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komunistėlių laikraštis 
“L.” vasario 19 d. laidoje, 
rašo apie Suomijos prezi
dento rinkimus. Tuos rin
kimus komunistėlių re
daktorius vadina “rinki
mų komedija”. Kodėl “ko
medija”? Į tą klausimą 
štai kaip atsako: “Turime 
atsiminti, kad ‘rinkėjai’, 
kurie išrinko Ryti antra
jam terminui, buvo iš
rinkti prieš šešerius me
tus, kuomet krašte ir vi
same pasaulyj viešpatavo 
kitokia padėtis”. į

Japonai Užmokėjo Už Argo- 
naut Dviem Transportais
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Pearl Harbor, vas. 22 — 
i Japonams, kurie nuskan-| 
Idino Amerikos submariną! 
Argonaut, prisėjo bran- 

i giai už tai užmokėti. Ar
gonaut buvo nuskandin
tas pietrytiname Naujos 
Gvinėjos pakraščio van
denyne. Tuoj po to nus- 
kandinimo Amerikiečių 

1 kitas submarinas nuskan
dino du japonų transpor- 

Taip, tuomet dar nebu-|tinius laivus. Vienas buvo 
vo pasaulinio karo, ir j 10,000-tcnų, o kitas 7,000. 
Suomija išrinko tokius • Spėjama, kad japonai la- 
rinkėjus, kurie atstovau-! įvertino nuskandin- 
ja visus tos šalies gyven- tus laivus, nes jie buvo ly
to jus. Jeigu Suomijos rin-• djmi šešių destrojerių ir 
kėjai būtų buvę išrinkti į lėktuvų, 
panašiai, kaip kad ‘rinko’ ’
Lietuvos okupantai Paiec-i Indų Vado Gyvybė Pavojuje 
kį arba Paleckinį ‘seimą’, ! ;----
kuris ‘nubalsavo’ Lietuvą ^ew Delhi, Indija, vas.

.....................- ■ —N Mo
kinki- bandas K. Gandhi, indusų i 

- vadas, dėl anti - Britiškos 
valdžios veikimo kiek lai
ko atgal buvo areštuotas 
ir įkalintas. Gandhi šio
mis dienomis paskelbė 
bado streiką. Jau 12 die
nų kaip badauja. Jis yra 
nusiteikęs badauti 21 die
ną. Dėl senatvės, nes jis 
yra 73 m. amžiaus, jo gy
vybė yra pavojuje. Tačiau 
jis nuo badavimo nenori 
atsisakyti. Tai savos rū
šies protestas.

Prezidento Roosevelto 
specialis atstovas tarpi
ninkauja, kad atstatyti 
santykius tarp Britanijos 
ir Indijos vadų, kurių į- nyne. 
žymiausiu yra Mohandas • 
Gandhi.

New Delhi, Indija, 
prijungti prie Sovietų Ru- Kaip žinoma,
sijos, tai tokius ____ ,
mus’ ne tik Lietuva, bet ir 
visas pasaulis vadina ne 
tik komedija, bet ir tra-l 
gėdija.

Demokratinis pasaulis 
ir demokratinių valstybių 
vyriausybės nepripažįsta j 
jėga pravestų ‘rinkimų’ 
Lietuvoje ir kituose Pa
baltijo kraštuose.

Tas pats komunistėlis 
nepatenkintas ir Ameri
kos spauda. Jis rašo:

“Komercinė Amerikos 
spauda, tačiau, šituos t. y. 
rinkimus ima už tikruo
sius ir bando baltinti juo
dąją valdžią, vedančią ka
rą prieš mūsų krašto tal
kininkę!”

Suomija gina savo kraš
tą taip, kaip ir toji mūsų 
krašto talkininkė. Suomi
ja nekariauja, kad už
grobti svetimą teritoriją. 
Tai ar galima kaltinti ją 
už tai? Jeigu Suomija 
gautų užtikrinimą, kad 
toji talkininkė neturi jo
kių pretenzijų prie tos 
Suomijos teritorijos, ku
rią ji buvo okupavus, ir 
patikrintų Suomijos ne
priklausomybės pripaži
nimą, tai Suomija, kaip 
jau yra jos pareigūnai pa
reiškę, padarytų taiką. Tą 
patį galima pasakyti apie 
Lietuvą ir kitas valstybes, 
kurios buvo nepriklauso
mos prieš karą. Nei viena 
iš tų valstybių nepradėjo 
karo, bet jos buvo užpul
tos ir okupuotos. Paverg
tosios tautos nori taip pat 
laisvai ir nepriklausomai 
gyventi, kaip ir kitos tau
tos, tarp kurių yra ir mū
sų krašto talkininkė. At
lanto Čarteris užtikrina 
visoms tautoms laisvę ir 
nepriklausomybę.
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Naciai Vėl Pralaužė Amerikiečiu
Tunisijoj

Britų Armija Skubotai Veržiasi 
Pagalbon

Iš Alijantų Centro, Šiau- rinkta nuo rugsėjo 6 d., 
rėš Afrika, vas. 22 — Vo
kietijos nacių ginkluotos 
jėgos užėmė Kasserine 
Praėjimą Centralinėj Tu
nisijoj, pralauždami A- 
merikiečių liniją. Naciai 
visu smarkumu puola A- 
merikiečių jėgas Algeri- 
jos pakraštyj.

Britai skubiai 
Amerikiečiams 
Prancūzai sako, 
kuro arti S

I

Žiemos šaltą rytą Lietuvoje dažnai pamatysi tokio vaizdo medžius, 
i apširkšniję laukia saulėtos dienos. Jie gamtos prislėgti, — užmigę žiemes mie- 
■ gu, laukia kol praeis tas šaltasis laikas, kol prašvis šiltasis saulutės spindulėli-. 
’ Argi nepasiguodžia šiandien lietuvis, tuo gamtos įstatymu... kad po nakties seka 
diena; po žiemos pavasaris; po vergijos—laisvė...

Nuskandino Didelį Laivą Šv. Tėvas Priėmė J. V. Prelatą
------------- !Washington, D. C., vas. į 

22 — Jung. Valstybių lai
vynas praneša, kad di- 

; džiausiąs Amerikos laivy
no ir gal būti didžiausias 
pasaulyj submarinas Ar- 

I gonaut žuvo veiksmuose.
Taipgi laivyno komuni

katas paduoda, kad tarp 
sausio 29 ir vas. 4 dd. nu- 

• skandintas Dehaven des- 
trojeris 2100 - tonų kur kad vėliau 
nors Solomon salų vande- Spellman turėjęs pietus 

Laivą nuskandino su Harold H. Tittman, Jr., 
japonų narai bomberiai.

Londonas, vas. 22 - 
kivyskupas Francis 

i
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Unija Atnaujino Sutartį
Lawrence, Mass. — Tex- 

tile Workers Union of A- 
merica atnaujino sutartį 
su American Woolen 
kompanija.

Du Prancūzų Karo Laivai 
Bostono Uoste

Sekmadienį, vas. 21 
Bostoną atplaukė

d.

1939 m. ir per gruodžio 
mėn. 1942 m.

Daugiausia tų pinigų 
gavo Rusija, Lenkija, 
Graikija, Prancūzija ir 
Anglija. Bet ir sekamos 
šalys gavo— Albania, Ar- 
menia. Belgija, Luksem- 
burgas, Kanada, Kinija, 
Čekoslovakija, Danija, 
Estija, Vokietija, Latvija, 
Lietuva, Olandija. Norve
gija, Palestina, Philipinų 
Salos, ir Jugoslavija.

Tos skaitlinės neapima 
pinigus, surinktus per už
registruotas organizaci
jas, kurios šelpia ne-kovo- 
jančias šalis, nei Raud. 
Kryžių, nei kitas religiji- 
nes grupes arba grupes, 
kurios teikia karo pašal
pą ir pagelbą.

siunčia 
pagalbą, 

kad jų 
karo jėgos arti Sbiba “vi- 

kurie siškai sulaikė” Rommel’io 
jėgas po kelių valandų 

~ kautynių, kur jie sunaiki
no 4 tankus ir 12 ginkluo
tų vežimų.

_ Britai laužo Mare; h li
niją. Užėmė Medenine ir 
pasivarė pirmyn 8 mylias 
link Mareth linijos.

Naciai, užėmę Kasseri- 
ne Perėjimą, pasigrobė 
savo kontrolėn kalnus 
dviejų mylių pločio ir še
šių mylių ilgio. Romme- 
l’io jėgos neatleidžiai puo
la Amerikiečius, kad su
daryti Alijantų pozicijai, 

TunisijojC, 
laikomos pamaldos, taip Pavojų. Tačiau yra viltis,

su-Ar- buvo jau ir medžiagą 
J- sivežę, bet naciai nedavė 

Spellman iš New Yorko leidimo ir, rodos, visą me- 
sekmingai pasiekė Vati
kaną. Šv. Tėvas Popiežius 
Pius XII nuoširdžiai priė
mė J. E. arkivyskupą 
Spellman savo audienci
jom

Berlyno radio skelbia, 
arkivyskupas

kuris nesant Prezidento 
Roosevelto asmeniniam 
atstovui, Myron C. Tay- 
lor, jį pavaduoja ir palai
ko kontaktą su Vatikanu.

1 
du 

Prancūzų karo laivai su 
400 jūrininkų ir įgulomis.

Turkų Premieras Remia 
Alijantus

Naciai Traukiasi Iš Orei
Raudonieji Stumiasi Link Dniepr

22Londonas, vas.
Raudonoji armija atkak
liai puola nacius 
stumia link Dniepr upės. 
Sakoma, kad raudonoji 
armija jau tik 34 mylios 
nuo Dniepr. Pietinėje Vo- 
rošilovgrado dalyje rau
donieji pasivarė 45 my
lias pirmyn. Pietvakari
nėje nuo Kharkovo dalyje 
raudonieji užėmė Krasno-

ir juos

džiagą konfiskavo. Dabar 
Kretingoje gyvena priva
čiame name penki kunigai 
ir penkiolika broliukų. 
Bažnyčios stogas yra už-

Rašytojo Savickio 
Rūpesčiai

dėtas ir bažnyčioje yra Vakarinėje

jau religinę veiklą Lietu- kad Amerikiečiai susisti- 
vos pranciškonų naciai prins ir atrems nacių puo- 
siaurina. Dar kolkas abu limus.
vienuolynai Kaune veikia
ir pranciškonai klierikai Karo Pašalpos Raportas
‘ - — ■’ • ~ Į

1
I
|,

lanko Kauno Kunigų Se
minariją. Kaune vienas 
vienuolynas yra prie Vy
tauto bažnyčios. 
Žaliajame kalne.

(LKFSB’) Gauta iš Pran
cūzijos, žinių. kad lietuvių 
rašytpjas ir diplomatas 
Jurgis Savickis gyvena 
prie Viduržemio jūros. Ji
sai yra buvęs Lietuvos 
pasiuntiniu Suomijoje, 
Danijoje, Švedijoje. o 
prieš šį karą — prie Tau
tų Sąjungos. Jurgio Sa
vickio nuotaika esanti la-

Daugiau kaip S28.000,- bai prislėgta, nes jisai ne-
000 buvo surinkta 1942 žino, kur jo sūnūs. Juos

kitas m. organizacijų Jung. greičiausiai bus vokiečiai
Naujo- Valstybėse pašalpai sve- suėmę, nes juose esama

- - -- _ _ \ ' ; ' " i
kurį pranciškonams nešimą prezidento Karo tai pirmos žmonos vai-

buvo dovanojęs Nausėda, Relief Control Board. Be- kai). Jurgis Savickis,
naciai negrąžino. Ten da- veik S80.000.000 buvo su-1 kiek bepajėgdamas, rašo, 
bar yra žemės ūkio mo
kykla. Negrąžintas ir 
pranciškonų ūkis Kretin
goje. Užsienyje — Italijo
je yra 10 Lietuvos šv. Ka
zimiero Provincijos kuni
gų pranciškonų, Jeruzalė
je — vienas. Vokietijoje 
du kunigai ir 14 klierikų. 
Jie visi negauna leidimo 
grįžti į Lietuvą. Ameriko
je yra 4 ^Lietuvos pranciš- 22 — Jung. Valstybių vai-’duoda kiek ir kokio kon- 

kiek servuoto maisto galės 
(can- gauti kiekvienas žmogus.

Šią savaitę prasidėjo re- 
raciona- 

kad šeiminin- vimo antrą knygutę. Vie
tų ri 

nueiti į skirtą registraci
jai vietą ir nusinešti cuk
raus racionavimo kyngu- 
tes. Vienas šeimos narys 
galės užregistruoti visą 
šeimą ir gauti racionavi- 
mos knygutes dėl visos 
šeimos.

kyno vienuolyną Pajūry- timose šalyse, pagal pra- neariško kraujo dalis (jai
je.

Konservuotas Maistas 
Nukertamas Pusiau

Londonas, vas. 22 — Re- 
uter’s žinių agentūra iš 
Ankara praneša, kad Tur
kijos premieras Sukru 
Saracoglu savo kalboje 
pareiškęs, jog sudarytas 

i tikras susivienymas tarp
grad ir Pavlograd. Donets Turkijos ir Anglijos, ir 
baseine raudonieji užėmė draugingumas tarp Tur- 
dar tris apgyventas vie- kijos ir Anglijos, ir drau- 
tas.

Raudonieji i-----------
nacių pėkstininkų bata- dar stipresnis, 
lioną, ir tris tankus, aš- vieningumas 
tuonias kanuoles, 22 kul- tarp Turkijos 
kosvaidžiu ir 
daug kitokios 
džiagos laike 
vakarus nuo 
grado. Tačiau 
sios kautynės 
matorsko apylinkėje. Na
ciai bandė atgauti praras
tas pozicijas, tačiau, kaip 
rusai sako, nacių puoli
mus atmušė su dideliais 
jiems nuostoliais.

Tarp Orei ir Kursk, ru-

Duodama Tik 48 Punktai Per Mėnesį
i gingumas tarp Turkijos 

sunaikino ir Sovietų Rusijos esąs 
Didesnis 

pasireiškė 
ir Britani- 

užgrobė j°s tuoJ P° pasikalbėjimu 
karo me-'su Anglijos premjeru 
kautynių į 
Vorošilov- 
smarkiau- 

įvyko Kra-

i su Anglijos 
Churchill.

Lietuvos Pranciškonų 
Padėtis Nacių Okupa

cijoje

i VVashington, D. C., vas. Ofisas smulkmeniškai pa-

konai: 2 kunigai, vienas 
klierikas ir vienas broliu
kas. Buvęs Kupiškio gim. 
mokytojas Puodžiūnas, 
prieš keletą metų stojęs į 
pranciškonus jau yra į- 
šventintas kunigu, turi 

! vardą — tėvas Patricijus 
lir kapelionauja Kretingos 
valstybinėje gimnazijoje.

džia skelbia viešai 
duos konservuoto 
ned) maisto su nauja ra- 
cionavimo knygute antra, gistracija gauti 
Paaiškėjo,
kės gaus tik pusę tiek, nas iš šeimos narys 
kiek gaudavo pirmiau.

Kovo mėn. skirta tik 48 
punktai kiekvienam vy
rui, moteriai ir vaikui. 
Kiekvienas gaus su tais 
48 racionavimo punktais 
maždaug dvi dėžes (cans) 
supiaustyto pineapple, 
arba tris dėžes žirnių, ar
ba 48 dėžutes vaikų mais
to.

Tuos 48 punktus galės

Ten pasireiškė tikras vie
ningumas. Komunistėlių 
laikraščiai iš kailio neria
si ir visaip vienybininkus 

komunistai šmeižia. Lietuviai vienin- 
dažnai kai- gai ruošė Lietuvos Nepri- 

sukakties 
minėjimus, šis lietuvių 
vieningas darbas, kaip 
perkūnas trenkė į komu
nistų laikraščių redakci
jas. Komunistai visai ne
teko galvų.

Komunistų vadai, kaip Vakarinėje Kaukazo da- brangūs vargonai, 
jie patys 'pasirodo, yra ne- lyje rusai 
išgydomi ligoniai. Taigi apgyventų

Lietuviški 
pastumdėliai 
ba apie lietuvių vienybę, klausomybės 
bet kada lietuviai sueina į 
vienybę, tai jie baisiausiai 
plūsta ir šmeižia vieny- 
biečius. Kaip žinoma, 
New Yorke įvyko Lietu
vių Tarybų suvažiavimai.

(LKFSB) 1941 m. bir
želio 22 d. prasidėjus ru
sų - vokiečių karui, ko
munistai sudegino Kre
tingos pranciškonų vie-

Afrika Pristato Produktus 
Amerikai

sai sako, viena jų vienetą nuolyną, Kolegiją, šv. An-Į 
puolė nacius ir 200 jų už- tano Namus, klierikų na- 
mušė ir išmušė iš veikimo mus. Bažnyčios viršus 

j tris tankus. J visas sudegė: stogas, labai
dideli 

atsiėmė keletą varpai. Šv. Antano namų, 
vietų besis- kur gyveno amerikiečiai, 

gera doza patriotingų lie-.tumdami link Novorosyj- liko Sienos. ’ _
; tuvių vienybės ir darbo sko, užėmė Ilskaja, 40 my- šv. Antano kolegijos. Kre- glijos drabužių ir kitų ei- ir vynuogių 
visai pribaigtų komunistų lių nuo Novorosyjsko ir tingos vienuolyną pran-Į viliams gyventojams reik- punktų, 
vadus ir jų laikraščius. daug įvairių karo ginklų, ciškonai norėjo atstatyti, menų.

Belgų Likimas Pavergtoje 
TėvynėjeWashington, D. C.,

22 —
Ofisas praneša, kad Pran- maždaug šiaip padalinti: 
cūzų Šiaurės Afrika pris- Žirniai 16 punktų, corn 
tato Jung. Valstybėms ir 14, tomatoes 16. žalių pu- nelaisvėje. Vienoje stovy- 
Britanijai svarbios žalios pų 14. kriaušių (pears) kloję.
medžiagos, o Afrika už tai 21, ir tt.

vas.
Karo Informacijų

Belgai pergyvena bai
sias kančias Vokietijos

iš 1200 nelaisvi ų, 
800 išvežta į ligonines lai- 

Taip pat ir gauna iš Amerikos iT An-į Svaras džiovintų slvvu ke šešių mėnesių. Tuo pa-
1 . •• ** ... •> « V • V • . .!• • 441. _ !_____ _ _ »• *1. 1 _ 11____ A. _ 2 _ A J________ 1-1 _ * _

daug įvairių karo ginklų, ciškonai norėjo atstatyti, menų.

ii v?n«vgių “kainuos” 20 čiu laiku toje stovykloje 
Į užregistruota 130 džiova 

Kainų Administracijos sergančių ir 12 šiltine.
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Būtinai Reikalingi Darbai

SAVAITE I

Žvalgaitis.išsiskirstė.

PADĖKA Batg Racrjonavimas
kuka

•y

yra

i

i

i

tybės atsakomybes nebū-

j 
i

savo kraštui, kur tik jo

. , v v SaVO
B. ’Sykes, senosios pavergtos tėvy- 

Nepriklau- 
Valio,

Raudonarmiečiai, neatsižvelgiant į nacių bombardavimą, skubiai pra
veda savo platumo gelžkelio bėgius, kad susisiekimas būtų patogus.

Mazgelienė, akom- 
p lei L. šerintaitei 
“Myliu Lietuvą”.

produkcijoj, žemdirbys
tėj, valdžios tarnyboj, ar
ba kitam darbui, kuris 
reikalingas karo pastan- 
gai .

milijonams darbi- industrijoj, turi eiti į ar-

S. Kneižis. j
mus. kun. J. Švagždys, p.! kos Lietuvių Tarybai. 
Harry Butters, Norwoodo ....................

Britų Ministras Pirmininkas Winston Churchill 
atsisveikina su Rear-Admiral Barry, uoste, kaip jis 
išvyko į Casablancą posėdžiui su Prezidentu Roose- 
veltu.

Amerikoniškumas Yra Da
lykas Proto Ir Širdies

Parduota Karo Bonų Už $10,000

Remkite tuos profesijonalus ir biz- VO nusistatymą, kad pilie- 
nioriuo, kurio savo skerdimais remia 
"D?rbinink$".

Stebėtiname pranešime, 
, prezidentas Rooseveltas 

aną savaitę pakartojo sa-

“GARNYS”
Vas. 20 dieną “garnys” atne

šė Juliui ir Alicijai (Jakavony- 
tei) Kastantinaaus, gražų sūne
lį. Motina ir sūnus jaučiasi ge-1 
rai. P-nas J. Kastantinas tar
nauja Dėdės Šamo Laivyne kai- i 
po leitenantas. Sveikiname pp. 
Kastantinus su pirmgimiu sū
neliu.

Rooseveltas Reikalauja 
Apsvarstyti Diskrinmadjį

i

Ruošiasi į Moterystę — Ario 
L. DcBona su Stanislava Biels
kyte ir Adomas Barauskas (So. 
Bostonietis) su Suzanna Jar- 

, molavičiūte. Gero sugyvenimo.

6 vai. salė jau buvo prisi- 
jeigu kimšusi ir laukė atvykstant 

I Iro TkSf vai na«irrwlo
karo! ir kalbėtojai, lydimi vietinio 

nebus klebono kun. J. Švagždžio. Pu- 
drafto blika sutinka kalbėtojus atsi-

1

I
i
I
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■VAIRIOS žinios
c

' kilmėse studentai vėl per- 
1 statys šio mylimo žmo
gaus gyvenimą.

Jie mato jį kaipo vaiką, 
j vaikčio jantį prie upelio, 
netoli nuo dabartinės sos
tinės medžiojantį. Vėliau, 
jie mato jį jau paaugesnį. 
lenktynėms einantį su sa
vo vyresniu broliu Law- 
rence, kuris buvo grįžęs iš 
karo Cartagenoje. Jis ta
da mokėsi vartoti šautu
vą ir pradėjo rimtai stu
dijuoti karininkystę.

Kada jam suėjo 21 me
tai, jis jau buvo pulki
ninkas ir vedė savo pul
kus — britų pulkus, bet 
jau tada galima buvo pa
stebėti jo narsumą ir pa
siryžimą. kuris vėliau 
jam padėjo tapti Vyriau
siu Vadu Kolonijų Pulkų. 
Vėliau, jie seka jį įvai
riose Amerikos kovose už 
nepriklausomybę. kada i 
jis sumušė veteranus Eu
ropos karų, ir privertė sti
priausias Europos tautas 
pripažinti jo žmonėms ne
priklausomybės teisę, ir, 
viso pasaulio Jungt. Vals
tybių pripažinimą.

I J
Jie prisimena VVashing- 

tono kuklumą ir prakilnu
mą. kada užbaigė savo 
militarinius darbus, jis į 
pasišalino iš veiklaus gy
venimo Į savo dvarą

-------  _-------- r----- - - 
kė vietinis klebonas kun.-tingų lietuvių auka Lietu- vėl buvo pašauktas tapti 
c. Kneižiz, pulk. K. Gri-įvai bus pasiųsta Ameri- vadovu jaunosios respub-i 
mus. kun. J. švagždys. p.1 kos Lietuviu Tarvbai. likos.

Pašventinta Karo Tarnybos Vėliava

Parduota Karo Bonų Už $10,250
Surinkta Aukų Lietuvos Reikalams $141.00

Norwood, Mass. — Sek- A. F. Kneižys. Choras, so- 
madienį. vasario 21 d., Šv. listės pp. A. Novikienė, V. 
Jurgio lietuvių parapijoj 
įvyko istorinis Lietuvos 
nepriklausomybės minė
jimas. kuri suruošė visi 
šios kolonijos tautiniai 
nusiteikę organizuoti lie
tuviai.

3 vai. po pietų Šv. Jur
gio lietuvių parapijos baž
nyčioje Įvyko pamaldos 
už Lietuvą ir lietuvius ka
reivius, išėjusius karo 
tarnybon. Pašventinta 
Karo Tarnybos vėliava, 
kurią aukojo parapijai p. 
Kazimieras Mickūnas.

3:30 vai. po pietų, para
pijos svetainėje Įvyko 
Lietuvos nepriklausomy
bės minėjimo programa. 
Parapijos merginų cho
ras vadovaujant varg. A.’ir tokios 
Šlapeliui. sugiedojo Ame--jaukios nuotaikos, 
rikos ir Lietuvos himnus.’ Lietuvos reikalams su- 
Turiningas kalbas paša- rinkta $141.00. Ši patrio- Mount Vernon — ligi jis

Baltaduonytė ir varg. A. 
Šlapelis sudainavo keletą 
patriotinių dainelių, ir p. 
Angelą Kneižytė skambi
no piano solo.

Klebono kun. S. P. Knei- 
žio sumanymu ir nuošir
džia reklama ir adv. Ben
jamino Sykes, Karo Bonų 
lietuvių skyriaus pirmi
ninko, ir kitų pastango
mis pravestas sėkmingas 
Karo Bonų pardavimas 
svetainėje, 
parduota už S10.250.00. 
Galutinai 
lines gal būti bus ir dau
giau. Valdžios pareigūnai 
stebėjosi tokiu gausiu 
pirkimu, ir pareiškė, kad 
jie niekad nėra matę to
kio gražaus susirinkimo 

> nuoširdžios ir

Karo Bonų

suvedus skait- Iškilmingai Paminėjo Lietuvos 
Nepriklausomybės Jubiliejų

, t

natry ouiters, rwrwooao Į\orwoodiečiai tikrai pa- 
miesto selectmenų pirmi-, tnotiniai atžymėjo 
ninkas. adv. F
adv. K. Kalinauskas ir p.: nės Lietuvos 
Leonas Ščensnulevičius. i somybės sukakti.
Programos vedėju buvo p. Norwoodiečiai!

Jung. Valstybės Minėjo iviai Įsteigė krauju ir pasi-
Wa$hingtono Gimtadienį 

Sunkiu Darbu Įrodymas, kad ši tauta 
labai gerai žino ką ji turi 
atsiekti šiais antrais karo 

Apvaikščiojimas gimta- metais 
dienio Jurgio VVashingto- sutriuškinti 
no “Tėvo šios šalies” ir ją. — 
pirmas iš keliolikos gar- paskelbta, kad 
šių tautos vadų po kurio tono gimtadienis 
vadovybe buvo Įsteigta 20 
“sovereign” valstybių Va
karų Žemyne. Įgyjo naują 
reikšmę šiais metais.

Pirmą kartą istorijoj, a-, 
merikiečiai bendrai pasi
ryžę atstumti agresiją iš 
užsienio, ir formaliame rią 
solidarumo i 
prižada ginti bei saugoti 
Įstaigas, kurias jų prote- kukliai minėta. Šiose iš-

BROCKTON. MASS. — 
Sekmadienį, vas. 21 d., Brock- 

tono patrijotai lietuviai iškil
mingai minėjo Lietuvos 25-kių 
metų nepriklausomybės Šven
tę. Šv. Roko bažnyčioje, 10 vai. 
ryte buvo atnašaujamos Šv. 
Mišios už žuvusius už Lietuvos 

i laisvę ir už tuos, kurie dirba 
j grąžinti Lietuvai nepriklauso
mybę arba vargsta ištrėmime. 

6:30 vai. vakare. Brocktonie- 
čiai susirinko į Šv. Roko par. 
salę. Estrada buvo papuošta 
Amerikos ir Lietuvos vėliavo- 

ir 36 bizniuose m*s- Lietuvos vėliava buvo pe- 
rišta juodu kaspinu, nes laiki- 

neskaitomi na* Lietuva yra netekusi lais- 
programai, į v®s-
kariuome-

1 d.,
jie nedirba kalbėtojų. 6:20 vai. pasirodo

Visi vyrai “drafto” am
žiaus, kurie dirba 29 užsi
ėmimuose 
arba aptarnavimų 
buose, kurie 
svarbūs karo 
bus šaukiami 
nės balandžio 
toje dienoje 
būtinai reikaling.

* darbą. Ateityje 
liuosuojami nuo 
vyrai šeimynas ir vaikus■ stojimu, 

i turintieji, nes ginkluo
toms jėgoms ir karo in
dustrijoms reikalinga vy
rų.

Kiekvienas darbininkas,

Ant galo kalbėjo pulkininkas 
Grinius, kurio karštą kalbą 
publika pertraukė keletą sykių. 
Jis savo kalboje apibudino 
vargus ištremtųjų Sibire ir 
Vokiečių okupacijoje. Pulki- j 
ninkas užtikrino, pasiremda
mas Atlantiko Čarteriu ir Pre
zidento Roosevelto pažadėji
mu. kad Lietuva neužilgo vėl 
bus laisva ir nepriklausoma.

Po jo kalbos, vietinis klebo
nas kun. J. Švagždys padėkojo 

■ kalbėtojams ir publikai už 
į skaitlingą atsilankymą ir gau
sias aukas. Pabaigoje choras ir 
publika jausmingai sugiedojo 
Lietuvos himną ir po to publi
ka

Surinkta Lietuvos Gelbėjimui Apie $180.00 _ _ _ _ _ _ _ «- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Lavvrence, Mass. — Sek- tų atsakytos amerikie- 

madienį, vasario 21 d. Šv. čiuL kuris yra lojalus. 
Pranciškaus lietuvių pa- • 
rapijoj įvyko iškilmingas 
Lietuvos Nepriklausomy
bės Sidabrinio Jubiliejaus 
minėjimas St. Mary’s Au
ditorijoj.

Kalbėjo vietinis klebo
nas kun. Pranciškus M. 
Juras, miesto mayoras 
James P. Meehan, Sena
torius Flanagan, kongres- 
manas Lane, kun. Jonas 
Skalandis, pašto viršinin
kas Charles Cronin, Lie
tuvos Garbės konsulas 
adv. A. O. Shallna, kun. 
dr. A. Bružas ir kiti. Pa
rapijos choras ir solistės, 
vadovaujant muzikui P. 
Sakui, išpildė dainų prog- retų gauti progą tarnauti 
ramą.

Šiame iškilmingame Lie- gabumai daugiausia rej- 
tuvos Nepriklauisomybės kalingi ar tai prie mu
minė jime parduota Karo sū ginkluotų jegų,^ karo 
Bonų virš $9,000.00, ir gal J"’ 
paskutines skaitlines su
vedus bus ir virš $10,000; 
surinkta aukų Lietuvos 
gelbėjimui apie $180.00, 

i nors tikra suma bus žino
ma sudarius visų aukoto
jų sąrašą.

Minėjimas praėjo labai i 
sėkmingai. Visų nuotaika' 
buvo tikrai patriotinė. 
Lietuviai vieningai remia 
Amerikos vyriausybės 
karo pastangas laimėti 
pergalę ir Lietuvos nepri- MeNutt " 
klausomybės atstatymą. Commission

Platesnį aprašymą tiki- 
' mes gauti ir įtalpinti kita

me “Darbininko” nume- 
ryj.

“Demokratinė teisė pil
dyti pilietybės pareigas 
neturi būti atsakyta nei 
vienam lojaliam Jung. 
Valstybių piliečiui, nežiū
rint jo kilmės”, sako pre
zidentas Rooseveltas. ‘Pa
grindinis šios šalies įstei
gimo principas yra, kad 
amerikoniškumas pri
klauso nuo proto ir šir
dies; amerikoniškumas 
nėra ir niekad nebuvo ra
sės arba kilmės dalykas. 
Geras amerikietis yra lo
tus savo kraštui, ir mūsų 
laisvės tikėjimui ir demo
kratijai. Kiekvienas loja
lus Amerikos pilietis tu-

pasiryžimas
ašies agresi-

Todėl proklamacija
[ Washing- 

; vasario,
22 d., bus apvaikščiotas'
Jung. Valstybėse ne kaip kuris tik nori dirbti karo 
diena
ninku karo Įstaigose ir čiausį U. S. Employment 
panašiuose 
dirbti, kad ....... ........ ......
priešus tos valstybės, ku- darbą.

veikimuose Service ofisą, ir ten gauti 
sunaikinti, informacijas apie karo 

Aplikantai turi 
VVashingtonas taip vengti per prigrūstus ka- 

pranešime narsiai ir sėkmingai vedė, ro darbų centrus ir eiti 
Mokyklose diena buvo ten tik. jeigu siunčiami. i

Išeina vakaro vedėjas p. Jur- 
geliūnas. Jr. ir pasako patrijo- 
tišką įžanginę kalbą ir pakvie
čia Šv. Roko par. chorą, ku- 
kuriam vadovauja muz. p-lė L. 
Šerintaitė. sudainuoti Ameri- j 
kos himną. Pagiedojus himną, 
choras puikiai sudainuoja “Ei
na garsas nuo rubežiaus” ir 
“Kur bėga Šešupė”. Po dainų! 
kalba Brocktono miesto mayo- 
ras p. Joseph E. Downey, užti
krindamas. kad Lietuvos tris- 

jpalvė po šio karo vėl plevė
suos ant Gedimino kalno.

Po jo kalba kun. J. Švagž
dys. Jis kalbėjo labai jausmin
gai: jo kalba publika buvo la
bai sujaudinta. Po kalbos so
listė Olga Breiviūtė. akompa
nuojant p-lei L. Šerintaitei pui- 

j kiai sudainavo “Kur banguoja 
Nemunėlis" ir “Kodėl Lietu

voj man linksma buvo”. Po 
dainų kalba adv. K. Kalinaus
kas. Jis taipgi perskaitė patri- 
jotiškas Kmito ir Arėjaus Vit
kausko eiles.

Po jo kalbos buvo Lietuvos 
i reikalams renkamos aukos. Su 
rinkta $354.40. Taipgi buvo 
25c. įžangos. Kiek už įžangą į- 
ėjo, neteko sužinoti.

Adv. K. Kalinauskas per
skaito anglų kalboje rezoliuci
ją, kuri buvo vienbalsiai pri
imta.

P-nia M.
panuojant 
sudainuoja

Vasario 10 d. dirbdamas 
ro darbe tragingai žuvo mūsų 
mylimas brolis ir sūnus Matas 
Jakavonis. Vas. 13 d. buvo su1 
iškilmingomis pamaldomis pa
laidotas Kalvarijos kapinėse. 
Brockton. Mass.

Šiuomi nuoširdžiai dėkojame. 
klebonui kun. J. Švagždžiui,į 

į asistentams — kun. F. Norbu- 
tui ir kun. J. Petrauskui už at
laikytas mišias ir iškilmingas 

I pamaldas. Dėkojame kun. Pr.
M. Jurui už prisiųstą dvasinį 
bukietą. Dėkojame kun. Alb.1 
Abračinskui. a. a. Mato moky
klos draugui už atnašavimą šv. 

; mišių ir visiems, kurie kokiu 
nors būdu prisidėjo prie pas
kutinio patarnavimo. Širdingai 
ačiū giminėms ir draugams už 
dvasinius bukietus ir gėles. A- 
čiū, ačiū visiems.

Julė Jakavonytė ir Šeima.

Batų raeijonavimas, 
ris prasidėjo vasario 9 d 
buvo Įvestas todėl, kad 
per kelius mėnesius civi
liai pirko daugiau batų 
negu išdirbėjai galėjo pa
gaminti ir pačiu laiku ap-J 
rūpinti mūsų kareivius ir 
jūreivius. Pagal batų ra- 
cijonavimo planą kiekvie-į 
nas vyras, moteris ir vai-j 
kas galės pirkti 3 poras į 

; batų sekamais 12 mėn. i 
Su kuponu 17 iš War Ra- 
'tion Book One galima nu
pirkti vieną porą batų iki 
birželio 15 d., ir šeimos 
nariai gali dalintis kupo
nais, t. y. jeigu vienas šei
mos narys perka mažiau 
kaip tris poras batų per 
metus, tai kitas arba kiti 
šeimos nariai gali ta pir
kimo teise pasinaudoti.

Asmuo, kuris neturi Ra- 
tion Book One, privalo 
tuoj jo*s prašyti iš vietinės 
racijonavimo tarybos, ir 
jeigu jam batai reikalingi 
ir jis neturi kuponą 17-tą 
savo knygoje arba šeimos 
knygoje jis gali prašyti 
jo vietinio ofiso jam duoti 
certifikatą pirkti batų.

Prezidentas Rooseveltas 
pranešė aną savaitę, pa
reiškime iš Baltųjų Rū
mų, kad jis prašė Paul V.

, War Manpower 
_________ i pirmininko, 
sušaukti konferenciją va

idų tų grupių, kurios prie
šingos diskriminacijai 
karo darbuose, svarstyti 
pertaisymą ir sustiprinti 

, veiklą Fair Employment 
Į Practice komiteto.

Per dvejus metus, prezi- 
i dentas sakė, Fair Em- 
i ployment Practice komi- 
' tetas ir jo egzekutyvis di- 
j rektorius atsižymėjo pri
statydami darbininkus 
karo darbams. Bet juos 
sulaikė faktas, kad nariai 
komiteto dirbo tik pusiau- 
laiku savanorio pagrindu; 
ir neturėjo jėgų arba dar
bininkų išlaikyti jų atsa
komybes.

Prezidentas pataria ap
galvoti padėjimą, ir kada 
dalykai bus sutvarkyti, 
galima bus išspręsti prob
lemą gelžkelių ir kitų rei
kalų, kurie buvo laikinai 
atidėti. O.W.l.

O N t Y O N E — Caplain 
Louise Anderson of WAACS, 
stenographer at Generai 
Dwight Eisenhover’s head- 
ąuarters in North Africa, 
was only woman at Roose- 
vclt - Churchill conference.
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nMatuškos" Globa Mūs

Nežiūrint įnirtusios raudonųjų agitacijos, 
tiksliau pasakius, kaip tik dėl neprietelingos bolševi
kų veiklos, visos lietuvių kolonijos vieningai minėjo 
nepriklausomybės sukaktį. Jei priešingos agitacijos 
nebūtų buvę, arba jei ji būtų buvusi silpnesnė, visų 
partijų lietuvių susibūrimas vargu bebūtų įvykęs. Da
bar gi visi pamatė bendrą priešą, kurs aiškiai pasisa
ko prieš lietuvių interesus. Toks dalykas kaip vieša 
tautos išdavystė, yra geriausias cementas sujungti 
įvairiems tautos elementams, kurie šiaip jau atrodo 
nesuderinami. Tai tarsi kelių kaimyninių ūkininkų 
bandos. Normaliai tų bandų piemenys gali tarp savęs gimimo 
nesutikti, kits kito gyvulius botagais šmigoti; bet tegu 
pasirodo vilkas, ir bendra visų nuotaika tuojau paki
tėja: prieš bendrą visų neprietelių reikia vieningai 
gintis. Tad buvusieji nesusipratimai atidedama į šalį 
— paskui atsiskaitysim — ir sudaroma bendras fron
tas.

ar,

Nepriklauso- 
ir jo 

įvykęs

Toks vieningumas išmuša raudonuosius iš pozi
cijos. Juk tai jie norėjo sudaryti “bendrą liaudies 
frontą”, gudriai įsiskverbti į žmonių pasitikėjimą ir 
suburti “naujas mases”. Bet tas politinis triksas per- 
dažnai jau naudojamas. “Masės” ne tokios jau tam
sios — kiaurai jį permato. Ant tos meškerės žuvys 
nebesigaudo. Uolūs, bet nesąmoningi raudonųjų agi
tatoriai perdaug plėšė savo gerkles ir peratvirai pa
sisakė, kad nori parduoti Lietuvos nepriklausomybę, 
aiškiau tariant, pasirodė pilnais tautos išdavikais. Gi 
išdavystė tai niekšiškiausias darbas. Prieš jį visi su 
panieka nusispjauna. Mūsų išdavikai tur būt manė, 
kad “naujosios masės” jau bus nusikračiusios “tau
tiniais prietarais”. Jų protavimas štai koks. Kadangi, 
internacionališkai imant, nėra tautų, tik žmonija, tai 
parduoti tautą nėra jokia išdavystė, tik žmonijai pa- 
sitarnavimas. Tačiau tokio protavimo ir pati žmonija 
neprisiima, šiandien pačios stambiausios žmonijos 
dalys — didžiausios pasaulio tautos — kaip tiktai pa- Vo~ ^galvas 
brėžia savo paskirą tautiškumą. Ir kiekviena tauta, 
nežiūrint kokiais ji ten “izmais” besidangstytų, visų 
pirma iškiša savo tautybę ir net patiems “izmams” 
primeta savo charakterių. Tautos ypatybių jokiais 
“izmais” neišdildysi. Tautą gali praryti bei į save 
įsiurbti ti'k kita galingesnė tauta.

Mūsų išdavikai be abejo tai suvokia. Pagaliau jie 
nebemėgina statyti klausimo ant internacionalinio 
pagrindo. Jie stačiai stumia lietuvių tautą į “matuš
kos” glėbį, liaupsindami jos galingą globą ir “moti
nišką” širdį. Tik, ot, tas nelemtas likimas taip surėdė, 
kad lietuvių tautai jau teko “matuškos” globoj pabu
voti. Žmogus, nuo kartuvių nutrūkęs, žino ką tai reiš
kia raudonoji virvė. K.

are mistreated, humiliated, ex- 
ploitcd. Ncar’y 100.000 are 
subjectcJ to the hardships of 
forccd labor camps, and the 
Jewish popu’.ation is being ex- 
terminated in ghettos. The 
hatred of German enslavement 
is rampant.

“Lithuanian patriots of the 
underground movement, hol- 
ding in one hand the national 
flag. symbol of their freedom: 
in the other the Lithuanian 
translation of the Atlantic 
Charter, appeal to the world 
and to the principai proteetors 
of human liberties to help them 
drive out of sight the oppres- 
sors.

“To 
ready 
pray 
speed 

4*/

Eidami Nepr'klausomy-' 
bės keliu neturime užmir
šti tuos du mums privalo
mus principus.

Nors Lietuva, ‘formaliai 
imant, nėra United Na- 
tions tarpe, bet morali
niai ji yra su United Na- 
tions. Lietuvos ateitis y- 
ra United Nations ranko
se. Dėl Lietuvos ateities 
negalime nesirūpinti nors 
daugiau turime dirbti dėl 
jos išlaisvinimo negu jau
dintis dėl dar migloto ry
tojaus. Bet kad mūsų se
nasis kaimynas dabar 
taip atvirai pasisako sie
kiąs pasiimti mūsų kraš
tą, kaip savo turtą, tai 
mes prieš tai griežtai pro- 
testuojam ir tokias jo ne
teisėtas pretenzijas parem 
tas tik Ivano Baisiojo 
pretenzijomis, vadiname 
tarptautine neteisybe, nu
kreipta prieš lietuvių tau
tos suverinę valią. Tuo gi! 
tarpu girdėjom iš Prezi- jis skrido orlaiviu iš Casablanca konferencijos, 
dento Roosevelt’o, kad 
šiais metais įvyks Euro
pos išlaisvinimo žygis iš 
įvairių pusių. Kai Sovie
tai pasekmingai veja vo
kiečius lauk iš savo sla- 

i viškųjų žemių, tai tame
Europos išlaisvinimo žy
gyje šalę amerikonų ir 
anglų matomai i 
dalyvauti kariai ir dauge- pint galvoje pirmiau pa- Į trumas 
lio tautų, o jų tarpe juk minėtus vienybės 
tikrai bus ir lietuvių.

Dabartinė Lietuvos pa- tenka pabrėžti
dėtis tiesa yra labai tra- 
ginga, bet ji nėra beviltiš
ka. Traginga dėl to, kad ji 
panaši į pranašo Jonos 
trijų dienų pobūvį didžiu- 
vės skilvyje. Lietuvos 
žmonės yra okupantų uja
mi ir pažeminti, yra alka
ni ir išnaudojami nepake
liamomis rekvizicijomis, 
kankinami prievartos 
darbais ir koncentracijos 
stovyklomis, o 
žydai žudomi 
Jauni vyrai ir net 
rys išvežami kur tai Vo- United Nations, 
kietijon; jų sugrįžimas a- būti ir yra. 
bejotinas, kaip neleidžia- vienybės 
ma sugrįžti tiems, kurie 
buvo pasišalinę į vokie
čius nuo sovietiškos inva
zijos; žodžiu sakant: iš 
Lietuvos lietuviai išgabe
nami tūkstančiais, o į jų 
vietą brukami vokiečiai. 
Lietuvos kolonizacija ir 
germanizacija varomos 
“blitz” tempu. Sovietai, 
nusavindami Lietuvos ū- 
kius savo naudai, pasitar
navo vokiečiams lietuvių 
sąskaiton.
Lietuvos 
juodvarnių 
Prieš Nacių okupacinius mo 
metodus visa lietuvių tau- džios “vienybės” 
ta protestuoja ir priešina- vadinamų “lokalinių pasi- 
si visomis priemonėmis.
Dėl to tai Lietuvos patri- 
jotai, nepaisydami mir
ties pavojaus išvystė taip 
vadinamą požeminę pasi- 

’• priešinimo kovą, — ir At- 
’ lietuvių 

tarpe yra pasidaręs labai 
' populiarus dokumentas.

Tasai pra našas Jonas 
stebuklingai išliko betgiį politikos “pritarimo - su- 
gyvas ir sveikas, —išliksisitarimo” kadrylių pašok- 
ir Lietuva, — išliks ir at-’j 
sistatys, nes ji yra surišu-1 
si savo likimą su United j 
Nations ir reiškia didžiau-! 
sį pasitikėjimą Amerikai. I

Lietuva jau yra apturė
jusi iš Amerikos neuž
mirštiną moralę paramą: 
nei katra Lietuvos okupa
cija nepripažinta. Lietu
vių tauta dėl to yra ir bus*

that end Lithuanians are 
for new sacrifices and 

that Providence may 
the day of liberation.

Lithuanians. however. want 
the wor’d to know that. having 
been victims of two invasions. 
they are opposed to both inva- 
ders in equal measure. Let the 
principles of the Atlantic Char- 
ter not miss Lithuania and her 
neighbors”.

Prezidentas Rooseveltas, lengvai apsirengęs, kai
Šis 

paveikslas parodo momentą skridimo kelyje iš Brazi
lijos į Miamį.

Gerb. Pirmininke, 
: Gerb. Visuomene:

Lietuvos Nepriklauso
mybės paskelbimo 25 me
tų sukakties proga svei
kinu Lietuvos vardu čia 
(vVebster Hali, New York 
City) susirinkusius tau
tiečius ir Lietuvai gero 
linkinčius amerikiečius. 
Mūsų brangioji Tėvynė, 
Lietuva, vokiečių paverg
ta, besipriešindama oku
pantams dairosi Jūsų pu
sėn. Todėl didelis ačiū 
Jums visiems už pasidar
bavimą ir paguodą, ypa
tingai New Yorko lietu
vių Tarybai, Poniai Kas- 
kas ir p. Jankaus veda
mam Apreiškimo Parapi
jos žavingam chorui. Vi
same tame Lietuva mato 
savo išsilaisvinimo pas
tangoms moralinį sudrū- 
tinimą.

Lietuvos
mybės Nutarimas 
paskelbimas, — 
1918 metais, Vasario 16-tą 
dieną Vilniuje, Lietuvos 
sostinėje ir lietuvių tau
tos tautinio ir politinio at- 

centre, — vėliau 
dar ir Steigiamojo Seimo 
paliudytas, yra 
neišdildomos 
dokumentas 
tautos idealų 
ir savy garbės 
dėl turime atsiminti tuos 
20 vyrų, kurie tą Nutari
mą pasirašė ir paskelbė 
kai Lietuva tuomet kaip 
ir šiandien buvo vokiečių 
okupuota; yra mūsų pat- 
rijotinė pareiga netik at
siminti bet ir neužmiršti 
mūsų brolius ir seseris 
vokiečių junge ir ypač ne
laimingus tremtinius 
klaikiame Sibire ar Nacių 
prievartos darbuose. Tin
kamiausias tų patrijotų 
atsiminimas yra: susijun
gime visų lietuvių tautos 
moralinių ir materialinių 
pajėgų vienam šventam 
tikslui: atsteigti Lietuvos 
Nepriklausomą valstybę. 

Šia proga lenkiame sa- 
> pagerbdami 

šviesią atmintį Lietuvos 
kareivių padėjusių ant 
laisvė aukuro savo bran
giausi turtą: gyvybę. Bet 
visų laisvės ir nepriklau
somybės kovotojų tinka
miausias pagerbimas yra: 
mobilizuoti visus lietuviš
kus ir lietuviškos kilmės 
rezervus Dėdės Šamo per
galės talkai, kad laimėto 
karo pasėkoje laimėtų ir 
taiką Atlantic Charter pa
grindais, sulig kurios ma
žoms tautoms, jų tarpe 
Lietuvai ir jos kaimy
nams, būtų užtikrintas 
saugumas ir grąžinta ne
priklausomybė.

Kai Lietuva dabar gy
vena nuožmius laikus tra- 
gingai pavojingose apys- 
tovose. — tasai Vilniškis 
Nepriklausomybės Nuta-^r'Vhartėr 
rimas yra kelrodine žvai-i 
gždė visiems lietuviams,! 
namie ir svetur esan
tiems, ir visiems Lietu
vos gyventojams. Tas Vil
niškis Nutarimas yra 
šiandien mums svarbus 
ypač dviem atvejais: 

Pirmas: kad Niepriklau- 
isomybė buvo nutarta ir 
paskelbta lietuvių tautos 
visų politinių srovių vie
nybėje, —

Antras: kad Nutarime į- 
sakmiai pabrėžta Lietu

vos demokratinė santvar- 
Ika.

amžinai 
reikšmės 

ir lietuvių 
įsikūnijimo 
aktas. To-

amžinai Amerikai dėkin
ga. Nukentėję dėl agresi
jos ir dar lietuviai težino, 
kad jų kančios nėra vel
tui.

Dabar pažvelgus į lietu- į tvirtai tikiu.

Laivų statytojai paaukavo dėl Jungtimi) jūreivių 
(Merchant Marine) $1,021,000. Emmet J. McCormack, 
(kairėj) iš Moore-McCormack Lines, įteikia čekius 
iždininkui John Bierwirth.

Lietuvos reikalų sargybo
je ir kviečia kiekvieną lie
tuvį atydžiau ir nuošir
džiau bendradarbiauti 
Lietuvos prisikėlimui. Aš 

kad tradici- 
rengiasi višką veiklą čionai, ir tu- jnis Amerikos lietuvių jau- 

ir palankumas 
pražydės naujais; ir de- 

mokratybės pagrindus — 
kad jei 

praeity neišvengta klaidų, 
tai bent dabar privalu iš 
jų pasimokyti ir daugiau 
klaidų nebedaryti. Lietu
vai nei jos demokratybei 
nebus patarnauta jei pra
rasim lygsvarą, nesilaiky
dami lietuviškos vieny
bės. Natūralu, kad asme
nys, grupės ir srovės, sto
jančios už nepriklauso
mos Lietuvos Respublikos 
atstatymą, privalo suda- 

kie-

Lietuvai 
žiedais.

Valio 
Lietuvos 
bas.

Amerika, 
išlaisvinimo

Vz

The Evening Star,

valio 
dar-

Wa-

Apie Žemės Reformą 
Lietuvoje

(LKFSB) Sukakties pro
ga prisimenant nepriklau
somos Lietuvos gyvenimą 
vienu iš svarbesniųjų da
lykų tenka prisiminti be
žemių ir mažažemių aprū
pinimą nuosavais ūkiais. 
Didžiulė nepriklausomoje 
Lietuvoje pravesta žemės 
reforma palietė 1.774.099 
akrus.. Dėka tos žemės re
formos buvo įkurta 45.000 

t. kuriose įsi-shington, D, C., Februafy naujų'farmų,
16, 1942, patalpino sekan- kūrė sau namus rasdami 
tį straipsnį:

MINISTER VOICES HOPE
OF FREED LITHUANIA

Lietuvos
getuose, ryti vieningą frontą, 

mote- tą kaip titnagą, kaip kad 
kad turi

Nelipdykime 
dirbtinomis 

kombinacijomis ir formu
lėmis; statykim vienybę 
ant to ką turime, vengda
mi statyti pirmon vieton 
klausimus, kurių išspren
dimas tegalimas tik po 
karo. Ne čia, bet išlaisvin
toje Lietuvoje tautos su
vereninė valia, demokra
tiniu būdu pareikšta, iš
spręs kas konstitucijose 
Seimo ir velesniose buvo 
gero ir kas ne praktiško, 

Jaučiama lyg ir nustatys ateičiai tobu- 
kūnas būtų lesnę tvarką.

draskomas, nekoordinuoto
Vengkime 
bruzdėji- 

tusčiavidurės bergž- 
ir taip

kurie atsako- 
gali 
tik 

srovių vie-
bendrų 

užim-

sekimų”, 
minguose centruose 
reikšti visai ką kitą: 
solidiška visų
nybė paremta ant 
darbų piano tegali 
ponuoti.

Neskaitlingiems 
geliams atvykus 
norėta buvusios

Thankful to America, Says 
Anniversary Statement

Occupied Lithuania has re- 
ceived great moral encourage- 
m.ent from the American pecple 
and Government and trusts the 
day of liberation is near, Mi- 
nister Zadeikis of Lithuania 
said today in a statement of 
his country's declaration of in
dependence. The republie of 
Lithuania was established af- 
ter the VVorld War. It is occu
pied now by German troops.

“Lithuania's present situa- 
tion is similar to that of other 
enslaved European countries”, 
Minister Zadeikis said. “It is 
sad and tragic. būt far from 
hopeless. Let Lithuanian vic
tims of war and aggression 
know that their sufferings are 
not in vain. On beha’.f of my 
country. I salute the whole-. 
heartedness and lofty ideals of 
the great American Nation.

“Lithuanian needs friends, 
needs moral support and ma- 
terial assistance. Her people

savam ūkyje pastovų sau 
darbą ir pragyvenimą 
daugiau kaip 200.000 as
menų (skaitant naujaku
rius su jų šeimomis). Že
mės ūkis Lietuvoje darė 
didelę pažangą. Savo linų 
eksportu Lietuva pralen
kė daugybę kitų valstybių 
užimdama trečią vietą vi
same pasaulyje, nežiūrint 
nedidelio savo ploto ir gy- 

i ventojų skaičiaus. Pieno 
ūkis padarė taip didelę pa
žangą, kad jau 1936 m. 
Lietuvos sviestas buvo lai- 

' komas taip aukštos rū
šies, jog tik danai įstengė 
lietuvius pralenkti, o pa

lyginus su visų kitų šalių 
j sviestu. Lietuva gaudavo 
aukštesnes kainas už sa
vąjį. Kalbant apie žemės 
reformą Lietuvoje tenka 
prisiminti, kad didžiausi

• nuopelnai šioje srityje 
■ tenka kun. M. Krupavi

čiui. kurs taip labai rūpi
nosi pakelti Lietuvos var
go žmonių gerovę.

Į —

IPirk Df fcnstr Ennris ir Stmnpn? 
Rcmk šios šalies apxiq:i»ima!

pabė- 
čia lyg 
Kauno

ti. Bet gana šokių: te pra
sideda vieningas kūrybi
nis Lietuvos vadavimo 
darbas. Pasiuntinybė ne
gali ir neina į srovines 
kombinacijas ir linki, kad 
Lietuvos piliečiai šiuo me
tu parodytų pilną solida- 
irumą tarpe savęs. Lietu
vos Pasiuntinybė kaip 
stovėjo, taip ir stovės visų ‘

Lietuviu Katalikų 
So. Bostone

Vasario 28 d., 1943 m., Šv. Petro lietuvių parapi
jos svetainėje, W. Fifth St., So. Boston. Mass., įvyks 
ALRK. Federacijos apskričio vadovybėje Lietuvių Ka
talikų Seimelis.

Seimelio sesijos prasidės maždaug apie 1 vai. po 
pietų.

Mūsų organizacijų skyriai, draugijos prašomos 
išrinkti atstovus, paruošti įnešimų ir įpareigoti atsto
vus atvykti laiku.

ALRK. Federacijos Apskričio Valdyba — 
Dvasios Vadas Kun. K. Vasys, 
Pirm. A. Daukantas, 
Rašt. B. Jakutis.



Antradienis. Vasario 23, 1943

(Angly kalba šio pareiškimo originalas buvo paslystas 
Valstybės Sekretoriui, gerb. Cordell Hull).

“darbo frontą” ir Lietu
vos universitetų studen
tus, o kuomet, nežiūrint 
visų gąsdinimų ir grasini
mų. tik maža studentų da
lis sutiko dirbti Vokieti-

Amerikos Lietuvių Ta
ryba. susidedanti iš atsto
vų įvairių Amerikos lietu
vių grupių ir organizaci
jų, kurios stoja už laisvos, 
nepriklausomos, demo
kratinės Lietuvos respub- joje ,tai abudu universite- 
likos atstatymą, savo tai Kaune ir Vilniuje, bu- 
Konferencijoje, 1943 m. vo uždaryti ir 50 profeso- 
sausio 8 d., New Yorke, rių bei studentų buvo iš-i 
pažymi, kad Lietuva per vežti į koncentracijos sto- 
šį karą kenčia jau antrą vykias, 
svetimą okupaciją.

Nuo 1941 m. birželio 
mėnesio Lietuva ir jos 
žmonės gyvena po vokie
čių jungu. Po trumpo lai
kotarpio, kuomet įsiver- 
žusieji naciai stengėsi ap
gaulingai sužadinti Lietu
vos žmonėse viltį, kad 
Hitlerio armijos iškovos 
jiems tautinę laisvę, oku
pantai ėmė Lietuvą, kaip ....... ............. .....
ir kitus Pabaltijo kraštus, ra persekiojami Lietuvos ppjeYolę) ir būtų sudariu— 
negailestingai spausti ir žydai, kuriuos naciai su- sios, su Sovietų pagalba, 
išnaudoti. Ir juo tolyn ši grūdo į getus atskiruose tvirtą atsnarą nacių žy- 
nacių priespauda darosi miestų kvartaluose. Jau gį^ j Rytus.
vis skaudesnė. kelis kartus buvo prane-i Be‘t ' to_ kai Lietuva.

Už neklausymą naeių į-j 
sakymą ir už tariamus į 
nusikaltimus prieš vadi- i 
namą, valstybės saugumą i 
žmonės yra baudžiami nei 
tik piniginėmis pabaudo- į 
mis ir kalėjimu, bet ir 
mirtim. Žinios kurios a- . r3/se: 
teina iš Lietuvos per nei- 1 
tralias šalis, vis <

DARBININKAS

Vaizdas parodo, kaip raudonarmiečiai nugali kliūtis, kai naciai pra
dėjo trauktis rusų fronte.

tų Rusija apsigynimo su- 
. Lietuva, Latvija 

ir Estija būtų galėjusios 
vokiečius

!

kad ši visoms tautoms, kurioms 
kova ji buvo išplėšta jėga, kaip

Lietuvio Kapeliono Laiškas 
Iš Fronto

B

.M dažniau pamatyti prieš
mini žmonių sušaudymus. ^1S šimtus tūkstančių

Žiauriausiai už visus y- kareivių (nes jos turėjo 
visuotinę karo tarnybos

vis skaudesnė.
Hitlerio satrapų tikslas, 

matyt, yra: visiškai pa
jungti kraštą ekonomi
niai: sunaikinti jo kultūri
nio gyvenimo savybes ir 
paversti jo gyventojus 
klusniais vokiškos vieš
pačių tautos vergais. Lie
tuva yra uoliai kolonizuo
jama vokiečiais atgabena
mais iš Trečiojo Reicho, 
Olandijos ir Rumunijos ir 
Besarabijos. Vokiečių fir
mos suima į savo rankas 
prekybos ir pramonės į- 
mones Lietuvoje: vokie
čiams yra pavedami di
desnieji ūkiai, kurie buvo 
sukonfiskuoti ir paversti 
sov-chozais arba kolcho
zais sovietų okupacijos vai progos stoti su ginklu ir jisai netruko ateiti, kai 
metu. rankose prieš hitlerišką tik naciai parodė savo tik-

Tuo pačiu laiku iš Lie- antplūdį ir tuo būdu pa-Jrąjį veidą “išvaduotiems” 
tuvos yra išvežami į Vo- tapti kariaujančios Jung- žmonėms.

tinių Tautų koalicijos na-i
riu.

v. . „ . - I Bet po to, kai Lietuva,
Simų apie astnus lietuvių į buvo, prieš jos žmonių 
baudimus tik už tai, kad vaką per vienerius metus 
jie davė maisto žydams valdoma rusų, kurie be a- 
arba kitokiu būdu mėgino atodairos griovė jos ekono- 
jiems padėti. Nežmoniškų mįnį jr socialinį gyveni- 
fyzimo žydų išnaikinimo mą sukeidami prieš save 
politika, kurią sužvėrėję visos tautos neapykantą, 
naciai vykdo Lietuvoje, +aį nacįaį užklupo ją visai 
kaip ir kitose okupuotose nepasiruošusią kovai be- 
šalyse, ši konferencija jčgę ir su demoralizuotą, 
pasmerkia visu griežtu-1 jį nespėjo nė atsipeikėti, 
mu ir pasisako už tai, kad kaį pateko po Hitlerio lė
tų žiaurumų vykdytojai tena; pOiitiniai nesubren- 
butų po Karo atiduoti tei- • tusiuose sluoksniuose ši 
smo atsakomybėn ir be invazija dargi buvo iššau- 
pasigailėjimo nubausti kusį viltį, kad kraštui bus 
kaip aršiausi piktadariai. proga atgauti savo tauti-i

Ši konferencija su ap- nę laisvę, viltį po kurios1 
gailestavimu pažymi, kad neišvengiamai turėjo a- 
aplinkybės nedavė Lietu- ’ teiti skaudus nusivylimas

Į

Nėra abejonės, 
Lietuvos liaudies 
prieš okupantus atneš jai tatai yra paskelbta Atian- 
daug kentėjimų ir parei- to Čarteryje. Lietuvos ne- 
kalaus didelių aukų, 
lietuvių tauta, kuri 
šimtmečius grūmėsi 
teutonais ir sumušė kry- Rooseveltas dar 1940, spa 
žiuočių ordiną prie Grun- lių 15 d., kuomet jisai pri 
valdo, nelenks savo spran- ėmė Amerikos lietuvių de 
do po vokiečių jungu. Vi- legaciją Baltuosiuose Ru
si atsimena, kaip perei
tame Pasaulio Kare Lie
tuva pasiskelbė nepri
klausoma, nežiūrint di
džiausių kaizerio valdžios tikrai negalėjo sumažinti 
pastangų paversti ją vo- jų teises atgauti laisvę, 
kiečių Reicho provincija. Be gaio svarbu, kad Lie- 
Lietuva tuomet, kaip ir tuvos žmonės, kaip ir ki- 
dabar, buvo vokiečių oku- tų okupuotųjų šalių gy- 
pacijoje. Šį mėnesį vasa- Yentojai, gautu ko dau- 
rio 16-tą sukako lygiai 25 gįausia moralinės para-

Bet priklausomybės atstaty- 
per mą, be to, užtikrino įsak- 
su miai, pats Prezidentas

muose Washingtone. Kan
čios, kurias Lietuvos žmo-; 
nėms tenka iškentėti da-Į 
bar, po hitlerizmo letena,1

metai nuo to svarbaus lie- mos iš Jungtinių Tautų, 
tuvių istorijoje įvykio. Atlanto Čarteris šituo at

žvilgiu turi neįkainuoja
mą vertę. Bet ši konferen
cija yra priversta pažy
mėti, kad tam tikruose ra-

(LKFSB) Iš karo zonos, taip ir karininkų. Gero ga- 
kur nors Pacifike, gautas įima padaryti nesuskaito- 

1 laiškas iš marijono kun. 
J. Vosyliaus, kuris yra 
laivyno kapelionas nuo 

i pereitos vasaros. Laiškas 
j įdomus, duodame čia ke
lias ištraukas: “Sveikinu 

liš kovų lauko! Pagaliau 
mums pavyko baigus ke
lionės pasiekti frontą ir aš 
džiaugiuosi. Gyvenimas 
džiunglėse yra skirtingas, 
kaip kur nors kitur: tvan
kus karštis, uodai ir kiti 
vabzdžiai, (insects), sro
vės lietaus ir malarija 
nuolat mums primena, 
kad čia ne piknikas. Kli
matas ir kitos sąlygos ne
leidžia čia žmonėms labai 
ilgai toje pačioje vietoje 
pasilikti. Atrodo, kad už 
šešių - septynių savaičių 
būsime perkelti kitur. Tik 
daktarų sugebėjimas ir 
vaistų pakankamas kie
kis malarijos susirgimus 
sumažina iki minimumo. 
Darbo čia turiu daug: pa
skirtas batalijono kape
lionu ir batalijono Welfa- 
re Officer. Sekmadieniais 
laikau bendras pamaldas 
— general service — to 
dalinio visų tikybų ka
riams. Toliau — laikau 
Mišias dėl savo batalijo
no, marinų ir armijos ka
talikų. Lankymas ligonių 
ir sužeistųjų, kiti pagal
bos darbai bei nuolatiniai 
raportai atima labai daug 
laiko. Katalikų kapelionas 
yra laikomas aukštoje pa
garboje kaip kareivių,

mai daug”.

i

Amerikiečiu SusMomeji- 
mas Lietuvos Menu

(LKFSB) Vasario 12 d. 
Worcester, Mass.,. buvo 
uždaryta Lietuvių liau
dies dirbinių, liaudies au
dinių paroda, trukusi apie 
porą savaičių. Parodą ren
gė Worcester Natūrai 
History Society, kuri to
kių parodų numačiusi vi
są eilę iš įvairios kilmės 
tautų, o eksponatus parū
pino tėvai marijonai iš 
Marianapolio, iš Worces- 
terio gi — Lietuvių Mote
rų Klubas, Šv. Kazimiero 
Socialinis Klubas, Vil
niaus Aušros Vartų Socia
linis Klubas. Lietuvių 
liaudies paroda buvo pir
moji iš numatytosios se
rijos.

Worcesterio anglų kal
bos spauda, rašydama a- 
pie parodą, pabrėžė, kad 
joje buvo nepaprasto gra
žumo (extraordinary 
beauty) dalykų. Ypatingą 
dėmesį laikraščiai atkrei
pė į kultuves, išmargintas 
gražiausiais raštais. Vie
na Worcesterio lietuvė 
parodai pristatė audimą, 
prieš 200 metų padarytą. 
Tai tikrai brangus ir se
noviškas audinys.

Parodos atidaryme da
lyvavo Worcesterio majo
ras Bennet ir kalbą pasa
kė lietuvis advokatas 
(attorney) A. Mileris.

kietiją duona, mėsa, pie
nas. vaisiai ir kiti žemės 
ūkio produktai, kurių tam 
tikras kvotas vokiečiai a- 
tima iš valstiečių, mokė
dami jiems sauvališkai 
nustatomas beverčių pini
gų sumas. Miestų g\ven- 
tojai kenčia badą ir skur
dą. Iš miestų ir kaimų ga
benami darbininkai į Vo
kietiją prievartos dar
bams. Pereitais metais 
gauleiteris Renteln ragi
no važiuoti Vokietijon į

Vyriaujantis tačiau fak
tas nacių okupuotoje Lie- 

i tas. 
skaudžiai 

ir kasdien 
atkaklumu 

savo skriaudikams prieši-

St-cimbicLUSiH Rimtis tuvojc Šinndic vi*h

WINGS FOR VICTORY

tuvių istorijoje įvykio.
Lietuvos žmonės tos da

tos neužmišo, kaip jie ne
užmiršo ir savo 22 nepri
klausomo gyvenimo me
tų, kuomet jie, galima sa- teliuose, šioje šalyje ir už- 
kyti, iš nieko sukūrė savo sienyje, dar tebėra sklei- 
valstybę, pasistatė tūks
tančius mokyklų, bei kul
tūros židinių ir pakėlė sa
vo ekonominę būklę iki 
tokio gerovės laipsnio, 
koks niekuomet nebuvo 
pasiektas, būnant Lietu- šalis yra skelbiama, kad 
vai svetimųjų valdžioje. jos jau nubalsavusios pri- 

Lietuva ir neužmiršo imti sovietų sistemą ir 
taip pat ir tos skriaudos, tapti Rusijos dalimi. Vie- 
kurią jai padarė Hitleris, nas užsiminimas apie ap- 
atplėšdamas 1939 m. Klai- gavingus 1940 m. liepos 
pėdos kraštą su vieninte
liu Lietuvos uostu. Fak
tas, į kurį verta atkreipti 
visų “Ašies” priešų dėme
sį, yra tas, kad 
dabartinio karo 
se, buvo pirmoji 
slovakijos nacių 
auka.

Milžiniškoje savo dau- iš šaltinių, artimų vienai 
gumoje Lietuvos žmonės valstybei, susijungusiai 
jau šiandien yra visa šie- su Jungtinėmis Tautomis 
la su Jungtinėmis Tauto- ir į 
mis ir tik laukia valandos, Čarterį, arba 
kada jie galės kartu su jo- yra skleidžiama 
mis stoti atvirai į kovos

i frontą. 
į Amerikos lietuviai seka
Įsu giliausia simpatija ši- tikimus tarp amerikiečių 
'tą jų tėvų krašto kovą dėl 
į išsivadavimo iš nacių ver
govės. Tiesioginės pagal
bos suteikti jai, deja, jie 

Į dabar negali. Vienintelis 
Į būdas pagreitinti Lietu-, 
vos išlaisvinimą ir su-i 

! trumpinti jos gyventojų 
' kančias — tai visomis jė
gomis remti J. A. V. ir jų 
sąjungininkų karo pa
stangas, kad kaip galint 
greičiau būtų laimėta pil
na pergalė, kad būtų su- 

totalitariniai
agresoriai.

Jungtinių Tautų perga
lė reikš laisvės grąžinimą

džiama mintis, kad mažų 
tautų likimas po šio karo 
turėsiąs būti paaukotas 
didžiųjų valstybių intere
sams. Specialiai apie Lie
tuvą ir kitas Pabaltijo

Lietuvis Pranciškonas Dar 
5 Kartus Duos Kraujo

(LKFSB) Pernai į USA 
atvykęs Lietuvos Pranciš
konų provinicijos brolis 
Paskalis Steponavičius 
per Raudonąjį Kryžių da
vė sužeistiems Amerikos 
kariams savo kraujo, be 
to — jis yra nusistatęs 
tam reikalui dar penkis 
kartus padaryti savojo 
kraujo auką, šis broliu
kas dabar Pittsburge pla-

buvo pirmesnioji Lietuvos ^a<j" jį vra 
j okupacija, • kurią įvykdė skrįaudžiama 
Pabalti jos kraštuose So- vįs didesniu 
vietų Sąjunga 1940 m. i_
birželio 15 d., neva strate- nasj Paralyžuojantis ap- 
giniais sumetimais. — už- stulbimas ir nejėgos pa- 
uot padėjus tiems kras- gyvumas, kurie ją buvo a- 
tams stipriau apsigin- p^męs pradžioje, pradėjo 
kluoti, kad jie galėtų pa- seniai. Jau pirmaisiais o- 
sipriešinti vokiečių inva- kupacijos mėnesiais vo
ži jai, kaip tai buvo numa- kįečių vyriausybė pasiju- 
tvta tarpusavio su Sovie- to turinti griebtis teroro 

priemonių prasidėjusiam 
liaudies judėjimui slopin
ti: “sabotažninkų” kori
mų viešose aikštėse 
(Šiauliai, Mažeikiai) ir 
masinių įkaitų sušaudy
mų 
vieną nužudytą nacių 
reigūną!

Paskutiniu laiku jau 
siekė mus žinios apie 
sireiškiančio ir organi
zuoto visuomenės atspa
rumo ženklus. Aukščiaus 
paminėtas milžiniškos u- 
niversitetų studentų dau
gumos atsisakymas stoti 
į nacių “darbo frontą” y- 
ra vienas tokių faktų. 
Dar reikšmingesnis yra 
kitas faktas: dėl Kauno ir 
Vilniaus universitetų už
darymo ir kito nacių tero
ro pareiškė bendrą pro
testą nacių vyriausybei triuškinti 
didžiųjų Lietuvos politi
nių partijų pripažintieji 
vadai.

Lietuva, 
išvakarė- 
po Čeko- 
agresijos

mėnesio “rinkimus” so
vietų armijai užėmus Lie
tuvą, Latviją ir Estiją, 
kaipo apie tų tautų valios 
pareiškimą yra joms įžei
dimas ir pasityčiojimas iš 
teisingumo.

Tokia žalinga propagan
da ypač kuomet ji eina

pinimą tokiu neatsako- 
mingu Atlanto Čarterio 
principų neigimu, giliai 
tiki, kad tautų laisvės ir 
teisingumo idėjos, kurias 
paskelbė dviejų didžiųjų 
Vakarų demokratijų va
dai, Roosevelt ir Chur- 
chill, vistiek paims viršų. 
Jas paniekinus, žmonijai 
būtų uždarytas kelias iš 
dabartinės pasaulio kata
strofos į geresnę ateitį.

Ši konferencija tvirtai 
tiki, kad Atlanto Čarterio 
dėsniai bus pritaikyti ne 

i tiktai Čekams, Lenkams
ir norvegams, bet taip pat įtina katalikišką spaudą ir 
ir lietuviams, 
estams. Ji tiki, kad po šio i laikraščių 
karo bus surastas būdas Krašto labui 
sutvarkyti santykius tarp:kalams renka skardines ir 
visų tautų taip, kad kiek- perka karo bonus. Klebo- 
viena jų galėtų gyventi nams sutinkant jis aplan- 

i laisva ir nebijodama ga-įkys ir kitas lietuvių kolo- 
lingesniųjų savo kaimy- , nijas spaudos platinimo 
nų.

AMERIKOS LIETUVIŲ
TARYEA

latviams ir i daug surenka lietuviškų 
prenumeratų, 

karo rėž

po 200 žmonių už
pa-

’ • pasirašiusiai Atlanto 
Čarterį, arba kuomet ji 

tos val
džios įtakoje esančiuose 
spaudos organuose, — 
gimdo sumišimą ir nesu-

kilusių iš mažųjų Euro
pos tautų, o labiausiai 
tarp Baltijos kilmės žmo
nių. Kas dar pavojingiau, 
tokia propaganda gali bū
ti panaudota nacių, kaip 
ginklas jų psichologi
niam karui prieš okupuo
tųjų šalių gyventojus. Jei
gu tiems gyventojams 
bus atimta viltis atgauti 
po karo teisę laisvai apsi
spręsti savo likimą, tai 
jie neteks svarbiausio pa
skatinimo kovoti 
savo pavergėjus.

Ši konferencija, 
dama savo rimtą

l reikalu, t
Vargas protingus žmo- 

L. šimutis— Pirmininkas: nes padaro dideliais, O 
Dr. P. Grigaitis—Sekretorius. I kvailus pražudo.

prieš

reikš- 
susirū-

Nepaprastai aukštai patvinusi VVandle upė, pietva
karinėje Londono dalyje, privertė britą iškraustyti iš 
priešlėktuvinės slėptuvės tam tikrus baldus ir laikinas 
būtinas reikmenis.
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Pirk Karo Bonus šian
dien. Jie tave ryt išlaikys.

— Sueini 5 m. nuo rašytojo mirties. — Ir Jakštas vyžo
mis nebojo bei gyvūnus ganė. — Žandarų lydimas j Ru
sijos ištrėmimų. — Beraštis kortuotojams. — Apie 
mokslų bombomis įkurtų. — Kaip Jakštas mane barė. —

i

Jakštas 1916 m. Paskelbė 
Nepriklausomą Lietuvos
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eidavo gyvulių ganyti. 
Būdamas Šiaulių gimna
zijos ketvirtoj klasėj dė
dės vardadienio proga su
statė gana vykusias savo 
pirmąsias eiles. Gimnazi
joje mokinosi daugiausia 
oajoraičiai, jis gi kaimo 
vaikas jų draugystėje 
jautėsi reikiamai neapta
šytas, tai pamėgo vienat
vę ir knygas. Jis anksti ir 1 
giliai pradėjo protauti. ; 
Štai pavyzdžiui vienas iš 
jo to laiko tikybinių sam
protavimų:
— Bet kuri būtybė yra 

reikalinga atatinkamo sa
vo prigimimui maisto. 
Sielos maistas yra tiesa, o 
bet kuri tiesa yra amžina, 
tad ir siela turi būti savo 
esmėje amžina, nemirtin
ga”.

Jau nuo gimnazijos lai
kų daug, daug skaityda
vo, o įstojęs į Petrapilio 
universitetą ne vien klau
sėsi paskaitų gamtos-ma
tematikos skyriuje, bet 
dar uoliai lankė tikybos 
ir filosofijos paskaitas, y- 
pač mėgdamas Solovjovą, 
apie kurį vėliau rašė:
— Joks katalikų apolo

getas (religijos gynėjas), 
joks kitas krikščioniškas 

; filosofas nėra mano dva
siai suteikęs tiek šviesos, 
kiek VI. Solovjovas”.

į Universitete įsijungė į 
i lietuvių studentų veiki

mą. Besiginčydamas su 
kaikuriais dėl tikybos 
klausimų, norėjo iš tos 
srities daugiau žinių tu
rėti. Kartą senų knygų 
krautuvėje jisai rado pi
gų, gražiai aptaisytą Nau
jojo Testamento leidinį 
graikiškai. Nusipirko ir 
pradėjo gilintis. Vėliau 
taipgi senų knygų krau
tuvėje nusipirko prancū
ziškai “Kristaus Sekimą”. 
Tuos ir kitus dalykus be
skaitydamas, besvarsty- 
damas palinko stoti į ku
nigų seminariją.

Ištremtas | Rusiją
Įstojęs į Kauno kun. Se- 

I minariją užgulė knygas, 
ilgą laiką pašvęsdamas 

klebonas. Namo parvažia- tvarkymui didžiulės kun. 
vęs vakarus praleisdavo seminarijos bibliotekos, 
kartais prie balanų avie- to su kitais klierikais 
soa, giesmes giedodami, o pradėjo leisti lietuvišką 
vasarą, vyžomis apsiavęs laikraštėlį “Lietuva . Vie-

Didieji Lietuviai Apie p 
Besišypsanti Seneli.
Lygiai prieš 5 metus 

įnirtis atšaldė besišypsan
čias garsiojo Lietuvos se
nelio — Adomo Jakšto — 
lūpas. Tai buvo didi as
menybė, apie ką liudija 
mūsų garsiųjų vyrų žo
džiai:
— Nuoširdus poetas ir 

matematikas, karštas lie
tuvių kalbos gynėjas ir į- 
sitikinęs esperanto pla
tintojas, teologas ir filo
sofas — jis žymiausias 
lietuvių renesanso (atgi
mimo) asmuo, — rašė a- 
pie jį prof. Šalkauskis 
(vėliau išrinktas Lietuvos 
universiteto rektoriumi).
— Vienas per 20 metų 

buvo beveik monopoliza
vęs lietuvių literatūros 
kritiką (raštų vertinimą). 
Per tą gražų laiką jis ne
mažos įtakos turėjo į tam 
tikrą skaitytojų skaičių, 
kuriems buvo neklaidin
gas vadovas, — taip apie 
Jakštą atsiliepia B. Sruo
ga.

— Pripažįstame, kad 
Jakštas po Maironio yra 
ryškiausias ir žymiausias 
tos gadynės poetas, — ši
taip jį vertina rašytojas 
Putinas.
— Jei būtų galima pra

manyti tokios ypatingos 
svarstyklės 
nuopelnams sverti, 

išmanymu,

pilietiniams 
tai, 

mano išmanymu, ant 
dviejų lėkščių sukrauti vi
sokeriopi Basanavičiaus 
ir Dambrausko - Jakšto 
nuopelnai dažnai svyruo
tų, sako Tumas - Vaižgan
tas.

Kas gi buvo tasai vyras 
apie kurį garsiausi lietu
viai taip gražiai atsilie
pia?

Jaunatvės Nuotykiai
Aleksandras Dambraus

kas - Jakštas buvo gimęs! 
1860 m. Kuronių kaimo,! 
Ukmergės apskr., ūkinin-į 
kų šeimoje. Dešimties me
tų vaikas neteko savo mo-' 
tutės ir jį globojo, į mok
slus leido jo dėdė Kriukų

,3

Didelis sunkumas Jung. Valstybių kariams, kurie kariauja su japo
nais Guadalcanal salose. Trokai negali pavežti reikmenų per upokšnius 
ir klampynes. Nuolat reikia perkrauti nuo vieno troko ant kito. Bet pri
dėjus darbo viskas nugalima ir japonams pirtis iškūrenama.

ti”, o paskum birželio mė-! ’ 
nesį ištrėmė 5 metams į 
Naugardo guberniją poli
cijos priežiūron. Praneši
mą gavau iš vakaro, kad 
susikrovęs daiktus, ryto
jaus dieną anksti galėčiau 
būti pasirengęs kelionėn. 
Ją atlikau laimingai, kun. 
Jačinausko, tokio pat, 
kaip ir aš, kaltininko, ir 
dviejų žandarų lydimas”.

Jakštą nutrėmė į Us- 
tiužną ir kad nenumirtų 
iš bado, paskyrė po 6 rub
lius mėnesiui pašalpos. 
Ten jisai surado Pietarį, 
kurį suragino rašyti ir 
pats daug skaitė ir rašė, 
siųsdamas savo ir Pieta
rio straipsnius į slaptus 
Prūsuose einančius laik
raščius.

v •
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DAINŲ MYLĖTOJAMS
OI, KAS SODAI PER SODELIAI
Oi. kas sodai, per sodeliai — 
Kada žydi, kada ne?
Oi, kas bernai, per berneliai.
Kada myli, kada ne?
Oi, kas bernai, per berneliai.
Kada myli, kada ne?
Oi, kas mergos, per mergelės.
Kad taip dažnai ulioja?
Tu turtingas, o aš vargšė,
Tai tu manęs neimsi.
Tinginys tu. o as darbšti,
Netekėsiu už tavęs.

“Vai lėkite...”

KUR SAPNŲ GROŽYBĖ

TAX PLANNER —New 
picture of Beardsley Ruml. 
New York department store 
executive, whose pay-as- 
you-go tax plan is under 
discussion in Congress. He 
would forgive 1942 taxes.

"Kad Tik Po Vaišes 
Nesiblaškytų Ir 
Knygas Mylėtų"

Pasibaigus ištrėmimo 
metui, Jakštas grįžo į Lie
tuvą, buvo kunigų semi
narijos profesoriumi, vė
liau vyskupo sekretoriu
mi. 1902 m. jisai buvo pa
siūlytas profesoriumi į 
Petrapilio dvasinę akade
miją. Rektorius apie nau
ją profesorių prasitarė:

— Kad tik po vaišes ne- 
siblaškytų ir knygas my
lėtų”. Ir tikrai, kaip Am
brazevičius apie Jakštą 
sako — sunku surasti 
žmogų, kurį rečiau pama
tysi vaišėse, sunkiau su
rasti tokį, kuris labiau 
knygas mylėtų. Didžiau- 
sis Jakšto džiaugsmas bu
vo darbas. Jisai rašė:

Kur sapnų grožybė, 
Kur svajonės tos? — 
Nieks nebevilioja 
Jau širdies šaltos.

Nieks nebevilioja. 
Tik daina gaili
Iš krūtinės plaukia 
Ten toli, toli.

Kur sapnų grožybė,
Kur gi laimė toj? — 
Nesužibo nūdien, 
Gal sužibs rytoj?

“Vai lėkite...”
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Tiesos Sargyboje
Patsai suradęs tiesą re

ligijoje, jisai buvo uolus 
jos skelbėjas žmonijai, 
nenuilstamai rašęs ne tik 
Lietuvos laikraščiuose, 
bet ir prancūziškai, rusiš
kai, lenkiškai net espe- 
rantiškai (jis buvo espe- 
rantiško laikraščio redak
toriumi). Jakštas sieloja
si žmonių sumedžiagėji- 
mu:

nu metu net buvo susvy
ravęs — norėjo seminari
ją apleisti, bet vadovybė 
geriau jį pažindama nuo 

į to sulaikė. Įšventintas 
; kunigu, 1888 m. baigęs 
Kunigų Akademiją buvo 
paskirtas kapelionu Pane
vėžio gimnazijoje. Jau se- 

j kančiais metais jį už lie- 
! tuvišką - katalikišką vei
kimą rusai ištrėmė į Ru
siją. Buvo taip: artinantis 
vienai caro šventei jisai 
paragino lietuvius moki- 

I nius neiti į cerkvę, o į ka
talikų bažnyčią. Vyresny- 

jbe įniršo, laike jį maišti- 
' ninku.
Į — Kaipo tokį, 
įjasi Jakštas, — netrukus 
! nuveždino mane į Kretin- 
I gos vienuolyną “atgailo-

pasako-

— Kūrimo veiksme žmo
gus pakyla aukščiau už 
save patį ir tampa pana-' 
šus į Dievą - Kūrėją... Tū- šird-v šviesybė dm-
noti nieko nedarant pri
tinka akmeniui, ne žmo
gui”. Jis baisiai nemėg
davo kortuotojų ir dėl jų 
net eilėraštį sukūrė:
—Ir sėdžia aplink daktarai,

kunigai.
Tiesos apgynėjai, tautiečių

dai...
Nors sieloj kiekvienas savo

gin’ idealą, .
Tačiau susirinkę prie žaliojo

stalo,
Iš viena tris priešus visi ima

vyt —
Sveikatą ir turtą ir laiką

dyt”.

Ir bodėdamasis, kad 
jam kartą reikėjo maišy
tis prie tokių penkių loši
kų, priduria:
Ir laiko man gaila, ir gaila

akių...
Negrius gi pasaulis dėl mulkių

penkių!

— Žiba miestuos liampos elek
trinės.

gus:
Pripenėtos nuodais tamsios 

minios
Niekin Dievą ir kelius teisin

gus.
Veltui graudžią pranašas ved’ 

I

Liaudies Protelius, 
Meilės Nešėjas

— Ką tau kas skirs—ar peiks, 
ar girs,

Tu nieko nežiūrėk!
Į žmones eik, jiems laimę teik, 
Jausk ir mylėk!...

Šitoksai Jakšto obalsis
Tos meilės jisai išmoko 

iš evangelijos ir jis taip 
sielojasi, kad daugelis to 
meilės šaltinio nepažįsta. 
Jo raštuose aptinkame to
kį vieną posmelį:
— 1917 m. važiuoja va

gone didis krikščionių 
studentų ’ rėmėjas. Du 
raudonarmiečiu garsiai 
giriasi savo plėšimais ir 
“buržujų” žudymais. Ne
iškentė krikščionis ir iš 
savo kertelės paklausė: — 

l “Argi Kristus Evangelijo
je taip mokė daryti?” — 
O ar mes skaitėme Evan- Į maišiukus druskos, o ark- 
geliją? Mes tik jos viršelį , 
bučiavome. O kas ten joje 
parašyta, mes nežinom”
— atsakė paklaustieji. 
Vadinas Evangelija Rusi
joje gerbta, jos viršelis 
puošta auksu ir sidabru, 
bet jos turinys žmonėms 
maž teaiškinta, todėl ir 
tikros Kristaus dvasios 
rusuose maž tebuvo”.

Todėl jis ir savo eilėraš
čiuose pasmerkia prievar
tos priemones, smerkda
mas socialus, kurie “drįs
ta lieti brolių kraują mė
tydami bombas”:
— Mūsų sąžinė tuo purtos. 
Nes dalykas yr ištirtas: 
Mokslas bombomis įkurtas 
Nėr teisingas ir netvirtas”.

Tačiau Jakštas ;
tol nėra neveiklumo šali
ninkas, priešingai, jisai 
skelbia:

v •

ASILAS IR ARKLYS
■ ■■I

į Asilas nešė ant nugaros

lys ėjo greta arklio nieko 
nenešdamas.
— Susimylėk, brolau! — 

tarė asilas. — Pagelbėk 
mane nelaimingą: paimk 
nuo manęs nors mažą da
lelę šios sunkenybės, nes 
aš jau negaliu nė atsi
kvėpti, — taip sunki man 
šita našta pasidarė.
— Nešiu aš čia tau! — 

piktai atsakė arklys. — 
Tau uždėjo, tu ir nešk!

Netrukus asilas iš nuo
vargio krito ir pastipo. 
Žmogus tuomet ant arklio 
sukrovė ne tik visus mai
šelius druskos, bet dar, 
nulupęs asilo kailį, ant jo 
uždėjo.

Patarlė: Tinginys dvigu-
I

a™P bai dirba, šykštusis dvi
gubai moka.

paskleidė lietuviškoje 
le. Jakštas visa sie- 
i atsidavęs dėl Lie-

— Amžinai nusišypsosi- liaudyje 
me ne dėl to, kad liūdėjo*- ia buv^ 
me, čia mūsų jokio nuo- tuvos ir dar 1916 m. drau- 
pelno nėra, — bet dėl to 
kad stengėmės mažinti ki-l 
tų ašaras ir kad perėjome 
gyvenimą gerą darydami' 
kitiems”.

Turėdamas aiškų kelią, 
Jakštas juokiasi iš be
spalvių pataikūnų, kurie 
“dėl švelnumo už durų ne 
tik kaliošus, bet ir savo 
nuomones palieka”.

Kaip Kartą Jakštas 
Mane Bari

Labai klystų, jei Jakštą 
palaikytų kas tik siauru 
religijos gynėju. Jisai do- 

'mėjosi ir rašė visokiais 
klausimais. Prisimenu 
vieną būdingą atsitikimą 
su juo: Jakštas mėgdavo 
išeiti vaikščioti Nemuno 
pakrantėmis. Kartą eida-, 
mas dirbti į “XX Am
žiaus” redakciją sutikau 
ant Aleksoto tilto Jakštą. 
Sustabdęs mane jis kalbė
jo:

— Parašykite jūs ten a- 
pie tą mūsų teatro uždan
gą. Kokia ji ten-nupiešta 
tik rūtelė. Turėtų būti 
koks vaizdas, kurs iš kar
to žmogų nuteiktų. Ar at-1 
simeni tą dabartinę už
dangą?”

Matydamas, kad aš lyg 
svyruoju ką pasakyti, ė- 
mė klausti: “Tai ar tu 
vaikštai į teatrą”. Prisi
pažinau, kad sunku su 
laiku, be to — Kaune ne
labai pageidaujama, kad 
kunigai lankytų teatrą...

Jakštas ėmė barti:
— Tai koks tu redakto

rius, kad nelankai teatro!
Tėvynės Tarnyboje

Apsigyvenęs Kaune Jakš
tas buvo vienas iš Šv. Ka
zimiero dr-jos steigėjų, 
kuri gausybes knygų dar 
rusų viešpatavimo metu

I

ge su Kriaučiūnu ir Ba- 
' naičiu paruošė didžiosios 
. Lietuvos kunigaikštijos 
į deklaraciją ir tam tikrą 
jos konstituciją, o dar 
1907 metais skelbė suda
rytą krikščioniškosios de
mokratijos programą Lie
tuvos liaudies gerovei ir 
švietimui pakelti. Ir dabar 

' mums prisimintini jo eilė
raščiai, kaip šis:

j — Būdinkit miegančius brolius 
Tėvynėje,

■ Nūn teprakrapšto akis!
Šaukit gal da pagalios jų krū

tinėje
Sentėvių viekas atgys!

Jakštas mirė 1938 m. 
vasario 19 d. Jį prisimin
dami mes kartojame Tu
mo - Vaižganto žodžius: 
— Visuomene, atmink, 

kad esame turėję didį dar
bininką, didį rūpintojėlį, 
krikščionį mokslininką 
publicistą, tą tretį šalia 
dr. Vinco Kudirkos ir dr. 
Jono Basanavičiaus!”

K. J. Prunski*.

sykį išreikšta ir įrody
mais patvirtinta, nežūsta; 
ji eina iš vieno amžiaus į 
kitą, rutuliuodamasi, brę
sdama, įgydama kaskart 
tobulesnių formų ir naujų 
šalininkų. Šiame savo 
žengime per pasaulį nau
ja mintis gali sutikti kliū
čių, peikimo, net pasmer
kimo, bet tai niekis: anks
čiau ar vėliau glūdinti jo
je tiesa išeis aikštėn ir 
privers pasaulį jai nusi
lenkti”.

Dėlto Jakštas drąsiai 
stojo tiesos sargybon, ne
bijodamas priekaištų — 
tik tas, kas nedirba, nesu
laukia persekiojimų. Jisai 
kalbėjo:
— Priešai ir persekioji

mai stovi kaip šešėlis prie 
žmogaus; kol žmogus ei-t 
na, šešėlis seka; tiktai kai į 

žmogus atguls, šešuolėtis 
išnyks...”

Už tat ir pozicijai jis 
stato uždavinį — tarnyba 
tiesai ir gėriui per grožį:
— Poezijos uždavinys 

skaistinti visus žmones, 
rodyti jiems ateities idea
lus, vesti į tai, ko dar nė
ra, bet kas turi būti. Jos 
obalsiai — “
“sursum corda”. 

į rimas
Jos atstovai — socialiniai 
veikėjai, nes jie, sužavėję.

I

i

i

raudą.
Minios klyksmai jo nustelbia 

va_' žodį:
Duonos, aukso ji temato naudą. 
Dvasios peno ji ieškot negodi.

Bet Jakštas, 
sios pranašas, 
perspėjęs:
— Klausant

to, mums
rūpėti siela, negu kūnas..., 
kūnas tai molio krėsta 
lūšna, o siela — jo gyven
toja; kūnas — tai laivelis, 
o siela

I

ŽU-

i

l

tasai dva- 
nesiliauja

sveiko pro
tu retų labiau

excelsior”, 
Jos kū- 

pranašavimas.

I

SORROW — Tragedy bows 
Ensign Richard James as he 
learns of ruthless slaying o£ 
his bride of four months, 
vietim of berth 13 murdei? 
aboard traln near Klamath 

Falls. Ore.

— jo vairuotojas; 
kūnas tai jojamas asilėlis, 
o siela — jojikė”. 

Jakštas pilnai pasitiki | 
tiesos pergale ir skelbia: veda paskui save visą tau- 
— Kilni gilesnė mintis,!tą”.

i



DARBININKAS 0Antradienis, Vasario 23, 194?.

LAWRENCE, MASS.

Sekmadienį .vasario 14 d., at
gaivinta Šv. Vardo draugija. 
Tą dieną buvo pasižadėjęs at
vykti dominikonas, Tėvas Žvir- 
blys, bet susirgęs atidėjo savo 
atlankymą.

8-tą valandą šv. mišias auko
je dalyvavo gražus pulkas vy
rų ir priėjo prie Komunijos. 
Mūsų klebonas, kun. P. M. Ju
ras, pasakė pamokslą. Nurodė, 
kad jei ne visos, tai didžiuma 
nelaimių plaukia iš šeimynų, 
kada tėvai auklėdami vaiku
čius neduoda gražaus pavyz
džio maldingu, doru gyvenimu. 
Panaudojo Roger Babson. įžy- 
mojo statistiko įrodymus, kad 
75 nuošimtis įžymiausių vadų 
bei genijų turėjo maldingus tė-

ĮSIGYKITE

The Lrthuanian Language
Kurią parašė profesorius 

ALFRED SENN. 
Jos kaina tik 40c.

Ši brošiūra verta kiekvie
nam įsigyti. Užsakymus 
siųskite “Darbininkui”, — 

366 W. Broadway, 
So. Boston, Mass.

vus. Kada tūlas žurnalas parei
kalavo nurodymų, Babsonas 
parašė laiškus penkiasdešim
čiai vyrų, kaip Morganui. Edi
sonui. Fordui. Rockefelleriui. 
Rosenwaldui. Strausui, Hoove- 
rui ir kt., su šešiais klausimais 
ir iš 50 užklaustųjų 47 pareiš
kė turėję arba vieną arba abu 
maldingus tėvus. Todėl ragino 
vesti maldingą gyvenimą po 
švento Vardo draugijos vėlia
va.

Po komunijai visi vyrai suėjo 
svetainėn. Mūsų klebonas ati
darė susirinkimą ir dėkojo už 
skaitlingą atsilankymą. Čia 
pat išrinkta valdyba į kurią 
pateko pirmininku — Juozas 
Blaževičius. pagelbininku — 
Juozas Lalys. sekretorium — 
Motiejus Bush. iždininku — 
Leonas Akstinas. Atstovais į 
Federaciją — Jokūbas Zenavi- 
čius ir Antanas Bagdonas: baž
nyčios tvarkdariu laike 
dų — K. Vencius.

I

fe ■
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Juozas Kasinskas
Ine.

Laidotuvių Direktorius
°atarnavimas Dieną ir Naktį

602 Washinqton Blvd
BALTTMORE, Md.

Telephone Plaza ^595
Llmosinal dėl visokių reikalų.

'iišvada, kad žmogus paeina iš 
beždžionės. Deja, tiktai ant 
atrasto Lietuvoje kaukolio trū
ksta parašo ar tai žmogaus ar 
beždžionės. Tai aš su tokiais 
“mokslininkais” perdaug ir ne
užsiimu, tiktai meldžiuos.’ Iš 
karto dalyvavau tų lietuvių iš- 

i kilmėse, bet kada pasveikinau 
vieną lietuvį, paduodamas ran
ką ir jis skundėsi kitiems, kad 
suteršęs savo ranką, padavęs 
ją kunigui, tai aš nedrįstu tuos 
penus sveikinti. Viena poniutė, 
kuri mane pakvietė pietums ir 
aš maloniai pakvietimą priė
miau, viešai piknike giedojo su 

I pajuoka “karunką”, išjuokda- 
| ma netik mane, bet Šv. Mariją 
i Paną. Tai daugiau neturiu drą- 
: sos dalyvauti nei jų pietuose, 
i nei nemanau dalyvauti jų ap- 
I vaikščiojime 25 metų Lietuvos 
I jubiliejaus su prisijungimu 
1 prie Sovietų. Tai visa mano vil
tis yra jaunoji karta. Todėl ir 
pakviečiau Seserys Pranciš- 
kietes, kurios sugebės geriau 
prieiti prie 'jaunųjų. Motina A- 
loyza mėgino patraukti prie 
bažnyčios ir prie parapijos ir 
senesnių, ir pripažįstu, kad jau 
pasisekė. Nereikia manyti, kad 
Los Angeles visi lietuviai vien 
tiktai pasekėjai “Markso”. Čia 
turime ir labai uolių katalikų, 
kurie remia parapijos gyveni
mą. Iki šiol aš neturėjau pri
verstino pasninko, kaip Indijos 
Gandhi.o bažnyčia mano nors 
maža, bet graži ir kaskart la
biau puošiasi. Bažnyčią palai
kyti prisideda lietuviai ir iš ki
tų kolonijų. Tie 1513 dolerių 
paaukuotų apmokėjimui mor- 
gičių yra tai auka ne Los An
geles lietuvių, bet kitų koloni
jų. o kas yra įrengta bažnyčio
je — gražiausi rūbai etc. dau
guma yra auka taip pat kitų 
kolonijų lietuvių, ir paskutinia- Pirk Defense Bonds ir Stamps!

t

Laisvoj Lietuvoj, lietuviai laisvą valandėlę praleisdavo gana linksmai. Štai ir 
šitas vaizdas parodo, kaip lietuviai ant upės kranto meškerioja ir linksmai dai
nuoja: “Už Raseinių ant Dubysos teka saulė teka; geltonplaukės puikios visos T 
šneka ten, oi šneka...” Bet šiandieną —‘kodėl-gi, žalią rūtą laistydamos, liūsta?) 
Ko, dainuojant joms Birutą, ašaros nedžiusta?.. Daugel brolių išblaškytų, kas 
apverks jų dalį? Už Uralo žemės galo, ne po savo šalį!..

pamal-

ruošia- 
draugi- 

Šv.

Federacijos seimelin 
si mūsų katalikiškosios 
jos išrinkdamos atstovus. 
Vardo draugiją atstovaus An
tanas Bagdonas ir Jokūbas Ze- 
navičius: Moterų Sąjungą — 
E. Švenčionienė. Kitų draugijų 
atstovų pavardžių neteko suži
noti.

Moterų Sąjungos kuopa vasa
rio 14 d. turėjo “Bingo”. Pul
kelis merginų bei moterų, pra
leido smagiai po pietį.

i --------------
Kadangi vasario mėnuo yra 

spaudos mėnuo, tad abu mūsų 
Kunigai užrašinėja katalikiš- 

, kus laikraščius. A ušrelė.
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Pas mus 
tas pavasaris, nors ir mūsų žie
ma šiltesnė, kaip kitur pavasa
ris. Mūsų žiemos reiškinys ne 
sniegas ir šalčiai, bet tiktai 
per keletas dienų palyja ir oras 
yra šiek-tiek atvėsęs.

Mūsų žiemos metu visi sten
giasi savo laukus apsėti ir dar
žus apsodinti. Dabar laukai ža
liuoja ir daržuose matytis iš
lindę iš žemės įvairūs augalai.

Iš priežasties daržovių pa
brangimo. daug žmonių vietoj 
gėlių, pradėjo auginti daržo
ves. ir galiu pasigirti, kad ma
no cukriniai žirniai vienos pė
dos aukštumo išaugo. Turėsiu 
burokėlių, morkų, kopūstų. Sa
ločių ir juodų ridikų, kuriuos 
aš valgau, kaip geriausius vais
tus. nes juodais ridikais išsi- 
gydžiau nuo akmenio ligos:

t 
i

Dabar Motina Aloyza — vy
resnioji, ieško piano, kad Sesuo 
Asizija galėtų duoti muzikos 
pamokas mūsų jaunimui. Los 
Angeles yra tai miestas meno, 
ir lietuvių jaunimas neatsilie
ka nuo kitų tautų.

Iš lietuvių šeimų mes turime 
P-lė Rūta

me laike sulaukiau gražią da-s 
vaną: Naujas stacijas, — ta|| 
auka Juozo ir Lucijos Dubaus*? 
kų ir Jurgio Rudoko iš Water- 
bury, Conn. Nenustoju vilties, 
kad mane parems Gerbiamiejis 
Klebonai, Kunigai ir pasaulie*! 
čiai, nes Los Angeles, tai tai 
vieta, kur ligoniai atgauna! 
sveikatą ir seniai atsijaunina.! 
Aš šiandiena turėdamas 75f 
metus amžiaus dirbu daugiauJ 
negu jaunas būdamas, o apiel 
džiovą ir reumatizmą, kuriel 
mane per daug metų kankino,! 
tai ir užmiršau, ir manau, 
aš dar jaunas. Žinau, kad 
senas tik dėkoju Dievui, 
galiu dirbti, o jai iš Jūsų

paragauti Los Angeles'

i 
!

kadi 
esųj 
kati 
kas;

NEPRILHSK PILNOS, PONIA!
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8 Būdais Jūs Galite 
Padėti Sutaupyti 

Gasą

VARTOK MAŽIAU GASO VAN
DENS ŠILDYMUI IR KONSER

VUOK GASA KARO 
REIKALAMS

Nenaudok savo Gasinio Pe
čiaus ir viršutinių bumerių 
virtuvės šildymui.
Virk visus valgius pečiuje.
Virk “vieną-indą” valgių ant 
viršutinių bumerių.
Nemazgok rankų, po bėgančiu 
karštu vandeniu, nesiskųsk ir 
nemazgok indų. Užtaisyk pra
siveržiančias vietas.
Naudok kuomažiausiai karšto 
vandens. Sildvk vandens tik 
tiek, kiek reikalinga. Užsuk 
bumerj tuojau.
Namuose laikyk šilumą 65' 
ar žemiau.
Nakties laiku uždaryk miega
mo duris. Nenaudojamus kam
barius visai uždaryk.
Niekados nepalik refrigerato- 
riaus atidarytų durų. Atšaldyk 
virtus valgius, pirm negu dėsi 
j refrigeratorių.

Kiekvienu sykiu, kiek sutaupai geso, tuo pa
čiu paliuosuoji kurą karo jėgoms ir karo pro
dukcijų reikalams. Užtai mūsų Vyriausybė ir 
ragina MAŽIAU naudoti gaso virimui, van
dens šildymui, refrigeratoriams ir apkūreni
mui.

Mes ko-operuojame su Karo Produkcijos 
Boardu ir Pet įleum Administracija, kad su
taupyti kurą karo manufaktūroms. Jūs gali
te daug padėti, prisilaikant 
nurodytų taisyklių.

Padėk apdrausti ir aprūpinti 
gas karui industrijas, kad jos
giausiai gaminti reikmenų. Taigi — PRADE
KIME š'ANDIEN NAUDOTI MAŽIAU 
CASO!

kairėje pusėje

gasu reikalin- 
galėty kuodau-

ro SAVE OI L ŪSE IESS GAS

Boston Consolidated Gas Company
rUBUSHrt IN SURFORT OF THE GOVERNMENT $ PROGRAM TO CONSERVE VITAI FUELS FOR WAR PURPOSES

prasidėjo labai ši!-.vienų daržovių tai neauginu: 
'svogūnų (cibulių), nes mano 
kepėnoms kenksmingi.

Geriausi - gi senatvėje vais
tai tai Califonijos saulutė. To- labai gabių muzikų.
dėl tuos vaistus kasdieną var- Bielskaitė—mūsų Garbės Kon- 
toju. ir bent tris - keturias va- šulo Dr. Bielskio duktė, jau ir 
landas ant “porčiaus” sėdėda
mas rašau laiškus, korespon
dencijas, arba pamokslus. Se
niau aš sakydavau ilgus pa
mokslus, bet Califomijoj iš
mokau sakyti trumpus pamok
slus. Pasakau per sumą du pa
mokslus, vieną anglų, kitą — 
lietuvių kalboje, ir daugiau 
laiko neužima kaip 10, o dau
giausia 15 minučių. Gal skai
tytojams keistai atrodys, kad 
aš sakau ir angliškai pamoks
lą. Mat aš taip darau, kaip žve
jys, kuris su meškere žuvis 
gaudo. Aš noriu pagauti ir jau
nuolių. kurie nors lietuviai, bet 
iš priežasties stokos lietuviš
kos mokyklos, nemoka visai 
lietuviškai, tai jie išklauso ma
no pamokslo anglų kalboje, o 
paskui tą patį turinį aš pasa
kau lietuviškai, 
aš vienu šūviu 
kiškiu (zuikiu).
kitę, kad taip gerai pramokau 
angliškai, kad net pamokslus 
sakau. Aš taip darau: parašau 
pamokslą lietuviškai, paskui 
Seserys išverčia į anglų kalbą 
ir atspausdina rašomąja maši
nėle. Paskui aš mokinuos tą 
pamokslą perskaityti taisyk
lingai, ir po keletos repeticijų, 
perskaitau bažnyčioje.

Tai galite suprasti, kad su
laukęs 75 metų amžiaus netu
riu laiko sėdėti prie pečiaus, 
bet turiu sunkiai dirbti, nes a- 
part kunigiško darbo turiu at
likti kitus darbus, netaip kaip 
Švėkšnoj. Tiesa, dabar kaip Se
serys Pranciškietės atvyko pa
lengvėjo mano gyvenimas, nes 
jau zakristijoje Seserys viską 
sutvarko ir per Šv. Mišias ne
reikia man du 
teor” kalbėti,I 

i ♦ 
I

Tai vienkart 
nušaunu du 
Bet nemany-

kartu “Confi- 
nes viena iš Se

serų sėdėdama suole 
nistrantūrą ir pirm 
žvakes ant altoriaus 
po šv. mišių žvakes 
Tuos darbus atlieka Sesuo Glo- pusius į visas 
ria, o antroji Sesuo Asizija per 
šv. mišias groja vargonais ir 
gieda. Dabar aš galiu kasdieną 
giedotines šv. mišias laikyti, 
tiktai gaila, kad mažai giedo
tinių šv. mišių.

Sesuo Asizija savo muzikaliu 
talentu daug patrauks jaunų 
mergaičių prie mūsų choro, | 
kurs netiktai bažnyčioje Dievą! 

i garbins, bet žadins žmonėse' 
patr i jotinį ūpą. Mūsų choras 
dalyvavo ir 25 metiniame jubi
liejuje, kurį mes apvaikščiojo- 

|me šio mėnesio 14 dieną.

kalba mi- 
šv. mišių 
uždega, o 
užgesina.

pirm dviejų metų Lietuvos Ne
priklausomybės dienoje kon
certavo ir daug aplodismentų 
apturėjo. Šį met koncertuoja 
vos 12 metų vaikinas Ričardas 
Mesonas. kurs jau užbaigęs su 
geriausiu atsižymėjimu parapi
jinę mokyklą ir dar šįmet pra
dės lankyti aukštesnę mokyk
lą. • Dar turime labai gabų mu
ziką Kvėdaičių sūnų Normon- 
tą. kurs tiktai 13 metų, o jau 
koncertuoja radio stotyse — 
reiškia lietuvių vaikai yra ta
lentingi, kurie kelia lietuvių 
vardą. Taip pat mūsų mieste y- 
ra garsingasis čampijonas Pra
nas Lubinas ir dar atsirado lie
tuvis jaunuolis Lojolo univer
sitete. kurio vardą Amerikos 
laikraščiai garsina ir jis visada 
akcentuoja, kad jis yra. lietu
vis.

Motina Aloyza yra susirūpi
nusi. kad mūsų mieste nors y- 
ra per 500 lietuviškų šeimų, o 
bažnyčioje galime tiktai pama
tyti lietuvių 50. o per didžiau
sias iškilmes tai priskaitysi ne
daugiau šimtą: aš aiškinu taip, 
kaip 1 d. birželio m. šiais me
tais sueis tiktai dveji metai, 
kaip aš įkūriau Los Angeles 
Šv. Kazimiero misiją, o vienok 
turiu daugiau parapijiečių ne
gu tikėjaus. Todėl reikia pasi
tikėti, kad po trijų metų mes 
turėsime dar daugiau, nes iki 
šioliai aš dirbau tiktai vienas, 
nes kun. Malakauskas dažniau
siai šventadieniais važiuodavo 
į airių bažnyčias, o paskui vi
sai įsikinkė į parapijinį darbą 
airių parapijoj. Dabar aš dirbu 
su talka. Seserys yra tai nepa
prastos talkininkės parapijos 
darbe. Visi žinome iš patyrimo, 
kad seną medį, jei jis bus krei
vas. neatitiesi, o jauną medelį, 

i kad ir bus kiek pakrypęs, tai 
> lengvai sutaisysi, kad augtų 
. tiesas. Tai aš nemanau iškry- 

' -----j puses lietuvius 
atitaisyti: čionai reikalinga y- 
patinga Dievo malonė, o su ar
gumentais jųjų 
Jiems užtenka turėti 
jį” laikraštį ir tojo 
moksliškai negalima 
kalbėti, nes jie save 
šviesuoliais, o visi kiti tamsuo
liai ir didžiuojasi tuomi, kad 
giminingi su beždžionėmis. Jie 
savo tvirtinimus paremia labai 
svarbiu įvykiu, kad jų “moks
lininkas”, kur tai Lietuvoje ra
do kaukolį, kuri labai panaši į 
beždžionės kaukolę — tai aiški

I

nepregalėsi. 
“geltoną- 
laikosi, o 

su jais 
rokuoja

nori
saulės spindulių vasario mėne-~ 
syje, tegul skubinasi atvykti 
pas mus, turiu dar triš kamba-’ 
rius pasauliečiams, o vieną di- 

. dėsnį dvasiškijai. O poniučių, 
kurios norite atsijauninti arba 
senatvę užbaigti šiltame kraš
te ir gyventi vienoje pastogėje 
su Viešpačiu Jėzumi, tai grei
čiau važiuokite į mūsų vienuo
lyną pas Seseris Pranciškietes, 
kurios turi daug laisvų kamba- 

. rių. Prel. J. Maeiejauskas

Remk šios šalies apsigynimą!

PLAČIAUSIAI AMERIKOJE SKAITOMAS
yra

mėnesinis, religinis, paveiksluotas laikraštis

“Šv. Pranciškaus Varpelis”
Pigiausias laikraštis yra

"VARPELIS"
Metams kainuoja tik $1.00 

Kanadoje $2.00
Kas prisius daugiau, gaus dovanų vertingų knygučių. 

Platintojai, surinkę tris naujas “Varpelio” prenumeratas, 
ketvirtą “Varpelio” prenumeratą gauna dykai ir “Varpelį” 
gali siųsti kam nori. Platintojai surinkę daugiausia prenu
meratų gauna vertingų dovanų.

"VARPELIS"
Duoda naujausių žinių iš katalikų gyvenimo Amerikoje ir 
kituose kraštuose. Aprašo Lietuvių kančias Lietuvoje. Tal
pina gražių aprašymų, pavyzdžių ir trumpų straipsnelių.

Adresas:
FRANCISCAN FATHERS

310 Orchard Street Pittsburgh, Penna.
Telephone — Hemlock 6567

4
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Antradienis, Vasario 23,1943 DARBININKAS ?

VIETINES ŽINIOS
Seimelio paskaitos bei pra

kalbos bus kiek po 2 vai., maž
daug iki 4 v.

i Pageidaujama, kad į šias 
paskaitas ir diskusijas sueitų 
ko daugiausiai žmonių, nes bus

Vas. 18 d., mirė, ilgai sirgęs 
Juozas Gedraitis, 58 metų, sa
vo namuose, 764 E. 3rd St., 
So. Bostone. Paėjo Kupreliškių įvairios įdomios, 
parapijos. Amerikoje pragyve- ■ 
no 31 metus. Paliko žmoną Ag
nietę (Liutkevičiūtę), sūnų, 4 
seseris ir brolį. Tapo palaido
tas iš Šv. Petro par. bažnyčios, 
vas. 21 d., 1:30 v. p. p.. Naujos 
Kalvarijos kapuose.

Suvažiuos daug įžymių sve 
čių dvasiškių ir svietiškių.

Visi organizuoti ir neorgani
zuoti lietuviai katalikai yra 
kviečiami atsilankyti į Seime
lio svarbiausią dalį — į jo tu- 

Į riningas paskaitas bei prakal
bas.

Vas. 17 d., mirė, trumpai sir
gęs, Mykolas Gudonis, 62 metų,' 
gyv. 27 Savin Hill Avė., Dor
chester. Paėjo Dusmenų para- 1 
pijos. Amerikoje pragyveno 42 
metų. Tapo palaidotas vas. 22 
d., 9 v. r., iš Šv. Petro par. baž
nyčios, Šv. Benedikto kapuose.

--------- I
Penktadienį, po Šv. Valau- pagelbininką.

dai, buvo laikomas Federacijos Gerbiami Kunigai kviečiami,
skyriaus susirinkimas. Pers- atsivesti siutoną. •
kaitytas iš Federacijos vasario 
mėnesio Centro Biuletenis. Pri-1 
imtas ir užgirtas. Jame pabrėž
ti veikimui punktai bus pildo
mi. šį vakarą daug buvo kal
bama apie įvykusį vas. 16 d. 
apvaikščiojimą ir apie būsimą 
Katalikų Seimelį, 
mėlio pamaldose ir paskaitose 
turėti daugybę žmonių.

se. Atsilankymo proga p. Kali
nauskienė pasipirko knygų ir 
aukojo $1.00 kalendoriaus fon
dam

Pirmadieni, “Darbininke 
lankėsi Brocktono miesto ase 
sorė p-lė Julė Jakavonytė, ku
rios brolis Matas, dirbdamas 
prie laivų statybos, vasario 10 
dieną tragingai žuvo, 
me p-lei Julei ir visai 
nių šeimai nuoširdžią

Reiškia- 
Jakavo- 
užuojau

d. lankė-

Pult. K. Grinius Norwoode 
Ir Moutelle

d. 
buv.

š.

Seimelis baigsis apie 5 vai. 
su palaiminimu Švenč. Sakra
mentu.

Kviečiami dainininkai-ės baž
nyčioje pagiedoti.

Seimelį ir jo turinį užgyrė
J. E. Kardinolas O’Connell.

Į seimelio baigos pamaldas land dirbtuvę, Toledo, Ohio, užimti planų braižytojos 
manoma kviesti arkidiecezijos darbą. Ji tam darbui turi pilną pasiruošimą.

Pirmadienj, vas. 22 
si klierikas Jonas Bernatonis, 
kuris eina mokslus Šv. Jono 
Seminarijoje. Brighton. Mass. 
Klierikas Jonas yra sūnus 
Juozo ir Marijonos Bernatonių 

1 sūnus. Pp. Bernatoniai yra il- 
■ gamečiai LDS nariai ir “Darbi
ninko” rėmėjai.—

Ši moteris Mary Eilėn Mason, atvyko j Willys-Over-
I

gerų Įspūdžių ir negreit skirs
tėsi namon. Artimieji dar nuė
jo į ponų Daunių namus viešė
ti. Iš vakarienės pelno ponia 
Marksienė padavė kun. kape
lionui virš $100.00.

LANKĖSI

Pirmadienį. “Darbininke’’ 
lankėsi Corporal Frank Kanev- 
skis, kuris tarnauja Dėdės Ša
mo oro jėgose medikaiiame de
partamente. Jis gerai nusitei
kęs ir tarnyba labai patenkin- 

Jo tėvelis ir kiti šeimos na- 
gyvena Brocktone.

Sekmadienį, vasario 21
... m. puik. Kazys Grinius.

Lietuvos prezidento sūnus, kal
bėjo Norwood, Mass. po pietų 
ir Montelio, Mass. vakare lie- į 
tuvių parapijų svetainėse. 
Pulk. Grinius atvyko iš New 
Yorko penktadienio vakare ir 
apsistojo pas LDS Centro Pir
mininką ir Brocktono lietuvių 
parapijos klebeną kun. Joną 
Švagždi.

Kaip jau žinoma, pulk. K. 
Grinius buvo atvykęs į Bosto
ną vasario 12 d. vakare. Ji 
South Station sutiko pp. S. 
Mockus. P. Razvadauskas. J. 
Arlauskas ir A .F. Kneižys. Po 
vakarienės 
kas

i
pas 
kur

tas. 
riai

• • *
NAKE 

S EVERY
PAYDAY

BONO DAY
Pirmadienį, vasario 22 d. mi

rė Antanas Velvekis, 69 m. am
žiaus. gyv. 258 Bolton St., So. 
Bostone. Paėjo iš Girlaukių 
kaimo. Amerikoje pragyveno 
33 metus. Paliko žmoną (Maž- 
rymaitę) ir dukterį Adolfiną 
Palionienę.

Laidojamas ketvirtadienį, va
sario 25 d. iš Šv. Petro lietuvių 
par. bažnyčios Naujos Kalva
rijos kapuose.

Vas. 21 d. buvo naujo kape
liono kun. J. Daunio diena. Šv. 
Petro parapijoje, 9 v. r. jis at
našavo Šv. Mišių Auką, karei
vių, jų šeimų ir šios parapijos 
gerovei. 2:30 v. p. p. tokioms 
pačioms intencijoms jis laikė 
iškilmingus Mišparus. Asistoje 

I dalyvavo kunigai Jenkus ir! 
Abračinskas. Abejose pamal-

LIETUVIŲ KATALIKŲ dose žmonių lankėsi daug. Sių dalykų pridėsiąs parašą :-l 
I Po Mišparų ir palaiminimo Haverhillio ir So. Bostono žmo-| 

šv. švenčiausiu Sakramentu, kun.; - ,
... , • - I nll4 auka*Virmauskis padare porą prane-1
Šimų, vieną, kad, vas. 28 d., i j-ą dieną, apsivedė Kazys Gri- 
10 v. r. šv. mišių auka bus at
našaujama už a. a. Juozo An
tanėlio vėlę ir vėles šeimų An
tanėlių ir Kazlauskų. Kitą, kadĮ 
po bažnyčia, salėje, įvyksta 
kun. J. Daunio išleistuvių pro-1 
grama ir vakarienė.

Išleistuvėsna žmonių priplau- 
. kė apie trys šimtai, didžiuma 
jų kunigo Daunio ir šeimynos 
giminės ir geradariai. Kun. A. 
Abračinskas vedė šią puikią! 
vakarienę — Buffet Supper.; 
Programa — dainavo parapijos 
choras, vadovybėje muz. R. 
Juškos. Kalbėjo kun. dr. K. Ur-' 

‘ bonavičius. kun. Virmauskis. 
kun. Jenkus. kun. Abračins
kas, pats kun. kapelionas Dau
nis, ponias Marksienė. Karčiau 
skienė, Nemaksienė, ponai M. 
Venis, Strigūnas ir kapitonas 
Moncey (Monsevičius). Šio at
silankymas sukėlė ovacijas. Į- 
spūdingas speciales. Jono Kmi- 
to parašytas eiles, puikiai pa
sakė jauna panelė Jociūtė. 
Programos vidury buvo valgo
ma, sumaniai surengta gardi 
vakarienė. Žmonės buvo pilni

Norime Sei-

ir Penktadienį, vas. 19 d. lan
kėsi iš Hartford, Conn. kun. 
J. Kripas. Atsilankymo proga 

i jis paliko spausdinti didelę 
koncerto programo knygutę. 

1 Koncertas įvyks kovo 7 d.
“Darbininke”

Mirė Jonas Romanas

SEIMELIS
Prasidės iškilmingomis 

mišiomis ir pamokslu So. Bos
tono lietuvių par. bažnyčioje, 
W. 5th, 10 v. r., vas. 28 d., 
1943. Pamokslą sakys kun. dr. 
Juozapas Vaškas, MIC., Maria- 
napdio Kolegijos rektorius.

Seimelio posėdžiai, bažnyti
nėje salėje. W. 5th St., prasidės 
1 v. p. p.

Tel. TROwbridge 6330

J. Repshis, M. D.
(REPŠYS)

Lietuvis Gydytojas
278 HARVARD STREET

Kampas Inman arti Centrai Sq
CAMBRIDGE, MASS.

Ofiso Valandos 2—4 ir 6—8.

ĮVAIRŪS SKELBIMAI
PARSIDUODA So. Bostone tei
smo parėdimu trijų apartmentų 
mūrinis namas ant Dorchester 
St. jeigu $500.00. Pečium ap
šildomas. Įnešti 350.00 cash 
virš pirmų morgičių. Dėl pilnų 
informacijų kreipkitės: Fran
cis T. Keefe, 50 Congress St., 
Boston. Mass.
<X3KSS3S383SSSSS5»3CW6X3«X3S3SSSSt3W3t3SK3SX3S3S3S34X3K^^

NOVENOS

Kun. Daunis pareiškė, kad 
jis iš šių Bostoniečių dovanų ir 
iš Haverhillio žmonių, kurie ★ Penktadienį

, jam yra aukavę pasipirks mi- lankėsi adv. Juozas Cunys, tu
sioms rūbus, altorėlį, kieliką, rįs savo ofisą 414 W. Broad- 
cimboriją ir visus kitus reik-1 
menis — Mass Outfit. Jis prie 

j šių dalykų pridėsiąs parašą:—

gas su Eugenija Lipskyte, gyv.
684 E. 6th St.

Sekmadienį. Šv. Petro para
pijos kunigai kvietė žmones 

į prie maldos ir lankymo šv. mi- 
i šių. kada tik yra galima. Jie 
ypatingai suminėjo Jurgio Va
šingtono gimtadienį, Apaštalo 
Motiejaus, vas. 24 d., kuomet 
yra laikomos mišios už parapi
ją ir gaunami atlaidai visuoti- 

; niai. ir jaunimo rekolekcijos 
kovo 1 d. iki 6 d. kunigai taip 

į pat prašė, kad žmonės suneštų 
I savo kareivių vardus, tėvų ant- 
; rašus ir kokioje tarnyboje ka- 
• reivis yra.

I

way, So. Bostone. Atsilankymo 
prega atnaujino LDS narystės

I duoklę.
★ Tą dieną lankės: veikėja B. 

Gailiunienė. Atsilankiusi už
mokėjo už du metu LDS na
rystės duoklę ir kalendoriaus 
fondui aukojo 50c.

j ir šeštadienį, lankėsi adv. Jo
nas Grigalus, turįs savo ofisą 
52 G Street. So. Bostone. Adv. 
Grigalius atnaujino LDS na
rystės duoklę ir kaipo Lietuvių 

! Piliečių Klubo pirmininkas nu
pirko klubui visą glėbi lietu- 

' viškų rekordų.
★ Tą dieną lankėsi Cambrid- 

gietis K. Žukas, senas “Darbi
ninko" skaitytojas ir rėmėjas. 
Atsilankęs atnaujino “Darbi
ninką”. pasipirko “Maldų Šal-

. tinį” ir medaus.
I

i
Trečiadienį, įvyks Šv. Tere

sės Novėnos ir Pranciškonų 
Brolijos pamaldos.—

Jums nereikia porcijos 
korčiukės pirkimui J. V. 
Karo Bonų.

Sekmadienį, vasario 21 d. mi
rė Jurgis Gegužis, apie 65 me
tų amžiaus gyv. Broadway, So. 
Boston, vienas “Keleivio” 
laikraščio leidėjų. Paliko brolį 
Vincą Gegužį. Sakoma, kad ve
lionis prieš mirtį norėjęs pasi
šaukti kunigą, bet kiti neprilei- 
dę, ir mirė taip, kaip per ilgus 
metus gyveno.

Tačiau, kaipo lietuvis jis bu
vo jautrus, nors savo darbais 
ir nepasižymėjo.

Kaip žinoma, “Keleivis” buvo 
ir yra vienas aršiausių prieš- 
religinių laikraščių.

I 
i

lp. Pr. Razvadaus- 
savo automobiliu nuvežė 
kleb. kun. P. Virmauskį, 
jis buvo kviestas apsistoti.

Sekmadienį, vasario 14 d. po 
pietų pulk. Grinius kalbėjo So. 
Bostone, o vakare Cambridge, 
Mass. parapijos svetainėje. Tai 
buvo Lietuvos Nepriklauso
mybės Sidabrinio Jubiliejaus 
minėjimai.

! Pirmadienį,
pulk. K. Grinius lankėsi 
bininko” 
lankėsi
nis. su kuriais pulkininkas jau
turėjo pažintį. Antradienį, vas. 
16 d., Lietuvos Nepriklauso
mybės šventėje, išvyko į na- 

. mus.

Sekmadienio vakare, vasario 
21 d. mirė Jonas Romanas, il
gametis Brocktono ir South 
Bostono gyventojas, gyv. pas 
sūnų Joną Romaną. Per pasta
rąsias tris savaites a. a. Jonas 
Romanas (Romanauskas) a- 
tostogavo pas žentą ir dukterį 
pp. Leoną Ščensnulevičių, gyv. 
76 Pond St.. Sharon. Mass. Ten 
staiga susirgo ir mirė. Mirė 
aprūpintas paskutiniais Sakra
mentais vietinio Sharon kata
likų parapijos kunigo, kun. P. 
Virmauskio bičiulio.

I

vasario 15 d. į
“Dar- 

redakcijoj. Taipgi 
pas kaikuriuos asme-

A. a. Jonas Romanas buvo 
76 m. amžiaus. Paėjo Triškių 
parapijos. Paliko dideliame nu
liūdime 5 dukteris — Pauliną. 
Oną. Elzbietą. Marijoną ir E- 
miliją ir sūnų Joną. Visos 
dukteris ištekėjusios ir sūnus 
vedęs ir sukūrę gražias šeimy
nėles. būtent, viso 14 vaikų.

šeštadienį, vas. 20 d. “Darbi
ninke” lankėsi dainininkas p. 
Samalis iš Cambridge. Mass. 
Atsilankymo proga pasipirko 
lietuviškų plokštelių.

Tą dieną lankėsi iš Carnbrid- 
ge, Mass., p. Marijona Kalinau
skienė. Dr. Kalinausko motina,

j Josios vienas sūnus tarnauja 
Dėdės Šamo ginkluotose jėgo-

Gyvojo Rožančiaus 
Paslaptys

Iš pasikalbėjimų su pulk. 
Grinių patyrėme, kad jis yra. 
patenkintas Bostono ir apylin
kės lietuvių kolonijų vadų sve
tingumu ir bendrai visų lietu
vių patriotingumu. Tikimės, 
kad pulk. K. Grinius paviešės 
porą dienų Brocktone.

Pulk. K. Grinius yra labai 
kuklus ir nuoširdus žmogus, 
gabus politikas. Todėl Naujos 
Anglijos lietuviams yra dide
lis malonumas turėti tokią as
menybę savo tarpe. Vie
nas įžymus vadas, kada pulk. 
Grinius atvyko į Bostoną, pa
reiškė. kad “tai būsiantis ne
priklausomos
dentas”. Suprantama, 
visos jėgos yra įkinkytos 
mėti pergalę, o Amerikai 
mėjus pergalę ir Lietuvai
tikrinta nepriklausomybė. Lie

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. Broad'.vay, So. 
Boston. Mass.

MIROS SKELBIMAI
Prie nemažos parapijos 

greitu laiku gali būti va- 
kansas vargoninkui. Atsi
liepkite i šio laikraščio ad
ministraciją.

(19-23)

Lietuvos prezi- 
dabar 

lai- 
lai- 
už-

REIKALINGA MOTERŲ arba 
MERGINŲ, kaipo kambarinė 
tarnaitė ir valytoja. Dienos ir 
nakties darbas. Atsišaukite — 
“Housekeeper”, Hotel Essex, 
Boston, Mass. (12-5)

Velionis pašarvotas Juozo 
(Kaspero laidotuvių name. 187
Dorchester St., So. Boston, 
Mass.

Laidojamas trečiadienį, va
sario 24 d„ 9 vai. rytą iš šv. tuvai atgavus nepriklausomy- 

\ Petro lietuvių parapijos bažny- pulk. K. Griniaus kandida- 
čios Šv. Juozapo kapuose. ra būtų visai rimtas dalykas.

Reiškiame gilią užuojautą. Žvalgas.

Draugijų Valdybų Adresai

REIKALINGA VYRŲ valytojų 
ir namo prižiūrėtojų. Atsišau
kite “Housekeeper”, Hotel Es- 
sex, Boston, Mass. (12-5)

GRABO R1 AI

S. Barasevičius ir Sūnus
MOTERIS PAGELBININK* 
LIETUVIŲ graborius ir 

BALSAMUOTOJAS 
Turi Notaro Teises

254 W. Broadway,
SO. BOSTON. MASS

Tel. SOUth 8oston 2590
Sūnaus gyvenamoji vieta

638 Dorchester Avė
Tel COLumbia 253’

ŠV. JONO EV. BL. PAŠALPINES 
DRAUGIJOS VALDYBA

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS ŠVC.

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

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

8 Winfield St., So. Boston. Mass.
Prot. Rašt. — Ona Ivaškienė,

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

29 Gould St., W. Roxbury, Mass. 
Tel. Parkway -1864-W.

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

Tvarkdarė — Ona Mizgirdienė.
948 E. Broadu-ay. S. Boston, Mass. 

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

Draugija savo susirinkimus laiko kas
antrą antradieni mėnesio, 7:30 vai.;
vakare. Parapijos salėje. 492 E. į Draugija laiko susirinkimus kas tre
Seventh St.. So. Boston. Mass. i čią sekmadienį kiekvieno mėnesio 

Visais draugijos reikalais kreipkitės! 2 vai. po pietų. Parapijos salėj
pa? protokolu raštininke. I 492 E. 7th St. So. Boston. Mass

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

Vice-Pirmininkas — Pranas Tuleikis 
702 E. 5th St.. So. Boston. Mass.

' Prot. Rašt. — Jonas Glineckis, 
j 5 Thomas Pk., So. Boston, Mass.
Fin. Rašt. — Aleksandras Ivaška, 

440 E. Sixth St.. So. Boston. Mass
Iždininkas — Vincas Zaleskas, 

i 613 E 5th St., So. Boston, Mass
Maršalka — Jonas Zaikis,

501 E. 5th St., So. Boston, Mass.

15c. 
20c. 
15c. 
20c.

prie šv. Pranciškaus Asyžiečio. Kaina .................
prie Motinos Gerosios Patarties. Kaina .............
prie Dievo Motinos Nuolatinės Pagelbos. Kaina .. 
už Sielas Skaistykloje. Kaina ................. ....... ........
Stebuklingojo Medalikėllo Dievo Motinos Garbei. Kaina 15c.

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

NOVENA 
NOVENA 
NOVENA 
NOVENA 
NOVENA

Užsisakykite Toniko Pas Mus 1
Pristatom geriausį toniką 

Piknikams, Vestuvėms, < 
Krikštynoms ir visokiems 

Parengimams.
Kainos prieinamos.

Myopia Club Beverage Co. į
| Graiton Avė.. Islington Mass. i

t Tel. Dedham 1304-W g
PRANAS GERULSKIS, Namų Tel. Dedham 130}-R

Valgomų Daiktų Krautuvės
Pirkti pas biznierius mėsą, vaisius, daržoves ir kitokius daik

tus, kurie skelbiasi “Darbininke” apsimoka, nes jie parduoda 
šviežius produktus ir maloniai patarnauja. Nuėję j bilę„ kurią 
krautuvę pasakykite, kad jų skelbimą matėte “Darbininke”.

Povilas Bushmanas
48 Crescent Avenue
Telephone COLumbus 6702

29 Savin Hill Avenue
Dorchester, Mas3. COL 1981

Perkins Market
P. BaltruSiūnas - p. Klinga, Sav

753 Broadway
Tel. ŠOU 3120, So. Boston.

CASPER
UNERAL HOME

187 Dorchester Street
South Boston, Mm

Joseph W. Caspei
(KASPERAS)

Laidotuvių Direktorių* •• 
Balsamuotojaa 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas Dieną ir Naai 

Koplyčia Šermenim* Dyk* 
▼•I ŠOU Boston 1437 

ŠOU Boston 39M

ZALETSKAS
PUNERAL home

564 East Broadway
SOUTH BOSTON. MASS

A. Zaletskaa F. E. Zaletskaa 
Graborlal Ir Balsamuotojal

Patarnavimas dieną ir nakt: 
Koplyčia šermenims dykai 

NOTARY P c BI.IC
Tol. ŠOU Boston 0813 
Tol. ŠOU Bootoe 2808
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Lietuvos Nepriklausomybės Minėji 
mas Marianapolio Kolegijoje

mūsų rautos 
akis į Vyti, 
ant
širdies:

sienos,
J ■ ,

no Banio. MIC.. išreiškė giliau
sią meilę tėvynei .Prisidėdamas 
prie programos, stud. Juozas 
Nadzeika. iš Providence, pa
dainavo dvi senas lietuviškas 
dainas.

Kolegijos rektorius kun. J. 
Vaškas gražiai papasakojo, 
kaip New Yorke ir kitur lietu
viai mini šią sukaktį, kaip visi 
Amerikos lietuviai esą susi
jungę į veną stiprų būrį ir dir- patenkinti. Šį vakarą jie verkė, 
ba tėvynės naudai.

Broko Jono Banio piano solo 
baigė pirmą programos dalį. 
Buvo dešimt minučių pertrau
ka. ir visi svečiai gavo dovanų.

Antroje programos dalyje 
studentai lietuviai parodė, kad 
jie gali būti labai linksmi ir 
juokingi. Studentas Jonas Na
vickas priruošė komediją — 
Gavau Žmoną, — kuri užėmė 
pilną valandą suvaidinti. Visą 
laiką kunigai, seserys, ir sve
čiai nesustodami juokėsi. Dė
kojame studentui Navickui, ku
ris sunkiai dirbo priruošti vai
dinimui. ir taipgi už jo gražų 
išpuošimą — Gedimino Stulpų. 
— kurie puikiai švietė per visą 
programą. Vaidino studentai: 
Petras Remeika, Steponas 
Dambrauskas. Juozas Nadzei- 
ka, Aleksandras Margis. Pra
nas Mažeika, Juozas Brazaus
kas.

Po vaidinimo žodį dar tarė 
Marianapolio namo viršininkas 
kun. A. Markūnas. Visi atsi
lankiusieji išėjo iš salės pilnai

Į

F* D
r- 1

I

Vargingas lietuvaičių 
Darbas Argentinoje

dainavo, ir juokėsi. Jie buvo 
lietuviai, tikri lietuviai, kurie 
kuo gražiausiai paminėjo savo 
tėvynės neprklausomybės su
kaktį. Petras Remeika.

Lietuvaitė Alena Gečaitė,
Aireraft milžiniško fa- du geriausius darbininkus. Aną 

kaip savaitės savaitę mūsų parapijietė tapo 
Kas savaitę iš tūks- paskirta ir ji G. Fcx Co. krau- I

darbiniu- tuvės lange parodė, kaip ji dir- 
dvi arba ba. Fotografija tilpo Hartford

United 
briko pažymėta 
žvaigždė.
tančių darbininkų -
kių komisija skiria

čiaTimes laikraštyj ir dabar 
talpinam “Darbininke”. Sveiki
nam Aleną! Jos sesuo Aleksan
dra yra Army Narse ir randasi 
Texas valstybėje.

studentas 
studentų 

kuris yra 
ži-

PENNSYLVANIJOS 2INIOS

Nors patriotai lietuviai kuo 
gausiausiai susirinko paminėti 
Lietuvos nepriklausomybės su
kakti. mūsų brangioji Lietuvos 
vėliava stovėjo liūdna, juoda 
juosta apjuosta. Visi lietuviai 
čionais Marianapolyje atsisto
jo su ašarotomis akimis ir gar
bingai sugiedojo 
himną. Jie pakėlė 
gražiai išpuoštą 
šaukdami iš visos
Vyti, Vyti, ateik į savo tėvynės 
pagelbą. Išvaduok mūsų kraš
tą nuo priešų". Iš tikrųjų čia 
buvo išreikšta tikroji lietuviš
ka dvasia. Dvasia, kuri nemirš
ta. Dvasia, kuri, su Dievo pa- 
gelba. vėl išlaisvins mūsų tėvy
nę ateityje.

Programą atidarė 
Miltonas Starkus, 
kuopos pirmininkas,
gyvenęs Lietuvoje ir gerai 
no. kaip skaudu yra būt nelais
vėje. Jis kalbėjo apie mylimąją 
tėvynę, ir po to atidavė vakaro 
vedimą studentui Bernardui 
Kazį;

Naujausias žinias iš 
mums pranešė Seselė 
Sereikytė. kuri prieš 
atvyko iš Argentinos 
Ji pabėgo nuo 
Lietuvos ir gj 
iki pereitos savaitės. Ji kalbė
jo mums apie Lietuvą ir g liai 
sujaudino visų širdis.

Po seseles kalbos chorą.- pa
linksmino visus gražidtnis lie
tuviškomis dainomis. Dainos 
buvo sukamponuotos brolio Jo-
■ ■ - —

/

Novena Stebuklingojo &avo 
Medalikėiio ni

studentui
auskui. iš Pennsylvanijos.

Lietuvos 
Augusta 
savaitę 

orlaiviu, 
komunistų iš 

gyveno Argentinoje

T ;

Mokiniai Ir Studentai Minėjo 
Lietuvos Nepriklausomybės 

25 Metu Sukaktį
DU BOIS. PA. — šv. Juoza

po parapija yra vienintelė lie-

(LKFSB) Keletas lietu
vaičių kazimieriečių dirba 
tarp Argentinos lietuvių 
vesdamos ten lietuviška 
mokyklą. Dabar ten vasa
ra, taigi atostogos, kurias 
teko ankščiau pradėti dėlj 
paplitusio vaikų paraly-J 
žiaus. Lietuvišką mokyk«| 
lą ten sunku išlaikyti, nes^ 
lietuviai neturtingi. Neta 
mokyklos išlaidos perei
tais metais nebuvo galima 
padengti, todėl seseryi-. 
kazimierietės turi ten ne* 
mažų rūpesčių su pragy« 
venimu. Daugiausia jos; 
laikosi iš aukų, kurias^ 
prisiunčia geraširdžiai UJ® 
S, A. lietuviai. Neturėda-^ 
mos tinkamos vietos apsi^ 
gyvenimui vienuolės lietu-l 
vių šeimoje išsinuomavo 
du kambariu ir virtuvėlę. 
Seserims tai labai nepa
rankus gyvenimas, bet ki
taip negalima neturint 
nuosavo vienuolijos na
mo. Argentinoje papras
tai visa lietuvių šeima gy
vena viename kambaryje,, 
čia pat ir valgo, ir miega. 
Trys Argentinoje esan-' 
čios lietuvaitės kazimie
rietės yra labai dėkingos | 
rėmėjoms, kurios pagelb- I 
sti joms apsirūpinti kas
diene duona ir duoda vil
ties, kad ateityje galės su
silaukti taip reikalingų 
savų vienuolyno patalpų 
su koplytėle.Į 

i

vadovybėje, mokinių choras 
puikiai vaizdavo dainą “Šoka 
Žvirblis”.

Po to sekė eilutės “Mamytė” 
ir choras dainavo “Tam-ta-ra- 
ra-ras-ką.”

Mano Tėvynė ir Mūsų 
Lietuvaitė

3 ir 4 skyriaus mokinių cho
ras šauniai sudainavo dainą 
“Buvo Kalvis Turtingas”. Po 
to sekė “Mano Tėvynės” eilu
tės. kurias vaizdingai įsceniza- 
vo šios mokinės: Lois Mikelio- 
nis. Dolores Leson. 
kosky, Bernadeta 
mokiniai Donaldas 
Pranas Garskis.

Be to. mokinių choras sudai
navo dainą “Garnys”.

Pranciška Pugžliūtč. 
Hartfordietė, kuri išvyko i Dės 

Moine. Iowa i WAAC.

tuvių parapija Erie diecezijoje. 
Čia klebonauja kun. Mykolas J. 
Urbonas, garsus pamokslinin
kas - misijonierius, didysis tė
vynainis. literatas, publicistas. 
Jis jau nuo 1915 metų lietu
viams vadovauja dvasiniuose 
jų reikaluose, palaiko lietuvy
bės židinį, liekasi visiems ge- 
rasai ganytojas ir tėvas. Didin
gas jo nuopelnas, kad be pas
tatymo didžiulės puošnios mū
ro bažnyčios, dar įkūrė pra
džios mokyklą ir aukštesniąją, 
būtent. High School.

Leitenantas Antanas Pugžlis. 
kuris dabartiniu laiku randasi 
kur nors Pacifike. Tai Hartfor
do Švč. Trejybės parapijos au
klėtinis.

Joana Ra-
Urban. ir 

Margolis.
Olandai Vilniuje Įsteigė 
Ūkinių Tyrimų Centrą

(LKFSB) Olandų spau
dos agentūra praneša, kad 
Olandijos Rytų Bendrovė 
ima atsisakyti nuo min
ties perkelti ištisus olan
dų kaimus į rytus. Ji ta
čiau esanti įsteigusi ūkio 
tyrimo centrą Vilniuje ir

l
I

pini, visi dalyviai išsiskirstė 
malonia išraiška veiduose ir 
tėvvnaniška nuotaika. Iš visų 
veidų galėjai skaityti patrijo- 
tingą jų meilę ir herojingą pa
siaukojimą ginti numylėtą mū
sų Lietuvą nuo priešų-prispau- 
dėjų ir tol kovoti kol brangio- planuoja steigti mokyklas 
ji Tėvynė bus vėl Laisva ir Ne-' kolonistams pačioje Olan- 
priklausoma Valstybė. dijoje. Viena tokia moky-

Didelė pagarba priklauso kla jau veikianti. Joje 
kleb. kun. Mykolui J. Urbonui 399 jaunų farmerių moko- 
ir Seselėms Pranciškietėms už sj ūkio dalykų, be to —VO- 
visas rūpestingas pastangas; kiečių, TUSU kalbų, geo- 
taip garbingai paminėti Lietu-. grafijos. etnologijos (apie 
vos Nepriklausomybės 25 metų,įvairias tautas) ir draus- 
sukaktį. A. T. ;mįngumo.

Henrikas Elijošius, 
Bachelor of Science 

Jisai baigė Hartford 
Mokyklą, o dabar šiais

Brown University.

laips-
High 

metais i 
Pro-;

Stebuklingojo, vidence. R. I. Jisai bus inžinie- 
Motinos rium. Universitete jisai buvo 

aukštai prasimušęs. kaipo 
. Teehnical Staff Assistant on 
the Brown Netrcork. Sveiki
nam! Jisai daug žino apie ra- 

“Darbininkas”, dio ir padeda broliui Petrui, 
kuris yra radio instruktorium 

1 Hillyer Institute.

“Darbininke” dabar galima baigs 
gauti “Novena
Medalikėiio Dievo
Garbei. Kaina 15c. Užsisakyda
mi minėtą knygutę, prisiųski- 
te 15c. įdėję į konvertą ir gau
site minėtą knygutę. Užsaky
mus siųskite:
366 W. Broadway, So. Boston,
Mass.

Būnant Žiūrovu, Reikia 
Stebėtis

; Vasario šešioliktoji. 2 vai. 
po pietų. Programa, kurią Lie
tuvos Nepriklausomybės 25 
metų sukakties proga išpildė 
Šv. Juozapo par. mokyklos mo
kiniai ir studentai-ės. buvo 
trumpa, bet meniška, tikrai lie
tuviška. tėvynainiška. Būnant 
žiūrovu, turėjai stebėtis, iš kur

1 čia tokia karšta tėvynės meilė.

čia-gimu-

— 
I
kuomet dalyvaujantieji lietu
viškoje programoje visi moki
niai ir studentai-ės

’ šieji. Gi ta jų kalba tokia sko
ningai lietuviška, o ryški dik
cija tiesiog tėvvnainiškai kla
siška. Už tai garbė priklauso 
D. G. kleb. kun. Mykolui J. Ur
bonui. kurio rūpestis nuo pat 
pradžių jaudbje kartoje yra 
kūrenti lietuviškąją ugnelę, 
kuri niekada neužgęstų. bet 
liepsnotų tėvynainiška liepsna 
ir tarptų begaline tėvynės mei
le.

Bružas, 
“Bobutę”, 

pasirodė

Pagirti
Milijonų Rūkytojų!

OlO GūlO
CIGARETTES

Reader’s Digest nebando iškelti Old 
Gold pardavimą, ar pabrėžti virše
nybę vieną ar kitą iš 7 rūšių cigare
tų. Dėlto, pirmiau ir po išduoto ra
porto — daugelis tūkstančių rūkyto
jų pasuko į Old Gold. turėdami sma
gumą iš pridėtų nepalyginamai bran
gių tabako Latakia lapų.

NAUJA! PASIDŽIAL'G SAMMY KAYE'S BANO IR SVEČIŲ! TREČIADIENI 8 VAL. V. Iš WEEI

“Lietu-
žavin-

studentė Evelyna

Tėvynei Kenčiant
Vaizdelį “Tėvynei Kenčiant” 

eilutėmis su tikra tėvynės mei
le šauniai vaizdavo 7 ir 3 sky
riaus mokiniai-ės: Mykolas 
Skunda, Antanas Rusonis, Ag
nietė Kolash, Irena Brūzga ir 
Juzefina Žukauskas.

i Sekamai mokinių choras šau
niai dainavo “Plauk. Dainele. 
Plauk”, ir “Prašo. Pi'ašom. Pa
klausyti”.

Po ko sekė trispalvė plastika, 
kuri buvo meniškai atlikta.

Patrijotinga Klebono 
Kalba

i

t

kalbos studentai-ės 
sudainavo himną

gerkle erzinančių
KOKYBIŲ 

TARS AND RESINS)

Kaip parodyta bepartyviš- 
kų nepriklausomų tyrinė
jimų 7 vadovaujančių rū
šių cigaretų, padarytų

j I

Kleb. kun. Mykolas J. Urbo-, | 
nas tikrai iškalbus kalbėtojas. ] 
Patrijotinga gražia savo kalbai!

I < sužavėjo visus, ir visi jo klau
sėsi su įtemptu dėmėsiu. Tur | 
būt dėl to visi jam atsidavę, 

! dėl to jį myli ir gerbia. |
Pabaigus klebonui kalbėti. ’ 

i visi sustojo ir bendrai sugiedo
jo himną “Lietuva Tėvynė mū 
sų”.

Tėvynės Lietuvos meilės ku

99

DĖMESIO!

Lietuvos švente
5 ir 6 skyriaus mokiniai-ės 

įkvėpiančiai vaizdavo “Lietu
vos Šventę” eilutėmis, kurias 
deklamavo: Elena Laukaitis. 
Rita Mikelionis. Rožė Marija 
Skunda ir Patricija Crist.

Iš eilės gražiai atliktas vaiz
delis “Į Mokyklą”, po kurio 
mergaitės ir berniukai puikiai 
išpildė šokį “Klumpakojis”.

Paskui sekė vaizdelis “Žąse
lė”. Po to mokinių choras, va
dovaujant Marytei 
šauniai įscenizavo 
Čia Marytė Bružas 
tikras talentas.

Lietuva Bus Nepriklau
soma

Vadovaujant Seselėms Pran
ciškietėms. Šv. Juozapo para
pijos svetainė buvo patrijotin- 
gai padabinta. Estrada įturtin
ta trispalvėmis lietuviškomis 
juostomis ir girliandomis. Sce- 
nariją dominavo Vytautas Di
dysis, kurio paveikslas daly
viams įkvėpė tvirtybės ir drą
sos mylėti ir ginti brangią mū
sų tėvų žemę.

Scenoje pasirodė Aukštesnės 
Mokyklos (High School) stu-. 
dentai-ės. įvado kalbą 
va bus Nepriklausoma” 
čiai pasakė 
Brūzga.

Po žavios 
sutartinai
“Pergalės Karalienei”, ir pas- 
kai dar sudainavo “Ačiū Die
vui”. Po to sekė tema “Mūsų 
Lietuvos" eilutės, kurias pui
kiai deklamavo sekančios stu
dentės: Viviana Brūzga, Stella 
Skunda. Ona Rusonis ir Anto- 
netta Žurinskas. Po ko 11 ir 12 
skyriaus studentės klasišku 
styliu atliko šokį “Suktinis”.

1 ir 2 Skyriaus Vaidmuo
Vadovaujant mokinei Patri

cijai Sūnalvtei, pirmo ir antro 
skyriaus choras, gražiai u. 
vaizdavo vaizdelį “Marytė Ėjo i 
Grybų Rinkt”.

j Mokinės Patricijos Lommock go. Boston, Mass.

Piety Amerikoje Kelionės 
įspūdžiai

t

i, Parašė Kun. J. Paškauskas 
at.! Knygutė labai įdomi ir verta

J kiekvienam įsigyti. Kaina tik 
25c. Užsakymus siųskite: “Dar 
bininkas”, 366 W. Broadway.'

’ s
i

Tu atliksi tikro apaštalavimo darbą, jei pats 
skaitysi ir kitus raginsi užsisakyti 

mėnesinį laikraštį 
“Žvaigždę 

“ŽVAIGŽDĖ”, tai pats tinkamiausias mūsų žmonėms dvasi
nio turinio laikraštis, pašvęstas Švenčiausiai 
Jėzaus Širdžiai.

“ŽVAIGŽDĖ" trokšta aplankyti kiekvieną Lietuvių šeimyną 
ir ją gaivinti krikščioniškų dorybių spinduliais.

“ŽVAIGŽDĘ” skaitykite ir būsite pavyzdingais nariais-ėrnis J 
MALDOS APAŠTALAVIMO SĄJUNGOS. 1 

“ŽVAIGŽDĖJE” surasite, kaip MALDOS APAŠTALAVI- į 
MAS veikia ir vystosi. J

TAIGI |
Jei norite tyro džiaugsmo ir tikros Kristaus ramybės 4 

įsileisti į Jūsų šeimynas.
Jei trokštate, kad Dievo palaima įžengtų per Jūsų na

mų slenkstį —
Jei norite būti šviesos ir meilės skleidėjais, tai platin

kite patys saviškių tarpe ir raginkite kitus skaityti bei 
platinti “ŽVAIGŽDĘ".

Kaina metams 50 centu. Kas pridės dar 50 centų gaus 
dideli spalvuotą Jėzaus Širdies paveikslą.

“Žvaigždė” dabar padidinta astuoniais puslapiais.
Užsakymams adresas:

"ŽVAIGŽDE” |
488 E. Seventh St., So. Boston, Mass. |




