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Pabaltijo valsty b ė s e, 
Lenkijoj ir Balkanuose, 
kur tik Rusijos raudonoji 
armija ir jos vadai turi į- 
kėlę kojas, tai visur veda
ma “karo kriminalistų” 
medžioklė, “fašistų” šau
dymas. trėmimas.

Štai šiomis dienomis Suo
mijos teismas nuteisė savo 
krašto buvusį prezidentą 
ir kitus buvusius pareigū
nus. Lietuvoje šaudomi, 
tremiami ir kankinami pa- 
triotingieji lietuviai, kurie 
nenori išsižadėti savo Tė
vynės, kurie neprisideda 
prie naikinimo savo tautos 
lobyno.
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Lietuvos Žurnalistų Atsišaukimas Į Pasaulio Spaudą

Jung. Valstybės, Anglija 
ir kitos demokratinės vals
tybės turėtų pareikalauti, 
kad sovietų Rusija išduotų 
savo kriminalistus, kurie 
vedė derybas 1939-40 me
tais, o gal ir anksčiau, su 
Hitleriu ir pasirašę sutar
tį, pradėjo karą ir dalino
si grobiais. Taipgi turėtų 
pareikalauti, kad sovietų 
Rusija ištrauktų savo ka
riuomenės būrius iš Lietu
vos ir kitų Pabaltijo kraš
tų ir duotų tų kraštų žmo
nėms laisvai apsispręsti ir 
atsistatyti nepriklauso
mybes.

Sovietų Rusija, susitarus 
su Hitleriu, užgrobė Lietu
vą ir kitus Pabaltijo kraš
tus 1940 metais. Tuo laiku 
Stalinas su Hitleriu buvo 
artimi draugai. Sovietų a- 
gentai visuose kraštuose 
dirbo Hitlerio ir Stalino 
naudai, ypatingai Jung. 
Valstybėse komu n i s t ų

Japonas Lt. Gen. Takeji Wachi, Chief of Staff laike Philippinų oku
pacijos, pasodintas kaltinamųjų kriminalistų kėdėje tipiškai teisinasi, 
Maniloje.

• 
(lietuvis), vietinis pramo-l 
nės komisaras Teodinas 
(rusas), sveikatos komisa
ras Banaitis (rusas), že
mės ūkio komisaras Vil
džiūnas (lietuvis), maisto 
komisaras Laurinaitis (ru
sas) , prekybos komisaras 
Augustinaitis (rusas). Vi
si komisarų tarybos posė-

Susikirtimas Su Rusas Karinin 
kais Pabaltijo Valstybėse

r . , . , . . Kouii3a.rų vary uos pose-spauda ir komumatai agi-^žiai veda^ k£b
tatoriai smerkė šio krašto 
vyriausybę už teikimą pa
galbos Anglijai. Jeigu bau
džiama Hitlerio karo kri
minalistai, tai lygiai taip 
pat reikėtų bausti ir Stali
no karo kriminalistus. XX.

nes naujieji “lietuviai” nė 
žodžio nemoka lietuviškai.

\ ■ ■■ . I H —

Nauja Suėmimų Banga 
Lietuvoje

Lietuvos Komisarų Daugumų 
Sudaro Lietuviškom Pavar

dėm Pasivadinę Rusai

Helsinki, Suomija —Chi
cago dienraštis “Tribūne” 
praneša, kad sovietų Rusi
jos kariai džiaugiasi, kad 
jie buvo perkelti iš Pabal
tijo kraštų, nes tų kraštų 
partizanai kasdien puola 
ir žudo raudonosios armi
jos karininkus.

Partizanai veikia Lietu
voje, Latvijoje ir Estijoje. 
Kaip iš Rusijos okupuotų 
kraštų, taip ir iš Suomijos 
labai mažai gaunama ži
nių. Tik iš pabėgėlių suži
noma kas dedasi tuose 
kraštuose. Tačiau atbėgu-

Bolševikai Ir Vokiečiai Be Pasigailėjimo Naikino 
Lietuvos Žurnalistus

Lietuvos Pogrindine Spauda. Lietuvos 2urnalistij 
Vargai Ir Dabar Nėra Pasibaigę-

(“Darbininko“ Specialaus Raporterio Europoje Pranešimas)

Stalino diktatūrinę oku-Lietuvos žurnaLstai, na
ciu ir bolševikinio teroro paciją pakeitė Hitlerio na- 
aukos, išleido platų atsi- cine okupacija, o Lietuvos 
šaukimą į viso pasaulio;žurnalistų vargai nesuma- 
laisvąją snaudą ir savo žėjo. Lietuvis spaudos dar- 
nrofesijos draugus žurna-(buotojąs ir toliau turėjo: 
listus Lietuvos reikalu. At-įdirbti pogrindyje, nes ką' 
sišauk:mas ii siuntinėtas:gaudė Stalino NKVD, da-^
v’so nasau’io didesnėm re- ’ bar tuos pačius žurnalis- 
dakcijcm, žurnalistų sam- tus pradėjo gaudyti Hitle- 
buriams ir pavieniems rio Gestapo, 
spaudos darbuotoj a m s. j Tik užėmę Lietuvą vokie- 
Atsišaukime išdėstytos čiai tuojau suėmė žur. J.‘ 
lietuvių žurnalistų sudėtos Grigaitį ir kitus Klaipėdos 
aukos, vargai ir 
tarnas darbas pogrindžio ti į Oranienburgo K2 lage-' 
snaudoje vokiečių okupa- rį. Kai Čekoslovakai pat- 
cijos metu.

... , . . koslovakijos sk e r d i k ą
i Lietuviai zurna 11 s t a 1, j- - ■ . .
nors ir ziaunausiai perse- Heydrich vokiečiai visuo- spaJdos „ėra, o parsidavė- 
kiojami ir naikinami sovie-.se įimtuose kraštuose, nu tapti lietuvis žurnalis
tinių ir naciniu okupantu, norėdami pademonstruoti.tas nenori, — todėl jo var- 
”fbDXlės kraujo naukos SaV° galU’ sušaudė P°. ke_iSai nesumažėjo ir dabar, 

draugų pagalba stengiasi lias dešimtis suimtų zmo-,IŠ Lietuvos atėjusios ži-
RvAdii kur iiAmfl įamau sKaurm pogrin Tada buvo susaudyniųinios sako kad žur. Drof. J. 

Anj dm-M rv^tmgumą. ir Lietuvoje. Žur. J. Beleė- Keliuotis. buvusis “Naujo- 
P°T™d.Z^ S?aula kis *ėj° i tą skaičių ir buvo sios Romuvos” redakto

rius, suimtas, nuteistas ir 
1943 m. pradžioje vokie- išvežtas. Žur.-poetas J.

čiai suėmė ir į Stutthofo Žlabys - Žengė ir žur.-rašy-

Vokietijai žlugus, daugu
ma suimtųjų žurnalistų iš
silaisvino iš įvairių Vokie
tijos koncentracijos sto
vyklų ir kalėjimų. Jie da
bar gyvena tremtinių gy
venimą ir vargsta bendrą 
vargą su kitais lietuviais 
tremtiniais.

i Vokietija nugalėta, bet
■ Lietuva ir vėl okupuota, o 
: spausdinto žodžio kūrėjas- 
i žurnalistas — persekioja- 

ir nepails- žurnalistus. Jie buvo išvež-'mas- Bolševikinis okupan- 
~ • itas vėl be pasigailėjimo 

v'sa ta*» kas ^ar 
'riotai nužudė garsųjį Če-įko nesun&ikinta. 
koslovakijos sk e r d i k ą. žurnalistų Lietuvoje ne- 
Himlerio pavad ų o t o j ą daug bepaliko. Laisvos

šieji Suomijon gyvena ne
legaliai, bet iš Suomijos su

pasiekti Švedi^, lįpr jiems 
pripažįstamos emigranto 
teisės.

Tnnnan Paskyrė Krug 
Vidaus Sekretorium

Washington, D. C., vas. 
28 — Prezidentas Harry 
Truman paskyrė J. A. 
Krug vidaus sekretorium į 
vietą Harold L. Ickes. Jis 
yra 38 metų amžiaus, iš 
Wisconsin.

Pirmosios sovietų okupa
cijos metu tik vienas—sau
gumo — komisaras buvo 
rusas, visi kiti lietuviai. 
Tiesa, komisarai jokios ga
lios neturi, nes jie aklai 
privalo pildyti Maskvos 
nurodymus. Komisarai sa
vo iniciatyvą gali reikšti 
tik savo tautos naikinimo 
darbe. Tai vienintelė jų 
privilegija, kur gali paro
dyti savo galią be Mas
kvos atsiklausimo ir palai
minimo. Visur kitur jie tik 
iškamšos.

Kadangi komisarų vietos 
gerai apmokamos, tai da
bar komisarų daugumą su
daro rusai, nes visos gerai 
apmokamos vietos rezer
vuotos rusams. Kad pasau
liui nesusidarytų įspūdis, 
kad Lietuvą valdo rusai, 
rusiškieji komisarai pasi
vadino lietuviškomis pa
vardėmis. ,

Štai raudonieji Lietuvos 
diktatoriai dienos švieso
je: Vyriausias Maskvos į- 
galiotinis Lietuvai yra Su- 
slovas. Komisarų tarybos 
pirm. Gedvilą (lietuvis), 
vidaus reikalų komisaras 
Bartošiūnas (rusas), švie
timo komisarai Žiugžda

Iš Lietuvos atvykę žmo
nės pasakoja, kad šį rude
nį bolševikai suėmė ir išve- 
šė daug Lietuvos intelek
tualų. Suimtųjų tarpe yra 
prof. J. Keliuotis, prof. 
Petkevičius, prof. Žviro
nas, doc. Jurskis, doc. Vyt. 
Jurgutis, adv. Dr. Toliušis, 
adv. Ginaitis (tardant pa
mišo), inž. Gaidys, Z. Bly
nas, Bieliukas, Lastienė ir 
daug kitų. Beveik visi su
imtieji nuteisti ir išvežti.! 
Kiti išvežti be jokio teis-: 
mo. Iš Šiaulių, Žiežmariu _ ..................________
ir Jezno valsčių išvežti visi! kainas už mėsą vieną cen-i svetimą kraštą,

LEIDO PAKELTI MĖSOS KAI
NAS - PAKELIA ALGAS 16%

AMERICAN 
RED CROSS

pasidarė Lietuvos valios sušaudytas. 
reiškėją.

iI 
Į Jau pirmosios sovietų o- či__ ____  „ _______
kupacijos metu Lietuvos K2 lagerį išsiuntė žurna- to jas J. V. Norbutas su- 
žurnalistai pergyveno sun-'ijstą K. Baubą, Januškevi-!imti ir išvežti į Sibirą be 
kius bandymus. Tik oku-čių, prof. kun. St. Ylą, raš.! teismo, 
pavę Lietuvą, sovietai pfa--R. Sruogą ir kitus. Per pir-j 
dėjo suiminėti Lietuvos mas keturias 1 
žurnalistus. 1940 m. liepos Ba.uba ir Januškevičius kiojimo ir naikinimo iš a- 
mėn. buvo suimti XX Am- (buvo nukankinti. Vėliau Abiejų okupantų - bolševikų 
ziaus vyr. redak. Dr. Ig-.buvo suimti ir į Stutthofo įj- vokiečių — pusės, lais- 
.Skrupskelis, to paties dien- R2 lagerį išsiųsti žurnalis- voji lietuvių spauda nemi- 
raščio redaktoriai Dr. Prjtai — H. Blozas, Ks. Urba- rė. Ji augo, bujojo pogrin- 
iDielininkaitis, Petras Kup- navičius, St. Telksnys.. dyje ir plito žmonėse. Ne- 
jčiūnas. Kiek vėliau buvo Spaudos darbuotojai K. nugalėjo jos Gestapo, 
: suimti pavieniai žurnalis-, Brazauskas, J. Zubrys, J. nugalės jos ir NKVD.

Lietuviai žurnalistai, bol
ševikų ir nacių teroro au- 

■ kos, atsišaukimu į demo
kratinę pasaulio spaudą ir 
laisvuosius pro f e si j o s 
draugus žurnalistus, išdės
to Lietuvos žurnalistų au
kas, pakeltus vargus, kurie 
Lietuvos žurnalistams ir 
dabar nėra pasibaigę.

St. Deven’.s.

į Nežiūrint brutaliausio 
savaites K. spaudos darbuotojų perse-

, Vėliau Abiejų okupantų - bolševikų
Dr. Ig. buvo suimti ir į Stutthofo įr vokiečių — pusės, lais- zJ e ▼ -v z% v • • v • * • * 1 • —

ne-
•tai — St. Telksnys, Pov.iRakūnas buvo kalinami, 

Dedelė, Pravieniškėse.
, Lietuvos žurnalistų var
gai nesibaigė. 1944 m. pa
vasarį buvo suimti J. Bū-1 
tėnas. J. Deksnvs, B. Gai-! 
džiūnas, St. Vainoras, J.' 
Katilius, Dr. A. Damušis ir 
kiti žurnalistai. Kiti buvo

A.VVashington, D. C., vas. seketrorius Byrnes sako, Malinauskas,
28 — J. V. valdžia įsakė kad nieko nežinąs apie to- kun. LiDniūnas. A. Sušins- 

i pakelti algas 16 nuoš. dar- kį susitarimą.
bininkams mėsos pramo- F

; nėję. Taigi leido pakelti i vietų Rusija,

•v

mokytojai. |tą ir pusę
Inž. Maršalis, kurs gimęs ----

ir baigęs universitetą A- 
merikoje, su šeima suim
tas už tai, kad pasisakė, 
jog USA aviacijos genero
las Įeit. Doolittle yra jo 
mokslo draugas ir geras 
pažįstamas ir jį viešai pa-Įnas iš Mandžiūrijos, kaip:sovietų karo 
gyrė. Jo duktė, Kauno uni- ' 
versiteto studentė, 
mant buvo skaudžiai 
mušta.

kas ir kiti. Vieni iš suim-
Pažymėtina tas, kad so- tųjų buvo nuteisti ir išvež- 

okupavusi ti, kiti išvežti be teismo. P. 
visuomet Kupčiūną bolševikai su- 

iš to krašto išveža ne tik šaudė drauge su kitais lie- 
mašinas, bet ir kitą vertin- tuviais Červenės skerdy

nių metu, o Dr. Pr. Dieli- nesuimti tik todėl, kad vo- 
1 ninkaitis išlaisvintas iš ka- kiečių Gestapo neįstengėRusija Išvežė Visas Mašinas gesn! tl—

Stalinas—Visų Karo Jėgy Įėjimo mirė. 1941 m. di- jų pagauti.
tPranešama, kad sovietų;

i Rusija išvežė visas maši

Iš Mandžiurijos

sui-
su-

Lietuvos Komunistų Partijos 
Viršūnės

jdžiųjų suėmimų metu bol-,----------------------------------------------- --------- ---- --  -
iševikai išvežė buvusį ‘Židi-I I • £ • O J* D

I Maskva, vas. 28 — Visos nio” redaktorių Dr. Pr. LI6ILIVIU llflulO I rOG^ITlSjėgos — ar- Mantvydą, žur. Praną ' LIVIUTIlį I IUVIV I IVVJIUIIIVI
ji yra padariusi ir iš kitųimija, laivynas ir oro laivy- Rimkevičių, “Ukininko”| ŠEŠTADIEN), 1:15—2:15 P. M.
kraštų, kuriuos ji yra oku- nas tapo sujungtos ir jų redaktorių J. Dagelį, J. Va-' 1230 KILOCYCLES — WESX ,SALĖM, MASS.
pavusi. vadu yra Stalinas. ,latką, “Mūsų Laikraščio” ----------------------

Sovietų Rusijos vyriau- Tai porodo, kad sovietų redaktorių J. GudjurgįJ šeštadienį, kovo 2 dieną, 1:15 vai. po pietų įvyks 
sybė sako, kad ji tai pada- Rusijos karo jėgų dikta- “Lietuvos Aido” redakto- Lietuvių Darbininkų radio programa. Lietuviškos liau- 
riusi pagal susitarimo su itorium yra Stalinas. Rusi- rių J. Levicką, žur.-raš. V. dies dainos, muzika, kalbos ir pranešimai lai skamba 
Amerika ir Anglija. Bet ja ruošiasi karui. Jos šie- Bičiūną ir kitus. Nesuim- Naujoje Anglijoje iš WESX stoties. Salėm, Mass. 
Jung. Valstybių valstybės * kis yra valdyti Europą. i tieji žurnalistai turėjo DAROT AC
--------------------------------------------------------------------- ! slapstytis, nes NKVD ir jų! KAD1U 1Ad
DD ANJrVT'ZTTA TT'ŽTlADL' A ieškojo. I Sekmadienį, gegužes-May 19 d., 3:30 vai. po pietų,
* JvrVLNį ... 'Jordan Hali, Bostone, įvyks šios radio programos me-

I -1 Pirm°!i°^ tinis koncertas. Jau yra pakviesti ir pasižadėjo išpildy-
_ .« ........ iįetuvįškų dainų ir muzikos programą įžymūs artis-

; žurnalistams padaryta zai- tai. golistai ir grupės
zda. Tai lvyk° tada, kai j Kviečiame visus iš anksto ruoštis į koncertą. Kon- 
raudonosios diktatūros is- cerĮO tikietai spausdinami. Jau įsirašė keli koncerto 
alkusios gaujos atėjo su Qarbės rėmėjai. Kviečiame ir kitus tuojau įsirašyti, 
‘ išlaisvinimo sukiu. j kad galėtume pradėti skelbti radio programose.

Visais radio programos ir koncerto reikalais kreip-

Aukščiausia valdžia Lie-! 
tuvoje priklauso Lietuvos, 
komunistų partijai, kuri į -----------
savo ruožtu priklauso Ma- Paryžius, vas. 28—Pran- 
skvai. Pažiūrėkime, kokie cūzijos valdžia įsakė užda- 
lietuviai stovi Lietuvos ko-'ryti sieną nuo Ispanijos 
munistų partijos priešą- kovo 1 d. Priežastis, kad 
kyje. A. Sniečkus, surusė-'“Ispanijos padėtis sudaro 
jęs lietuvis, visą laiką bu- tarptautinio saugumo pa- 
vęs emįgrantas Maskvoje,, vojų”.
Preikštas, Suslov, Karia-* Tačiau visiems žinoma, 
gin, Mereškov ir kiti pana- kad Prancūzijai nesudaro 
šiomis pavardėmis. i jokio pavojaus, o tik kai-

Komandinius

I lwv__ __ ?_ __ _ , ___ ___  _ ___
--------- į Tai pirmosios sovietines tįnįs koncertas. Jau yra pakviesti ir pasižadėjo išpildy. 
riųjų spaudimas privertė ?kupacij°s metu Lietuvos 
valdžią tai padaryti. Pran
cūzija tikisi, kad Jung. 
Valstybės ir Anglija taip 
pat griežčiau nusistatys 
prieš Ispaniją.

Madrido radio griežtai 
smarkia Prancūziją dėl jos 
demagogiško nusiteikimo 
link Ispanijos.

“išlaisvinimo” šūkiu.
Apie išvežtųjų žurnalistų

likimą jokių žinių nėra.;kitės šiuo adresu: Darbininkų Radio, 366 W. Broad- 
Netenka abejoti, kad dau-'way, So. Boston 27, Mass. Telephonai: SOUth Boston 
guma jų bus žuvusi. *2680 arba NORwood 1449.



Penktadienis, Kovo 1 d.. 1946

ĮVAIRIOS žinios
RUSIJA PRIEŠ ATSTATYMĄ Rusai Vietoj Išsikraustyti- 
AUSTRIJOS NEPRIKLAUSO- Tvirtinąs! Mandziunjoj

MYBES

Vienna, vas. 27 d. — Po cenzoriams, kurie cenzū- 
septynių mėnesių pastari- ruotus straipsnius pasiųs 
gų atstatyti Austriją kai- tiesiog užsienin. Korespon- 
po nepriklausomą valsty
bę, einant susitarimais 
Maskvos 
Allied Control Council na
riai iš vakarų valstybių y- 
ra Įsitikinę, kad tas nėra 
galima. Jie yra priversti 
manyti .kad Rusija neno
ri. kad Austrija būtų ne
priklausoma valstybė.

Jie mano atiduoti Rusi
jai rytinę dalį, kad paten
kinti jos groboniškus sie
kimus ir bandyti ką nors 
padaryti iš likusios dalies. 
Rusų atstovas Allied Con
trol Komisijoje, kurios nu
tarimai privalo vienbalsiai 
praeiti, per pastaruosius 
keturis mėnesius balsavo 
prieš Austrijos ekonomiš
ką ir politišką nepriklau
somybę.

Rusų atstovo pasižadėji
mai duoti žodžiu nebuvo 
išpildyti. Kooperavimas su 
Rusais esąs galimas tiktai 
tada, kada Rusai gauna tą! 
ką jie reikalauja.

Tuo tarpu UNRRA pri-i 
valo maitinti gyventojus 
netik Anglijos ir Ameri
kiečių zonoje, bet ir Rusų 
zonoje.

Mukden, Mandžiūrija, —i 
Vas. 27 d. — Nors Maskva 
buvo pasižadėjus atšaukti 
savo kariuomenę iš Man
džiūri jos iki sausio 15 d..; 
ir vėliau iki vasario 1 d., j 
pastaromis dienomis atga
beno apie 40,000 daugiau 
kariuomenės į Port Ar-‘ 
thur. Kitose Mandžiūrijos

dentai nebegalės žinoti 
kaip jų straipsniai buvo 

konferencijoje, cenzūruoti pakol jie pasi
rodys užsienio spaudoje.

Tas reiškia, kad Sovietai dalyse irgi tą pat daro. Ka-I 
eina dar prie didesnės cen
zūros. Nors ir ligi šiol už
sienio korespondentai ga- Rusijos.
Įėjo naudotis žiniomis, ku- Korespondentų užklausti 
rias paduodavo bolševikų raudonosios armijos kari- 
spauda.

rininkai taiso savo butus 
ir traukia savo šeimas iš

Lygios Teisės Visiems

ininkai, kada jie pradės 
! kraustytis iš Mandžiūrijos, 
aiškinasi, kad Kinijos ka-j 
riuomenė laiku nepribuvo 
užimti šalį. Sakosi, kad ja
ponai suardė geležinkeliusTokio, Japonija —Jung.’

Valstybių okupacinė vado- išvažiavimui ir teiraujasi, 
vybė yra nusiteikusi laiky-’kada Jungtinių Amerikos 
tis lygybės principo. Ligi Valstybių kariuomenė ap- 
šiol sovietų rusai išgauda- leis Kiniją.
vo specialių privilegijų, bet: Sovietai patvirtino pra- 
gen. MacArthur padarė nešimą, kad apie 60,000 ja- 
patvarkymą, kad nedaryti 
jokių išimčių.

Todėl dabar visų valsty
bių atstovai yra lygiai 
traktuojami.

ponų karių, kurie pasidavė 
Mukdene, yra išsiųsti pri
verstiniems darbams. Sibi- 
rijoje.

Cenzoriai Užbėgs Už Akių 
Korespondentams

va s.

Rusija Draudžia Savo Ka
riams Susitikti Su 

Amerikiečiais

Trumanas Palmetė Rinkti
nius Veikėjus Pasitarimui

So-Vienna, Austrija — 
vietų Rusijos karo vado
vybė uždraudė savo ka
riams susitikti ir bendrau
ti su Amerikos kariais. 
Tuo būdu Rusijos karo va-

Idovybė uždraudė savo ka-Maskva, vas. 27 d.
Pradedant kovo mėn. 1 d., riams susitikti ir bendrau- 
Sovietų rusai pakeis savolti______ su Amerikos kariais.
cenzūros taktiką užsienių j Tuo būdu Rusijos karo 

' ’ nori sulaikyti 
savo karių pabėgimą iš 
raudonosios armijos.

Rusijos raudonosios ar
mijos kariai, susipažinę su 
Europos gyvenimu tūks- 

Todėl

koresponden-; vadovybė
iI

laikraščių 
tams.

Ligi šiol užsienio kores
pondentai savo straipsnius 
dėl užsienio paduodavo 
cenzoriams, spaudos de-į___
partamento Užsienio Rei- tančiais pabėga, 
kalų Komisariate. Cenzu- jiems dabar yra griežtai 
ruotus straipsnius grąžin-' uždrausta bendrauti su a- 
davo korespondentams,: merikiečiais.
kurie turėdavo teisę pasi- Iš to galima suprasti, 
ginčyti su cenzoriais ir jei kad jeigu Rusijos gyven- 
straipsnis atrodydavo per-,tojams būtų leista nors 
daug sudarkytas, korės-!kiek susipažinti ir pagy- 
pondentai galėdavo juosiventi Amerikoje, tai nei 
numesti. Į vienas jų nenorėtų gyven-

Nauju patvarkymu ko- ti tame “rojuje”, kuris yra 
respondentai turės Įteikti niekas daugiau, kaip tik 
savo straipsnius Glavit i pragaras.

VVashington, vas. 27 d.— 
Prezidentas Trumanas pa
kviesdamas dvylika įžy
mių visuomenės veikėjų, 
pareiškė, kad buvęs Prezi
dentas Hooveris jau yra 
pasižadėjęs dalyvauti Bal
tuose Rūmuose pasitari
mui, kas liečia, kaip būtų 
galima daugiau sutaupyti 
maisto šioje šalyje, kad pa
dėjus badaujantiems Eu
ropoje ir visame pasaulyj.

Fnrdn Kompanija Susitarė 
Su CIO Unija

Kovo 19, 1946

Lietuvos Pranciškonų 
Šv. Antano Vienuolyne 

Mount St. Francis, Greene, Maine
PRASIDEDA IŠKILMINGOS

ŠV. ANTANO GARBEI
13-kos Antradienių 

Pamaldos,
kurios baigsis birželio 1—12 d.

SV. ANTANO NOVEN Ą.
Už visus Šv. Antano Pamaldų ir Novenos dalyvius, už visus 
Lietuvos Pranciškonų šv. Antano Vienuolyno ir Koplyčios 
Fundatorius ir Rėmėjus, bus laikomos kas antradienį:

7:30 A M — Iškilmingos šv. Mišios;
7:00 P M — Iškilmingos Pamaldos Prie Išstatyto 

švenč. Sakramento.
Pamaldų melu bus skaitomos prisiųstos intencijos, taip pat 
gyvųjų ir žuvusiųjų kareivių vardai, už kuriuos Pranciško

nai melsis.
KVIEČIAME VISUS

sV. ANTANO MYLĖTOJUS
Jungtis su Pranciškonais maldoje, Šv. Komunijoje ir Šv. Mi
šiose. kad j>er Šv. Antano užtarymą išprašius iš Dievo:

Teisingos Ir Pastovios Taikos! 
laisvės Ir Nepriklausomibės Mūsų Tėvynei Lietuvai! 

Ir Padėkoti Dievui Už Gautas Malones!
Iki Kovo-Marrh 19 d. prašome prisiųsti savo ypatingas inten

cijas sekančiu adresu:
FRANCISCAN FATHERS

.Mount St. Francis Greene, Maine,

DARBININKAS

Pirmutinės naujos “vacuum cleaners” po pen
kių metų, parengtos marketui, Eureka išdirbys- 
tės dirbtuvėje, Detroite.

LIETUVOS GEN. KONSULO
JONO BUDRIO ŽODIS,

tartas N. Yorke vasario 17d., Webster Hali.

LIETUVOS KONSULO
CHICAGOJE PAIEŠKOJIMAI

KAZLAUSKAI, Juozas ir 
Jurgis, kilę iš Rudaminos km., 
Seinų aps.

LUKAITIENE - Tamašaus
kaitė, Bronė, iš Alvito mst., Vil
kaviškio.

MALVIKAITE, Marta, kilusi 
iš Burgaičių km., Šakių apskr.

MANKIENE - Vengrytė, Mag
dalena. Gyveno Chicagoje.

MEIDŪNAI, Jonas ir Anup
ras, kilę iš Švenčionių apskr.

MILIŠKEVIČIUS, Antanas. 
Gyveno Dayton, Ohio.

NORKŪNAS, Domininkas. 
NORVAIŠAITE, Veronika.
PAPLAUSKAITĖS, Ona ir 

Valerija, kilusios iš Dabikinės 
vnkm., Papilės valse. Ištekėju
sios, viena už Biliūno, antra už 
Midžiūno. Gyveno Chicagoje.

PAPLAUSKAS, Aleksandras, 
kilęs iš Dabikinės vnkm., Papi
lės valse. Gyvena Chicagoje ar
ba turi ūkį netoli Chicagos.

PETRULIS, Povilas, kilęs iš 
Vabalninko valse., Biržų apskr. 
Vedęs Mariją Jankauskaitę. 
Gyvena Chicagoje.

POCIAI, savo laiku buvo Ma- 
lagių kaime, Veviržėnuose.

PRANSKCNAITE, Emilija, 
gyveno Philadelphijoje.

PROSEVIČIŪTE, Emilė. Gy
vena Chicagoje.

ŠIRKA, Petras, gimęs 1908 
mt., gyvenęs Babrikių km., Uk
mergės apskr.

ŠLEŽAS, Petras, gyvena Ke- 
nosha, Wisconsin.

SORIENE, Teklė. Gyvena Chi
cagoje.

STANKEVIČIUS, Kazys, iš 
Rukuižių km., Ukmergės apskr.

STARAINSKAITE, Petronėlė, 
gyvena Chicagoje.

ŠTAROLIS, Edmundas. Apie 
10 metų atgal stojo U. S. karo 
lakūnų mokyklon.

VEGELAI, Antanas ir Ieva 
(Jakimavičiūtė). Gyvena Det- 
rait, Mich. Ieva kilusi iš Seinų 
apskr.. Janėnų km.

VELECKAS, Jonas, iš Juoda- 
laukio km., Daugėliškio valse., 
Švenčionių apsrk.

ŽIEKAS, Vincas. Gyvena Chi
cagoje.

Ieškomieji asmenys arba apie 
juos žinantieji prašomi skubiai 
atsiliepti į
CONSULATE of LITHUANIA 

30 N. La Šalie Street 
Chicago 2, IIL

ANTANAITIS, Dominikas, 
kilęs iš Taukuočių km., Smilgių 
valse., Panevėžio apskr.

ANTANAVIOLAI, Andrius ir 
Liudvikas, kilę iš Veviržėnų.

BELECKAS, Jonas, Lietuvo
je gyvenęs Puože, Kupiškio vi. 
Gyveno Bostone.

BUGAILA, Leonardas. Gyve
nęs Duąesne, Pa.

BULVYDIENE, Kotryna. 
ČERNIAUSKIENE - Šulcaitė, 

Jadvyga, kilusi iš Janušavos 
km., Kėdainių apskr.

EISMONTAI, Antanas ir Tek
lė (Bugailaitė). Gyveno Du- 
quesne, Pa.

GOTAUTAS (Gotowt), Jonas, 
gyvenęs 1230 Sacramento av., 
Chicagoje.

GRAIČIONAS, Dr. A. L. arba 
jo sūnus,- gyveną Chicagoje.

JABLONSKAITE, Petronėlė, 
kilusi iš Salantų. Gyveno Chica
goje.

JAKIMAVIČIUS, Juozas, ki
lęs iš Janėnų km., Šventežerio 
valse., Seinų apskr.

JANČIUS, Vincas, iš Jančių 
km., Šakių apskr. Gyveno Chi
cagoje.

JANKAUSKAS, Kazimieras, 
kilęs iš Vidugirių km., Saločių 
vals., Biržų apskr. 1918 m. buvo 
grįžęs į Lietuvą ir 1921 vėl iš
vyko į Ameriką. Gyveno Chica
goje.

JANKUS, Juozas, kilęs iš Pa
vandenio bažnkm., Varnių vals
čiaus, Telšių apskr.

JUŠKA, Mykolas, gyvena Chi
cagoje.

visai natūralūs reiškinys, 
kad pats laisvu noru į ver
giją niekas neeina. O jei 
kitos tautos to dar neraga
vo, tai mūsų tauta gerai 
žino kas yra komunistinė 
“laisvė”. Jūs broliai ameri
kiečiai, nesigailit nei lai
ko; nei lėšų ir kitko, kad 
juos, patekusius į nelaimę, 
aprengti ir sušelpti — nuo
širdžiausia ačiū Jums už 
tai. Mūsų visų mintys ir 
širdys su mūsų kenčian
čiais Sibire ir išblaškytais 
svetur broliais ir seseri
mis.

Turime jausti ir jaučia
me dėkingumą J.A.V. vy
riausybei už tvirtą laiky
seną mažųjų tautų laisvę 
ginant, nusistatymą. Tą A- 
merikos vyriausybė išreiš
kė 1940 m. liepos 23 dieną, 
pasmerkdama Lietuvos o- 
kupaciją ir pareikšdama, 
kad to nusistatymo ji vi
suomet laikysis.

O jei mes patys vieningai 
ir aktyviai dirbsime už 
Lietuvos laisvę 
blogai kam ir 
visgi sulauksime
vos, savo pačių valdomos 
Lietuvos!

Brangūs broliai ir sesės 
lietuviai!

Per visą pasaulį, kur tik 
yra būrelis lietuvių kasmet 
iškilmingai minimas Lie
tuvos Tarybos Vilniuje nu
tarimas, kad Lietuva skel
biama laisva ir nepriklau
soma Vą^st^e. Kad tas 
nutarimas nebuvo kelių ar 
keliolikos žmonių užgaida, 
bet visos tautos noras, per 
savo rinktus atstovus pa
reikštas, įrodė tas faktas, 
kad visa liaudis savo noru 
ėmėsi ginklo, kad tą Tary
bos nutarimą įgyvendinti 
ir laisvę atkovoti. Lietu
viai nesikovė tarp savęs, 
karas nebuvo civilinis, vi
sa liaudis: darbininkai, 
valstiečiai kovėsi su sveti
mais įsibrovėliais, su sve
timomis valstybėmis, su 
piktais kaimynais, kurie 
kėsinosi į Lietuvą, pavy
dėjo ir nenorėjo daleisti 
laisvos Lietuvos. Kad lais
vė žmogui ir tautai yra 
brangus turtas įrodo tūks
tančiai gyvybių, padėtų 
dėl Lietuvos laisvės. Liau
dis nesvyruodama su men- 
Iku ginklu stojo į kovą su 
daug skaitlingesniu priešu. 
Daugelis žuvo, bet visi ku
rie ėmė ginklą į ranką bu
vo tam pasiryžę. Jie žuvo, 
kad jų tėvai, seserys ir 
broliai, kad jų vaikai būtų 
laisvi, ir kad ateities kar
toms būtų užtikrintas lais
vas gyvenimas savoje vals
tybėje. Ir tas Tautos Tary
bos nutarimas tapo kūnu. 
Jos žmonių krauju ir pasi
ryžimu Lietuva tapo lais
va! Daugumas Jūsų čia su
sirinkusiu apleidote savo 
kraštą prieš atgavimą lais
vės. Jūs žinote kokią ją 
palikote po carų priespau
da, kuomet valdė rusų val
dininkai ir lietuvis savo 
krašte neturėjo balso, ne
galėjo parodyti iniciatyvos 
krašto vystyme. Daugelis 
Jūsų atlankėte ir laisvą 
Lietuvą ir savo akimis įsi
tikinote kaip gražiai Lie
tuva susitvarkė, be lėšų, iš 
nieko, vien tik savo vaikų 
rankomis ir valia, 
reiškia laisvė.

Jūsų skaitlingas 
kymas šiandieną,

Detroit, vas. 27 d. —For
do kompanija, pasirašiusi 
sutartį su United Automo- 
bile Workers, CIO unija, 
paskelbė, kad pirmadienį 
jie atidarys savo dirbtu
ves, kuriose apie 38,000 
darbininkų grįš darban.

Šalin Rusai Iš Mandžiūri jos

Kinijoj sukilimai plinta. 
Visi reikalauja, kad sovie
tų Rusijos raudonoji armi
ja kogreičiausiai apleistų 
Mandžiūriją.

MIELS TEVELI

Miels tėveli, motinėle, 
Meldžiu išvaduoti.
Už nemylimo bernelio 
Prašau neišduoti.

Turi savo dvarą.
Oi, negaliu, tėtušėli. 
Nes ten bus negera.
Kas man iš jo, kad turtingas.

Už jo neisiu, tėtušėli.
Jis man nepatinka.
Nes jau seniai mano širdis 
Į kitą palinkus.

Vai, Dievuliau, ką darysiu, 
Tėvelių klausysiu, 
Neatmesiu jų vertimo
Ir rūsčių žodelių.

Ten prie kelio ant kalnelio 
Kryžius pastatytas,
Tenai klūpo du seneliai
Ir graudžiai raudoja:

Vai. Dievuliau, ką daryti?
Turėjom dukrelę.
Jai išpildžius tėvų norą, 
Guli jau kapely.

šimts aštuntą metinę Ne
priklausomybės paskelbi
mo sukaktį švenčiant, pa
rodo, kad Lietuvos laisvės 

i idėja gyva ir laisvoj Ame
rikoje. Visam kontinente 
— laisvoje Kanadoje, Pie
tų Amerikoje — Europoje, 

i Afrikoje ir Australijoje, 
lygiai visur tą sukaktis 
švenčiama, išskyrus pačią 
Lietuvą. Kur nėra laisvės 
savo žmonėms, ten nepri
pažįstama laisvės ir ki
tiems. Kas nepasisekė 1918 
—1919 metais jėga, tas pa
daryta 1939 m. klasta. Ten 
dabar apiplėšė žmones ur
mu pavertė visus elgeto
mis, beteisiais, išdraskė 
šeimas ir grąžino žmones į 
pagonizmą: verčia garbin
ti saulę — saulę kuri šildo 
batlaižius, o degina ar šal
do visus kitus. Skelbiama 
neva išlaisvinimą, neva 
nepriklausomybės atstaty
mą, o žmonės dešimtimis 
tūkstančių varomi į Sibi
rą. Nurodykit kitą kurią 
pasaulyje nepriklausomą 
valstybę, kuri siųstų savo, 
kad ir tikrai nusikaltusius, 
kalinti katorgoje kitos to
limos ir svetimos valsty
bės. Tų gi dešimčių tūks
tančių lietuvių kenčiančių 
Sibiro katorgoje ir tundro
je vienintelis nusikaltimas 
tai noras ir toliau matyti 
Lietuvą laisvą. Dėl tos lais
vos Lietuvos jie kenčia ir 
žūsta, o vienok ta meilė 
jiems išplėšiama ne kitaip, 
kaip tik su širdimi drauge. 
Po dvidešimts metų Nepri
klausomo gyvenimo lietu
viai vėl priversti kovoti dėl 
savo laisvės ir jie kovos, 
kur galima viešai keldami 
balsą prieš visą pasaulį: 
mes gyvi, vardan teisybės, 
vardan pralieto dėl laisvės 
kraujo, vardan neteisingai 
kankinamų — grąžinkite 
Lietuvai laisvę! Šimtai 
tūkstančių lietuvių atsidū
rė už Tėvynės ribų, neteko 
savo reikalingiausios man
tos, vienok ir jie ne tos 
mantos, ne materialių gė
rybių gailisi, o per ašaras 
sako — jei tik Lietuva bū
tų laisva, kad ir pėsčia 
tūkstančius mylių eitu- 
mėm į tokią Lietuvą, bet

1

Štai ką

atsilan- 
dvide-

Gyvojo Rožančiaus 
Paslaptys

tai, kaip I 
atrodytų, 
ir vėl lais-

Darbininkas išleido “GYVO
JO ROŽANČIAUS PASLAP
TYS” knygutės formoje. Kiek
viena paslaptis iliustruota pa
veikslais. Šioje knygutėje taip
gi yra ir narystės mokesčių la
peliai. Knygutės kaina 20c. Už
sakymus siųskite: “Darbinin
kas”, 366 W. Broadvvay, So. 
Boston. Mass.

Vieninteiė Plati Lietuvos Istorija Angliškai!
THE STORY OF LITHUANIA

parašyta kun. Tomo Chase (Čižausko)

Wm. H. Chamberlaino įžanga. Prof. Pakšto žemėlapiai. 
Visa Lietuvos istorija iki 1946 metų.

Išleidžia New Yorke gegužės mėn. Stratford House, Ine.
KAINA $3.00

Užsakymus siųskite dabar šiuo adresu:
REV. C. E. PAULONIS

207 York Street Brooklyn, New York

Šiuomi siunčiu (pažymėkite pasirinkimą su x):
1. $3.00 ir prašau prisiųsti “THE STORY OF' LITH

UANIA“, kai tik bus baigta spausdinti ...................  (J

2. $ auka ir prašau prisiųsti “THE STORY OF"
LITHUANIA” Amerikos rašytojams, diplomatams, 
knygynams, radijo komentatoriams, kad juos supa
žindinus su tikra Lietuvos istorija ----- n

Vardas ..........................................................

Gatvė ......................... ................................................ ..........................

Miestas ...........................................................................................................
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DARBININKAS
(THE W0RKER)

Published every Tuesday and Friday except Holidaya such as 
New Year, Good Friday, Memorial Day, Jndependence Day 

Labor Day, Thanksgiving and Christmas

•AINT JOSEPH'S LITHUANIAN R. C. ASSOCIATION OF LABOR
Rntered aa aecond-claaa mstter SepL 12, 1915 at the post office at Boston 

Maaa. under the Act of March 3, 1870.
Scceptance for malllng at special rate of poatage provided for in Sectlon UOS 

Act of October 8, 1917, authorlzed on July 12. 1918
8UB8CRIP''iON RATES:

Oomestic yearly___________ 84-00
Domeatic once per week yearly $2.00
forelgn yearly _____________  $5.00
Vorelgn once per week yearly $2.50

'lis — pergalėtojas, pašau- Lenkijoje yra apsčiai rau
dis laisvu tautu, kurios lai-'dcnosios armijos. Kraštas 
,svę statys aukščiau visko, Į pergyvena teroro dienas,
— sauks paremtas nepa
žeidžiamais garbingos de- 
mo’ratijos pagrindais”.

— Apie Stalino sutartis, vodka užgertas. — A- RAUDONŲJŲ OKUPACI- 
merikos griežtas perspėjimas. — Mikolajczyk; 
žmona visą amžių nešios rankoje išdegintą nu-

------ - . . _ - . ...

ir tą pastebi užsienis.
Statė departme^to se

kretorius Byrnes šių metų 
i pradžioje perspėjo lenkų 
vyriausybę:

| — Paskutinieji praneši
mai skelbia, kad Lenkijoje

Buy extra Bonds in the

VICTORY LOANI 
I I 
Slenku vyriausybės ištre
mime.

i Jo patriotinis veikimas 
buvo priežastimi, kad na
ciai areštavo io žmoną Ce
cilija ir sūrm Mariau. Abu 

ima'šyta ir Lenkų" (.ct?j'ino iškentėjo ikras kalėjimo 
kontrokuoiamos vyriaus}’- uįkko X.YV1> ir
bės) policija. | kol tik p. Cecilija bus gy-

USA ambasadoriui Var-va-J* ?ea]°a Ea™ rankoje 
šuvoje, Artūrui Bliss Lane;num?? 64023- kurl. naclal 
buvo pavesta priminti da-i Ja_* Įdegino Osviecim sto- 
bartinei Lenkijos vyriau- įkloję, 
sybei, kad “laisvė ir sau-' 
gumas... yra būtini dalykai; 
laisvų rinkimų pravedi-; 
mui”.

____ _ I
i lenkų valdytas žemes. Jau, LENKU PRIEŠINIMASIS 
[1939 m. rugsėjo 29 d. Sta- PER MIKOLAJCZYK

i Lenkai kiek galėdami mokymuisi. Ir išmoko. Tas 
stengiasi priešintis rusų darė įspūdį ir į anglus. Kai 
užmačioms. Viena iš pir- gen. Sikorski žuvo lėktuvo 
mųjų pastangų buvo įvedi- nelaimėje ties Gibraltaru, 
mas vieno kito patrijotiš- Mikolajczyk, tada turėda- 

.. -t^.- kai nusiteikusio lenko į mas 42 m. amžiaus, liko 
v........................ ... - . .savo “įtakos sferoje’^ryti! vadiOenkM. vyriausybės (ištre-
kiečiai — naciai. Kiekvienas berniukas tai žino. Kaip nes LenkHOS dalis Tiesa I 
tokią bolševikų kvailystę suprasti? Jų spauda mato- kai Stalinas atsidūrė bė-i 
mai turi įsakymą nacių vardo neminėti, nes ir tas var- doj kai jo iajsvaį pasirink

New York Times” tiesio? daf-’ ir j° naai<*°jai’ ‘f Pi,atS "“‘i ™okslas. tva£1ka tasai sėbras Hitleris jį už- 
mobilizacija” Ir patys nirtavtaas su vokiečių naciais ir so- P ^ Rusija irašė su.
moDHizacija . ir patys Komunistai to neuzgincyja, likiCiailstals kaip tik tą parodo. Jie nori sudaryti tamprų tart: m ------
pašiepiančiai ir piktai į tai atsiliepia. Ypač jie Patina- _ nacjų bloką — mat, seni giminės: buvusie- on \
si iš to, kad Vengrijos Kardinolui Mindszenty Amen-j jį komunistai spartakai... Kaip ten bebūtų, komunistų šaukdama ankstvhesni c?a-l^ese.’ 
kos generolas William S. Key ne tik davė savo lėktuvą iaįkraštis, neišaiškinęs, kodėl įkalino “fašistą” (savo vo drauee su naciais i-!Z=~:— r.— ....... . .......
į Romą skristi, bet ir pats su Kardinolu tenai nulėkė. iOgįkai išlaikyti verčiau to fakto būtų neminėjęs), už- vv’kdVta I^enkiins nadkli sukilimo prieš vokie- globojamoj
Už tokį pasitarnavimą generolas gavo atžagareivio ir baigia šiais žodžiais: “Tad netenka stebėtis, kad Vati-Į y y 4 ^hkijos paaaii-(

JA, NACIU PALAI
MINTA

rr . ><•!_ 1 • U • 1.^ Tos £enerol° viltys ir tam tikras ’ žmonių skai-
merį. — Kaip Mikolajczyk mokėsi angliškai. — pranašvstės tikriausiai bū- <ųlJS išžudytas.PRENUMERATOS KAINA

Amerikoje metame_________ $4.0C ,
vieną kart savaitėje metams... $2oo Sklypai, perdideli kapui, bet permaži gyveni-
Uisleny metams ___________  $5.00
utsieny i kart sa-tėj metams $2.50 mui. — Politinės žmogžudystės. — Komunistai, 

socialistai ir opozicinė grupė. — Nusavinimai 
■ tęsiami. — 200,000 raudonarmiečių Lenkijoje.

DARBININKAS
166 West Broadway, South Boston. Man*

Telephone SOUth Boston 2680

Didvyriški Kardinolai
Plačioji visuomenė vienmintinai sutinka, kad pa

skyrimas 32 Kardinolų į viso katalikiško pasaulio 
kraštus yra didingas Popiežiaus žygis teisingai taikai 
laimėti ir tikybai bei dorovei žmonijoje atgaivinti. 
Kiekvienas iš tų Bažnyčios Kunigaikščių atsineš su 
savim naujos gyvos tikėjimo dvasios ir stipraus, ener
gingo uolumo, kurs neilgai trukus pradės pasireikšti 
katalikų veikloj. Dvasiniai imant, tai lyg būtų 32 vy
riausieji Kristaus armijų vadai, kurie stengsis atsta
tyti tiesos, teisingumo ir dorovės principus, primygti
nai naikinamus bedieviškos propagandos skelbėjų. Tai 
didingas žygis grąžinti pasauliui sveiką protą ir pra
rastus padorumo dėsnius.

Tai mūsų, katalikų, grynai dvasinis požiūris. Gi 
pasaulio politikai tame naujų Kardinolų paskirstyme 
įžiūri genijališką Šv. Tėvo strategiją padaryti genera
linį antpuolį bei kontrataką prieš įsivyravusius pra
gaištingus marksizmo žygius. Vienas kolumnistas, 
Herbert L. Matthews, iš “ 
pareiškė, kad tai esanti “

nu^lėjusuju demokratijų 
nebūtų isimaišęs diktatū
rinės Rusijos imperializ
mas Rusijos siekimai įsi
stiprinti ■ Le: kijoje yra 
taip stiprūs, jog Stalinas 
nesigėdijo smogti peilį į 
Lenkijos nugarą tuo pačiu 
metu, kai Lenkija, tiek 
daug kovose nuleidusi sa
vojo kraujo, dar priešino- 

nerolas Vladislovas Sikor-bei gyvybės-mirties k°va įesariu^^^itlerhii^ Ru ' 
ski (tragiškai žuvęs 1943 tarp dviejų, Wta kjU
m.) vienoje savo kalboje skinančių pa-snuleziurų.;. . valdvtas žemes Jaupareiškė A Po šių grumtynių iškils Į į^. ru  ̂jo“ S
— Dabartinis karas nėra naujas ir teisingas pašau-^^3 pasiskubino pasira-; 

.. . ........ .. . .. i syti sutarti su Hitleriu, pa-sistas nes kitaip to įvykio negabma suprasti. Komu- j kuri Rusįja pripažino 
mstų laikraštis ne nemėgina to aiškinti. Jis matomai vakari Lenkijos dalį na. 
nenori išvilkti aikštėn to keisto dalyko, kad rusų bol- dams už taj kad Hitleris 
sevikai, nors mirtinai kovojo su naciais, niekad juos davg savo “paiaimįnimą”

, ių tarpej 
alkomis vra net žvmūs po-i 
litinių partijų vadai... Gai
la, kad i tuos veiksmus yra Y,1

! GENEROLO VILTYS IR 
PRANAŠYSTĖS

Reikšdamas geresnės a- 
teities viltis buvęs Lenki
jos ministeris pirmininkas 
ir kariuomenės vadas ge- 

‘ 1

tiktai karas dėl teritorijų 
ir ribų tų valstybių, kurios 
kare dalyvauja. Tas bai- 
siausis konfliktas (susidū
rimas) istorijoje yra drau
ge ir visuotina revoliucija

KELIAS I VALDŽIOS 
VIRŠŪNES

Būdamas ištremime Mi
kolajczyk buvo ryžtingas. 
Jis kas rytą keldavosi 6 
vai., kad turėtų netrukdo
mą valandą anglų kalbos

I
I
I
I
joVVinai, 4AV1O X11U AVIUJU 0V& UlVAttU J (J&yg SŽlVO

; tuo vardu nevadino, tik visuomet apšaukdavo fašistais, bolševikams
Juk tai netikslu ir kvaila. Juk fašistai — italai, o vo-' vn

..... Daigia siais zoaziais: įaa neremta sreoeus, xaa vau- nirria snta-f; ir 
nezinėlio vardą. Štai ką rašo “Daily Worker’, cituoda- kanas nadarė ii Kardinolu ir atžairareiviškas Amerikos ii “ - - u • t ' mas Louis Adamic’o žodžius- “Lveiai kaiD ir vi ! Paaare ji narainoiu ir atzagareiviSKas Ameriaos vodka uzgere, bet tai buvomas LiOUis Aaamic o zoazius. uygiai Kaip ir vi generolas davė jam lėktuvą j Romą nuskristi . t;v žodžiai Kai žiu p-o ant
draugai karininkai, tasai Key beveik nieko nežino Iš tiesų, netenka Um stebėtis - ir mes čia su ko- rasi!vfrtneris - Hkleris
dabartinę diplomatiją bei politiką ir ne ką daugiau su- munįstų nuomone sutinkam. Ką gi, visiems aišku, kad 
pranta apie senesniųjų laikų onentuotę... Jie visi yya|(}abar eįna smarki kova už taiką — iš mūsų pusės, už 
Amerikos patriotai pernelyg senosios tvarkos tipo . ■ teįsįngą taiką, kad visos tautos būtų tikrai laisvos, 

Toliau komunistų dienraštis jau savais žodžiais' kaip kad Atlanto Čarteris skelbia. Iš komunistų pusės 
Kardinolą Mindszenty kamuoja, visų pirma siekdamas' — už suklastuotą, meklerišką bei hitlerišką taiką, ku- 
į jo praeitį. Tai esąs visai ne vengras ir ne Mindszenty,1 rioje žiauri nelaisvė melagingai vadinama “demokra- 
bet vokietys Josef Prehm, virtęs vengru vien dėlto, kad tiška tvarka”. Kardinolas Mindszenty yra be galo drą- 
buvo labai atsidavęs Hapsburgų dinastijai, kuri, se- sus vyras, nes ryžtingai kovoja prieš mirtiną savo tė- 
nąją Austro-Vengriją bevaldydama, kietai spaudė ma- vynės priešą, komunizmą, tuo tarpu kai milijonai kitų, 
žasias tautas. Tad gi Kard. Mindszenty esąs feodaliz- ■ taip pat komunizmui priešingų žmonių, neišdrįsta nė 
mo ir fašizmo čampijonas, kaip tik pats tinkamiausias žodžio prasitarti. Kardinolas Mindszenty grįžta į pa- 
Vatikanui įrankis kovai prieš komunizmą. 1919 m. Į vergtą savo tėvynę toliau prieš komunizmą kovoti. Už 
Mindszenty, tuomet dar tik ministeris, jau buvo at-tai jis gali užmokėti ne tik savo laisve, bet ir gyvybe, o 
kaklus komunizmo priešas, suorganizavęs pirmą fašis- vis dėlto eina į frontą, kaip tikras Kristaus karys. Ar 
tinį sąjūdį prieš komunizmą ir iškėlęs šūkį: “Pabuskie,' gi reikia stebėtis, kad tokį didvyrį Vatikanas pekėlė į 
Vengrija!” Gi dabar jo karštas uolumas kovoti prieš Kardinolus, gi laisvę mylįs ir narsą gerbiąs Amerikos 
komunizmą kaip ant mielių iškilęs. Tiesa, 1944 m. na- generolas savo lėktuvu į Romą jį nugabeno?
ciai jį pasodino į kalėjimą — sako komunistų laikraš- Tačiau ne tik Kard. Mindszenty didvyriškai elgia-

munistų nuomone sutinkam. Ką gi, visiems aišku, kad 
’ 1 ‘ ’------ - " -1-- — įš mūsų pusės, už

namą Liublino lenkų vy- mime) ministerių pirmi- 
riausybę. Tarp tų “bendra-:ninku. Kai rusų ir anglų - 
darbiaujančių” lenkų pat- amerikiečių susitarimu 
rijotų vienas žymesniųjų, lenkų vyriausybė, esanti 
be abejo, yra Mikolajczyk. ištremime, buvo nebepri- 

1 Mikolajczyk 
j sūnus.
akrų ūkį Poznanės apylin- nisterio pirmininko pava- 

. Teturėdamas 17 m. duotojas ir žemės ūkio 
amžiaus jis prisidėjo prie ministeris naujoj, Rusijos 

j vyriausybėj, 
čius 1918 m., o vėliau jis Tačiau Mikolajczyk pažiū- 
ibuvo eiliniu kariu armijo- ros gerokai skiriasi nuo 
je, kuri sumušė bolševikų rusų ir jisai tuojau pradė- 
gaujas, 1920 m. besiver- jo savo politinį veikimą, 
žiančias į Varšuvą. Jis bu- norėdamas gelbėti pilną, 
vo pirmasis pirmininkas Lenkijos nepriklausomy- 
Poznanės Ūkio Sąjungos, bę.
vėliau liko Vincento Vito- 
so sekėju.

1930 m. liko išrinktas į 
Dumur, yra menas pasi- seimą. Kai Vitosas buvo iš
naudoti iš žmonių, draugėj tremtas, Mikolajczyk per- 
sudarant įspūdį, kad žmo- ėmė vadovavimą didžiau- 

’ ’ •* sios Lenkijoje valstiečių
I 

’ Antrojo pasaulinio karo 
metu jisai vėl kaip eilinis 
kovėsi su vokiečiais.

Vokiečiams <
Lenkiją, jisai per Vengri-* 
ją pasiekė Prancūziją. Čia 
Ignacas Paderevskis pra
vedė jį į vicepirmininkus^ Y^n.aus^^s’ ..
Lenkų Tautinėje Taryboje, llU0Jama bolševikų, yra tik 
kuri buvo lyg parlamentu

kaimiečio pažįstama, Mikolajczyk
Jo tėvai turėjo 50 sugrįžo į Lenkiją kaip mi-

rasis partneris — Hitleris, 
Stalinas dabar siekia visą 
Lenkiją paglemžti Rusijai.
SOVIETU POLITIKA IR 

USA PERSPĖJIMAI
— Politika, — rašė L. 

Dumur, yra menas

I

ciai jį pasodino į kalėjimą — sako komunistų laikraš- Tačiau ne tik Kard. Mindszenty didvyriškai elgia- 
tis — bet... bet... kaip čia išaiškinti tą faktą, kad naciai si. Yra ir kitų Kardinolų, kurie, gavę didelę garbę ir 
įkišo į kalėjimą — fašistą?! Tai turėjo būti arba pras-idar didesnę naštą, grįsta atgal į tikėjimo priešų sto
ti bei kvaili naciai, arba Mindszenty visai nebuvo fa-1 vykias. K.

nėms nešama nauda”.
Taip ir Stalinas, neva partijos, 

bando pravesti žemės ir ki
tokias reformas Lenkijoje, 
bet tai tik laikina priemo
nė viduj ir užsieny akims 
apdumti, propagandai ves
ti (vėliau tie naujakurių 
ūkiai “laisvu noru” įsi
jungtų į kolchozus; atmin
kime — Rusijoje žemės 
biednuomenei nedalina).

DABARTINĖS NUOTAI
KOS VARŠUVOJE

Varšuva, prieš karą tu
rėjusi 1,300,000 gyventoju, 
dabar teturi apie pusę mi
lijono, nes namų didžioji 
dalis čia sugriauta. Mieste

mažai pardavinėja n č i ų 
brangenybes, duoną ir t.t.,

okupavus,tik turėk pinigų-
• j Naujoji vyriausybe neva 

pravedė žemės reformą, 
tačiau ji. kaip kiekvienos 

kuri kontro-

Tęsinys b-tame pusi.

Jonas Kmitas.

VYTIS ir ERELIS
APYSAKA

XXIII.

Klasta
Du jaunuoju teisėju pašoko ant kojų.

— Rykščių?! Ne, tai negalima!
— Rykščių! — desperatingu apmaudu sude

javo Andrius.
— Taip, rykščių! — griežtu balsu patvirtino 

pirmsėdis, — ir tai tuojau.
— Bet, ponas kapitone, mes neturime teisės 

belaisvius taip bausti! — protestavo du jau
nieji karininkai.
— O aš parodysiu, kad turime teisę! — rik

telėjo jau įtūžęs pirmsėdis. —
— Imkit jį!
— Aš nesiduosiu! — ne savo balsu riktelėjo 

Andrius.
Ir smarkiai pasipurtęs, ištrūko iš suėmusių 

jį kareivių ir žaibo greitumu puolė Bezicką. 
Parsimušė jį po savim ir keliais užsilipo ant 
krūtinės. Bet čia pat prišokęs puskarininkis 
smogė jam revolverio rankena į pakaušį. 
Andrius paleido Bezicko gerklę ir sukniubo 
ant grindų.
— Surišt jį! Sukaustyt! — šaukė pirmsėdis.

Lengva tai buvo padaryti, nes Andrius gu
lėjo be žado.

♦ ♦ ♦

Nuosprendis duoti Andriui 50 rykščių vis 
dėlto nebuvo įvykdytas. Du jaunesnieji teisė

jai griežtai tam pasipriešino ir net grasino 
raportuoti divizijos vadui. Von Kaunitz-Ku- 
nitzky nenorėjo tiek rizikuoti ir nusileido. 
Bet du mėnesiu kalėti buvo Andriui nuteista 
už sukeltas teisme muštynes. Andrius greit 
atsipeikėjo nuo suteikto pakaušin smūgio ir 
tą pačią dieną buvo nusiųstas į kalėjimą. 
Daugiausia tai nukentėjo Bezickas. Jis buvo 
tiek aplamdytas, kad turėjo ligoninėj atsi
gulti.

XXIV.

Nelauktas Išgelbėjimas
Tamsiam klaikiam kalėjime Pilvutis laukė 

mirties. Ilgai nereikės laukti, nes rytoj švin
tant teismo nuosprendis bus įvykdytas. Buvo 
jau vėlybas vakaras, tik kelios valandos beli
ko jam gyventi. Pilvutis nemiegojo. Jo gal
voj siautė audra. Mintys viesulo greitumu 
šaudė per jo įtemptas smegenis. Gūsiais jos 
buvo audringos, tiesiog fiziniai trukčiojo pa
dirgintus nervus, kurie girdimai lyg plaktu
ku tvaksėjo į smilkinius. Tai vėl atokusios 
teikdavo jam kažkokios keistos ramybės, net 
linksmumo. Bet bematant vėl audra atūžia, 
vėl krato drugys.

Buvo jam pasiūlę kapelioną sielos reika
lams aprūpinti, bet Pilvutis nuo dvasinio pa
tarnavimo atsisakė. Jis buvo sukietėjęs ru
siško tipo eseras. Nieks jo nelankė, išskyrus 
kalėjimo sargą, kurs buvo atnešęs vakarie
nės. Pilvutis nė nemėgino jį užkalbinti, tai ir 
sargas nesisiūlė jį suraminti. Baisinga, nera
mi tyla. Kad tik greičiau! — murmėjo pro 
dantis, nebegalėdamas jau pakęsti siautulio- 
jančios vidujinės audros.

Staiga atsidarė durys, ir į vidų įėjo — Ka- 
zelėkas! Pilvutis patrynė akis, ar gerai mato. 
Maža elektros lemputė vos apytamsiai nu
švietė niūrų kalėjimo urvą. Bet geriau įsižiū
rėjęs, Pilvutis įsitikino, kad neklysta. Taip, 
tai Kazelėkas.
— Ko jis čia atėjo? Tyčiotis iš mano likimo 

ir skelbti pagarbą vokiečių autoritetui? — 
persmelkė per nuvargusią Pilvučio galvą.

Jau norėjo garsiai tas mintis pareikšti, 
bet Kazelėkas pirmas prabilo.
— Nesistebėk, brolau. Aš atėjau tave išgel

bėti.
Pilvutis nerado žodžių savo nuostabai iš

reikšti. Kazelėkas nori jį išgelbėti! Juk tai 
mirtims jo priešas. Su pikta panieka jis at
sakė:
— Aš nesiduosiu pasityčiojamas! Verčiau iš 

čia išsinešdink, nes kibsiu tau į gerklę!
Kazelėkas žengė atgal, bet neišėjo. Jis, 

matyti, buvo tvirtai pasiryžęs nenusileisti.
— Prisiekiu, kad neatėjau tyčiotis. Ne tam 

laikas. Tamsta visai manęs nepažįsti, o aš 
užtikrinu, kad bėdoj nerasi geresnio draugo. 
Dar sykį pakartoju, kad atėjau tave išgelbėti.

Jo tonas buvo rimtas ir ryžtingas. Pilvutis 
jau nesisiūlė kibti į gerklę, bet vis dėlto jo žo
džiams netikėjo.
— Bet — bet, jei nori, kad tau patikėčiau, 

pasiaiškink, kaip čia įėjai. Tik vokiečių šni
pams ir provokatoriams leista nuteistuosius 
lankyti. Kur gavai raktą? Atsakyk man į tai!
— O jei aš pasakysiu, kad be rakto įėjau? 

Kad man žinomos kitos slaptos durys?
— Tai vis tiek esi šnipas, su raktu, ar be rak

to. Iš kur tau gali būt žinomos slaptos durys? 
Kodėl kiti belaisviai to nežino?

— Jei aš žinau daugiau už kitus, tai dar ne
įrodo, kad esu šnipas, — ne be išdidumo at
sakė Kazelėkas. — Bet gaila laiko tuštiems 
klausimams. Gana to, kad aš čia ir duodu tau 
progos išsigelbėti. Pasinaudok.
— Bet tu šnipas ir provokatorius. Kaip aš 

galiu vyliūgingais patarimais naudotis?
— Nebūk mažas, Pilvuti. Tik pasvarstyk, 

kam aš galiu tave provokuoti. Kad pabėgtum 
ir būtum nušautas? Tiesa, tas gali atsitikti, 
bet juk tave rytoj vis tiek sušaudys. Tamsta 
turi geresnę progą pabėgti dabar, negu rytoj, 
kai tau atstatys į krūtinę keletą šautuvų. Jei 
čia provokacija, tai vien tavo naudai. Ar ne
tiesa?

Taip, tai buvo tiesa. Net susipainiojusi Pil
vučio galvosena turėjo tai pripažinti. Tačiau 
Kazelėko pasiūlymas vis dar sapnu atrodė.

— Bet kaip gi aš galiu pabėgti? Už durų sto
vi sargas. Jei jis nepastebės, tai kiti sargai 
pastebės. Kaip aš per tvorą perlipsiu? Nu
šaus mane kaip zuikį.
— Klausyk. Šis kalėjimas stovi prie pat 

tvoros. Jo pamatai iš akmens. Bet vienoj vie
toj yra nelygi žemė, tarsi grabe, ir ten akme
nys netvirtai laikosi. Juos galima išardyti ir 
pro pamatą išlysti. Tvora stovi paviršium. į 
žemę neįkąstą. Kiek pasirausęs, išlysi pro pa
matą ir pro tvorą sykiu.
— Bet man besikrapštant, pamatys sargyba 

ir mane nušaus.
— Pavojaus yra, bet jau tavo dalykas taip 

elgtis, kad nepastebėtų. Pagaliau, kuo čia ri
zikuoji? Rytoj vis vien būsi sušaudytas.

Kazelėkas kalba tiksliai. Verta pabandyti. 
Bet ar jis nejuokauja?

(Bus daugiau)
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Atsidėkoja Už Kalendorius CAMBRIDGE, MASS.
Parapijos Metinis Balius

Sekmadienį, kovo 3 d.. 6 vai. 
mi atsidėkoja. prisiųsdami išlaidoms padengti mažės-! vakare. parapijos svetainėje į- 
nes ir didesnes aukas: vyksta parapijos metinis ban-
Lietuvos Pranciškonai, Greene. Me.............. 10.00 pietas. Jaunos šeimininkės de-1
N. N., LoweU, Mass...............................................
Mrs. Annie Warapicky, New Bedford, Mass. . 
Agota Tamulevičiūtė. Brockton. Mass. 
Vincent Mitchell, Nashua. N. H...........................
Jos. Lazaunikas. Scranton. Pa............................
Justin Antanaitis, Norwood, Mass....................
S. Vanagas. Newark. N. J...................................
V. Minkelis. Westfield, Mass. .............................
A. Vaisiauskas, Cambridge, Mass......................
Ant. Dzekevičius, Providence. R. I....................
Andrius Martušis. Providence, R. I...................
Mykolas Kuodis, Norwood, Mass........................
Mykolas Jablonskas. Nortvood, Mass.................
Andrius Venskus, Norwood. Mass.....................
Aleksas, Vinciunas, Cambridge. Mass................
Jonas Dobilas, Cambridge, Mass........................
V. Stasevičius, Providence, R. 1.........................
D. Zinkienė, Cambridge. Mass............................
Eva Shilansky, Bristol, Conn...............................
William Akelaitis, VVorcester, Mass....................
Joseph Petronis. Hartford, Conn.......................
Konstancija Marksienė, VVorcester, Mass..........
Wm. Sveistis, So. Boston, Mass............... ............
Jonas Žukas, Cambridge, Mass...........................
John Šaukimas, Lowell, Mass.............................
Mrs. A. Brougis, Scolland, Conn. .....................
A. Čebatorius. Phila., Pa......................................
S. Valasinas, Brooklyn, N. Y..............................
M. Jokubaitė, New Haven, Conn.......................
L. Markunienė, Detroit, Mich...............................
Michail Novick, E. Walpole, Mass.......................
M. Valuckas. IVaterbury, Conn...........................
J. Bogdon, Sunderland, Mass...............................
V. Janušas. Brighton, Mass................................
Petras Tamulevičius, IValtham, Mass................
Rozalija Gediminskienė, So. Boston, Mass.........
Mrs. Talutis. Belerica, Mass...............................
Pranas Kudirka, Norwood, Mass.......................
Eva Fuderauskienė, So. Boston, Mass. .............
J. Januška, Waterbury, Conn..............................
Andrevv Pockevičius. VVorcester, Mass...............
V. Varaneckis, Lewiston. Me. ........... .................
Jonas Mončiūnas, Hartford, Conn....................
Jonas "Vaičiulis, Hartford, Conn........................
Steponas Kresves, Chicago, III...........................
Stanley Balberis. Brockton, Mass......................
Mrs. A. Macknis, Ansonia. Conn. .....................
K. Zasymantas. Richmond Hiil, N. Y................
A. Jakubauskas, Toronto, Canada....................
J. N. Sherry, Lewiston, Me. .............................
K. V. Petreikis, Sąuanton. Mass..........................

A. Condrot. Philadelphia, Pa........................
Čirukienė. Brockton, Mass. .........................
Yakavonis, Brockton, Mass..........................
Kašėta, Brockton, Mass.................................

Juoz. Lukošiūnas. Cambridge, Mass. ...............
O. Rudienė. Orange. Mass...................................
Jonas Sastaviekas. Norwood, Mass...................
Agota Smilgienė, Norwood, Mass.......................
Marijona Blazauskienė, New Britain, Conn. 
A. Melaikienė, Athol, Mass................................
J. Žilis, Kearney, N. J........................................
Al. Leonienė, Brockton, Mass........ . ........ .........
E. Barusienė, Brockton, Mass............................
Ona Girdijauskienė, VVaterbury, Conn.............
J. Uždavinis, Norwood, Mass............................
A. Kibartas. So. Boston, Mass............................
Frances Zubrienė, VVilkes Barre, Pa................
Mrs. Antcsė Gurskienė, Nashua, N. H.................
Ona Kaunietis, Hartford, Conn. .....................
Kazys Balčiūnas. Hartford, Conn....................
P. Simanonis, Chester, Pa........................ .........
B. Baltrukonis, New York, N. Y.................
Ant. Venckus, Turner Falls, N. Y....................

Nuoširdžiausiai dėkojame visiems mūsų 
jams ir prieteliams už jų nuoširdžią paramą

“Darbininko” kalendoriai 1946 metams atspaus
dinti gražūs ir laiku išsiųsti. Gerbiamieji gavėjai šiuo-

Sekmadienį, vasario 24 d., 
Cambridge miesto ligoninėje, 
p.p. A. M. Skyrių jaunam sūne
liui padaryta skubota ependikso 
operacija. Ligonis po operaci
jos sveiksta. Jaunas Antanukas 
kasdien tarnaudavo mišioms. 
Linkime greitai pasveikti.

Vasario 21 d. po ilgos ligos 
mirė a. a. Vladas Žakas. Velio- 

a.vxCvxa. Injs vasarjo 23 j. iš N. P. bažny- 
siame parapijos; . uQ.

F. 
R. 
M.
J.

o 00 da visas pastangas, kad balius•
1 00 ^tų sėkmingas. Muzikas p. M.
j 00 Karbauskas su savo grupe pasi
ju 00 žadėjo išpildyti gražią muzikalę 
j 00 programą. Parapijos klebonas 

00 kun. P- Juškaitis, kviečia vi-
i.OO sus dalyvauti s...... palaidotas Mt. Benedict ka-'
i.00 parengime, nes tai yra Uk ve-j VeUonis nuliMime
i no nas iš metimų parengimų para- . . . , , . . ,.. , . ® 5, „ Į žmoną Anelę, dukterų kun ran-1 00 Pi jos naudai. įžanga tik $1.75.; , ..................■L-w L. , , . . . , x., . x dasi Vokietijoje ir vieną sūnų,-i 00 Dalyvaukime visi, kur tikrai tu-, . . _ . T■L,w: _ , . , , i taipgi seserį p. Paliusienę. Liku-i 00 resime linksmą laiką ir parem-; . . .... ..-L UU . .. , šiai nulidime velionio1 00 Sime savo parapiją. I ....į reiškiame užuojautą.
1’99 Karys Sgt. F. Tamošiūnas, 

kuris turėjo sugrįžti iš Vokieti- 
i an j°s Priež Kalėdas, dar nesugrįžo 

ir susirūpinę tėveliai negauna 
j" Y? jokių žinių iš jo. Yra manoma, 

Į kad jis yra kur kelionėje sulai- 
kytas ir kad greitu laiku jis 
bus namuose.
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rėme
lį nuosirazią paramą.
“Darbininko” Administracija.

šeimai
II

p. Zekevičienė po poros savai-' 
čių sunkios ligos pasveiko ir ei
na kasdienines savo pareigas. 
Taipgi buvo apsirgus 
kalniškių dukrelė 
kiūtė. Dabar vėl 
Vitkauskienė irgi 

‘trumpo sirgimo.

p.p. Pa- 
S. Pakalniš- 
sveika. p. E. 
pasveiko po

I

I

Gražiausių Liaudies Dainų 
Rinkinys

1
1

t “VAI LEKITE DAINOS

Ž
✓

į

Paruošė Kun. J. Dabryla
Papildytą Rinkinį Išleido

KUN. P. M. JURAS

Knyga turi 220 puslapiu, nedidelio — malda
knygės formato. Labai paranku kišenėje nešioti.

Joje teipo 233 gražiausios dainos. Kaina 75c.
Užsakymus siuskite:

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

VRGES V. S. LEGION—R. 
M. Winegardner of Wash- 
ington Courthouse, Ohio. 
urges creation of •‘American 
Foreign Legion” to relieve 
Gis of occupation duty. Pat- 
terned after famed French 
Legion, it also would enlist 

former Allied soldiers.

’ Mūsų Vyčių kuopa neblogiau
siai veikia. Vasario 14 d. susi- 
i rinkime jie turėjo progos išgirs- 
i ti Dr. Dusevičiaus kalbą.

i
I PADtKA

A.D.

Amerikos Lietuvių 
Jaunimo Žurnalas 

“VYTIS” 
“VYTĮ’ leidžia Amerikos didžiau

sia jaunimo organizacija — Lietuvos 
Vyčiai.

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

“VYTY" rasi žinių U viso pasau
lio.

“VYTIS" ražo apie Amerikos lie
tuvių jaunimo judėjimą.

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

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

TAD, padarykime Mkį: “Tenelie- 
ica nei vienos katalikiškos jaunimo 
organizacijos, ar nors mažiausio sky
riaus, kurie neskaitytų “VYTIES". 
Visi skaitykime “VYTĮ!"

“VYTIES” kaina metams tik $3.00 
“VYTIS* 

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

Vasario 9 d. mūsų 27 
vedybinio gyvenimo sukakties 

' proga mūsų draugai mums pa
darė malonų surprizą, už kurį 

! jaučiamės jiems daug skolingi 
i ir bent lietuvišku ačiū įvertina- 
me jų geras širdis. Dėkojame 
širdingai p.p. A. P. Gedrimas už 
sveikinimą per radio ir dovanas, 
taipgi p.p. V. V. Visminams už 
dovanas ir radio sveikinimą, ir 
gražią gėlių puokštę, taipgi; 
krikšto dukrelei p-lei R. Vismi-’ 
naitei už gražias 27 raudonas! 
rožes; taipgi p. S. Vaitkunienei' 
už dovanas ir sveikinimą, p. J. j 
Jatskunui už dovaną ir sveikini-į 
mą ir p.p. Baniams už sveikini-1 
mą. Tikrai šitas surprizas mums jlldime ir įvairių nuomo- 
suteikė daug malonumo ir jums nių skleidime, katalikiš- 
atsilygindami tariame giliausį ki laikraščiai yra kaip tie 
nuo širdies lietuvišką ačiū! i pranašai, tiesos ir dorovės

Izidorius Anelė Anibrozaičiai. skleidėjai.” —Pijus XII.

metų

Kurį laiką atgal. New Eng
land Womens ligoninėje, Dr. 
p-lė P. Luzeckaitė pergyveno 
skubota ependikso operaciją. 
Po operacijos daktarė jaučiasi 
gerai ir jau sugrįžo į namus. 
Sveikiname.

“Pasaulines spaudos su-

POPULIARISKUMAS

KARTAIS TURI SAVO APSUNKINIMUS

N ATl'RALIAI mums patinka kaip jūs užsakote New 

England Coke, kaip šiomis dienomis kad daugiau žmonių 
tą daro, — bet — šis populiariškumas kartais turi savo 
apsunkinimus.

Tai yra taip: Mes išdirbanti New England Coke ligi 
pilno galimumo mūsų išdirbystės — kasdien. 24 vai. į die
ną, įimant sekmadienius. Mes išdirbame visokio dydžio, 
kaip paprastai mes darydavom. Dabar, kada didelis yra 
pareikalavimas, kartais dyleris bus priverstas jums duo
ti ne to dydžio kokio jūs prašote.

ATSIMINK, KAD TAI YRA TIK LAIKI
NA PADĖTIS. Kaip tik pareikalavimas nors kiek 
sumažės coke ar kito kuro, tuomet jūs gausite savo rei
kalaujamą dydį. New England Coke vardas iškilo ne tik 
dėl kokybės coke (koksų), bet ir dėl kokybės patarnavi
mo. Mes pasiryžę ir toliau palaikyti savo gerą reputaci
ją sulig geriausio išgalėjimo.

PADĖTIS
SUVARŽYTA

Štai aiškūs faktai, kodėl jūs visuomet negaunate koksų 
tokio dydžio, kokio jūs kartais ypatingai norite.

1 Mes darome visokius koksus, kokius mes 
tik galime ir visokio dydžio. Bet —

2 Pareikalavimas koksų pasiekė lubas.
Ir —

2 Čia pat trūkumas kito kieto kuro.
Taip kad —
Mes darome ką mes galime geriausia, kad 
visos šeimos, kurios kenčia ir vargsta dėl 
trūkumo kūro, gautų irgi kartas nuo karto. 
Todėl mes kartais ir duodame jums maišy
to dydžio koksų, kuris randasi ant rankos.

Geresni Rezultatai Naudojant Mažesnio Dydžio
• Žarstyk žarijas mažiau kaip normaliai. • Pakrapštyk (ne 
kratyk) grotų. • Kaip užpili, atversk koksus į šonus šildytu
vo. Nepripilk pečiaus taip aukštai, kaip su didelio dydžio. • A- 
tidaryk daugiau įpūtimui ugnies negu dideliam didžiui. Pa
lik darrųierį dalinai atidarytą, nebent automatiškai reguliuoja
si ir praverk |>elenų dureles kiek pradaręs.

New England Coke Company
NEW

England 
Coke

♦/

- •

250 Stuart St., Boston, Mass.
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Tyli, Bet Žūtbūtinė Partijų Kova 
Lenkijoje

Pradžia 3-čiame pusk 
pereinamas laipsnis į ko
munistinius dvarus ir ūki
ninkai, gavę mažus skly
pelius, skundžiasi:

— Mūsų sklypai perdide- 
li, kad mus juose palaido
tų, bet permaži mums gy
venti.

KAIME
Ūkinis gyvenimas Lenki

joje sunkus. Vieno Ameri
kos žurnalo (Time) kores
pondentas, atsilankęs į 
vieno Lenkijos kaimo mo
kyklą, rado 40 vaikų šal
tame mokyklos kambary
je. Iš jų tik du per pereitas 
dvi dieni buvo ragavę mė
sos, tik 4 tą rytą buvo ga
vę pieno ir 25 ne buvo tą 
dieną valgę duonos, tik ko
kią košę. Korespondento 
lankytame kaime — tik 
koks vienas komunistas, 
vienas socialistas — visi 
kiti Mikolajczyko šalinin
kai.

Karas — Lenkiją baisiai 
sunaikino. Iš 10 milijonų 
gyvulių krašte teliko apie 
3 milijonus.

Apie penki milijonai (be
veik ketvirtadalis gyven
tojų) turėjo keltis. Dauge
lis jų keliasi iš Rusijos o- 
kupuotų sričių į buvusias 
Vokietijos žemes, baimin
gai save klausdami:

— Kaip ilgam? Ar atsi
gavę vokiečiai vėl mūsų 
neišguis?

Krašte nėra saugumo nei 
ramumo. Kaip visur, kur 
didesnė bolševikų įtaka, 
vyrauja teroras. Politinių 
žmogžudysčių jau papildy
ta tarp 3,000 ir 10,000. Dar 
daugiau “liaudies priešų” 
(taip bolševikai vadina la
biausiai patrijotinius žmo
nes) uždaryta į kalėjimus.

LENKIJOS KOMUNISTŲ 
NAUJAS KAILIS

Dabar Lenkijoje grumia
si trys svarbiausios parti
jos:

1. Lenkų Darbininkų Par
tija — taip save yra pasi
vadinę komunistai. Jie 
skelbiasi turį 220,000 na
rių. Jų žmonės dabar kon
troliuoja svarbiausius pos
tus vyriausybėje, kaip po

liciją, santykius su užsie
niu, finansus, užsienio pre
kybą. Anksčiau šios parti
jos vadu buvo senas komu
nistų partijos narys Boles
lovas Bierut, 54 metų am
žiaus. Tačiau dabar jis 
daugiau koncentruojasi į 
valstybinį darbą ir tos ko
munistinės partijos vadu 
yra Hilarijus Mine, pramo
nės ministeris, 41 metų 
amžiaus. Karo metus jis 
praleido Rusijoje, moky
damas ūkinius mokslus. 
Jisai sudarė tą kietą nu
savinimo įstatymą ir pasi
ryžo “likviduoti baudžiavą 
ir kapitalizmą Lenkijoje” 
(nors įvesdamas naująją, 
raudonąją baudžiavą). Į- 
domu, kad Mine, turtingo 
Varšuvos prekybininko sū
nus, išaugęs prabangoje. 
Jo motina pasakoja, kad 
jis jau nuo 17 metų am
žiaus parodė savo komu
nistinius polinkius. Vienas 
iš partijos stipresnių lyde
rių yra vice-pirmininkas 
Wladyslaw Gomulka, irgi 
41 metų amžiaus. Jis atvi
rai kalba:

— Mūsų siekis — praves
ti revoliuciją... Tik dėl de
mokratijų, dėl priimtos 
santvarkos ir, kad taip 
pritinka, mes turime leisti 
bent žodinę kitų partijų o- 
poziciją. Būtų pavojinga, 
jei mes ją jau dabar už- 
gniaužtume...”

O vis dėl to, Gomulka su 
savo kompanija, išleido 
patvarkymą, pagal kurį 
“nusikaltimai prieš viešą
ją tvarką ar ūkinius kraš
to reikalus” baudžiami ka
ro teismo. Jokios apeliaci
jos nėra nuo to teismo 
sprendimo, sprend imas 
vykdomas 24 valandų lai
kotarpyje, bausmės — nuo 
metų kalėjimo, iki mirties.

Lenkų socialistų partija 
yra pasiryžusi jungtiniu 
frontu bendradarbiauti su 
komunistais. Jos vadu yra 
ministeris pirmininkas O- 
subka - Moravvski, 37 m. 
amžiaus. Jis, kaip “Time” 
korespondentas pažymi, 
laikomas sąžiningu žmo
gumi, bet niekas jo nelai
ko rimtu politiku.

bA^BlKlNkAS

Naujas išradimas ‘bowling’ sporte. Fred Schmidt iš Brooklyn, N. Y. į- 
taisė automatišką ‘Pinspotter’, tai yra mechanizmas, kuris pakelia ir pa
stato į vietas “pinus” - p'.y /.? ' kurie būna bolės pargriauti. Taipgi 
tas meckanizmas ir boles sugrąžina ir nušluoja *bowling alley’.

OPOZICIJA — SURIŠTO
MIS RANKOMIS 

Lenkų Valstiečių partija, 
kuriai vadovauja Mikolaj
czyk, bendradarbiauja su! 
abiemis kitomis, turėdama! 
(kad ir mažai) savo atsto
vų vyriausybėje. Ta parti
ja turi gana stiprią atramą 
Lenkijos liaudyje, bet josi 
įtaką viešame dabartinės! 
Lenkijos gyvenime, gali' 
pavaizduoti tas faktas:! 
vienu metu 444 Lenkų Lai
kinos Tautinės Tarybos’ 
(seimo) atstovai, susirin-j 
kę į vienintelę sveiką Var- 
šuvoje išlikusią salę “Ro
mos” kino teatrą (buvusie
ji katalikų akcijos namai), 
svarstė apie “revoliucijos; 
įteisinimą”. Komunistas' 
Mine pasiūlė, kad būtų na-į 
cionalizuotos (nusavintos) 
visos įmonės ir kitos įstai
gos, kurios turi daugiau 
kaip 50 darbininkų. Miko
lajczyk įstatymui nesi
priešino, tik pasiūlė, kad tą 
ribą nuo “50” būtų pakel
ta iki šimto. Tačiau per 
balsavimus jis pralaimėjo, 
surinkdamas tik 82 balsų, 
tai Mine pasiūlymas buvo 
paremtas 174 balsais. Ne
praėjus jo pataisai, su sa
vo partija ir jisai balsavo 
už įstatymo priėmimą. Pa
gal tą naują patvarkymą 
— 40% visų pramonės dar
bininkų bus valstybės tar
nautojai.

Posėdis baigtas komu
nistų internacijonalu ir 
dar buvo sugiedotas Len
kijos himnas “Jeszcze Pol-. 
ska nie zginela”.

Lietuvių Gyvenimas Okupantų
Vergijoje Ir Ištremime

(Čia pradedame talpinti 
laišką lietuvio tremtinio, kurį 
gavo Amerikos lietuvis. Nei 
rašėjo, nei gavėjo pavardžių 
nepaduodame, kad nedavus 
progos Lietuvos okupantams 
arba jų agentams terorizuoti 
likusius pavergtoje Lietuvo
je. Kaip žinoma, Lietuvos o- 
kupantai arba jų agentai,

i

t 
I

Istorinis Nepriklausomybės 
Paminėjimas

Visi Ealtimorės ir apylinkės 
lietuviai, susibūrę ir veikią per 
sukurtą vietinę Tarybos viene
tą, kuriai vadovauja Antanas 
M i veika, per dvi dienas iškilmin
gai ir vykusiai minėjo Lietuvos 
Nepriklausomybes sukaktį. Šių 
dienų iškilmės įvyko gražioj, di
dingoj Šv. Alfonso bažnyčioje 
ir patogioj Lietuvių salėje, Hol- 
lins gatvėje.

šeštadienio ryte buvo atna-

tuomet Lietuvai ir Pasauliui 
Dievas suteiks taiką, kai visa 
žmonija grįž prie Jo nustatytos 
tvarkos. Turime maldauti Die
vo pasigailėjimo ir savo gyveni
mu įrodyti, kad esame verti tos 
taikos. Mes kaipo tauta, pasau
lis nusidėjo Gerajam Dievui ir 
kenčiame”. Gražusis choro gie
dojimas. tikinčiųjų gausumas ir 
žmonių nuoširdusis maldavimas 
veikė į visus. Šias gražias iškil
mes suruošė ir dažiūrėjo klebo
no pavaduotojas kun. Antanas 
Dubinskas.

i
I
I

įtaikė vokiečių - rusų karo sugriautas Dniepro 
didžiulis tvenkinys ir vėl atstatomas.

Po pietų įvyko 
vių susirinkimas, 
ugningų kalbų buvo pravestos 
rezoliucijos. Kalbėtojai: p. J. 
Rajeckas. kongresmonas T. 
D’Alesandro, N. Rastenis, radi
jo komentatorius I. MacFarla- 
ne, dr. A. Zelvis ir kun. A. Ma- 
žukna. MIC.. visus imponavo ir 
visapusiškai nušvietė Lietuvos 
dabartinę padėtį, kas yra daro
ma ir kokiais būdais galime Lie
tuvai ir jos gyventojams padėti. 
Šio karo kareiviai, kurių vardų 
neteko sužinoti, vaizdžiai atpa
sakoja kaip lietuviai gyvena už
sienyje. Kareivių atpasakojimai 
į žmones labai paveikė ir publi
ką labai gražiai juos įvertino.

Šiam gražiam ir pavykusiam 
Lietuvos Nepriklausomybės mi
nėjimui vadovavo: Antanas Mi- 
ceika, Vitus Petrotha. Elžbieta 
Lazauskas. Jurgis Kalinauskas, 
Vera Mikušauckas. Antanas Ku- 
ralaitis ir kiti. Garbė šiems as
menims už pasidarbavimą Lie
tuvos gerovei.

masinis lietu- 
kuriame po

šautos šv. mišios už Lietuvos 
pabėgėlius, kurie turėjo bėgti iš 
mylimosios Tėvynės ir šiandien 
skaudžiausiai kenčia. Vakare į- 
vyko iškilminga vakarienė, ku
rion susirinko tiek daug lietu
vių. kad buvo sunku visus su
talpinti.

Puotos garbės svečias buvo iš 
Washingtono atvykęs Lietuvos 

i Ministeris Povilas Žadeikis, ku-

czyk grupė pasiduos spau
dimui ir tą planą priims.
BALSAS UŽ KRIKŠČIO

NYBĖS IDĖJ4
! Sausio mėnesio pabaigo
je Lenkų Valstiečių parti
ja (Mikolajczyko) turėjo 
savo suvažiavimą Varšu
voje. Čia buvo priimtos re
zoliucijos, kuriose pabrė
žiamas noras bendradar
biauti su darbininkija, pa
brėžiamas dėsnis pilnos! 
žmogaus laisvės privačia
me ir viešame gyvenime, 
pasisakoma už greitesnius 
ir laisvus Lenkijos rinki
mus, seimo, kurs sudarytų 
konstituciją. Rezoliucijose 
jie pasisako, kad jau įvyk
dytos ūkinio gyvenimo re
formos, turi pasilikti, bet, 
kad tolimesnis nusavini
mas turi būti apribotas, 
taip, kad nebūtų palaužta 
privati iniciatyva, kuri yra 
būtina krašto atstatymui. 
Rezoliucijoje taipgi pasi- 

j sakoma už didelę svarbą 
1 dorovinio žmonių atgimi- 
imo ir kad tas turi būti i 
vykdoma “su didžiąja' 
krikščionybės idėja”.

Užsienio politikoje pasi
sako už bendradarbavimą 
su Rusija, o taip gi su Ang
lija, Prancūzija ir už drau
gingumą su USA.

Kongreso rezoliucijas 
vienu ar kitu atžvilgiu kri
tikavo socialistų partijos 
laikraštis “Robotnik” ir 
Darbininkų Partijos (ko
munistų) “GIos Ludu”.

Įdomu, kad tame kongre
se dalyvavo ir Lenkijos 
vyriausybės nariai, net ir 
Morawski bei Gomulka 
pasakė sveikinimo kalbas, 
vis dėlto pažymėdami Mi
kolajczyko partijos opo- 

nuo tarptautinės padėties ziciją. 
bei nuo Mikolajczyko lai
kysenos. Komunistai žino,j — Lenkija yra pragaras 
kad laisvuose rinkimuose valstiečiams. skaistykla 
jie daugumos nesurinks,!piliečiams, dangus ponams 
už tat jų tikslas — sudary
ti vieną sąrašą, panašiai, 
kaip tas yra Rusijoje ir 
kaip tas buvo daryta kai- 
kuriuose sovietų kontro
liuojamuose Balkanų kraš
tuose. Tik tokiu keliu jie 
tikisi garantuoto laimėji
mo ir laukia, kol Mikolaj-

KADA BUS RINKIMAI 
LENKIJOJE?

Mikolajczyk programa: 
vidurio kelio žemės refor
ma, ribotas nusavinimas į- 
monių, draugingumas su 
Rusija ir šilti santykiai su 
vakarų demokratijomis.

Mikolajczyk ir norėda
mas negalėtų daug pasi
reikšti, kai rusų maršalas 
Rokosovskis Lenkijoje tu
ri 200,000 raudonosios ar
mijos.

Lenkijoje kalbama apie 
naujus rinkimus, bet neži
nia, kada jie bus. Vieni sa
ko — neankščiau birželio 
1 dienos, kiti — gal net 
1947 m. Daug priklausys ir

j

I

Priežodis sako:

sužinoję, kad tremti
niai turi giminių arba arti
mųjų. tai juos ne tik perse
kioja, bet tremia į Sibirą ar
ba kalėjimuose kankina. To- ris savo kalboj nušvietė šio Pa- 
dėl gavę laiškus nuo tremti- minėjimo reikšmę ir svarbumą, 
nių iš Europos niekad nėra-į Miesto majoras McKeldin savo 
šykite į Lietuvą saviesiems. į ugninga kalba ragino visus vie- 
kad tas ar kitas dabar gyve-inytis ir visais galimais būdais 
na Vokietijoje ar kur kitur. į dirbti savo Tėvynės išlaisvini- 
Visai nutylėkite apie tremti-j mui. Majoras nuolat remia lie- 
nius. Šis laiškas yra ilgas.! tuvius ir savo iškalba iššaukia 
Talpinsime dalimis. Red.)

(Tęsinys)
Rašytas spalių 3 d., 1915

“Brangus Drauge:
Grįžtu prie temos, apie kurią 

pradėjau. Kai sugriuvo Hitlerio 
Vokietija, visi lietuviai liko be 
darbo: apkasai nebuvo reikalin
gi, fabrikai užsidarė. Atsirado 
nauji šeimininkai — Aliantai. 
Visi laukėme, kas bus su mumis. 
Jau anksčiau buvo paskelbta, 
kad svetimšaliai, Vokietijon iš 
savų šalių išgabenti, dabar ga
vę DP 
vardą, turės būti aprūpinti ge
resniu maistu, kaip vokiečiai. 
Eisenhoverio štabas buvo pa
skelbęs. kad DP turės gauti ne
mažiau 2000 kalorijų (Hitlerinei 
Vokietijos vokiečio norma), o 
vokietis ne daugiau, kaip ankš
čiau gaudavo ištremtieji svetim
šaliai. apie 1000-12000 kaliori- 
jų. Su baime laukėme, ar mus 
priskaitys prie DP. nes mūsų 
tarpe buvo ne vienas ir pabėgęs, 
ne varu išvarytas, nors bėgti ir 

i priverstas buvęs. Tuojau paaiš
kėjo. kad mes esame traktuoja
mi. kai DP. vadinasi turėjome 
gauti padidintą ir nemokamą 
maistą. Tatai buvo oficialiai pa
skelbta; tą maistą turėjo duoti 
vokiečių maitinimo įstaigos., 
Taisyklė lieka taisykle, o prak-; 
tika — praktika. Vokiečiai nuo- 
pirmos dienos ėmė visaip skriau- ■ 
sti svetimšalius, mėtyti iš būtų, f 
varyti į darbą, grūsti į stovyk-į 
las (— lagerius), kuriuose buvo; 
nežmoniška tvarka, ypač tuose. I 
kuriuose buvo gyvenę rusų be-į 
laisviai — nešvara, blakės. Įsi-į 
kišo Aliantai. Įsakyta griežtai, 
kad svetimšaliai, kol jie nėra 
grįžę namon, būtų tinkamai ap
rūpinami maistu. Tačiau vienos 
linijos nebuvo: vienaip elgėsi 
anglai, kitaip prancūzai, dar ki
taip amerikiečiai.

(Bus daugiau)

!

I

ir aukso kasyklos sveti
miesiems”.

Dabartinėj Lenkijoj — 
valstiečių ir piliečių padė
tis nepasikeitė, tik vieton 
ponų stoja komunistai, o 
“aukso kasyklas” bando 
sau rasti Rusija.

Dr. J. Prunskis.

j klausytojų dėmesį ir pritarimą. 
Maryland gubernatorius ir kiti 

• valdžįos pareigūnai savo gra- 
į žiais laiškais ir telegramomis 
prisiuntė savo linkėjimus ir už
tikrinimus, kad remią visas pa
stangas Lietuvos atstatymui. 
Šv. Alfonso parapijos klebonas, 
kuris yra išvykęs pataisyti sa
vo sveikatą prisiuntė gražią te
legramą ir pažadėjo paaukoti 
šv. mišias šia intencija. Daly
viai pilnai įvertino kun. Dr. L. 
Mendelio linkėjimus. Puotoje 
kleboną atstovavo kun. Antanas 
Dubinskas. kuris taip gi malda 
pradėjo šį paminėjimą.

Vakarienei vadovavo pats 
rybos pirmininkas Antanas 
ceika.

i
; Pažymėtina, kad šiame minė
jime dalyvavo visi Baltimorės 
i profesijonalai ir veikėjai. Visi 
i sutartinai užsibrėžė visais gali- 
: mais būdais dirbti Lietuvos Ne- 
j priklausomybės atstatymui.

Suma už Lietuvą
į Antrosios dienos paminėjimas 
pradėtas su iškilminga suma 
bažnyčioje už Lietuvą, kad Die
vas pasigailėtų mūsų ir grąžin- kun. Dr. L. Mendelis. kuris gy- 
tų mums laisvę. Prieš mišias su- dytojų įsakomas turėjo ilsėtis ir 
sirinkusios draugijos vedamos sveikatą pataisyti. Bet garbusis 

Posto ir klebonas savo laiškuose minėjo, 
kad nekantrauja ir laukia tos 
dienos kai galės vėl imtis sun
kiojo parapijinio darbo. Visi pa- 1 1___ -__

i

Displased Persons

Ta- 
Mi-

Grįžę Kareiviai
Antanas Ivoška, sūnus darbš

tų jo bažnyčios zakristijono neti
kėtai grįžo iš kariuomenės gar
bingai paliuosuotas. Karys I- 
voška garbingai tarnavo kariuo
menėje |rer keturius metus ir 
nekartą buvo garbingai pažy
mėtas. Šeima nudžiugo susilau
kusi netikėtai sūnaus ir brolio.

Albertas Juškevičius ištarna
vęs garbingai Laivyne netik 
garbingai paliuosuotas. bet jau 
bažnyčioje yra skelbiami jk> už
sakai su panele Elžbieta Preiby- 
te. Abu šios parapijos jaunuo
liai. Vestuvs įvyks kovo 2 su iš
kilmingomis mišiomis.

Grįžo Klebonas
Pereitą savaitę grįžo klebonas

vietinės I^egijonierių
Kareivių Motinų įėjo su procesi
ja bažnyčion. Vėliavos pastaty
tos prie altoriaus šono. i rap’ijiėčiai ’ buvo pasiilgę klebo-

Šv. mišias laikė ir ugningą pa- no. Pažymėtina, kad klebono pa
mokslą pasakė svečias misi jo- vaduoto jas kun. A. Dubinskas 
nierius. Tėvas Marijonas, kun.: labį. ir sekmin^ai Pildė

„ .sunkias klebono pareigas. Jam 
Antanas Mazukna. MIC. Pa- vykusiai {radėjo Tėvas Marijo- 
mokslininkas minėjo, ‘ kad tik nįs, kun. A. Mažukna. Koresp.

Jutzv Kastetas
Ine.

Laidotuvių 
Direktorius 

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

LlfnMlnal MI visokių reikalų 
Patarnavimas Diena ,r Naktį

\ 
i

MŪSŲ
TIESIOGINIS MORTGYČIŲ 

SUMAŽINIMO PLANAS
Tai yra paprastas, sumažinta kaina namams 

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

dabar turimą mortgyčių, mes su malonumu ir be 
jokių Jums abligacijų išaiškinsime visas smulk
menas. Pašaukite SOUth Boston 0379.
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•
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BROCKTON. MASS.. kartą turės progą pasidžiaugti
* * j Pranciškonų dvasiniais pamoks

lais.Vasario 6 d.. 1946 m. įvyko
parapijos choro valdybos rinki
mai. Pirmininke išrinkome vei
klią ir energingą narę — Eleo
norą Bulkaitytę; vice-pirm. — 
Gertrūdą Masaitytę: rašt. — 
Juozefiną Juzenaitę: ižd. — Le
ną Matulytę. Sveikiname naują 
valdybą ir linkime geriausios 
kloties ateinančiais metais.

Choristė.

Nauji Vargonai
Vargonų kompanijos direkto

riai pranešė mūsų klebonui, kad 
už savaitės pradės ardyti senus 
vargonus ir tvarkytis prie sta
tymo naujų vargonų. Choristai 
nuoširdžiai rengiasi prie koncer
to.

WORCE$TER, MASS.
Sv. Kazimiero Parapija
Lietuvos Nepriklausomybės
Minėjimas—Vas. 17 <1. š. m.

. . ■ — 
Wallace Matukaitis, Kotryna 
Bundza, Agota Botinius, Domi- 
cella Kunsaitis, Mrs. Elavackas,
J. Matulevicz, Uršulė Vasilaitė, 
p.p. Jonas Švedai, A. B. Tauras, 
p. Ant. Kupstas, Elžbieta Navic
kienė, Marijona Švenčionienė, 
Kaz. Stapčinskienė, Ona Am
brazevičienė, Zabelė Truskaus- 
kas, Elžbieta Pauiiukonienė, St. 
Bagurskienė, Agnės Juška, Ju
zė Leonaitė, 
kas, Jonas
Morkūnas, Jonas Kundrotas, p.
K. Statkus, p.p. B. Barek, Mrs. 
Peter Milius. Kaz. Matulis, Ade
lė Katauskas, p.p. žugždai, Eva 
Benderis, p.p. Bart March, Jur
gis Navikas, Agota Mikėnas, 
Juozas Sluckis, Mrs. George J. 
Curran, Petras Truskauskas,

eikime:
Visų Brocktono Parapijos Bu

vusių Choristų Dėmesiui!
Kovo 3 d.. 6 valandą vakare 

t po mišparų) įvyks nepaprastas 
vakarėlis, vadovybėje dabarti
nio choro narių. Šis vakarėlis 
ruošiamas pagerbti visus, kurie 
kada nors buvo šv. Roko para
pijos choro nariais nuo pat įsi
kūrimo iki šiai dienai.

Turėsite progos atnaujinti pa
žintis su savo senais choro 
draugais: pažadinti prisimini
mus lietuviškų dainų, kurias se
niau dainavote ir pasidžiaugti 
gražiomis muzikališkomis fil- 
momis.

Ateikite visi pasilinksminti! 
Padainuoti! Pašokti! Tikrai lie
tuvišku būdu praleisti šį vieną 
vakarėlį.

Šis vakarėlis Jūsų vakarėlis! 
Įžangos jokios nebus! Choristai 
visi iš vieno dirbte dirba, kad 
ši pramogėlė būtų kuosekmin- 
giausia. Prašome priimti šį mū
sų nuoširdų kvietimą.

šv. Koko parapijos Choras.

Apsivedė
P-lė Elena Alaburdaitė apsi

vedė su Juozu Džiugu iš Wor- 
cesterio.

j
Sodaliečių Mokykla

Vasario 18-tą dieną, pirmadie
nio vakare, mūsų parapijos So
dalietės atidarė savo mokyklą, 
kurioje yra dėstoma lietuvių 
kalba. Atsilankė nemažas būre
lis merginų. Pamokas duoda 
mūsų parapijos kšlebonas. Ma
lonu yra matyti kaip jaunieji 
nori pramokti savo tėvų prigim
tos kalbos. Valio 1

Vajus
Komisija, kurią išrinko Jo 

Ekscelencija Arkivyskupas Ri
chardas J. Cushing. darbuojasi, 
kad kuodaugiausiai surinkus 
naujų rėmėjų į Brocktono Sese
lių vienuolyno geradarius. Pir
mininkė Marijona Andriuškevi- 
čiūtė ir raštininkė Elena Kaz
lauskienė. šiomis dienomis eina 
po namus ir renka naujus rėmė
jus. Loįvelliečiai nepašvkštėki- ta daug ir įvairių 
me vieno dolerio, bet prisideki- linkėjimų kalbų 
me prie gražaus darbo.

Ruth Mandel, jojikė iš New Yorko j Los Angeles, valandėlei sustojus 
Oklahoma City, Okla., pavaišina savo kelionės draugą skania morka.

HORWOOD, MASS.
Minėjo 30 Metų Vedybinio 

Gyveninio Sukaktį

Šiomis dienomis pp. Vaclovas 
ir Mari jona (Karnilaitė) Serei
kai. gyv. Tremont St., minėjo 
savo 30 metų vedybinio gyveni
mo sukaktį, p. Vaclovas Serei
ka yra Šv. Jurgio lietuvių par. 
vargonininkas, kuris yra buvęs 
ir pirmaisiais parapijos įsikūri
mo metais vargonininku ir daug 
dirbęs visuomeninėje veikloje. 
Tą patį galima pasakyti ir apie 
p. Marijoną Šereikienę. kuri yra 
buvus choristė.

Vedybinio gyvenimo sukaktu
vių proga pp. Sereikų giminės ir 
artimieji draugai, ypač p. R. 
Karnilienė ir pp. Antanas ir 
Marijona Kavolynai suruošė 
šaunią pp. Šereikus pagerbti 
party. Dalyvavo apie 40 artimų
jų. daugiausia giminės. Pasaky- 

sveikinimų.
ir įteikta pp. 

Šereikam daug brangių dovanų, 
pp. Kavolynai ne tik sveikino 
parengime, bet jie taip pat pa
sveikino pp. Šereikus Darbinin
kų radio programoje savo ir sa
vo dukrelės Eugenijos vardu ir 
palinkėjo Dievo palaimos svei
kiem sulaukti auksinio jubilie
jaus.

Parengimo bankietas įvyko Lietuvos 
pp. S. ir R. Kamilų namuose. 33 gavimui. Aukojo šie: 
Tremont St.

švento Vardo Brolija i Svotas ir svočia buvo pp. O. 
Laike paskutinio Šv. Vardo Kavaliauskienė ir J. Versiackas. 

brolijos susirinkimo nutarta su- Toastmasteriu — p. A. F. Knei- 
rengti centinį kermošių,
kalbama apie diskusijų surengi- ir “Darbininko” 
mą. Vyrai nesnaudžia.

’ jokaitienę pagerbti, jos 50 metų 
amžiaus sukakties proga, su
ruošė pietus viešoje valgykloje, 
kur dalyvavo dvidešimt svečių j 
ir viešnių. Vakaran pp. Naujo- į 
kaičiai pasikvietė visus į savo į 
namus, kur visi linksmai pralei-) 
do laiką.

p. Kazys Naujokaitis yra čius. 
Winslow Garage. 1014 Washing- į 
ton St., savininkas, p. Petronėlė! 
Naujokaitienė yra Moterų Są-I 
jungos 27 kp. narė, kurią svei-| 
kino tos kuopos vardu p. Alena' 
Novikienė.

Maldos draugija 
Pelno 

gražus 
bažnv- 
Šiomis 

nau-

LOffELL, MASS.
Gentinis Kermošius

Sekmadieni, vasario 24-tą A- 
paštalavimo
turėjo centinį kermošių, 
liko. Žmonių 
būrelis. Peinas skiriamas 
čios altorių papuošimui,
dienomis klebonas rengia 
jus altorių uždangalus.

atsilankė

Tretininkės
Mūsų parapijos Trečiojo 

deno Šv. Pranciškaus narės uo
liai darbuojasi. Leidžiame išlai- 
mėjimui dalykėliai. Kiek pelno 
surinks, bus paskirta į fondą į- 
taisymui naujų liktorių Šv. 
Pranciškaus altoriui. Žmonės 
nuoširdžiai remia jų gražų su
manymą.

Or-

Misijos
Kovo 11-tą dieną, pagal skel

bimus. prasidės mūsų parapijos 
metinės misijos. Pranciškonas 
kun. J. Liauba. C. M., bus misi
jų vedėjas. Lowelliečiai pirmą

Albert R. Barter
Pirmiau —«• Pope Optical Co.

Kada Jums reikalingi akiniai leis- 
mums išegzaminuoti akis ir 

nri’.aikin’.i akinius. M*® padarom*- 
dirhtinas akis.

Rcom 206
T-|. 6-1944

397 Main St.,
WOPCESTER. MASS

275 Main St.. Wet>ster. Mass

Programos vedėjas buvo kle
bonas kun. Petraitis. Mokyklos 
vaikai labai vaizdžiai perstatė 
veikalėlį, pritaikintą šios dienos 
Lietuvos likimui priešų vergi
joje.

Kalbėto i? i buvo šie: Kun. Dr.
Juozas vaškas, MIC., Mariana- 
jiolio Kolegijos rektorius; advo
katai — Milleris ir Tamulionis; 
Dv. ? ”*nnas Karpavičius ir 
Chas. Zekus; kun. Bruno Ma
žukna, kun. Adomas Markūnas; 
mokyklos perdėtinis; p. Kons
tantas Pauliukonis; Ensign Ona
Vilkas; kun. J. Bakanas; p. Ju- Elena Platukis, Salomėja Juk- 
lius Kiškis ir p. Juozas Grigai- nevicz, Jonas P. Kaveckas, Mrs.U. Navickienė, J. Strašunskas, 

J. Versiackas, V. Sereika, J. 
Kavolį, R. Ječius, G. Kakanaus- 
kas. E. Šidlauskienė, T. Grigu- 
nienė, E. Kuodienė, E. Waiken, 
Z. Kerienė, U. Petraitienė, R. 
Karnilienė, B. Adomaitienė, K. i 
Kašėta. H. Balutis, C. Radzevi-i

Smulkių — 6.47.
Viso — $79.47.

Julius Baranaus- 
Jakaitis, Mrs. B.

i tis. Principalė kalbėtoja buvo V. Zuromskienė, Mr. ir Mrs. An-
j ponia Aleksandravičienė (Gra-( driuška, Eva Talačkienė, Ona
1 jauskaitė), ką tik sausio pabai- Antanavičius, Leit, Ona \ ilkas, 
goję atvykus iš Europos. | Mrs. M. Miller, V incas J. Bla-

Didysis Choras išpildė dainų vackas, Mr. ir Mrs. Grigonis, O- 
programą.

Po dolerį aukavo: — Ona Pa
laima, p. Jaskauskas, Monika 
Balvidas, ponia Traupis, A. N.

; Markūnas, p.p. Stepanauskai, 
p. Mazgelis, p. šeškevičienė, A.
Daučiunienė, p. Pustaitis, Pet
ras Alavošius, p. Valatkevičius, 
p. Kazelaitis, A. Losius, p. Kir- 

iminienė, p. Jutkevičius, p.p. Mo
liai, p. J. Simniškienė, Margaret, Antanina Masilioniukė, \ incen-

• Piktelis, J. Rainikienė, Robertas 
i Jakutis, Katrina Jakutis, Juozas
Grigaitis, p. Zakarienė, Juozas 

iGalevičius, p. Štreimikienė, Ele
na Pašakinis. Bernardas Tamo
šiūnas, p. Matačinskienė, p. Au- 

■gūnas, C. Barisienė, Magdalena 
i Sereičikas, p. Sapavičienė, E.
• Kusiliauskienė, p. Dranginienė, 
I A. Zalinskas, p. Saurisaitienė, p.
Savickienė, M. Grigaitienė, Ber
nardas Baravykas, Juozas Da- 
nevičius, Jonas Palubeckis, Ona 
Kandrotas, Ciprijonas Zinkevi
čius, p. Mažukna, p. Linauskas,

: na Jerusevičius, John Kaveckas, 
Mrs. M. Krapavickas, Eva Ank- 
štutienė, Magdalena Kurelaitie- 
nė, Apolonija Vaičiulonis, Ona 
Lukosevičiūtė, J. Slaviškas, Mrs. 
Barbora Plitnik, M. Delonis, O- 
na Žostienė, Mrs. Mary Grabau
skas. Ona Salatka, Petras Kisie
lius, Eugenija Cibaitė, Marijona 
Dabravalskiūtė, Ignas Sinkias,

MONTREAL, CANADA
Sekmadienį, vasario 17 dieną 

________ j įvyko Lietuvos nepriklausomy-
Pereitą šeštadienį, vasario 23įbes 28 metų sukakties minėji- 

d. įvyko “Shower Party”, para-I mas. Lietuva pavergta, bet mū- 
pijos svetainėje p. A. Razulevi- sų tauta tebėra gyva ir kovo- 
čiūtę. gyv. St. James Avė., kuri|janti dėl Lietuvos nepriklauso- 
kovo 3 d. priims Moterystės Sa-:mybės atgavimo. Kanados lie

tuviai, minėdami savo senosios 
tėvynės — Lietuvos nepriklau-

Trečiadienį. vasario 27 d. įvy- somybės paskelbimo sukaktį, 
ko abiejų Sodalicijų parengimas 
parapijos naudai, kuris buvo 
sėkmingas, nors blogas oras 
kaikuriuos sulaikė nuo dalyva
vimo.

kramentą. Sveikiname'

Vasario 24 d. įvyko Moterų 
Sąjungos 27 kuopos susirinki
mas. * * ’

priėmė sekančias rezoliucijas: į

RESOLUTIONS
Citizens of the City of Mont

real. Canada, gathered under 
the auspices of the Lithuanian 
League of Canada at the Lith
uanian Parish Hali, for the com- 
memoration of the 28th anniver-

tas Abrasevičius.
Po $2.00 — Mrs. A. Bagasins- 

kas, p. Kantakevičius, Marijona 
Svikliūtė, Anastazija Adomskis, 
Jonas Naujokaitis. Angelą Ma- 
čiuliukė, Katrina Pelisavičienė, 
Mr. ir Mrs. J. Kiškis, Mr. ir Mrs. 
A.
M. Baranauskas, John Wisnes- 
ki, Vincas Parulis. Kaz. Ročka, 
Stasys Mancevičia, Dr. ir Mrs. 
A. J. Karpawich, Mrs. Banis, C. 
W. Tamulionis, Mrs. Lukoševi
čienė. Katrina Maleckienė, Mr. 
ir Mrs. B. R. Sarapas, Genevie- 
ve Kanebe, Petras Lanauskas, 
Petras Lapinskas.

Po $5.00 — J. ir J. Rauktis, 
kun. J. Bakanas, A. Blažys. L. 
V. Sąjunga 12 skyrius, Pranas 
Lengvinis, Stasys Jančiauskas, 
Angelą Aniežis, kun. Bruno 
Mažukna.

Marijona Samuolienė $100.00. 
Kun. Aug. Petraitis $25.00. 
Su smulkiais viso $544.51.

F. Yakatis, Elž. Geležienė,

I

sary of the Declaration of inde- Kazimieras Banis’ P- Ivoškienė, 
pendence by the people of Lith-t^- Kirminas, p. Izabel OClatis, 

nepn^klausornybes uania held Qn 1?th day of Kazimiera Statkus, p. Anthony
Februarv, 1946, unanimously OClatis, p. Kazilaitis, Antanas 

įvoted:
To appeal to the Prime Minis- 

j terš and the Secretaries of Statė 
, of Canada and the United King- 
į dom, and to the President of the 
■United Statės and to the press 
to implement the wartime pro- 

Imises of the Atlantic Charter 
j and other policy declarations ®*us» Marijona Morkūnas. J. 
jwith actųal measures directed Kellie Kašėta, p.p. Joseph Pu- 
(toward creating conditions for cilauskai, P. Nemuną, Dominin- 
■ the restoration of the sovereign- Į ^as Nemura, Magdalena Oepa- 
jty and self-government of the Ona Landžienė, A. Zvalaus- 
. peoples of Lithuania, Latvia and kas, Ona Sturgis, Vaclovas Ba- 
i Estonia, by demanding that the nsas, Ona Katauskas, Adelė Za- 
Soviet Union immediately with- kas, V incas Greška, Steponas

Lietuvos i 
paskelbimo minėjimas, vasario! 
17 dieną, buvo renkamos aukos 

nepriklausomybės at-‘
I

Buvo žvs, kuris sveikino pp. Šereikus 
štabo vardu.

nes p. Vaclovas Sereika yra bu
vęs “Darbininko” administra
torium. Jis apie 18 metų turėjo 
savo biznį New Jersey. Grįžo į 

>Norwoodą praleisti laisviau gy- 
. venimo dienas. Pakviestas kle- 
i bono vargonininkauti, jis malo- 
! niai sutiko ir dabar stengiasi su- 

mūsų daryti gerą mišrų chorą. Dieve, ka. J. Avižinis, G. Glebus, S. Ra- 
beeida-į jam padėk! zulevičius, A. F. Kovai, O. Smil-
ledo ir1 

koją trejose vie-l

Sveiksta
Šiomis dienomis sunegalėjo 

i Raimundas Ainoris. Išgulėjęs 
t i

savaitę Šv. Jono ligoninėje, su-'
! grįžo į namus.

Ligoninėje
I Adomas Dzedulionis.
narapijos zakristijonas.

■ mas gat ve. p išlydo ant
Įrmmlaužč kairę koją trejose vie-l Sekmadienį, vasario 24 d. pp. ’sulienė. 
tose. Guli Šv. Jono ligoninėje.,Naujokaičiai, gyv. Pleasant St., Gaubienė. L. 
Linkime jam kogreičiausiai pa-;atsidėkodami už surengimą šau- Pazniokienė, 
sveikti. Juozas? naus bankieto p. Petronėlę Nau-'Jankauskienė.

! Valatkevičius, Jonas Pastaitis, 
'p. Saklis ir J. Andrews, Juozas 
Svirskas. p. Virbašius, Vincas 

įBurdulis, p. Vilčiauskas, p. Kon- 
drotas, Antanas J. Yakutis, p. 
Jonas Rainikis, Adomas Bagu- 
šinskas, Gabr. Trumpaitis, Ma- 

. ry Anusevičius, Vincas Gelevi-

I Po $5.00 — Kun. S. Kneižis,
S. Babravičius.

Po $2.00 — A. Venckus, K.!
Mačys. A. F. Kneižys, J. Aidu-
konis. A. Kavolinas.

Po $1.00 — J. Jankevičius. M. į 
Nieveras. G. Pazniokas, M. Stel-j 
mokas. B. Stonis. J. Vilkišius,' 
M. Mickunienė, F. Yankauskas,! 
S. Kadaras. J. Smilgis, G. Sto-i 
nis, J. Grinkevičius. J. Medve-Į 
dzus, J. Repšys, A. Viškelis, J.l

• Uždavinis. V. Jazavitas, M. Min
kevičius. F. Kudirka, V. Kudir-idraw itg armed forceg of Rugnaitis, Ona Pauiiukonienė.

pation and its administrative Adomas J. Cindralė, Petras 
appraratus from the Baltic Kandrotavičius, Mykei. Kasolis, 

*e j Statės, thereby enabling the ®na Hendrukson, Amelė Duse- 
peoples of the Baltic Statės to v*čius, Emilija Baltramaitis, p. 

’jform broadly representative in- Ramanauskas, Pranas Kvietins- 
terim governments; that, after ^as- Motiejus Uždavinis, Juozas 

nneviciene, withdrawal of the Soviet Jui'kenas, Anielė, J. Pečiulis, K. 
occupation forces direct relief Dignūtė, Mrs. R. Kantakevich, 

! be extended to the peoples of Rūta Kunsaitis. Julius Venskū- 
jkį i Lithuania, Latvia and Estonia,nas> Jonas Zmiejauskas, Ger- 
■IVby UNRRA; that thereafter the truda Savickas, Elena Rutkaus- 
® sovereign peoples of Lithuania,. ^as* Emilija Gudzevičienė. Ele- 
F*; Latvia and Estonia be enabled na Listaitė, Ona Ridick, Magd. 

to hold free and unfettered elec-' Mitkus, Jurgis Vasilius, Katr. 
jįį'tions; and, finally, that purs- Kvaraciejus, W. K. Delonis, 
Įy? i uant to Chapter n. Articlę 4 of r —

the Charter of the United Na-!

gienė, N. Šastavičienė. F.
Jurgevičienė. 
Uždavinienė.

K.

Aušros Vartų Parapija
ŠV. KAZIMIERO ŠVENTE
116-ta kuopa apvaikščios or

ganizacijos garbingo patrono, 
Šv. Kazimiero, šventę, kovo 3 d. 
Visi nariai susirinks salėje prieš 
9:30 vai. mišias ir sykiu įmar- 
šuos į bažnyčią. Mišios bus at
laikytos kuopos intencija ir lai
ke mišių visi priims šventą ko
muniją.

Tuojavs po mišių, salėje, i- 
vyks bendro pusryčiai.

Komisija, vadovybėie Felici
jos Zakaraitės ir Anelės Smols- 
kytės. stropiai dirba, kad pus
ryčiai būtu kuo puikiausi. Svar
biausiu kalbėtoju bus Jonas 
Ambrazas, garsus atletas ir 
miesto mokvklų sporto vadas. 
Taipgi kalbės būvusis kariuo
menės kapitonas Juozas Mata- 
činskas, kurs dabar gyvena 
Bostone.

Visi nariai vra raginami daly
vauti šiose iškilmėse, juk tai 
yra apvaikščioiimas savo patro
no ir tarpininko, šv. Kazimie
ro. Auksas ir Sidabras.

CLEARANCESALE

- >■

M

I. J. Fox didžiausia moteriškų kailinių firma Amerikoje šį mėne
sį skelbia didžiulį CLEARANCE SALE, šiame išpardavime mūsų 
krautuvėje yra labai platus ir didelis kailinių pasirinkimas nuo 10 iki 
50 size*o. Po švenčių kailinių kainos yra numažintos - numarkiuotos. 
Taigi, Naujosios Anglijos ponios ir panelės, pasinaudokite January 
Clearance Sale — ateikite į mūsų krautuvę ir įsigykite lengvomis są
lygomis kailinius.

SENUS KAILINIUS išmainome į naujus. Tai, kam dėvėti senus, 
kad šiais metais galite įsimainyti į naujus? Atėjusios į krautuvę vi
suomet reikalaukite, kad Jums patarnautų šios firmos lietuvis atsto
vas BERNARDAS KORAITIS, kuris yra kailinių ekspertas ir žino
vas. Per jį pirkdamos kailinius gausite 10 nuošimčių nuolaidos.

Ali WASHINGTON STREET
BOSTON, MASS.

j^tions. the Republics of Lithua-
1 nia, Latvia and Estonia be ad- 
, mitted to the United Nations.
I President Antanas Navickas 

Secretary Leonas Gudas
Treasurer Jonas Duncikas

I

W. J. Chisholm
GRABORIUS

Asmeniškas Patarnavimas

331 SmithSL,
PROVIDENCE, R. I.

Telephone:
Ofiso: Dexter 1952 

Namų: PI. 92M

I

4>

Visų Lietuvių Mylimas ir Skaudžiai Nukentėjęs 
Misijonierius *

Tėvas Jonas Bružikas 
Visiems Lietuviams Amerikoje Įdomiai Rašo 

Iš Tremtinystės!
Jo jaudinantieji laiškai yra spausdinami

M“ŽVAIGŽDĖJE
Skubėkite ‘“ŽVAIGŽDĘ” užsisakyti!

Kaina — $1.00 metams.
“ŽVAIGŽDĖS” ADMINISTRACIJA

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



Penktadienis, Kovo 1 d., 1946 DABBiNiKžA8 ♦

ŽINUTES
Šv. Kazimierai, Lietuvos Patro

ne, melskis už mus!

Šaukia viso pasaulio lietuviai.
Šaukia — ypatingai, laisvoje 

Amerikoje, lietuviai. Šaukia ir 
South Bostono lietuviai.

Čia, Šv. Petro parapijos baž
nyčioje, vieningos ir didingos 
maldos tikslu, prasidėjo visuo
menei rekolekcijos. Jas veda 
Tėvas Antanas Mešlis, S. J., 
laikydamas pamaldas ir sakyda-

DAKTARAI

mas pamokslus rytais ir vaka
rais. Jos baigsis sekmadienį, ry
tą, 10 vai. su šventomis mišio
mis, bendra šv. Komunija, pa
mokslu ir Šv. Tėvo palaiminimu.

Po šių bažnytinių iškilmių į- 
vyks vieši pusryčiai su progra
ma, bažnytinėje salėje, W. 5th 

j Street.

Po mišparų, kurie prasidės 
2:30 vai. p.p. parapijos jauni
mas seserų mokytojų vadovy
bėje, stato parengimą Šv. Kazi
miero šventę paminėti.

Šiame šv. Kazimiero parengi
me, bus varduvėmis sveikina
mas ir kun. Dr. Kazimieras Ur-

minėjimo Bostono lietuvių ben
dras komiteto susirinkimas. At
skaitose matėsi jeigu virš $1000. 
Išlaidas atėmus, pelno liko 
$700.00. Šioji suma bus pasiųs
ta tarybai.

Buvo manyta po šio ir kitą 
susirinkimą laikyti. Norima to
liau veikti Lietuvos gelbėjimo 
darbe. Nutarta, kad šis vas. 16 
d., minėjimo komitetas sušauk
tų visuomeninį susirinkimą tam 
reikalui aptarti kovo 29 d., 8:30 
vai., vakare, šioje pačioje baž
nytinėje salėje.

So. Bostono policija rado apy
senį žmogų — Zymontą negyvą, 
namuose, 257 Boiton St. Ieško 
giminių, kas apie juos žino pra
neškite policijai.

Lietuvos Vyčių Organizacijos 
Maskaradinis Balius-Sokiai

Šv. Kazimiero Parapija Minės 'mavimo darbą. Vėliau buvo pri- 
Savo Globėjo šventę — Pagerbs

Karius-Veteranus

Sou 4476

Dr. Joseph F. Antanėlis
OPTOMETRI8TA8

515 E. Broadway 
8c. Boston, Mm*.

Ofiso Valandos išskyrų* 
Trečiadieniais ir Penktadieniais 

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

bonavičius, kaip kas metai.
j Bus kalbama ir apie bažnyčios 
, taisymo vajų.

Vas. 27 d., ištekėjo panelė 
Katrė Punytė, gyv. 156 W. 6th 

iSt., už ex-kareivio Arthur Sa- 
vage.

Tel TROwbridge 6330

šv. Juozapo mėnuo. — Šv. 
Juozapas buvo teisus vyras. Jis 
yra galingas šventasis ir Katali
kų Bažnyčios patronas. Jam rū
pi visų žmonių santaika su jo 
mylimu Dievu. Jam rūpi ir Lie
tuva. Todėl mes lietuviai per šį 
kovo mėnesį, kreipkimės ypa
tingai prie Dievo J>er šv. Juo
zapą. Aukuokime Šv. Juozapui 
daugybes maldų, puoškime jo 
altorius ir lankykime juos. Mei
lingai siųskime jam prašymus 
tarpininkauti už Lietuvą pas 
patį Visagalintį.

"DMthMk»" Redaktorius 
Išvyko i NewYorią

Trečiadienio vėlai vakarą, vas. 
27 d., š. m., “Darbininko” redak
torius, Antanas F. Kneižys iš
vyko į New Yorką, kur daly
vaus Lietuvių R. K. Federacijos 
Tarybos posėdyje, kuris įvyks 
vasario 28 d. Grįžta penktadie
nį kovo 1 d. Bap.

MIKE

Lietuvos Vyčių organizacija, 
dėl sustiprinimo “Vyties” Fon
do, rengia didelį Maskaradinį 
Bąlkl su šokiais kovo - March 2 
d., šiais metais. L- Vyčiai per šį 
karą sunkiąi nukentėjo, nes per 
tūkstantis organizacijos narių 
tarnavo karinėse jėgose. Tas iš 
Vyčių tarpo buvo ištraukę visą 
eilę darbščiausių narių, o tas 
žymiai paveikė organizacijos 
veikimui bu jojimui, kaip mora
liai taip ir materialiai. Dalis 
Vyčių organizacijos narių pa
guldė savo galvas ant laisvės 
aukuro, gi laimingai grįžusieji, 
vėl stoja į organizacijos eiles ir 
vardan, jų žuvusių brolių-vyčių, 
jie nori vėl atstatyti organizaci
ją pilno žodžio prasme. Tam tik
slui ir rengiamas šis balius su į- 
domia programa.

Baliuje gros puiki Bertholo- nuoširdžiai kviečia 
mew’s orkestrą, 
amerikoniškus šokius, bus Kos- kartu su jaunimu praleisti link- 
tiumų kontestas (kurie neturi smai vakarą. Bus įvairių dova- 
ar nenori dėvėti kostiumų, tad nų ir šiaip pasismaginimų, 
nėra reikalo), bus valgių ir gė- ■■ 
rimų ir, tūkstantis dolerių do- prašau padėti jiems atstatyti -

Sekmadienį, kovo 3 dieną Šv. 
'Kazimiero lietuvių parapija iš
kilmingai minės savo Globėjo— 
Šv. Kazimiero šventę. Bažnyčio-

skirtas į Center Intelligent 
Corps, kuris pirmasis įėjo į Ma
nilą vasario 6 d., 1945 m. ir jie 
išlaisvino belaisvius. Tačiau iš 
5 tūkstančių rado tik 525 gy
vus. Jį labai stebino, kad Filipi
nuose rado 17 lietuvių kareivių 
iš Lietuvos, kurie tarnavo Ame
rikos kariuomenėje. Daug papa
sakojo apie japonų žiaurumus.

I

Leit. Jonas Latvis, pp. Aleko 
ir Agotos Latvių sūnus, apsive
dė su p. Nardo Baumgordner

je įvyks iškilmingos pamaldos/ 
į kurias kleb. kun. M. Cibulskis 
pakvietė ir Šv. Kazimiero drau
giją “in corpore” dalyvauti. 
Draugijos nariai turi susirinkti 
į klubo svetainę, High St., prieš 
8 vai. rytą, iš kur visi nariai
maršuos į bažnyčią. Taipgi kvie- (vokietaite) iš Mason City, Cal. 
čiami dalyvauti kariai - vetera- Jaunavedžiai buvo 
nai ir bendrai visi, ir gali mar- tėvelius pp. Latvius. Jiem buvo 
šuoti kartu su draugijos na- suruoštos priimtuvės, kuriose 
riais. Dzūkelis, dalyvavo daug svečių ir viešnių.

Jaunavedžiai gavo daug dovanų. 
Sveikiname ir linkime jauna- 

vedžįam malonaus vedybinio gy
venimo ! Dzūkelis.

atvykę pas

Pranas Razvadauskas,
Lietuvos Vyčių Organizacijos gerbti.
Centro pirmininkas, rengiant di
džiulį Maskaradinį Balių su šo
kiais, šeštadienį, kovo 2 d., š. m., 

visus lietu- 
lietuviškus ir vius atvykti į tą parengimą ir rius.

šauni Vakarienė Karius-Vete
ranus Pagerbti

6:30 vai. vakare, Šv. Kazimie
ro par. svetainėje įvyks vaka- 

įrienė karius - veteranus pa- 
Bus trumpa programa,

kurią išpildys mūsų choras, va
dovaujant muzikui Jonui Tarnu- 
lioniui. Bilietus galite įsigyti 
klebonijoje ar pas draugijų na-

ĮVAIRŪS skelbimai

J.RepsNs,M.D.
(REPŠYS)

Lietuvis Gydytojas 
278 HARVARD STREET

Kampas Inman arti Centrai Sq 
CAMBRIDGE, MASS. 

Ofiso Valandos 2—4 ir S—8.

30 Metų. Šv. Kazimiero dieno
je tikimės daug džiaugsmo Ta
ručių namuose. Kovo 4 d., 1946, 
sueina 30 metų sukaktis Petro ir 
Onos Taručių vedybinio gyveni
mo. Minimą dieną bus aukoja
ma šv. mišių auka Jubiliatų ge
rovei. Sveikiname Taručių visą 

i šeimą.

Ona Vaitkienė, 68 metų am
žiaus .gyvenanti 141 D St., So. 
Bostone, mirė vasario 27 d. Pa
liko dideliame nuliūdime sūnų ir 
dvi dukterį. Ji Amerikoje pra
gyveno 46 metus. Pašarvota 
J. Kaspero laidotuvių įstaigoje, 
187 Dorchester St., So. Boston. 
Laidojama šeštadienyj ,kovo 2 
d. su iškilmingomis pamaldomis, 
9 vai. ryto iš Šv. Petro lietuvių 
parapijos bažnyčios, Naujos 
Kalvarijos kapinėse.

Man teko nugirsti dviejų 
sučių pasikalbėjimą. Viena 
ko: “Tai gražus to mūsų klebo
no sumanymas pagerbti 

_  _ nūs šaunia vakariene!”r i j j .

vana, kurie turės laimingą “Vy- sustiprinti jiems jų mylimą or-j atsako: “Gražus, tai 
ties” fondo bilietą. Aišku, visi ganizaciją. j bet kas tas babkas
baliuje negalėsime dalyvauti, y- Vyčių balius kovo 2 d., 7:30 “Klausyk, sesute, babkos tik 
pač iš tolimesnių kolonijų, bet vai. vak., Municipal Building sa- piknikams, o mes eikime parda- 
gauti dovaną tikrai galime, tik Įėję, So. Boston, Mass. Vyčių 
labai prašau įsigyti bilietą ir, į organizacijos vadai ir Komite- 
Centrą skubiai grąžinti. Tad pa- tas Jūsų lauks! 
dėkime Vyčiams, nes jie kovojo 
už pasaulinę taiką, gi Jumis

Pranas Eazvadauskas,
L. Vyčių Centro pirm.

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

A J. NAMAKSY 
RE A L ESTATE A INSURANCE 

414 W. Broadway 
South Boston, Mass.

Office Tel. So. Boeton 0848

Res. 37 Oriole Street 
Weet Roxbury, Ma**.

TeL P*rkway 1233-W

Džiaugiasi. Grįžę iš žiauraus 
karo lauko Šv. Petro parapijos 
kareiviai bei kareivės džiaugia
si ir didžiuojasi pereito sekma
dienio parengimu jų garbei. Jie 
sako, kad jie niekad nėra tokių 
pagerbtuvių turėję. Ir pašalie
čiai gėrisi ir stebiasi iš tokio 
gausaus susirinkimo ir gražaus 
bankieto ir programos.

Advokatas Jonas J. Grigaitis, 
Užgirtas Metropolitan 

Districto Komisijos Nariu
Gubernatoriaus Taryba, tre

čiadienį, vas. 27 d., užgyrė pas
kyrimą advokato Jono J. Griga
liaus kaipo Metropolitan Dis- 
trikto Komisijos nariu.

Advokatas J. J. Grigalus, yra 
pirmininkas South Bostono Lie
tuvių Piliečių draugijos, uolus 
lietuvių veikėjas ir Gubernato
riaus Tobin artimas draugas, 
buvo Guberantoriaus Tobin no
minuotas užimti tą svarbią val
džios vietą.

se- 
sa-

IŠSIBENDAVOJA nedidelė 
krautuvėlė. Gali būti tinkama ir 
ofisui. Krautuvė apšildyta. Ren- 
da $25.00 mėnesiui. Atsišaukite 

i pas janitorių: 319 E St., So. 
Boston, Mass.

GARBĖ BOK! JAU NĖRA
vetera- 
Antra 

gražus, 
keps?”

STRĖNŲ GĖLOS
štai švarus, naujas būdas liuo- 
suot paprasta strėnų gėla. 
Johnson’s Bade Plaster! Leng
vina skausmą, sustingimą. 1~ 
veržima. Jautiesi puikiai I Vi
sose vaistinėse. Reikalauk 
Johnson & Johnson kokybės.

re

Vas. 27 d., 8:30 vai. vak., baž
nytinėje salėje, įvyko 16 vas.

I
Casper's Beauty Salon
JEWELRY and GIFTS

, 738 & 740 E. Broadway
SO. BOSTON, MASS. — TeLSOU4M5

John J. Desmond, Užgirtas 
Valstybės Moksle 
Komfcijonierium

vinėti tikietus.” sako pirmoji.
Tikietai platinami, ir bus 

• daug svečių. Taigi sekmadienį, 
vasario 3 dieną mūsų parapijoj 
bus tikrai iškilminga šventė — 
iškilmingas mūsų veteranų pa
gerbimas. Kvieslys.

Res. Šou 3729 Šou 4818

Lithuanian Furnitūra Co.
MOVERS— 
Insured and

Bonded 
Local A Long 

Distance 
Moving

326 - 328 W. Broadway
So. Boston. Mass.GIRDĖTI LIETUVIU 

KOLONIJOS. j t
I i

Minėjo Vedybinio Gyvenimo 
Sukaktį

Šiomis dienomis LDS 65 kp. 
nariai, pp. Kastantas ir Darata 
Dvoreckai minėjo savo 40 metų 
vedybinio gyvenimo sukaktį. Su
ruošta surprise party pp. Dvo-

TAUNTON, MASS
Mirė Jakavičius

Linksmų Šv. Kalėdų švenčių!

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

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

220 E St., TeL ŠOU 3141, So. Boston, Mass.
k

Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims yra

SOUTH BOSTON CAFE
VINCAS BALUKONIS, 

Savininkas

i 258 Vest Broadmy,

i!
ii

Trečiadienį, sausio 27 d., Mas
sachusetts gub. Taryba vienbal
siai užgyrė John J. Desmond 
Valstybės Mokslo Komisijonie- 
rium.

Tuo jaus po užgyrimo, Gub. 
Tobin pats prisaikino naują Ko- 
misijonierių.

Naujas Komisijonierius yra 
gimęs Bostone ir baigęs Har- 
vard universitetą. Pastaraisiais 
keliais metais jis buvo miesto 
Chicopee mokyklų viršininku.

Pradėdamas savo naują dar
bą, Komisijonierius pareiškė, 
kad pirmutinė jo rūpestis būsią 
suteikti tinkamą mokslą ir lavi
nimą mūsų grįžtantiems vetera
nams. Antrą, būsianti išmokyti 
mūsų piliečius įvairių tautų, į- 
sitikinimų ir pažiūrų darniai su
gyventi, kaip piliečiai vienos 
valstybės.

PADĖKA

Vas. 17 d., mirė, ilgai sirgęs, narės, atėjusios į jos šermenis, 
Jeronimas Jakavičius, 60 metų sukalbėjo dalį Rožančiaus, 
amžiaus, gyv. 57 Park St. Jis Paliko dideliame nuliūdime 
paėjo Luokės parapijos. Ameri- dukterį, Mrs. Gilchrist, du bro- 
koje pragyveno 40 metų. Paliko 
nuliūdime žmoną Justiną ir tris 
dukteris. Vas. 21 d., tapo palai
dotas iš Šv. Marijos par. bažny
čios, Šv. Juozapo kapuose. Mels
kimės už mirusius.

A. a. Jeronimas buvo populia
rus žmogus. Todėl visi Taunto- 
no ir apylinkės lietuviai dalyva
vo jo šermenyse. Jonas Petruš
kevičius dalyvavo net iš So. 
Bostono.

Gaila, kad Tauntono lietuviai 
nėra aptarnaujami, kaipo bū
rys. lietuvio kunigo. Senais lai
kai, a. a. Pranui Mickui vado
vaujant, jie parsitraukdavo ku
nigą iš So. Bostono, du ar tris 
kartus metuose. Vėliau kunigai 
atsilankydavo iš Brocktono. Da
bar, kaip kada, ligonius aprūpi
na kun. J. Petrauskas, iš Brock
tono.

Būtų gerai, kad Tauntono lie
tuviai vėl organizuotai parsi
kviestų kunigą, laikotarpiais, 

Brocktono. i

A. a. Ona Jeromavičienė buvo reckus pagerbti. Dalyvavo daug 
Apaštalavimo Maldos draugijos 11 draugų, pp. Dvorec-
narė. Jai mirus, tos draugijos kai Savo dau& sveikinimų, lin-l 

kėjimų ir dovanų. Rengėjai į- 
. teikė stambią piniginę dovaną.

Surengimui daug dirbo jų sū
nus Juozas ir Jonas su savo 
žmonom, taipgi pp. Sipuliaus- 
kas. A. Tamulionienė, A. Januš- 

į kevičienė.
LDS 65 kp. sveikina pp. Dvo-' 

reckus ir linki jiem sveikiem i 
sulaukti auksinio juibiliejaus! '

liu — Petrą Tamulionį, gyv. Na
shua, ir vieną Lietuvoje, seserį 
Antaniną Tamulionienę ir du a- 
nūkus.

Velionė buvo pašarvota p. Ka
zio Kazlausko, laidotuvių direk
toriaus, koplyčioje. 8 E. Pearl 
St.

Apaštalavimo Maldos draugi
jos narės reiškia gilią užuojau
tą velionės visai šeimai, o velio
nės vėlei lai Dievas suteikia am
žiną ramybę! EPSN.

Teko sutikti puskarininką 
' Juozą Mikelionį, laidotuvių di
rektorių ir sūnų p. Agotos Mi- 
kelionienė, kuris išbuvo karo 
tarnyboje arti keturių metų. Jis 
buvo įvairiose Pacifiko salose. 
Per 14 mėnesių dirbo užbalza-

Draugijų Valdybų Adresai

iš

NASHUA, H. it
ligos' 
gyv-! 

aukso —

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS SVC.

Pirmininke — Eva Marksienč.
625 E. 8th St.. So. Boston. Mass. 

Tel. So. Boston 1298.
Vice-Pirmininkė — B. Gailiūnienė,

8 Winfield St.. So. Boston. Mass. 
Prot. Rašt. — B. Cūnienė.

29 Gould St.. W. Roxbury. Mass. 
Tel. Parku-ay—1864-VV

Iždininkė — Ona Staniuliūtč.
177 West 7th St.. So. Boston. Mass. 

Tvarkdarė — Ona Krasauskas.
11 SpringerSt.. So. Boston. Mass. 

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

Draugija savo susirinkimus laiko kas 
antrą, antradienį mėnesio. 7:30 vai. 
vakare. Parapijos salėje. 492 E. 
Seventh St.. So. Boston. Mass.

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolų raštininkę.

i
i

•V JONO EV »L PAftALPINC 
DRAUGIJOS VALDYBA

Pirmininkas — Juozas fcva.gtdys
601 6th SL. So. Boston. Mm*.

Vice-PirmininkM — Pranas TuleUd*
702 E. 5th St.. So Boston. Mase 

Prot. Ra£L — Jonas Glineckla.
5 Thomas Pk_. So. Booton. Maaa 

Fin. RašL — Aleksandras Ivaška,
440 E. Sixth St., So. Boston, Ma** 

Iždininkas—Stasys K. Griganavičtua
699 E. Seventh SL, So. Boston, Mase 

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

Draugija laiko auairinkimua kas tr*
člą sekmadienį kiekvieno mėneak
2 vai. po pietų. Faranijo* saM
492 E 7th St. So Roaton

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

giai patarnauja.
Scuth Bestai, Mass.

Stanislava Matulevičienė ir 
šeima nuoširdžiai dėkuoja Šv. 
Petro parapijos kunigams, Ame
rikos Legiono Šteino Dariaus 
Postui, giminėms ir draugams 
už dalyvavimą šermenyse, lai
dotuvėse, už gėles, mišias, mal
das laidojant jos mylimą vyrą 
Juozą Matulevičių.

Vasario 23 d. i>o ilgos 
mirė Ona Jeromavičienė, 
48 High St. Ji buvo 
žvaigždės motina, nes jos sūnus,
a. a. Antanas žuvo Pacifike, ir 
nuo to laiko jos sveikata ėjo 
silpnin.

Vasario 25 dieną suėjo metai 
kai žuvo a. a. Antanas Jeroma- 
vičius. štai po metų, tą pačią 
dieną įvyko jo motinėlės laido
tuvės iš Šv. Kazimiero lietuvių 
parapijos bažnyčios. Kun. J. Bu- 
cevičius laike laidojimo pamal
dų kvietė žmones |>asimelsti už 
a. a. Onos ir Antano vėles, nes 
Antanas ir jo motinėlė buvo iš
tikimi Bažnyčios ir parapijos 
nariai.

Užsisakykite Tonika Pas Mus
Pristatom geriausį toniką 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir visokiems 

Parengimams.
Kainos prieinamos-

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

Tel. Dedham 1304-W
PRANAS GERULSKIS, Namų Tel. Dedham 130į-R

Mi EI* Mn B* M* L* ar ** M* Mn Wr w hm

I

SULLIVAH'S, Ine.
125 SI MMER ST.,

LIB 0138 BOSTON. MASS.
MEN’S CLOTHIERS

Gatavai pasiūti drabužiai; 
Pasiuvama ir ant užsakymo — 

Siuts. Topcoats, Overcoats, 
Tuxedos. — Taipgi ir 

Moteriški Drabužiai 
Siuts. Coats. Sport Jackets. Slacks 

Padaryta pagal mierą— 
Pritaikinta pagal figūras. 

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

r-

So. Boston FundhnCt.
Visoki baldai, lovos, matrasai 

ir vaikams pilnas 
pasirinkimas.

380’/s West Broadtvay, 
Tel. ŠOU 2758 

Jūsų kreditas geras. 
Pristatymas skubus.

GRABO RIAI

ZALETSKAS
FUNERAL HOMB

564 East Broadway 
8OUTH BOSTON. MASE

O. A. Zaletskas, F. E. Zaletska* 
Graborial ir Baltamuotojal

Patarnavimas dieną Ir naktį 
Koplyčia šermenim* dykai 

NOTARY PUBLIC 
Tel. 8OU Boeton 0819 

ŠOU Boeton 2808
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LDS 5 kuopos susirinkime, 
vasario 21 d., p P. Jokubaus- 
kas pranešė, kad LDS kuopos ir 
šv. Vardo draugi j s išvažiavi
mas įvyks birželio mėnesio pir
mą sekmadienį. Lir.dcn Pu. 
Union City. Cor.n. Dabar belie
ka. ruoštis visiems į šį didžiulį 
išvažiavimą.

Daug narių atsilankė į susi
rinkimą ir užsimokėjo už orga
ną "Darbininką". Sekanti prida
vė savo aukeles už "Darb." ka
lendorių; po SI.00 — L. Prans- 
kietis. M. Benesevičia, P. Tuto- 
raitis. V. Urbonas. M. Karinau- 
skienė. K. Petrauskas. K. Va- 
luckas: po 50 centų — R. šeb- 
rinskienė. J. Kintier.ė. V. Log- 
minas, T. Brogienė. M. Saldu- 
kas ir S. Alubauskas. Vardu 
“Darbininko” tariu visiems au
kavusiems didelį ačiū!

J. Totilas, sekr.

ramų. šv. Antano lietuvių par.. 
naudai.

Kovo 3 d., vakare, tie patys 
chorai išpildys koncerto progra
mą ii- suvakiys “Stepan!jos Ves
tuves”, š”. Juozapo parap. audi
torijoje. Nuoširdžiai kviečia vi
sus atsllankvti. Berželis.

DAR BI N I N K A S

\. ashingtone, šaudymo salėj, susi inkę aukštieji valdininkai, jų tarpe 
i - Cen. Dwight D. Eisenhovver, svarsto šaudymo metodus.

žiu balsu ir dainomis puoštų 
mūsų parengimus.

i

Vakaro vedėias pakvietė |>o- i 
ūą A. Vokietaitienę ir M. Joku- j 
baitę priimti aukas, ir sekantis 
aukauja po $10.00: Jurgis ir 
Sofija Trečiokai, Jonas Zaka
rauskas. Po $5.00 — Kun. Ed
vardas Gradeckas, Kazys Vil
niškis, Antanas Dičkus, Petras 

■ Gudaitis, Antanas Benevičius, Į 
Kf’z'm KHževičivs, Petras Ūsas. 
$3.00 — Juozas Kuncevičius. Po 
$2.00 — U. Dzikienė, V. Alks
ninis, M. Cenkienė, J. Cepokas, 
D“ M. J. Colnev, J. Čeponis, I. 
Gvildis, K. Valickienė, L. Sadau
skienė, F. Rumskas, A. člčir- 

I kienė, A. Kudarauskienė, A. Ma- 
įčienė. Po $1.00 —
i A. Pilvelienė, S. Markunienė, J. 
(Kazlauskienė, V. Parėdnienė, A.
Kalinskienė, A. Tiškienė, A. 
Barzdienė, O. Balčiuvienė, S. 
Masiuliunienė, O. Rums*kienė, M. 
Januškienė, A. Masiulienė, J. 
Žąsinas, M. Ausukaitiepė, B. 

jMasiulienė, K. Ramanauskas. J. 
{Masiulis, B. Paulauskas, J. Mi- 
.šeikis, M. Valinčius, P. švarca. 
j V. Norkūnas, P. Mačiulajtienė, 
I O. Pikelienė. H. Stodolnikiūtė,
i __
i M. Vokietaitis, E. Kazokienė, 
*M. Drišienė, A. Rimavičienė, O.
Čirvinskienė, M. Bakšienė. J.
Stadolnikienė. M. Taragauskie-į Bendrai džiaugiasi visi 
nė, G. Norkunienė. O. Norkų-! ir draugai, kad Vladas laimingai 
niūtė, J. Šilkienė, S. Tamulienė.jąrįžo į šią laisvą šalį. Sveikinam 
M. Šulinskienė, A. Vokietaitis, ir linkim geriausių sėkmių. M.

J. Dičkienė,

IS“

komisijos

Dėmesiui
Trilypio. Conn. Apskričių 

važiavimo rengimo 
susirinkimas įvyks kovo 5 d..
7:30 vakare. Šv. Ju -zapo parai,., 
senos mokyklos pataljK>se. Pra
šome visus pribūti. Rašt.

Kovo 4 d., sueina keturios sa
vaitės kaip trijų didžiausių vie
tos kompanijų darbininkai strei
kuoja; reikalauja didesnių al
gų. CIO unija reprezentuoja 
darbininkus ir tariasi su darb
daviais. kad užbaigus streiką 
laimėjimu. Kompanijos kol kas 
nenori pasiduoti. Kaip ilgai 
streikas tęsis, niekas negali pa
sakyti.

Iš viso apie 15.000 žmonių ne
dirba. iš priežasties streiko, li
nija renka aukas šelpimui nuo 
streiko nukentėjusių šeimų. 
Riaušių dar nebuvo, kadangi 
kompanijos uždarė dirbtuves ir 
niekas be tam tikro 
(pass). negali įeiti pro 
vas vartus.

Vasario 17 dieną minėjome 
Lietuvos nepriklausomybės pa
skelbimo 28 metų sukaktį. Šv. 
Juozapo parapijos svetainė pri
sipildė patriotingais lietuviais. 
Gausus atsilankymas įrodo lie
tuvių susidomėjimą pagelbėti 
pavergtai Lietuvai atgauti ne
priklausomybę ir laisvę. Šį pa
rengimą rtiošė Waterburio Lie
tuvių Tarybos skyrius.

Programos vedėju buvo Tary
bos skyriaus pirmininkas, komp. 
A. Aleksis. kuris pakvietė kleb. 
kun. J. Valantiejų 
vokaciją. Kun. J.

’o angly ir 
ba.

Dainų programą 
Juozapo lietuvių parapijos cho
ras. vadovaujamas komp. A. 
Aleksio.

Įspūdingas 
miesto mayoras 
gan.
MIC..
tono 
nim

atkalbėti in-
Valantiejus 

lietuvių kai-

išpildė Šv.

kun. J.

M. Emells, M. Ramanauskienė, 
H. Švilpienė, M. Jokubaitė. Viso 
aukų surinkta $127.00.

I Programai užsibaigus, visi 
smagiai linksminosi bei vaišino
si užkandžiais ir skaniais geri

amais, kuriuos pagamino mūsų 
sumanios šeimininkės.

Visiems aukautojams, atsilan- 
i kiusiems ir šio vakaro darbinin- 
'kėms-kams rengimo komisija ir 
|ALT skyrius taria nuoširdų 
i ačiū.

NEW YORK CITY, N. Y. ■sociation, Ine., ruošia masinį su-
_ * * * 'sirinkimą kovo-March 3 d.,

- Manhattan Center, New York.
_ Principą- PrinciPa^u kalbėtoju bus Sena

torius Kenneth S. Wherry, ku-{ 
ris yra žinomas kaipo smarkus 
Amerikos užsienių politikos kri
tikas.

Reikia prisiminti, kad kovo 
31, 1945 m. Senatorius Wherry 
parašė laišką p. Edvardui R. 
Stettinius, tuolaikiniui valsty
bės sekretoriui, kuriame jis ka
tegoriškai protestavo dėl nepa- 
kvietimo Lenkijos tikrosios val
džios į San Francisco konferen
ciją. Štai ištrauka iš Senato
riaus Wherry laiško:

“As such, Mr. Secretary, Po- 
land herself has become a sym
bol — a symbol of the fate that bos, ir iš visų apylinkių, būtent, 
seems to be in store for many of L Knistis su žmona iš Wash- 

; the small nations of the earth— 
a symbol of the kind of peace 
that is to issue from this war. 
If Poland is excluded from the' 
San Francisco Conference, upon! 
what moral principle can the Į 
Big Three possibly lay the 
foundation of any future inter-

—Masinis Susirinkimas Paverg
tiesiems PageUiėti. • 
liu Kalbėtoja Bus Senatorius 
Wherry. — Vedėju — Kongres- 

manas O’Konski. — I
The YVorld Blll of Rights As-

Kongresmanas O’Konski

Senatorius Wherry

| Mūsų veikėjai p.p. Vladas ir 
' Gentruda Norkūnai džiaugiasi 
i susilaukę savo sūnaus Vlado, 
’kuris laimingai grįžo iš Japoni- 
i jos atlikęs tarnybą;
! džiaugiasi jauna žmona 
relė, sulaukusi savo

taipgi 
ir duk- 
tėvelio. 
giminės

, nimas. Visi grįžę iš karo tarny- giMMMMIliilli CIII—I mil ll II ------ m

didvyriai
NETURI NAMŲ?

ington Depat, Conn., Mr. ir Mrs. 
Victor Knistis iš Chicago, III., 
A. Aleksaitis iš Waterbury, Ct., 
ir kiti. Vakarienė pradėta 5 vai. 
malda, kurią atkalbėjo Prelatas 
J. Ambotas. Programos vedėju 
buvo kun. P. Sabulis. Padainavo 
p-lė Bagdžiūtė ir Matas Kripas. 
Kalbas pasakė Prelatas Ambo
tas, kun. Ig. Abromaitis, ir va
karienės rengimo pirmininkė p. 
Ona Navickienė ir vice-pirm. 
Petronėlė Manikienė.

kalbas pasakė 
John S. Mona- 
Dambrauskas. 

adv. F. J. Bagočius iš Bos- 
ir p. A. Devenienė. Sveiki- 

.s prisiuntė Kongresmanė
Clare Boothie Luce. kuri nese
niai priėmė katalikų tikėjimą. 
Senatorius B. McMahon, Guber
natorius Raymond E. Bald\vin. 
Joseph E. Talbot, ir kiti. Sveiki
nimus telegramomis perskaitė 
p. M. Andrikytė.

Rezoliucijas perskaitė adv. K. 
Balanda, kurios 
šiai priimtos.

Aukas rinko Sąjungietės. Sve
tainėje pasidarbavo šie: pp. Za- 
ilskienė. Karinauskienė, Eeke- 

.. , irienė. Kašėtaitė. A. Šambarys.dirbtu -; J (iJ. Žemaitis. J. Liaudanskis. J.1
i Girdzijauskas. M. Bogušas. J. 
Kairys. P. Liubinas ir P. Joku- 
bauskas.

• Taryba yra dėkinga 
aukotojams.

.ir dalyviams. Aukotojų 
Juozapo bus paskelbti vėliau.

leidimo

Šiais neramumo laikais įvyks
ta daugiau apiplėšimų ir vagyš- 
č'ų. todėl reikia būti atsarges
niems.

Sekmadienį, kovo 3 d. įvyks
Šv. Juozapo par. choro vaidini- national organization ? What of 
mas parapijos svetainėje.

I
buvo vienbal-

Finland, Latvia, Estonia, Lith
uania, Rumania, Yugoslavia, 

Trumpai apie darbus. Mažose' Czechoslovakia, Hungary, Bul- 
dirbtuvėse darbininkai dirba.
Bet didžiose dirbtuvėse yra Turkey, Iraq?
streikai. Streiklaužių nėra. Dar-i 
bininkai tikisi laimėti.

garia, Greece, Albania, Austria,
• T,

“Whatever may be the ans-
Koresp. wers to these ųuestions, Mr. Se- 

f

Vasario 24 d.. Šv.

visiems 
pasidarbavusiems 

vardai
i

parap. chorai, vadovystėje kom- Po prakalbų įvyko šokiai. Pub- 
pozitoriaus A. Aleksio, nuvyko lika buvo labai patenkinta kal- 
į Ansonia. Conn. ir išpildė prog- bėtojais ir visa programa.

šie kariai stebisi, kad m • -iškos nylon kaip 
auksas gaudomos. Jie jas ga New Yorke ir tai 
nemažai.

Y Y»

cretary. is it not time to be told 
the truth and the whole truth 

---------- ------------------ abouth the Polish situation? 
-------------- i Have not the American people 

Metinis Išvažiavimas (pienie) this right? Is this not your 
Trijų Conn. valstybės apskričių piain duty? is it not time the 
— Lietuvių Darbininkų Sąjun- American people were warned 
gos. Lietuvių Katalikų Susivie- of the deadly nature of the 
nvmo ir Lietuvių Moterų Są- compromises which are now 
jungos. įvyks šių metų birželio being urged upon them by 
30 d.. Linden Park. Union City, pointing out that in the case of 
Conn.

Nuoširdžiai
nerengti tą dieną išvažiavimų, abie to effect, namely, the de- 
bet dalyvauti mūsų parengime, struction of the Polish statė. 
Kuomet ranka ranką mazgoja. now threatens to be accomplish- 
abi tampa baltos. ed through compromise?”

Rengimo Komisija. Milijonai Amerikos piliečių 
-------------------- jaučia, kad Administracija iki 

Sausio mėn. pabaigoje tapo šiol nedavė teisingo atsakymo, 
garbingai atleistas iš karo tar- Tiems milijonams ir kitiems bus 
nybos X įtoldas Liūnas, pp. Juo- atsakyti klausimai apie Tehe- 
zo ir Liudvikos Liūnų sūnus, rano, Jaltos ir Potsdam konfe- 
Jis buvo J. V. Laivyno tarny-^encjjjįs Visa tai išgirsite iš Se- 
boje virš 3 metus, ir beveik vi-' 
są laiką buvo Pacifike. Jis įsto
jo į Laivyną 1942 metų pabai
goje dar neturėdamas 18 metų 
amžiaus.

Jūreivis Vitoldas pergyveno 
daug pavojų, bet jo motinėlės 
ir kitų maldos išgelbėjo jo gy
vybę.

Džiaugiasi tėveliai savo sū
naus sugrįžimo, ir bendrai visi.! 
Jis pasakojo šiokį atsitikimą:: 
Vieną kartą kautynių lauke,! 
sprogus šoviniui, nutraukė žiedą! 
nuo jo piršto ir jis išgulėjęs pri-j 
trenktas kelias 
buklingai išliko gyvas ir nesu
žeistas. Laivas 
ant kurio jis tarnavo, atliko di
delį darbą. Pristatydavo šovi- 

j nius ir amuniciją į kautynių vie
tas. Tas laivas buvo daug kartų 

Į pavojuje.
Laimingai sugrįžusiam vete

ranui Vitoldui Liunui linkime 
geriausios sveikatos ei viliame 
gyvenime. M. Ska.

PRANEŠIMAS

1

, Poland, what the mightiest ar-
prašome draugijų mjes of ap tjme have been un-

--

valandas. Ste-

“Formalhaut",

Vakarienė buvo skani, žmonės 
patenkinti. Pažymėtina, kad ir 
visos darbininkės lygiai užsimo
kėjo už bilietą. Programa baigė
si šokiais, grojant J. Gudas or
kestrai. RaportersL

WW HAVEN, CONN
Vasario 16-ta Gražiai Paminėta

Sekmadienį per sumą klebo
nas kun. E. Gradeckas pasakė 
pritaikintą pamokslą paminėji
mui Lietuvos nepriklausomybės 
28 metų sukaktį.

4 vai. po pietų parapijos sve
tainėje įvyko paminėjimas, kurį 
suruošė ALT vietinis skyrius. 
Skyriaus pirmininkas p. M. Vo
kietaitis paaiškino vakaro tikslą 
ir perstatė vakarą vesti p. V. 
Alksninį, kuris trumpai prabilęs 
apie mūsų tėvynės praeitį, pa
kvietė šv. Kazimiero parapijos 
chorą, vadovystėje vargoninin
ko p. A. Rossetti. Choras sugie-

natoriaus Wherry ir kitų kalbė- dojo Amerikos ir Lietuvos him- 
tojų.

Taipgi kalbės Amerikos pilie- nelių. 
čiai estų, suomių, graikų, veng
rų, italų, latvių, lietuvių, lenkų, tuvą, jos nepriklausomybę ir 
serbų ir slovakų kilmės įžymūs 
asmenys.

Skaudu veteranui “grįžt namo” kai 
nėra namų jo šeiniai gyventi.

Bet štai kaip jūs galit laikinai jam 
padėti. Apsidairykit, ar neturit savo 
namuose atliekamo kambario ar dve
jų, kuriuos galėtumėt išnuomot vete
ranui, kaip mažą apartmentą.

Jei jūsų namui reikia pataisymų, iš- 
dekoravimų, įrengti ekstrą maudynę 
ar virtuvėlę, tai kodėl gi 
nepasitart su artimiau
siu Mutual Savings Ban
ku?

The
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nūs ir eilę linksmų liaudies dai-

Patrijotiškas kalbas apie Lie-

HARTFORD, CONN.
Kovo 3 d., 1 vai. po pietų į- 

vyks svarbus šv. Jono Ev. drau
gijos susirinkimas. Pereitame 
susirinkime padarė aplikacijas 
3 nauji nariai, kurie bus priimti 
šiame susirinkime.

Kiek bus naujų narių šį mėne
sį? Raporteris.

Vas. 24 d. įvyko Šv. Trejybės 
parapijos vakarienė, kuri buvo 
viena sėkmingiausių. Nors bilie
to kaina buvo $2.50, bet žmonės 
gerai dirba ir atjausdami para
piją, jų tiek prisirinko, kad net 
ant platformos buvo pristatyta 
stalų. Pusę publikos sudarė jau-

dabartinį jos žmonių vargą pa
sakė klebonas kun. E. Gradec
kas, pramonininkas p. K. Vilniš
kis, vietos veikėjas F. Rumskas, 
svečias Dr. M. J. Colney, iš Wa- 
terbury, Conn. ir M. Jokubaitė. 
Visi kvietė nesigailėti dėti pa
stangas darbu ir aukomis gel
bėti mūsų brolius ir sesutes iš- 

’ trėmime.
| Solo “Mano Gimtinė” ir “Oi 
{Kas” labai jausmingai ir gražiai 
'išpildė ponia Agota Vokietaitie- 
nė, kuriai publika nesigailėjo a- 
plodismentų ir pakvietė vėl dai
nuoti. Sudainavo “Vienas Žodis 
Nešneka” ir vėl pasigirdo graus- 
mingi aplodismentai. Solistei a- 
kompanavo vargonininkas p. A. 
Rossetti.

Būsų malonu, kad p-nia A. 
Vokietaitienė dažniau savo gra-

Amerikietis karys apžiūri garsųjį Hirohito 
“White Snow” arklį, imperatoriškoj arklidėj, 
Tokyo, Japonijoj.




