- 

bry grįžta į Rytus, pribūdamas 
į Connecticut valstybę ir apsi- 

1 stodamas VVaterbury, Conn., 
■ kur mūsiškiai sudarė skaitliu- 
. gą lietuvių koloniją. J. E. vys
kupas Laurencijus S. McMahon, 

. D. D. įpareigojo kun. Juozą Že- 
1 brį rūpintis dvasiniais lietuvių 
į reikalais.

Kun. Juozas Žebrys ėmėsi uo
liai darbuotis Waterburio lietu
viams. kurie 1892 metų gegu- 

įsteigę Šv.tžės mėnesį buvo
Juozapo parapiją ir pasistatę

Sučiuptas šis vokiečių motorizuotas vežimas dabar medinę bažnytėlę, sutvarkyda-

I
. “Ry-j 

ir visas tas” pasivadino “Tarnu Bažny
čios”. ir buvo leidžiamas kuni-l 
gų: Petro Saurusaičio (kun. J. | 
Žebrio įpėdinio) ir Bostono lie-’ 
tuvių klebono kun. J. Griciaus, j 

Iš Waterbury. kun. Juozas i 
Žebrys važinėdavęs į kitas lietu-Į 
vių kolonijas su dvasiniais pa- i 
tarnavimais, bet dažniausiai va-į 
žinodavęs į Ncw Britain. Conn..| 
kur lietuviams pradėjęs senoje, 
Šv. Marijos airių bažnyčioje.' 
Myrtle gatvėje, laikyti pamal-! 
das, ir 1898 metų gegužės 28 d.j 

įtapdamas nuolatiniu šv. An-i 
driejaus parapijos klebonu.

Nuo tų metų. kleb. kun. Juo-Į 
zas Žebrys uoliai darbavosi Šv. 
Andriejaus parapijai, kur įsi
steigė gana skaitlingų draugijų, 

j Lietuviams gausėjant, pasirodė, 
^kad medinė šv. Andriejaus baž-

ir ska-naudojamas kaipo Amerikos Raudonojo Kryžiaus mas parapijos reikalus 
reikmenų pristatymo trokas. Patarnautojos, matomai, tindamas, kad vietos ir apylir.- 
patenkintos savo laimėjimu. J' - - -kės lietuviai organizuotųsi į po-

Kariai parvykę trumpoms atostogoms gavo progos vaišintis tarpe 
simpatiškų gražiosios lyties veidų. Kairėj sėdi Sgt. Martin Pai .kin, 
Brooklyn, N. Y., kuris šešis kartus buvo sužeistas karo veiksmuose ir 
dešinėj — Sgt. Reginai White, Charleston, W. Va., 50 metų amž., kuris 
skrido 36 misijose rungtis su priešu.
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New Yorko Lietuvių Tarybos} 
suruoštame Lietuvos Nepri- j 
klausomybės 27 m. sukakties j 
minėjime Webster Hali, gausiai; 
susirinkusi miesto ir apylinkių 
visuomenė sudėjo $534.42 aukų 
Lietuvos gynimo reikalams. A- 
part, tiesioginiai Liet. Amer.! 
Informacijos Centrui $100.00 
persiuntė kun. Jonas Balkūnas. 
Maspeth, N. Y., Viešpaties At
simainymo parapijiečių vardu.

Webster salėje aukavo šie as
menys. kurie pavardes pažymė
jo:

$30 Antanas Apanavičius. 219 
So. 9th St.. Brooklyn. N. Y.

$10: Petras Atkočaitis. Lietu
vos gen. kons. Jonas Budrys su 
žmona. Jonas Januškis. V. Kal
velis. Izabelė Laučkienė, kun. 
Norbertas Pakalnis. Vinikai 
(Dr. Matas ir Ona).

Po $5: Mrs. J. Akus. adv. John 
W. Anseli su žmona, kun. Jonas 
Balkūnas. Izabelė 
Garban. L. Grubas (Newark. N 
J.). Danutė 
thv, N. J.). 
kun. Kazy’s 
Anthony
Stankevičius, J. S. Simonaičiai. 

Po. $4: Mrs. Kreznor.
Po $3: K. J.

Lukoševičius.
(Kearny. N. J.)
vage.

Po $2: Peter
Bartauskienė, Chas. Bason. Ba
zelių šeima. Čeledinų šeima. R. 
Dirzis, F. J. Gillis, Juozas Gin- 
kus.-F. Gražiai. Chr. Kahrklin, 
Juozas - Kašte Karpiai. Bened. 
Kaveckas, P. Kazanauskas (U- 
nion. N. J.). J. Krasnis (Bell- 
more. L. I.). A. T. Kubiliai. Fe
liksas Matonis. J. Naujokas. J. 
Očikas, A. Pažereckienė, B. Po
cius. Marcella Pūkas Alena Ra
dzevičiene. Victor Radzevičius. 
Izabelė Radzevičiūtė. Albina 
Rusteikienė. J. Simanaitis. A. 
Simučiai. Vyd. Stašinskas. M. 
Šertvytienė. Tamašauckai, E. 
Tumasonis, Lydia 
Vaišvilos, pik. Aloizas
Stasys ir Zosė Vitailčiai. Vyzų- 
Kulbokų šeima, ir Juozas Za
karauskas.

Po $1: Vyt. Abraitis (Jersey 
City), B. Adomaitienė, ’P. Ado
maitis. Pranas ir Kašte Alek- 
siūnai (Newark. N. J.L A. Ali
šauskas. Frank Almenas (Ma- 
tawan. N. J.), Ant. Aluburdie- 
nė, Domas Ambrozas. J. Aukš
tuolis, Mrs. A. Austrin. Vihtolis 
Austria. Janis Ausiics (White 
Plains), J. Avižonis.

Pr. Bajoras, Ieva Bajorienė.

R. Bakšienė, U. Balašauskas, 
M. Baležentienė, John Balonis, 
J. F. Baltramaitis, K. Baltru- 

, šaitis, John Baranauskas. Joe
Baines (White Plains). EI. 

Į Bartkevičiūtė, George Bezzel!
(Kearny, N. J.), Bieliauskienė, 
Pius Blažaitis, Anne Brooks, 
Jos. Bružas (Kearny, N. J.), 

jlgaatine Buctkus, Jonas Buivy- 
■ das. Bumbuolienė. Adam Bun- I
į denis. Chas. J. Bundonis, Joe 
Burdulis, Ig. Buyokas.

S. Cerebiejus, M. Ceslovv. A. 
Česnauskas, C. Chcsna. V. Ches- 

i na. Peter Chibas, Albert Čižaus- 
kas. Marijona Čižauskas.

Mrs. N. Daniels.
tas, Chas. Dikčius, 
iavičius. Pr. Dulkė, 
kaltis.

Ant. Galčienė, T. Galchus. O- 
na Genis. J. Glaveckas. M. Gla- 
veskienė. Gražina Grinienė, pik. 
Kazys Grinius. A. Gudaičiai, J. 
Gudauskaitė.

programą vedė 
nas. kuris gražiai
Giedraičij gyvenimą, kurie nie
kad ne užmiršta kas ligoninėj ar 
svetainėj randasi. Todėl ir žmo
nės juos myli. Toliaus kalbėjo 
Prelatas J. Ambotas, kun. Ra
žaitis kur.. P. Sabalis, pp. Kariū
nas. Venskūnas, Kedienė, Pet- 
1 oniene, Mončiūnienč. Vaškele- 
vičius. jo brolis Giedraitis iš 
New Britaino ir daug kitų. p. 
Kripas padainavo, o mūsų 
gonininko sūnelis
pasakė. Daug linkėjimų 
Giedraičiai gavo, bet jie to ir 
verti, turi gražią šeimą ir gra
žiai lietuviškai - katalikiškai 
auklėjama.u e

Dilienė. K. i Jankus.

5
Jonas Mončiū- Marian: 4 seseris ir 3 broliu 

apibudino kurie liūdi netekę savo tėvelio 
ir brolio, taipgi daugybę gerų 
draugų kaimynų ir pažįstamų.

! Prie velionio kaisto sudėta 
daug gražių gėlių vainikų, taip
gi dvasinių gėlių vainikų bei 
šv. mišių, skaitlingai užprašyta 
nuo giminių, draugų, 
ir pažystamų.

Palaidotas iš šv.
parapijos bažnyčios

o,

kaimynų
i

ij

V7. Daukan-
Mike Dona-
Chas. Eidu-

V. Ivonis. Ieva Jankienė. F.
K. Jasaitis (Newark,

N. 4- L Lionė Juodytė.
Ona Kadušienė, Kaz. Kairis,Jasinskienė (Doro-

Elena Jurgėlienė, j M. Karaktinas. A. Karpavičius.
E. Paulonis. kun. ■ J. Karpavičius. A. Karušaitis, 

Powers. Alfonsas

Krušinskas, P.
Julius Paknis 
ir D. Whiteca-

Baktis. Rožė

Karpavičius.
P. Katen. A. Raulis, Paul Kaza
kevičius. St. Kazemekas. K. Ka
zėnas. L. Ketvirtis (Jersey 
City). Chas. Kiaukaras. Marė 
Kiaukaras, J. Kivyta, K. Kon
trimas. Mary’ Klimas. T. Klimas, 
P. Kriaučiukas. Jos. Krutulis 
(Linden. N. J.). J. Kuodis. Mrs. 
Kuras, Wm. Kuras. Paul Ky- 
rius.

Dr. Chas. Labam kpt. Pauiius 
Labanauskas i Philadeiphia, 
Pa.). Jeanettex Lapinskas. A 
Laukaitis. S. Lauruškaitė. -K. 
Laurinaitis. K. Leiga. Ant. Le- 
lis. Košt. Lesevičius. Fr. Le- 
vinskas. Ona Litvaitienė, Mrs. 
Peter Lucas, A. Lukoševičius.
’ Petras Mačiulaitis, J. P. Ma
čiulis. George Macus, Ant. Mar
cinkus. Theresa Mardosa. M. 
Markūnas. Kathreen Martion, 
John G. Masalskis. (Bayonne, 
N. J.). A. Masandukas (Nutlev. 

Elena 
N. Me- 
Messo- 
Mikla-

M. Mikolaitis, Pov. 
Mikšis (Linden. N. J.). W. Mi- 
ier, M. Miškinis. Ann Mitcheil 
(Valley Srteam). P. J. Mont
vila. Kaz. Motuzas. Adelė Mu- 
činskienė. Ant. Muzikevičienė.

Pr. Narvydas. 
Anne Nemanis. 
(Kearny, N. J.), 
gaw. Mrs. J. Numgaw.

A. Osteika. Steve Paracka. V. 
Paskcvich, Ona Paškcvičienė.

ir AndriusjN. J.). Ona Maskolaiti 
Valusis ! Matulionytė, A. ?4atulis. 

ilinis. P. Menkevičius, C.
\vitch. A. Mickevičius,

i sevičienė.
5

Aviacijos kadetai prieš pakylant i orą priima jiems suprantamas in
strukcijas, kaip būti sėkmingu “basketball žaidiku”.

I

var-
gražiai eiles 

pp.

Anglijoj. Jau 16 mėnesių kaip ■ kavimo ir nuėjo dirbti pilną lai- 
jis yra karo tarnyboje, ir nie- ką dirbtuvėje, kur pirmiau dir 
kad nepamiršta savo mamytės. ■ bo tik laisvu laiku. J 13 p2.sitr2.U- 
Švenčių proga prisiunčia dova-!kė nepaduodamas priežasties, 
nėlių. Taipgi gavo dovaną ir;
nuo kito sūnaus Jono.

Viešnios papietavusios ir pa-' 
sikalbėjusios skirstėsi dar kar
tą linkėdamos p. U. Liutkevi-' 
čienei geriausios sveikatos.

)•

R. P.

Sužinojau, kad p. Ona Norbu-. 
ir! 

Tretininkų draugijos pirminin
kė, buvo susirgus, bet jau sveik
sta. Linkime p. Norbutienei ge
riausias sveikatos.

Lakštutė.

NEW BRITAIN, CONN

t

B. Vaitkevičius,
Mrs. Ursula 

Alex Vasiliau- 
(Newark. N. 

Frank Venis, 
Virbai. Ant.

LVC SUSIRINKIMAS
Vasario 2 d. įvyko Lietuvių 

Veikimo Centro susirinkimas 
parapijos svetainėje.

Tadp kitų svarbių ir žymėtinų
Į svarstymų, galutinai susitarta 
bendruoju New Britaino lietu
vių vardu iškilmingai minėti 
Lietuvos Laisvės ir Nepriklau
somybės 27-tą sukaktį šį sek- 

vasario 18-ją.
11 valandą 

Andriejaus lietuvių

madienį. būtent,
Tą sekmadienį, 

ryte, šv. 
parapijos bažnyčioje, suma bus 
atnašauta 
vą ir už narsuolius mūsų 
reivius. kovojančius už

SKAUDI ŽINIA
Šiomis dienomis pp. J. E. Ru 

liai, gyv. 63 Shefield St.. 
skaudžią žinią, kad jų 
Reimondas pavojingai 
tas kur nors Belgijoj.

Ponia Ieva Gudins

himnai. Svetainėje
Valaitis iš

Prelatas J. Ambo-

vasario 11. buvo minėjimas 
Lietuves nepriklausomybės 27 
metų sukakties. Bažnyčioje su
ma buvo laikoma už Lietuvą. 
Bažnyčioje pamokslą ir svetai
nėje gražią kalbą pasakė kun. 
Dr. Vaškas. Po sumos bažny
čioje buvo sugiedota Amerikos 
ir Lietuvos
kalbėjo ir Jonas 
Brooklyno,

i tas. p. Čekanauskas ir kun. Sa- 
! bulis. Choras p. Balsio vedamas 
gražiai padainavo, o Sesučių 
Kazimieriečių vedami vaikučiai 
gražiai savo programėlę išpildė. 
Vakaro vedėja buvo p. R. Mon- 
čiūnienė.

Vasario 12. tilpo Hartford 
Courant laikraštyj gražus apra
šymas lietuvių iškilmių minė
jimo. Taipgi tilpo paveikslai — 
Prelato J. Amboto. p. Mončiū- 
nienės ir p. Valaičio, kaipo to 
parengimo kalbėtojų ir vedėjos.

Aukų surinkta apie $300.00.

gavo 
sūnelis j 
sužeis-’

I 
i

už kenčiančią Lietu-
ka- 

visų 
tautų laisvę ir demokratiją pa
saulyje.

Tos šv. mišios užprašytos New 
; Britaino lietuvių dėka.

Kazimiero 
kur gedu

lingas šv. Mišias atnašavo kle
bonas kun. E. Gradeckas. Į baž
nyčią susirinko skaitlingai gi 
minių, draugų, kaimynų ir pa
žįstamų. kad atidavus paskutinį 
patarnavimą savo giminaičiui 
ir draugui, mylimam vyrui ir 
tėveliui.

Į kapus lydėjo skaitlinga ei
sena žmonių, kurie norėjo pas
kutinį aartą atsisveikinti su 
velioniu.

A. a. Vlado Pečiulio žmonai 
Antaninai ir visai šeimai — sū
nui, dukrelėms ir seserims bei 
broliams, šioj sunkioj liūdesio 
valandoje reiškiama gilia užuo
jauta. Vlado vėlei tegul gerasis 
Viešpats 
na atilsį 
skausmų

Dievas suteikia amži- 
dangaje kur nėra 

ir vargų.

Visi parapijiečiai širdingai, 
sveikina mūsų gerojo klebono 
tėvelius pp. Praną ir Agotą 
Gradeckus. kurie sausio mėnesį 
minėjo 45 metų vedybinio gy
venimo sukaktuves. Linkim 
nuoširdžiai sulaukti auksinio 
jubiliejaus sveikatoje.

Vasario 14 d., einant iš bažny
čios tapo sunkvežimio užgauta 
Marijona Drišienė, kuriai su
laužyta ranka ir šonas su
trenktas. Visi pažįstami drau
gės ir draugai bei parapijiečiai 
linki Marijonai greitai pasveik
ti. Marijona yra mūsų bažny
čios zakristijono Mykolo Dri- 
šiaus žmona.

Praeitą šeštadienį tapo palai
dotas senas Hartfordo gyvento
jas Juozas Šeigis. Paėjo iš Lie
tuvos Smilgių parap. Pažino jis 
gerai Lietuvoje a. a. Kneižį, A. 
F. Kneižio, “Darb.” redakto
riaus ir kitų tėvelį. Paliko 3 sū
nus — Leitenantą Joną. Hart
fordo policijoj; Vincą — Navy, 
kur nors Pacifike; Edvardą — 
namie, ii dukrelę Luisę, ir žmo
ną ir daug giminių. Visada buvo 
geras katalikas.

Vasario mėnesis yra pašvęs
tas platinimui katalikiškos 
spaudos, kasgi nežino, kad ge
ri laikraščiai ir knygos atnešu 
didelę naudą kiekvienam, kuris 
jas skaito, ir prie to duoda pro- 

, gą sužinoti, kas šiuom tarpu pa
saulyje dedasi. Kiekvienam ka
talikiškam name turėtų rastis 
nors vienas katalikiškas laik
raštis bei knyga. Kadangi mes 
katalikai lietuviai gaiim pasi
džiaugti savo laikraščiu bei 
knyga ir kitokių brošiūrėlių 
skaičium, taigi yra gera proga 
pasirinkti kokį laikraštį geriau
siai norim. Taigi pagal savo iš
galės būkim gerų raštų skaity
tojai, platintojai ir jų rėmėjai. 

M.

REIKIA PASTEBĖTI
Beje, tame LVC susirinkime 

paaiškėjo, kad buvęs vargoni
ninkas A. Grigoraitis viešai pa
sisakęs nedalyvausiąs svarbiuo
se lietuviškuose parengimuose, 
jei lietuvaitės Seselės taip pat 
ima daiyNumą.

Bet ir be jo. Šv. Cecilijos cho
ras puikiausiai atsižymėjo isto
rinėje Šv. Andriejaus lietuvių 

j parapijos 50 metų sukakties 
į minėjimo programoje, ir skam- 

nu ’' biomis lietuviškomis dainomis 
i liūdime žmoną, dukterį ir knu-; davėjo gausią publiką, kuri at- 
Įris samus, vienas jų yra leite- sidėkojo gausiais aplodismen- 
; nar.tas ir randasi kur nors i įajs
1 Prancūzijoj. Angių spauda daž-' Cecilijos choras šį sekma- 
inai rašo apie jo pasižymėjimus jį nį tajp pa^ sužavės New Bri- 
Įkaro veiksmuose. ' taino lietuvius Vasario šešiolik-

A. a. Juozas Jakubauskas pa- tosios parengime Lietuvių sve- 
laidotas su trejomis šv. mišio-} ta-nėje Samata.

įmis iš Šv. Andriejaus lietuvių. 
ipar. bažnyčios švč. Marijos ka-i
1 puošė.
| Lai būna amžina ramybė ve
lionio vėlei!

(Čeka
nauskaitė), gyv. 115 Samley St.. 
gavo žinią pereitą savaitę, kad 
jos vyras Sgt. Robertas Gubins 

sa-žuvo karo kautynėse Luzon 
loj.

Reiškiame gilią užuojautą 
liūdusiom šeimom.

nu-
Sniego turime daug visur, ir 

dar vis sninga.

MIRĖ
Vasario 7 d., mirė Juozas 

į kubauskas. Paliko dideliame L. Waluzis,l,- -. . ..................

NEW HAVEN, CONN

Frances Peters, Helen Phisku- 
noff, Piaktonienė, Rokas Povi- 
lauskas, Vincas Pūkas. K. Pus- 
nikienė. P. Pusnikas, Marcella 
Putinas. M. Puzauskienė.

Mrs. P. Radwin. M. Razanaus- 
kas, A. Rimkūnas, A. Rimšienė, 
Ann Ruger. Jadvyga Rokas. J. 
Rubliauskai, Pr. Ru’oliauskas. 
A. J. Ringle.

Frances Sabas, G. A. Samolis. 
M. Schuliz, M. Senkus, Anth. 
Sheslees, Walter Snukis, Matas
Skrodenis, Peter Snaplenas. Jo- tienė. Gyvojo Rožančiaus 
nas Sodaitis (Jersey City), B. 
Spūdis. Sim. Stagniūnas, M. G. 
Stanis (Kearny, N. J.), Pr. 
Stankūnas. Anne Stankus. I.'lStanys. Aldona Stasmskienė. S.! 
Steckis, Mrs. A. Stero. Mrs. J. 
Stoškus. Stravinskienė, Jack J. 
Stukas (Newark, N. J.), Julia 
Stulgaitis. Amelia Styrienė, S.i 
Subačienč, J. Šaltis. U. šašienė, 
J. J. Šertvytis, Marijona Šlau- 
žis (Newark. N. J.). L. šugžda.

K. Tamošauskas (Jersey Ci
ty). John Tamulaitis. Jerry Ta
mulius. M. Tiškevičienė. P. Tiš
kevičius. J. Tumasonis. W. Tu- 
rules.

J. Urbonavičius. Alf. Urbelis, 
J. V. Amelia Vaitekūnas. Elena
Vaitekūnienė,
Ona Valaitienė. 
Varnackis. Mrs. 
skas. F. Vaškas 
J.), J. Vengris.
Stanley Vinickas,
Visminas. V. Višniauskienė, Ge
novaitė Vitaitytė.
Rose Wenskus (Tasker). Petras!^ 
Wilchinskas, Paul Witkus,į 
George Yakaitis. Peter Yakai- 
tis, V. P. Yankus. Jos. Yonaitis,} 
Jos. Young. M. Yurkunas, Ant.} 
Yuska. V. Zaveckas, A. Zelens-į 
ky, Aldona Zinis. Bladas Zoru-, 
ba, Juoz. Židanavičius, John Žu
kauskas.

$71.42 suaukavo asmenys pa-j j" 
vardžių nežymėję. Aukas rinko 
tautiškais kostiumais pasipuo-j 
šiušios pp. EI. Jurgėlienė. IzJ 
Laučkienė. G. Zovytė. N. Stilso- 

inienė. M. ir E. Karpiūtės. L. 
j Antanavičienė ir Philadelphia. 
j Pa. šokėjų trupė “Vaidelytės”.

Visiems aukautojams reiškia- 
nuoširdi padėka.

Ach". K. R. Jurgėla,
Tarybos pirm.

J. Buivydas,
komis, pirm.

A. Navikai,
A. Norvaiša 
John Num-

I

i

i
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WATERBURY. CONN

MARIFORD. CONN

IŠ ŠV. ROŽANČIAUS DRAU
GIJOS SUSIRINKIMO

Vasario 11 d. įvyko šv. Ro
žančiaus draugijos susirink 
mas.
svarsčius draugijos reikalus. .

.. ... , įtinamapaskirta au?:a sv. mišioms, ku-’ 
rios įvyks kovo 4 d.. Šv. Kaz ■, 
miero. mūsų tautos globėjo; 
šventėje, už tėvynę Lietuvą. V 
sos narės bendrai priims š’. 
Komuniją.

Po susirinkimo įvyko draugi
jos pramogėlė. Dalyvavo dau
guma narių ir keletas svečių, 

i Draugijai liko gražaus pelno. 
} Priklauso padėka toms narėms, 
i kurios pasišventusiai dirba ir 
gausiai aukoja, kad paremti pa

Dalyvavo daug narių. Ap- '

648.103 McSSAGES 
RELAYED THROUGH 
THE APOSTOLIC DELEGATE 
WA$HINGTGN D.C.

Vasario 2 d. p. Uršulė Liut- 
kevičienė minėjo savo gimta
dienį. Ta proga kaiminkos. atė
jusios pas p. Liutkevičienę. ją j 
nuoširdžiai sveikino ir linkėjo! 
ilgiausių metų. Taipgi apdova-! 
nojo gražiomis dovanomis, p.j .. ... ...J . , irapiia ir kitus labdaringusLiutkevičiene pavaisino vieš-' s‘ 
nias skaniais pietais. |

p. U. Liutkevičiene taipgi ga 
vo gražią dovaną nuo sūnaus 
kario Albino, kuris yra gana to
li nuo savo motinėlės, kur nors

vieš-

PASITRAUKĖ 
VARGONININKAS 

Šiomis dienomis p. A. Grigo
raitis atsisakė nuo vargoninin-

Praeitą savaitę po ilgos 
rimtos ligos su šiuom pasauliu 
atsiskyrė Vladas Pečiulis, nors 
velionis ligos buvo kankinamas 
per 6 metus, bet buvo labai ma
lonaus būdo, doras ir geras 
tuvis taipgi katalikas.

Paliko dideliam nuliūdime 
vo mylima žmoną Antaniną
čiulienę. kuri rūiiestingai slau
gė velionį, taipgi gražiai išauk
lėtą šeimą, sūnų Vladą, kuris 
tarnauja laivyne ir negalėjo da
lyvauti tėvelio laidotuvėse: 
dukreles Lillian. Eleanor

ii

lie-

sa-
Pe-

Pirkite Karo Bonus ir 
Štampas

Nors iš Hartfordo mažai žinių 
rašoma, bet yra veikiama kiek 
išgalima.

Hartforde gyvena Juozas ir 
Rozalija Giedraičiai. Tai žymūs 

'< Hartfordo gyventojai. Užlaiko 
gražų gėlyną ir photographijos 
darbų įstaigą. Ypač aukštai ver- 

ponios
* Į pasidarbavimas Amerikos Rau- 
. |donam Kryžiui. Ypatingai tas, 

i kad pp. Giedraičių patalpose šis 
'} R. K. skyrius ir gauna patalpas 
• veikti, taipgi šilimą ir šviesą. 
' K <ip šiuo laiku pp. Giedraičiai 
minėjo savo 25 metų vedybine 

' sukakti tai vasario 1 d. jų inten
cija buvo atnašaujamos šv. mi- 

, šios. Visa šeima ėjo prie Šv.
Komunijos. Gi vasario 10 d. jų 
draugai surengė parapijos sve

tainėje “surprise party”. kur 
; dalyvavo gražus būrys žmonių.
P-gerbimo bankieto programą 

; pradėjo savo Įžangos žodžiu p. 
‘ Alijošienė ir paprašė Prelatą J. 
jAmbotą atkalbėti maldą. Pasi
stiprinus skaniais užkandžiais

Giedraitienės.

Yankiai. Luzon saloje, kai gavo laisvą poilsio valan
dėlę. žaidžia — Pocket-size chess.
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GIRDĖTI LIETUVIU 
KOLONIJOSE *

LAISTOM, MAINE
■ 11 dieną.
. Vasario 16 di
i. svės .: N.

Letv.ston 
enos — 
prlklau 
c pam:-

r. ko 
ju $ e 

ba. O. F. M. atlaikė 
už žavus.us Amerik* 
ves kariu

•--'ą. Mišių me
as. vi 1 irauis nt

r»

18' nariais, jo dar niekas ne
pralenkė. nors labai vertėtų pa
bandyti.

Dosnumu pirmiau Levvistono 
buvo pirmieji, bet pa
laikų Los Angeles Kul- 
La!niūros Klubas labai 
dosnumu pasižymėjo

Tėvų Jėzuitų Misijos

Nestficld, Mass. — šv. Kazi
miero parap., vas. 18—25 d., 
T. Antanas Mešlis, S. J.

Noricocd, Mass. — šv. Jurgio 
■ parap.. vas. 18—25 d. T. Pranas 
Aukštikalnis. S. J.

Cambridge, Mass. — Nekalto 
Prasidėjimo parap., vas. 1S — 
kovo 4 d.. T. Jonas Kidykas, S.J.

Brooklyn, N. F. — Apreiški
mo parap.. kovo 1 — 25 d., T. 
Antanas Mešlis. S. J.

Brockton. Mass. — Šv. Roko 
par., kovo 5 — 1S d., T. Jonas 
Kidykas. S. J.

Chicago, I!l. — 
parap., kovo 19 — 
nas Kidykas, S. J.

Baltimorc, Md. — šv. Alfonso 
parap., kovo 26 — Bal. 1 d.. T. 
Jonas Kidykas, S. J.

Pittsburgh, Pa. — Dangun į- 
žengimo parap., Dai. 8 —
T. Pranas Aukštikalnis, S. J.

Pittsburgh, Pa. — šv. Vincen
to parap., bal. 8 — 10 d.. T. Jo
nas Kidykas, S. J.

Lynn, Mass.
Širdies parap., bal. 15 — 22 d., 
T. Antanas Mešlis. S. J.

Nashua, N. H. — šv. Kazimie
ro parap., bal. 22 — 29 d., T. 
Pranus Aukštikalnis. S. J.

lietuviai 
staruoju 
taros ir 
gražiai
prie pirmesnių skyriaus mokes
čių pridėdami daugiau $100. Ta
me mieste turime apie 80 susi
pratusių lietuvių. Jų kolonija 
suaukojo $130. Taigi, nuo žmo
gaus po $2. Jei tuo keliu pasuk
tų visų kitų miestų lietuviai, 
tur būt, lengvai suplauktų arti 
putės milijono dolerių.

Fondas labiausia pageidauja 
ko daugiausia narių turėti. Ta i

b? ir didelius lai
tu savo nepri- 
>tybę. Jaunasis 
no šiuo sunkiu 
nenusiminti, bet 

'.tingai kovoti už 
klausomybčs at- 
msirinkusių Tėv. 

paska.ta būt*) 
ide’iu dėmt siu.

Levvistor.iečiai. 
ni Amerikos Liv- 

vpatingai jos 
: Centro, pastangas 
ietuvos laisvę, jos 

darbams paremti, padarė rink
liavą. Surinkta viso '<50.56. Lie
tuvos Pranciškonai, norėdami 
ypatingu būdu paremti Infor
macijos Centrą, jam paaukavo 
$25.44. tuo būdu Amerikos Lie
tuvių Tarybai Leivistoniečiai 

siuntė $76.00.
Po trumpos pertraukos, sekė 

vadovavo
Solistas A. 
dvi dainas.

metu.
i ir ry:

> Nepri 
Visų i

Vaškio
a si:

. ‘U,:.
chor

G..us..ii susirinsę i-enuviai ėjo 
prie s.. Komuniji s ir meldėsi 
už Lii-.uvus Laisvės ir Neprl- 
kl..;:s. r.ybč- ..tgavimą.

2 vai. po pietų prasidėjo pa
minėjimo iškilmės. Gražiai iš
puoštoje šv. Baltramiejaus Lie
tuvių salėje prisirinko pilna pa. 
lietuvių. Paminėjimas prasidėjo

Baltramiejaus pirmininko programa. 
St. Eišmonto kalba ir Amerikos Tėv. Juv. 
himnu. į Lemi

P n n sekė Tėv. Justin \ (rs 
Vaškio. O. F. M. paskaita. Savo cūzas. 
išsemiamoje paskaitoje Tėv. “Kur 
Just. Vaškys plačiai nušvietė 
Lietuvių tautos kovas ir kan
čias už Lietuvos Laisve ir Ne-

I
i 
I 
I 

I

I

lie
S\

Plačiausiai Amerikoje
Skaitomas

yra
n/n<-s:r.is reliniais. paveik.-’.::ot.is 

laikraštis

‘‘Šv. Pranciškaus

VARPELIS”
••VARPELIS'’

H usių žinių iš kata lik 
Amerikoje ir kituose 

Aprašo Lietuvių kančia* 
Talpina gražių aprašynr. 

ir trumpų straipsneli;:

duoda na t

t i'.se. .- 
tavoje. 1 
vyzdžių

Metams kainuoja tik $2.00 
Adresas:

Franciscan Fathers 
Mount St. Francis

( ireene. Maine

c UX

fronte, Europoj, įsitaisęs sniego lau-Dėdės Šamo karys, Luxembourg<
ke gyvenama naniuka. Šio kario matomai ir ten linksmas veidas.

’ ALF Jau Turi 103 Skyrius
(Tęsinys)

u gy- 
k ra š*

> Lie- 
į. pa-

kuriai
Liauba. 

padainavo 
A. Lemieux yra pran-

bet jo sudainuota daina 
t “Kur Bakūžė samanota" suža
vėjo visus. Daugelis, girdėdami 
šią švelniai ir jautriai skamban
čią dainą. prisiminė ir savo tė
viškes Lietuvoje, gal. priešų 

j jau sunaikintas, sudegintas...
‘ Nesenai suorganizuotas cho- 
I ras gražiai padainavo kelias lie
tuviškas tautines dainas. Me
lancholiškos lietuviškos dainos 
skambėjo salėje, skambėjo visų 
širdyse, sukeldami brangius 
prisiminimus. Prie choro priren- 
gimo šventei daug prisidėjo Ig. 
Čiužas ir Tėv. Juvenalis Liau- 

Į ba.
Paminėjimo programa baigti 

Mrs. O. Allen - Baltrušaitytės 
ir Mr. A. Stakeliūno puikiai su- 

' dainuotu duetu ir Lietuvos him- 
■ nu. L.

New Yorko Valstybėje
Brooklyn. No. 82. pirmininkė 

Ona Valaitienė (Moterų Vieny
bės skyrius I.

Booklyn, No. 90 pirm. B. Ka- 
veckas (L. vyčių).

.V . < York (Aušros Vartų pa
rapija). No. 99. pirmininkas 
kun. J. Gurinskas.

Xci<- Yorl: (Manhattan). No. 
Pakštas,

centrinio sky- 
New Yorko 

ir gal

Y ’K.

i šiuo metu Nevv Yorko Valsty
bėje veikia jau 16 registruotų 
skyrių. Bet jų dar nėra mažes
nėse lietuvių kolonijose, kaip 
Albany. Utica, Syracuse. Buffa- 
lo. Niagara Falls. Scottsville. 
Hj'obardsville. Herkimer. East 
VVhite Plains. W. Ghent. St. 
James. L. 1.. Port Chester.

land. Ore., taipgi Seattle. Ta- 
coma, Villamette ir Roslyn. 
Wash.

I
Viduriniuose Vakaruose 

labai pageidautini skyriai Omą- 
ha. St. Louis. Cedar Rapids. 
Sioux City. ir Kansas City.

Kas Didžiausias, 
Kas Dosniausias?

Didžiausiu skyrium dar 
pasilieka Bostono skyrius

I 
I 
į

iI
I
II 
i

I 
. Į 

prašome vietos visuomenės vei-: 
kūjų padidinti esamus skyrius! 
ir įsteigti naujus, kur jų nėra. | 
Tvirtai patariame prie skyrių 
pritraukti ir kitų tautų žmones, i 
lietuvių pažįstamus ir draugus. I 
Metinis mokestis tik $1, iš kurio 
50c. pasilieka skyriaus ižde vie
tinei veiklai plėtoti.

Konstitucijas (įstatus) ir ki- 
informrcijas prašantiems 

mielai atsiunčia Fondo ofisas, 
tik prašom pranešti savo adre
są.
United Lithuanian Relief Fund 

o f America
19 IVesY Iflfth Street. 
New York 18, N. Y.

Visų šventų
25 d., T. Jo-

15 d..

Švenč.

l"0. pirmininkas 
Prie šio kaip ir 
riaus priklausys 
vidurmiesčio gyventojai i 
nariai įvairiose Amerikos daly
se. neturį progos priklausyti ki
tiems skyriams. Tad šio sky
riaus sąstatas galės apimti dau
geli Amerikoj išblaškytų lietu
vių. Pirmame steigiamajame 
susirinkime šio skyriaus na
mais įsirašė visi 27 atvykusieji.

Brooklyn. No. 101 steigiasi 
BALF rūbų sandelio apylinkė
je: jo valdy ba kol kas tiksliai 
dar nepranešta, nes tebesifor
muoja.

Ohio Valstybėje 
ligšioi veikė keturi skyriai, o 
galėtų jų įsisteigti dar tokiose 

Youngs- 
Lorain. 
Za nes-

vietose kaip Dayton. 
town. Steubenville. 
Povvhatan. Cambridge.
ville. Alliance. St. Clairsville ir 
Toledo.

vis'
SU .

A

Oklahomoje
maža lietuvių bet TViZbu/ton y- 
ra pakankamai lietuvių skyriui 
įsteigti.

Pennsylvamjos Valstybėje sandėlj, 101 Grand Št., Brooklyn *11, N. Y.BALF I skyrius rūbus krauja ir siunčia į BALF

DĖL TO TYKAUS VAKARO NAMUOSE 
draugiškas žaidimas ir stiklas 

ar du

Mahanoy City, No. 83. pirmi
ninkas kun. Pijus Česna.

Scranton, No. 87. pirmininkas 
Frank Narish.

Philadelphia. No. 88. pirmi
ninkas Juozas Burokas. I

Kulpmont, No. 89. pirminin
kas Albertas Ruzgis.

V.'illkcs - Barre, No. 93. pirmi
ninkas Juozas Stųlgaitis.

Ligšioi Pennsylvanijoj veikė 
tik 15 registruotų skyrių, bet jų 
galėtų būti tris kartus daugiau 
jeigu apimti visą draugybę di 
dėsnių ir mažesnių lietuviškų 
sodybų, kaip Easton. Kingston. 
Reading. Luzerne. Tamaąua. 
Shamokin. Hazleton. Du Bois. 
Forest City. Girardville. Gilber- 
tor.. Frackville. Hanover. Nan- 
ticoke. McAdoo. Emaus, Plains 
ir tt.

Rhode Island Valstybėje 
yra viena stambi lietuvių kolo
nija — Providence. — bet sky
riaus ten BALF dar neturi, o 
ten jo labai reiktų, nes daug ge
rų žmonių ten gyvena.

W. Virginia Valstybėje 
nėra nei vieno skyriaus, o lietu
vių ten esama po truputį Min- 
den. Osage. Thomas, Riversvil- 
le ir Moundsville. Mažesni sky
riai galėtų ten įsikurti.

VVisconsino Valstybėje 
įsiregistravo jauniausias BALF 
skyrius: tai Krnosha, No. 103. 
pirmininkas Pranas Stankus.

Šiuo metu Wisconsine veikia 
skyiiai tik Milwaukee. Racine ir 
Kenosha. Bet jie galėtų dar įsi
steigti Ashland, Rhinelander. 
Shebovg.’n ir Port VVashington. i 

Kanadoje
kol kas veikia t;k vienas sky
rius Toronto, o dar reiktų juos 
turėti Montrealy. Hamiltone 
VVinnipege.

Pacifiko Pakraščiuose 
veikia tik vienas : 
Angeles. Gal., o 
skyr'ai San Franci 

i land, Cal.. Orego.i

PENNSYLVANIJOS ŽINIOS
PHILADELPHIA, PA.

NEPAMATUOTAS GANDAS :
Paskiausiuoju laiku čia buvo 

paskivdęs gandas, kad neva tai 
viengentis Kazys Žadeika pasi
slinko iš vietinių veikėjų san- 
būrio. Bet tai yra. kaip dabar 
teko tikrai sužinoti, vien tik 
gandas nepamatuotas — jis 
kaip buvo, taip ir ant toliau pa
siliko ištikimu visuomeniniai 
veiklai... Tačiau, jei tas ištik- 
rųjų taip būtų įvykę, kaip kad 
čia kalbėta, tai tuojaus tas vei
kėjų sanbūris. arba kaip jį čia 
vadina. Komitetas, būtų paju
tęs didelį nuostolį. Kadangi to
kių pasiaukavusių visuomenei 
uolių ir energingų veikėjų, 
kaip kad Kazys Žadeika esti, 
yra neperdaugiausiai... Jis ma
žiausiai galėtų atstot penkis 
paprastus visuomeninius veikė
jus.

i tas jurgiečių parapijos, tai. tarp 
J ko kito, pereitais metais jos 
' klebonas kun. Dr. Vytautas 
Martusevičius ir parapijinės 
skolos atmokėjo net dvyliką 
tūkstančių dolerių. O vasario 18 
d. vienuolis pasijonistas, tėvas! 
Gabrijelius pradės vykdyti dvi-j 
savaitinę misiją Šv. Jurgio baž
nyčioje.

Sveikata Yra Žmogaus 
Brangiausias Turtas 
IND1JONŲ ARBATŽOLĖS

Stebėtinai gelbsti nuo prasto vidu
rių virškinimo, užkietėjimo, vidurių 
kataro, kepenų sustingimo; valo ne
švarų kraują, gydo odos ligas, inks
tų negalavimą ir moterų bėdas.

Kaip pagaminti: Pusėn kvortos ver
dančio vandens įdėk pusę puoduko 
arbatžolių. Kai atauš, nukošk. įdėk 
medaus ar cukraus ir laikyk šaltai.

Kaip vartoti. Pradėk imti nuo ma
žo stikliuko iki kavos puoduko kas 
rytas prieš valgymą ir vakare einant 
gulti; du kartu į dieną.

Perkant žolių mišinį, visada prašyk 
FLORAI. HERBS. o gausi geriausių.

Kaina 50c — 3 Baksai už $1.00 
PASARGA: Su orderiu malonėkite ir 
pinigus prisiųsti, nes kitaip orderiai 
nebus išpildomi.

Reikalaujam agentų pardavinėti 
mūsų Arbatą.

J. SKINDER 
3448 S. Emerald Avė. 

(Dept. 8) 
CHICAGO. ILLINOIS

PRATĘSIMAS ATOSTOGŲ
Po viso mėnesio viešėjimo čia, 

pas savo motiną, ponią Ievą 
Sasnauskienę, jos sūnus, korpo- 
ralas Juozas Sasnauskas, vasa
rio 6 d. buvo išvykęs jau. kad: 
sugrįžus atgal į Europą, į karės Į 
sukurį. Bet nuvykęs į karių Į 
sueigą dar gavo dešimts dienų- 
atostogų.

Richmoniškis.

Pirk Defen.se Bonds ir Stamjut

Tai yra didelė klaida.
Boston Edison Company Sako

...niekad, niekad nedėk elektriki- 
nio toasterio į vandenį. Nuvalyk 
ji su drėgnu skuduriu... švelniai. 
Toasteriai yra retas dalykas.

Boston Edison Company

PASINAUDOKIME PROGA
Neperseniai mus garsusis 

viengentis. Juozas Bačiūnus iš 
Tabor Farmos išleido knygelę 
pavadintą: “Oi Tos Dienos Tos 
Dienelės”. Rašant reikia adre
suoti: Mr. J. J. Bachunas. Gene- 
ral Delivery, Fort Landerdale. 
Florida. Nes jis iki pavasario 
ten dabar atostogauja.

Kun. P. M. Juro Nauja 
Maldaknygė

Ką tik gavome iš knygrišyklos kun. Pr. M Juro naują 
maldaknygę RAMYBĖS ŠALTINIS. Knyga turi 544 pusla
pius. gražiais odos apdarais, auksuotais kraštais, traukian
čios išvaizdos. Kaina $2.75.

Užsakymus siuskite su money orderiu ar čekiu: 
“Darbininkas”, 366 W. Broadvvay, So. Boston 27, Mass.

ir
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skyrius Los
galėtų būti

isco ir Oak-
City ir Port-

l« 

I

i
IŠ ŠV. JURGIO PARAPIJOS
Kaip parodo finansinis rapor- /

I

J s
1

Juozas Kasinskas
Tnc.

Laidotuvių 
Direktorius

602 VVashington Blvd. 
BALTI MORE 30, Md. 
Tel. Lexington 8595 

Limosinai dėl visokiu reika'<| 
Patarnavimas Dieną ir Nakt|

ii
v

NEW BRITAIN, CONN
Kardok

RESTAURANT
HARTFORD AVĖ., IR NORTH ST.

Geriausi alūs dideliais stiklais. 
Patarnavimas malonus ir mandagus. 

Visus nuoširdžiai kviečia
ANTANAS KARDOKAS, savininkas.

Defen.se


Antradienis, Vasario 20, 1945 DARBININKAS 1

VIETINES ŽINIOS
ZINUTĖS j Kapelionas rašo. Kapelionas 

: kun. J. Padvaiskas rašo South
Bostoniečiams, iš Prancūzijos. 
Jis džiaugiasi kelione ir Pran
cūzijos grožiu. Viskas buvę ge
rai. Laikęs šv. mišias kiekvie
ną dieną. Dabar vietoje. Ten o- 
ras esąs gražus ir krašto scene- 
nja. Tik purvyno daug. Vaigis 
geras. Apsikloti turi su kuo šil
tai. Daug kareivių klauso kas 
dieną šv. mišių ir eina prie Sa
kramentų. Melskimės už pasi
šventusį kapelioną ir jo karei-

»

vius.

Geras darbas. Komitetas Ben
dram South Bostono Lietuvių 
16-tos Vasario apvaikščiojimui 
stropiai pasidarbavo suorgani
zuodamas šaunų minėjimą vas. 
11 d. Kalbėtojai buvo įžymūs. 
Žmonių pamaldose ir masinia
me susirinkime atsilankė, tik
rai daug. Aukos gausios. Geras 
darbas!

Kas maloniausia, kad tas lie
tuviškas geras darbas varomas 
ir toliau. Štai, komiteto pirmi
ninko adv. J. Grigaliaus uoliu 
pasidarbavimu ir giliu sumanu
mu, išgauta iš Gubernatoriaus ninėje, 
Maurice J. Tobin proklamacija, Ona Balkauskienė, 65 metų. Ji 
kuri tapo 16-tą dieną vasario 
paskelbta, Mass. valstijoje, 
kaipo lietuvių diena. Ištikrųjų 
tai geras darbas. Priklauso di
dis ačiū adv. Grigaliui ir Gu
bernatoriui Tobinui.

Ponia Devenienė ir kiti ragina 
lietuvių centrus surengti visuo
menines — katedrose, jei gali- da matysi mano motiną, prašyk 
ma, pamaldas, švęsti maldos kad ji ateitų į tą bažnyčią, ku- 
dienos Lietuvos gerovei. Gera rioje aš buvau krikštytas ir pa- 
mintis. Gali būti geras darbas, mokytas tikėjimo ir pasimelstų 
New Yorke tai padaryta!

Šiuomi sveikinu adv. Griga
lių ir jo padėjėjus su gražia lie- melsti už saviškius kareivius ir 
tuviška veikla ir raginu juos atsiminti jų kančias, 
visu rimtumu surengti viešas -------------
pamaldas katedroje Lietuvos 
gerovei ir didelį masinį susirin- specialės pamaldos, Šv.
kimą Symphony salėje, liepos 4 bažnyčioje, sekmadieniais, 2:30 
d., 1945. yal- P- P-, trečiadieniais ir penk-

Tebūnis geras darbas varomas tadieniais 7:30 vai. v.
toliau ir toliau! --------------

Vas. 16 d., mirė, Melrose ligo-
3 mėnesius pasirgusi, ■

paėjo Padvariškės parapijos. 
Amerikoje pragyveno 48 metus. 
Paliko dukterį ir sūnų. Tapo pa
laidota, vas. 19 d., 9 vai. r., iš 
Šv. Petro bažnyčioje, šv. Bene
dikto kapuose.

DAKTARAI

Tel. TROwbridge 6330

J. Repshis, M. D.
(REPŠYS)

Lietuvis Gydytojas 
278 HARVARD STREET

Kampas Inman arti Centrai Su 
CAMBRIDGE. MASS 

Ofiso Valandos 2—4 ir 6—8

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

Iš BALF Skyriaus
Susirinkimo

IX CHINA, W11E.\ ets too rough for any other mede oi transpor-
tation, ancient sam patįs carry American Ked Cross supplies for servicemen 
to forvard posts. In other parts of the world, eųually primitive means are 
used when there is no other means available to distribute the comfort supplies 
American fighting tnen value so highly.

nosi, jei dar nežinai, iš ko
kio chaoso žmogus yra iš
ėjęs. Jis dar nevisai iš jo 
išėjęs; su visu savo įgimtu 
sunkumu jis vėl ten nu
krinta, kaip tik Dvasia jo 
nebekelia aukštyn. Kad tik 
tas patyrimas tau per- 
brangiai neatsieitų; gerai 
sutvarkyti elementai, ku
rie tave sudaro, telaukia 
tik tavo sutikimo, tik tavo 
susilpnėjimo, kad grįžtų į 
anarchiją... Bet tu nieka
dos nesužinosi, kiek daug 
laiko reikėjo žmogui, kad 
išbaigtų savyje žmogų. 
Dabar, kai turime pavyzdį, 
laikykimės jo. “Laikyk 
tvirtai tai. ką tu turi,” sa
ko Dvasia ir Bažnyčios An
gelas ir priduria: “kad nie
kas nepaimtų tavo vaini
ko”. Ką tu turi, tai yra ta
vo vainikas, tai yra tas val-

■ dymas kitų ir savęs pa
ties. Tavo vainiko tyko už- 
grobikas; jis yra visur; jis 
slankioja apie tave, tavo 
viduje. Laikyk tvirtai, ma
no broli! Laikyk tvirtai.
— Aš jau perdaug seniai 

paleidau iš rankų; nebega
liu suimti savo gėrybių.

(Bus daugiau)

Vasario 18 d., š. m., Lietuvių 
salėje, įvyko vietos Bendro A- 
merikos Lietuvių Šalpos Fondo 

, 17-to skyriaus susirinkimas, 
’ kuris buvo gausus netik pavie
niais nariais, bet ir draugijų 
atstovais. Tas rodo kaip lietu- 

! viai atjaučia Lietuvos dabarti
nį likimą. Pirmininkavo Dr. 
Paul J. Jakmauh, raštininkavo 
adv. K. Kalinauskas. Išduota 
įvairūs raportai. Narių skaičius 
auga. Nutarta tą augimą pa
greitinti, ypatingai prirašant 

I visas Bostono lietuvių draugi- 
1 jas, kufių dalyvavimas Lietu
vos Šalpos darbe turi didelės 
reikšmės. Raginta, visus narius 
tapti, organizatoriais, nes nau
jus narius dabar turėtų būti 

į lengva gauti, nes metinė mo- 
i kestis numažinta iki $1.00 me- 
Itams. Pranešta, kad pirmas 
■ siuntinys drabužių iš 80 dėžių ir 

USA iždo sekreto-' apie 5000 svarų jau pasiekė 
________ _ Dabar ruošia 

' ma kitas siuntinys. Adv. Kaii- 
v_, kad

Kryme

Adv. Jonas J. Grigalus, 
gyv. G St., So. Boston, Mass.. 
šiomis dienomis gavo United 
Statės Trea.ury Department 
raštišką atžymėjimą už patrio
tišką kooperaciją parodytą lai
ke pardavimo Karo Bonų va
jaus metu. Raštiškas atžymėji- 
mas — CITATION — asmenis 
kai pasirašyta Henry Morgen- 
thau, Jr., 
riaus ir Statė Chairman F. W. į centro sandėlį. 
Devio.

Reikia pažymėti, kad adv. Jo-! nauskas, pranešė, 
nas J. Grigalius panašią citaci- rin^ paskelbtos 
ją priėmė ir dėl Lietuvių Pilie-: bes, mūsų gubernatorius 

‘čių draugijos, So. Boston, ku-;nce J. Tobin, Vasario 16 d., pa- 
rios yra jau kelintas metas pir-!skelbė visai Massachusetts val- 
mininkU jctvhAi irainn T NlAnr’i-

Be virš minėtų gražių darbų! klausornybės šventę, 
i šios šalies Pergalei ir teisingai mas savo proklamacijoje 
! taikai laimėti, adv. Jonas J. Gri- suinteresuotus tinkamai tą die- 
galius daug darbuojasi ir Lietu- paminėti.
vos gerovei. Jis yra artimas! Nutarta pasiųsti padėką gu- 

‘ dabartinio Mass. Guberanto-' bematoriui už proklamacijos 
’ riaus Maurice J. Tobin priete- paskelbimą. Raginti ir visas ki-

I

Tūlas kareivis rašo: “Jei ka-

už mane.
Gavėnia ypatingai tenka pasi-

Gavėnios metu yra laikomos
Petro

nežiū- 
sutar-
Mau-

ANDRĖ GIDE — ("N. R.'')

jstybei kaipo Lietuvos Nepri - 
raginda- j 

visus I
į
i

Artūrui Fontainui ; — Tai ko aš ieškojau, ką
VYRESNIOJO BROLIO |aš rasdavau . tyruose, taip

DSRfMKK ;Pat yra įsaukstmimas, — 
DHniniHOis gaibut, nelabai skirtin-

Sūnus palaidūnas iš pra- ;gas nu0 to, kurį tu man 
džių kalba išdidžiai. įsiūlai.
— Mano didysis broli —į — Tiesą sakant, aš jį ir 

pradeda jis, — mes ’
bai tepanašūs vienas į ant-

I

Pirk Defense Bonds ir Stamps!

GRABORIAI

nela- norėčiau tau įteigti.
■ — Mūsų Tėvas nekalbėjo

rą. Mano broli, mes nepa- taip aštriai.
_____ * - — t .

i
S. Barasevičius ir Sūnus
MOTERIS PAGELBININKE 

Lietuvių Graborius ir 
Balsamuotojas 

run Notaro Teiser

254 W. Broadvvay
SO. BOSTON. MASS

Tel. SOUth Boston 2590
Sūnaus gyvenamoji vieta

838 Dorchester Avė.
Tel. COLumbia 2537

nasus.
Vyresnysis brolis:

— Tai tu kaltas.
— Kodėl aš?
— Nes aš laikausi

, — Aš žinau, ką tau pasa
ukė Tėvas. Tai miglota. Jis 
: nelabai aiškiai kalba; todėl 
I jį, kaip kas nori, taip su- 

tvar- pranta. Bet aš gerai žinau

tas draugijas tai padaryti, Rap.i liūs ir panaudojęs savo asmeniš
ką įtaką išgavo iš Valstybes

I Gubernatoriaus, Lietuvos Ne
priklausomybės sukakties pro
ga, proklamaciją, kuria Guber
natorius skelbia Mass. valstybė
je šešiolikto vasario Lietuvos 
šventę. Dokumentas labai reikš
mingas. ypač šiose tamsos va
landose. - — »

t

_ Bertaininiai pasninkai įpuola, į 
šią savaitę, trečiadienį, penkta-

_ dienį ir šeštadienį.

(Penkiadienio, vasario 16-tos 
laidoje Boston Post turėjo pen

kis rašinius, kuriuose buvo mi-
. nima Lietuva bei jos reikalai.

| - - - -—— - - -

REIKALINGAS vargoninin
kas Šv. Andriejaus parapijos 
bažnyčiai. Atsišaukite: Rev. M. 
A. Pankus. 396 Church St., New 
Britain. Conn. (16-20-23)

K. J. NAMAKSY
REAL ESTATE & INSURANCE 

414 W. Broadway 
South Boston, Mass.

Office Tel. So. Boston 0948

Res. 37 Oriole Street
West Roxbury, Mass

TeL Parkway 1233-W

LANKĖSI
iI

1

kos; visa, kas prasilenkia jo mintį, šalia tarnų aš esu 
su tvarka, yra puikybes^įgnintelis aiškintojas, ir 
vaisius arba sėkla. . ’Kas nori suprasti Tėvą, tu-
— ■£^r a? savo ydomis j rį manęs klausyti.

tegaliu išsiskirti? ■ — aš jį lengvai supratau
— Dorybe vadink tik tai. tavęs.

kas tave veda į tvarką, o j _ Tau taip rodėsi; bet tu 
blogai supratai. Negalima 
keleriopai suprasti Tėvą; 
negalima 
klausyti. Negalima kele
riopai jį mylėti, kad mes 
būtumėm sujungti jo mei
lėje. į
— Jo Namuose.
— Ta meilė ten nuveda; 

tu tai gerai matai, nes štai 
sugrįžai. Pasakyk man da
bar: kas tave vertė išvyk
ti?

— Aš perdaug gerai jau
čiau, kad Namai nėra vi
sas pasaulis. Aš pats nesu 
visas toks, koks jūs norė
jote, kad aš būčiau. Neju
čiomis aš įsivaizdavau ki
tus darbus, kitas žemes ir 

i kelius ten vedančius, ne
pramintus kelius; įsivaiz
davau savyje naują esybę, 

; kurią jaučiu ten besiver
žiančią. Aš pabėgau.

šeštadienį, “Darbininke” lan
kėsi p. Vincas Stakutis. gyv. 
6th St., So. Bostone. Atsilanky
mo proga užsimokėjo “Darbi
ninko” prenumeratą, užsiprenu
meravo Kun. D”. K. Urbonavi
čiaus leidžiamą knygą VYTIS 
ir ERELIS ir kalendoriaus fon- 
dan aukojo dolerį.

pp. Stakučiai yra ilgamečiai 
j “Darbininko” rėmėjai ir skaity- 
: tojai. Jie išaugino gražią šeimy- 
• nėlė. Jų du sūnūs tarnauja Dė- 

ir vie
na dukrelė įstojo į Jėzaus Nu- 

. kryžiuotojo vienuolyną Elni- 
hurste.

Taipgi šiomis dienomis lankė
si “Darbininke” p. Sakatauskie- 
nė. gyv. So. Bostone. Atsilanky
mo proga atnaujino “Darbinin
ko” 
riaus 
rį-

ą, tu-

O Dorchesteriečiai ? P. B.
Stravinskienė daug vargo kol

Pasiaukojimo Vargai. Vas. 8- i dasigavo į savo namus. Ponai 
tos buvo baisi naktis. Sniegas ir i Petreikiai buvo namie prieš an- 
vėjai sustabdė trafiką. Tikėsi į trą valandą nakties. Kely be- 
ar ne, kad Šv. Petro parapijos Į maž nelaimė ponią Petreikienę 
Moterų ir Merginų kareiviams neištiko nuo sunkaus sniegka-į“ —-—-j/ ° . dės Šamo karo tarnyboje iremti skyrius tą vakara, susi-; šio. Ponia B. Cūnienė. pirminin- , , x . . T_
rinko. Raudonojo Kryžiaus va- kė. Šv. Petro parapijos Moterų- 
dovybėje, daryti kareiviams Merginų Kareiviams remti sky- 
bandažų. i riaus ir nenuilstanti darbuotoja

Tą patį audringą vakarą So- perbuvo naktį su savo žmogumi 
dalietės rengė Whist Party. Ir j advokatu Juozapu Cūniu Forest 
čia susirinko 60 žmonių. i Hill Elevated Stoty. Ištikrųjų

Jas Sodalietes viešėjo ir ka-į čia tai jau didvyriškas gerada- 
reiviams remti skyrius. Bet rių pasiaukojimas. Bet. ponia 

gyvi.

I

kaip pareiti namon? O eiti rei- Karčiauskienė, sako, visi 
kia.

Kunigas Al. Abračinskas. So- 
dalicijos Dvasios vadas, ir kun. IŠ LIETUVIŲ R. KRY 
S. Saulenas. parbridę namon, 
sakė matę daug busų ir tram
vajų stovinčių užpustytų. Ponia 
Karčiauskienė su dukra džiau
gėsi nakvynėn užsukusi pas po-: 
na Ančiukaitj. Southbostonie- 
tės šiaip - taip namus pasiekė.

sveiki ir linksmus.

ŽIAUS SK. VEIKLOS

i

i

prenumeratą ir kalendo- 
fondan aukojo vieną doie-

Joninė Prisidėjo Prie 
BALF—

Vasario 18 d., Šv. Jono Ev. 
BĮ. Pašaipinė draugija savo su
sirinkime vienbalsiai nutarė pri
sidėti prie Bendro Amerikos 
Lietuvių šalpos Fondo 17-to 
skyriaus. Savo atstovais išrin-

Pristatome Alų ir Tonikę
Mes turime 11-kos rūšių alaus ir įvairių tonikų. Mes alų ir 
toniką pristatome vestuvėms. į namus, krikštynoms, parems 
ir piknikams. Patarnavimas skubus ir mandagus šaukite

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

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

:........................................................................................._

Šv. Petro par. Moterų - Mer
ginų Raudonojo Kryžiaus sky
rius veiks ir George Washing- 
tono šventėje, kuri pripuola 
ketvirtadienį, vasario 22. taip 
praneša to skyriaus valdyba.

Kaip yra žinoma. Raud. Kry- ko pirm. Juozą Žvaigždį ir prot. 
žiaus skyrius vynioja kariams rašt. J. Glineckį. Tame pat su- 
bandažus Šv. Petro parapijos sirinkime, draugijos atstovai 
salėje, 492 E. 7th St., So. Bos- prie Boston Coir.mittee for Lith- 
tone. Todėl visos to skyriaus uanian Independence pirm. J. 
narės kviečiamos į talką! Rap. Švagždys ir ižd. St. Griganavi-

J 
visa kita nuslopink.
— Aš kaip tik ir bijau to 

sužalojimo. Tai. ką tu nori 
išnaikinti, eina taip pat iš 
Tėvo.
— E! Neišnaikinti; aš tau 

sakiau, nuslopinti.
— Aš gerai suprantu. Pa

našiai aš nuslopinau savo 
dorybes.

' — Ir dėl to taip pat dabar 
aš jas vėl matau. Tau rei
kia jas padidinti. Suprask 
mane gerai: tai ką aš siū
lau. tavęs nesumažins, bet - 
išaukštins; įvairiausi ir ne
paklusniausi tavo kūno ir 

itavo proto elementai turi 
simfoniškai susijungti; ta
vo blogiausioji dalis tu n 
maitinti geriausiąją, ir ge
riausioji turi paklusti...

Ičius išdavė raportas apie Lie
tuvos nepriklausomybės įvykusį 
paminėjimą vas. 11 d..,So. Bos
ton High School Auditorijoj. — Pagalvok, kas būtų at- 
primindami ir kalbėtojų min- sitikę, jei ir aš būčiau, kaip 

itis apie Lietuvos kovą už savo tu. palikęs Tėvo Namus, 
nepriklausomybę. Reikia pri
minti. kad viršminėta draugija 
vra didžiausia ir tarti ogiausia 
pašaipinė draugija Bostdne.

keleriopai jo

CASPER
FUNERAL HOME
187 Dorchester Street 

South Boston, Mass

Joseph W. Casper 
(KASPERAS) 

Laidotuvių Direktorius <’ 
Balsamuotojas 

NOTARY PUBUIC 
Patarnavimas Dieną ir Nakt; 

Koplyčia šermenims Dyka1 
Tel. ŠOU Boston 1437 

ŠOU Boston 3960

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 East Broadvvay 
SOUTH BOSTON, MASS

O. A. Zaletskas, F. E. Zaletskas 
Graboriai ir Balsamuotojai 

Patarnavimas dieną ir nakt) 
Koplyčia šermenims dykai 

NOTARY PUBLIC 
Tel. ŠOU Boston 0815 

ŠOU Boston 260®

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

I 

/ 
/ / 
/ / 
/ z 
z z 
z z z
r 

z ■

I

iI

J
\

t 
e e / z z z 
Į 

_ _ West Broadway, South Boston, Mass. j

Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims yra

SOUTH BOSTON CAFE
VINCAS BALUKONIS,

Savininkas

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

giai patarnauja.

Draugijų Valdybų Adresai

Tarnai ir plėšikai būtų iš- 
grobstę visą mūsų turtą.
— Maža man tada terū

pėjo, nes aš buvau numa
tęs kitokias gėrybes...

— Kokia didelė buvo toji 
puikybė. Mano broli, nepa
klusnumo būta. Tu suži-

.lETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS ŠVČ

armininkė — Eva Marksienė.
625 E 8th St., So Boston. Maso 

Tel. So. Boston 1298.
Mce-Pirmininkė — B. Gailiūnlenė

8 Wirfield St. So. Boston. Mass 
•rot. Rašt. — Ona Ivaškienė.

440 E. Sixth St.. So. Boston. Mass 
Fin. Rašt. — B. Cunienė.

29 Gould St.. W. Roxbury. Mass 
Tel. Parkvay—1864-W

’ždininkė — Ona Staniuliūtė
177 West 7th St.. So. Boston. Mass 

Cvarkdarė — Ona Mizgirdienė.
948 E. Broadvvay. S. Boston. Mass 

Kasos GI. — Elzbieta Aukštikalnytė
110 H St.. So. Boston. Mass

Draugija savo susirinkimus laiko kas 
antrą antradienį mėnesio, 7:30 vaL 
vakare. 1 
Seventh St.. So. Boston. Mass.

Visais draugijos reikalais kreipkitės Į 
par protokolų raSttalnkę.

4V JONO EV. t$L PASALPINF

DRAUGIJOS VALDYBA

Pirmininkas — Juozas Svagždyi
601 6th St.. So. Boston. Mass

Vice-Pirmininkas Pranas Tulei* 
702 E. 5th St.. So. Boston. Mass 

Prot. Rašt. — Jonas Glineckis.
5 Thomas Pk., So Boston. Mas* 

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

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

Maršalka — Jonas Zaikis.
787 E. Broachvay. So. Boston. Mass-

ičiciiciy utcHvciv, • .ov • <**-,
Parapijos salėje. 492 E. I Draugija laiko susirinkimus kas tr.

— —*— »«— eią sekmadienį kiekvieno mėnesi-
2 vai. po pietų. Parapijos salė 
492 E. 7th Št., So. Boston, Mass.
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Cl I NUGARA?
jkdLldd ŠONĄ?
BLIUMU KRŪTINĘ?
Kar-tis palengvina raumenų skausmu.-- — 
greitai sekmfngai Norint gaut pageidau
jama. nuolatini palengvinimą karščiu lAt:- 
.-as dienas, pačioj skaudamoj vietoj, uždėk 
viena dideli Johnson's RAUDONOJ* > 
KRYŽIAUS KLASTERI — arba storesnį), 
šiltesni Johnson's Plasterj Nugarai... Len
gvi. veiklūs jo vaistai švelniai kaitina nu
gara. išjudina kraujo apytaka. veikia 
prieš jo susikuopinia. atliuosuoja skaus
mą šiltas audeklinis apdangas palaiko 
kūno karšt), saugo nugara nuo atšalimo, 
teikia nuolatine parama.. Išbandyk ši 
švaru, lengva, patikrinta bilda ‘karščiu 
gydyti" paprasta nugaros gėlimą ir ki
tus rauni'-nu skausmus — ŠIANDIEN 
(Jei turi <: ironiška nugaros gėlimą, eik 
pas gydytojai... Visuomet reikalauk 
TIKROJO. Johnson and Jolinson paga
minto.

-ūs^RED CROSS PLASTER 
^HBACKPLASTER

Užsisakykite Toniko Pas Mus
Pristatom geriausį tonika 

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 lSOb-R

■
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nuleidęs ir gė
ri de’bsėdamas.
pakelti.

avo būdu prapliu- 
užkimu

i

' y»

Vis- 
ikėtai atsitiko, 
čia begirdėta 

jog iš
šypsotis, 

iš pirkios
‘ its 
vei-

čiv',~3i ak’m 
r’mv.seno i

Katrė
'•'su užkimusiu balsu 

rėkti. Eina, pasikėlusi si
joną. per sodžių, rėkia ir 
visiems pasakojasi, kaip ji 
r iekur nieko, o Nerimų pil
kis kapt ir Įkando.

— Jau tai visi Nerimai! 
tokie, ne tik vienas ju pil
kis!
ma.

"ST

8

Tiki, kaip pasaka, rytojus 
Tave nasturtom apkaišys, 
O sakalai — svajones moja 
Į laime žydinčias šalis.

t ;nksmutė, kaip birželio kregž- 
i Visiems tu vasarą neši — 

yste beapgręžti.
Dienas surinkti pakely...
Nuvys veideli ii

• TĖVIŠKĖS SESEI
i ¥ . -----------O, kaipgi man nes graudint 
$ Sesute tėviškės laukų, 
g Eini pavasarių surinkti, 
. [Grąžint jaunystės valandų!

'I
atkišęs kranaitį: be; 
susispaudęs garas i 

te’ė io pro kiaurinę ir Į
’, šnypštė, kol neit-.

& i Ne ta u jauny 
perkūnsargį ū- -• 

į 
! Nuvys veldėtai, akys lino.
■ šiauri šalna •” dengs kasas. 
I

Į
!i

• 1,

L

. .ai juokės, nemokė- 
____IL3.-

lai patiko sodžiaus 
rn ‘ ~ i 'r cp.
. . .m ouc.uoja Rimams 
im.i atkartojo tai. pa- 

i
.s-sukęs, persižegno- 

jam pasidarė leng
vi a Nerimų neapy- 

. kažin kur dingo. Fa- 
iomis dirstelėjo į sa-

'■ ' rą Rimienė, suprato, 
jo širdyje darosi, pra

džiugo ir taip pat paslap- 
čic mis persižegnojo...

Į visus Rimų namus su
grįžo pirmykštis ūpas. Už
tat dabar paniuro Nerimų 
namai. Rimams sielojantis 
ar griaužiantis, nebuvo

1 •

«sv;Aukcs tavosios nei troškimo 
Vai. niekas žemėj ncsupnis.
±r kaip nevedu tavęs, sesute, 
Tiki, — gegui.' s greitai b-’ s - 
Buitis, kaip paukštis, sparną lū- 
N .aAI _s į į zęs,

P. J-Kus (“L”?
— 

kaip vištai asloje pasi
krapščius, sukilo ir užden
gė šviesą, žmonišką ir die
višką.

BENDRA NELAIMĖ
Rimas su Nerimu perei

ta rudeni po antrą sūnų 
išleido kareiviauti. Matės, 
būsią labai sunku gyventi: 
teksią vėl plūgų imtis pa
tiem seniem šeimininkam. 
Bet, ačiū Dievui, mėsieae 
sugrįžo, atkareiviavę, vy
resnieji sūnūs. Taip turė- 
damu po du stipriu artoju, 
kaimynai nelabai juto, 
stigdamu trečiojo.

M

i

Šiandien, kada visa Lietuvos padangė apsiausta vergiškos tamsumos — 
okupuota gruoboniškos diktatūros žygiu, daugiau kaip kitados suprantame, 
ką reiškia laisva šalis, ką ką reiškė Laisva ir Nepriklausoma Lietuva. Mums 
dabar suprantamesni ir poetų pranašingos dainos, kuriomis jie reiškė didžią 
meilę tėvynei: “Saulė, nors šviesiausia, bus svetur tamsi. Čia brangiau už 
a.uksa juodos žemės sauja, nes kiekvienoj dulkėj čia tu pats esi...” Todėl, lai 
pabudina kiekvieno lietuvio meilę prie labdarybės ir užuojautos tėvų žemei šio
se tamsos valandose...

jem... £ kas gi čia bebus...'DVI SESERYS 
— Ir taip be galo!

Pagaliau, nenoromis iš-

i milęs, nei visus kitus jų 
“raguočius”. Ir buvo už 
ką. Rimukas su Nerimuku 
kareiviauti buvo išėję, pir
ma gerai išlaikę kvotimus 
iš liaudies mokyklų kurso. 
Buvo ne žiopliai, labai pa- 
jamblūs, tad ir namo ket
virtais metais sugrįžo vy- 

’ resniaisiais “mandraficie- 
riais”; taip sodžius ištarė 
iunteraficerius. Jaunikai
čiai nesididžiavo trimis 
baltomis skersinėmis per 
pečius, nė auksiniu galio
nu kampais per alkūnę — 
už dorai pratarnauta lai
ką. Jiedu pasiliko tie pa- 

itys sodiečiai, kaip ir buvę; 
; taip pat tebe jaučiantys, 
kaip ir kiti.

I •
į Visas skirtumas buvo, 
kad bekareiviaudamu dar 
labiau prasilavino ir išmo-

Žilam kalne Joninių ugnys 
Ir baukštūs kryžiai už arimo.

^^^^tyta po seklyčias ir; (Skambėjo maršai, i.iušė būg
nas...)

Dvi seserys ten rymo.
Kieno tai skausmas Panemu-

niuos,
Kieno į Dauguvą nusėdo? 
Kieno ten ėjo vargo sūnūs 
Nuskint paparčio žiedo?
Į žilą kalną žengia dausos,

Liko Rimai nustėro 
kas taip ne 
taip senai

u valingas juokas
^radžiu tetesėjo 
Tik svetimiems 
išmušėjus, dirstelėjo į ki

r»eKe'>an;urusius
visi ^as’leido iste- 

ringai juoktis. Juokės Ri- taip žyma u, nes tai buvo lė- 
mukai, juokės Rimaičios, tų žmonių namai, 
juokės mokanti susivaldyt 
v-at š’uosvk nenorinti val- 
dvtis Rimienė, juokės ne- 
—juoktis ir natsai se-

Rūmas. Juokės.

Balsia- 
kalbiams Nerimams pa
niurus, buvo labai žymu 
visame sodžiuje.

Dabar Nerimukai nebėjo
dairv- j Rimus iš pykčio, o Rimu- 

— pabaigė, keršyda- ne i savo dabar tik kai, tai jausdami, nepado-
susi^ėdusia Katrę, bet pro rėjos. Visas Nerimų pyktis 

kiemų vertėsi ’oricrus i Nerimus.
Tuokės ir jų širdžiai len-

T ■’-Cr Voą ĮjVlflI cr^vo

1

I

Iš visų 
žmonės žiūrėti retai tepa- 
s;t<k?nčio skandalo. Bū- 
ristis apstojo Katrę, šaipė
si ir net bėgė- šalin, Katrei, 
dėl patvirtinimo savo žo
džių teisvbės, paketinus 
net parodyti savo popą.

Juo Katrė rėkė ir skun
dės. juo visi jaunikliai juo
kės ir buvo laimingi, susi
sukę naujo naįvairinime 
savo buities. Tad visi apni
ko ateinanti dėdę Mykolą 
i * vienu balsu ėmė pasako
ti Katrės nelaimę. Nieko 
rosrmrasdamas, Mykolas 
kreioėsi i pačia komedijos

NAŠLAITIŠKA DALIA

I

Manęs nemyli sotūs žmonės, 
Tiktai vargelis apkabina.
Tik tu regi.-Dievuliau. klony 
Našlaitį, raudantį labyn.

' ’ arameisi jojo. Dieve.
'”'u aoie j’ juk pagalvosi. 
Palaimos berdamas ant pievų. 
Ant ežerų, ant Lietuvos.
Ak. niekas nepaglosto veido. 
Tie žmonės nuskriaudžia nesotų. 
Tik tu. Dievui, našlaičiui leidi

suvirto ant vienų Rimų, 
lyg jie būtų kalti buvę, kadUUL*4 ndiu uuvę, . j----777
nilkis nuskriaudė Katre diena išruoškite’savo 
kad sodžiaus išdykėliai iš: pasnuosius^ 
to pasidarė sau žaislą. nebegrįs.

Juo skaudžiau buvo Ne
rimui. kad nesenai dar taip 
aukštai ant Rimų iškilęs, 
staigiai dabar vienoje aky- 
mirkoje į kažin kokią gilu
ma numarmėjo. Ir iš be
dugnės vos vos bematė, 
kain tie, su kuriais rungęs, 
dabar yra laimingi ir iš jo 
juokiasi.

Juokiasi! To dar per visą 
amžių nebuvo prityręs, 
kad kas iš jo ar iš jo namų 

ros tyčiotųsi Tad 
■ apmaudą ant Rimo.

J kerštu, nemigo nak- 
Griežtai taip, kaip pir- 
u Rimas. Ir taip bent

’nesį.

klėtis. Atgulta, bet ne
migta.

Nemigo nei Rimienė, nei 
Nerimienė. Ir viena, ir an
tra išėjo iš savo klėčių ne
va apsidairytų, ar dar auk- 

Bet štai pačiame darby- štai Sietynas, Grįžulio Ra- 
metyje, prie suglamžytos I 
ir sudriskusios kepurės1 
greituoju prisisegęs poli- 
cisto ženklelį, visas uždu
sęs, įpuolo dešimtininkas 
į Rimą ir Nerimą ir, trum
pai taręs:
— “Bilizacija! Per rytoj

• “za-

i •

o gyvenimo dulkės,

• p. K :.

‘ - N

LIEi cvOS MARIŲ ŽV£JIS. — Jam buvo miela gintarus gaudyti Baltijos pu
tų bangose, kai Lietuva laisve kvėpavo. Gi šiandien, kai valstybė nusavino viską 
ir jis nuliūdo ir net patyrė ištrėmimą... Ir: “Šarpūs... rūsčiai sušvilpė vėjas ir 
sniego kalnus suka aukštai,... mane daboja, lyg koks erelis, lūpas sučiaupęs gudas 
nuožmus. Vien tik iš tolo skamba varpelis, lyg laidotuvių ženklas baisus... Sudiev 
per amžius, gūžta savoji,... stačiai žiemiuosna neša mane, liki tu sveika, brangi tė
vyne, jau nematysiu daugiau tave...” Ir taip lietuvis blaškomas po ištrėmimo vie
toves ir šaukia: ‘‘Rankos sukaltos, kardo netekau, jaunas pritemo man žvilgesys, 
brangi jaunystė, rausvesnio veido — ir jus Sibiras greit užgesys.”

tai ir Šienpiūviai. Bet iš 
tikrųjų, kad nenugulėjo; 
kad jautė reikalą ar mels- Ir neša žinią kloniams vėjas: 
tis, ar verkti, ar ką daryti, Tai seserų ten plaukė skausmas, 
kad pernelyg jau suspau- Tai ten sūnūs ėjo. 
aė širdį. Visos mylimosios 
žvaigždelės tebemirksėjo, 
kaip ir pirma. Ir taip daug 
jų buvo, kad nors rašky- 

biliotininkus.kis. Gražus buvo vasaros 
— išbėgo to- dangus Lietuvoje; taip 

gražus, kaip teesti vidur
žiemio naktį. Bet nebuvo 
kam juo džiaugtis. Ne į 
dangų, tik į kaimyną žvilg
telėjo abidvi draugės. Pa
matė viena antrą, kažin 
kas sukrutėjo kaklo duo
belėje, ir taip trošku pasi
darė, lyg kas būtų visa 
sauja pagavęs už gerklės;
nors krisk žemėn.

Nekrito žemėn, tik viena kaimyniškos neapykantos, I kad aiškiau matytųsi. Įan- 
antrai į glėbį. Apsikabino paniekos pajuokos ar ko- i kvailusį nuo nuobodžio so- 
už pečių, susispaudė kruti-kios pretensijos. 
nėm, palingavo į abi pusi; Rytmetį, dar labai anks- 
ir prapliupo didelio skaus- įį, vos gyvulius pradėjus; 
mo verksmu. Kuksejo, laukan ginti, abidvi moti-’
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liau.
Nusigando visas sodžius. 

Retai kuriame kieme ne
buvo atsitarnavusio karei

vio. Kiekos darbininkų pri-j 
į truks!.. Visi rudens ir atei- i 
nančio mėsiedo planai su-i 
griuvo: kiek ketinta vesti,; 
kiek tekėti, kiek ūkių į 
jaunuomenės rankas ati-1 
duoti. Verkia meilužės ar j 
dar tik tebelaukiančios 
savo karalaičių.

Dar labiau pravirko se- 
i nesniųjų žmonos, susku
busios būreliu vaikų apsi
krauti. Dažniausiai jos 
vienos belieka šeimininkės 
ir šeimininkai.

Antra tiek liko amatinin
kų žmonų, kurioms su vai
kais tik sveikos vyro ran
gos tepelnė duonos. Jos nė 
^šarų nerado savo nelai- 

į ~iėms anverkti.
Iš pradžių tačiau visi ū- 

I kio rūpesčiai pasitraukė 
šalin. Prieš akis testovėjo 
vienas: karas. Mušis, šau-ba. Vidurūlyčyje susipynė 

kulko-įdu sielvartu, it du gretimu 
■uosiu, kuriemdviem ankš
ta visame pasaulyje.

Abiem kaimynėm nebu
vo pasaulio ir jo erdvybės. 
Tos jautė turėjusios susi
glausti, nei nelaimė nelai
mes ieško, jai tesiguodžia, 
iš jos užjautimo telaukia. 
Jautė, kaip jos viena ant
rai reikalingos buvo per 
tiek metų, kaip dar reika
lingesnės darosi nuo šio 
laiko, tos tik pirmos pra- 

įdžios nelaimių; jautė, ko- 
j kie niekai visos tos gyve
nimo smulkmenos, kurio
mis vieni žaidė, dėl kurių 
kiti siuto!

Pasiskyrė draugės. Nie
kas nematė jų scenos gat
vėje. Ryto metą ir jom
dviem rodės tai lyg neaiš-' 
kus sapnas: gal atsitiko, o‘

i
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Ne raganos ciklonus grąžė, 
Tiktai kardai perkūno mostais.
Veizėk — parimo kas ekstazėj 
Ir sau blakstienas šluosto...
Žilam kaine negęsta ugnys, 
I: kvepia kraujas ant arimų.
Tai laisvės maršus muša būgnas
Tai seserys ten rymo.

L. Ž-Čius (“N. R.”) ko “dailiai žiūrėti j raštą”; 
------- -------------------------  suprask: gerai paskaityti 
gal tik pasvajota. Tačiau ir suprasti laikraščius, 
kad būtų buvę laiko pa- Tad jiemdviem grįžtant 
galvoti, abidvi būtų pajų- namo, atsekė paskui ir a- 
tusios visiškai tikrą to su- budu didžiuoju mūsų laik- 
sitikimo vaisių: jų dviejų raščiu: Rimukui “kunigi- 
širdyse nebebuvo nė žy- nis”, Nerimukui “nekuni- 
mės, jei bent kokia buvo,1 ginis”. Dėl visa ko, girdi:

traukės, gausiomis ašaro
mis drėkino viena antrai 
nečius, kur buvo užsikne- 
busios, bet jokiu žodžiu ne
prasitarė nei viena, nei an
tra. Kam žodžių, kad taip 
viskas aišku: po vieną sū
nų turi kariuomenėje, po 
antrą leidžia. Žodžiai tik 
skausmų dulkės. Dabar gi 
visas dulkes ašaros plau-

idysis iš patrankų,
: svaidžių; mėtysi s bombo
mis, badysis durtuvais, — 
na. kaip gi čia gyvam be- 
’šlikti? Neliks, neliks!!! Ii 
tavo, meiluže, ir tavo, žmo
nele patiekėle, ir tavo, mo-

, tute sengalvėle...
Niekas neatmena, kuo- 

i met bebūtų buvęs toks ne
ramus vakaras, kaip lie
jos mėn. 18 d. 1914 m. Ne
sinorėjo eiti gulti; bet ir 
’ikus. nebuvo apie ka kal- 

į būti. Visų galvose ir širdy- 
i se teesar.t vienai sąvoka’ 
: — karas — ir nieko apie ji 
i neišmanant, nei nežinant, 
i tegalėjai čiaupsėti, aima
noti ar berti vienais be
prasmiais žodžiais.

! — Taigi matai va. ir pasi
darė... Tai kad pasidarė, 
tai pasidarė... Ak, tu jo-

idžių jie pūkštelėjo gaivi
nančios dvasios.

Į juos vaikščiota atlieka
mu laiku pasiklausyti, kas 

nos Niobės jau ruošė savo girdėti plačiame pasauly- 
kareivius į kelią. Rimienė je, kaip dirbama Lietuvos 
savo “aviną”, Nerimienė draugijose ir ar nesipyks- 
savo “jautį”. Ruošė, nuo- ta karaliai. Vis mažiau be- 
lat į juos žvilgsėdamos ir ieškota keistesnių, nors ir 
nuolat ašaras šliuksėda- Į 
mos. Rodos, taip tvirtai 
susispaus, kad niekas, jo
kiomis kankynėmis nebe- 
išspaus ašarėlės. Bet dirs
telės į tiesius, kaip žvakė, 
dar neatpratusius nuo mu
štro, tampriais, lengvais 
žingsniais lakiojančius o- 
ran ir iš oro— ir pūkš kva
pas iš krūtinės ir vėl čirkšt 
ašaros iš akių...

Galinių kareivius so
džius dar labiau buvo pa-

tuščių atsitikimų pačiame 
sodžiuje.

Per darbymetį nebebuvo 
laiko sekti laikraščius, tad 
ir galvočiais pažaista. Bet 

! nelaimei tikus, dabar visi 
■sugužėjo atsisveikintu, ių 
ualydėtų, jų atsiprašytų, 
iei ką būtų bloga padarę, 
ir iš visos tikros širdies 
pasakytų:
— Grįžkite laimingai ir 

kuo greičiausiai! Mes jūsų 
lauksime! (Bus daugiau)

DAINUOJANTI LIETUVA. —Laisvos Lietuvos laikais lietu
vių ir lietuvaičių dainos skambėdavo nuo ryto lig vakaro ir ten 
pareikšdavo savo viltį, ilgėsi, džiaugsmą ar nuliūdimą... — 
“Eik drąsiai, puiki skaistveide, ar užvilt lietuvis gali? Tas tei
singas. ant ko leido Dievas sunkią, kietą dali...


