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GI Teisių bilius padės ve
teranams apsigyventi ū- 
kyse. Veterans Adminis- 
tration po Brigadier Gene- 
ral Frank Hines adminis
truos šią federalę progra
mą. Valdžia iki $2,000 pa
skolins pinigų veteranams 
įgyti ūkį.

Neseniai Veteranų Ad
ministracija išleido 29 
puslapių knygelę patvar
kymų kaslink šio reikalo. 
Čia paduodame tik svar
besnius punktus.

Paskola neviršys $2,000. 
Veteranas gali skolintis 
tiek pinigų, kiek jis nori, 
bet valdžia garantuos at
mokėti tik iki $2,000, arba 
ne daugiau 50'/ visos pas
kolos.

Ūkis turi būti Jung. Val
stybėse arba jos teritori
jose. Galima pirkti žemes 
Alaskoį. Veteranai bus ra
ginami ten vykti.

Veteranas turi įrodyti 
kad jis bandys sėkmingai 
vesti ūkį. Miesto sūnus, 
kuris nori tapti ūkininku, 
negalės naudotis šia pro
ga, bet veteranas, kuris 
gimė arba gyveno ūkyj, 
gaus pirmenybę.

Kreditas ir finansinis 
stovis turi būti tinkami, 
kad jis galės pragyventi 
nors per pirmus kelis me
tus.

Ūkis turi būti gana dide
lis, kad atmokėdamas pa
skolą, jis galės pats pra
misti.

Jeigu veteranas jau turi 
ūkį, jis galės skolinti pini
gų pataisoms, įrengimams 
ir somodernizavimams. 
Jeigu jo namas bus ūkyj, 
jis galės vartoti pinigus 
atmokėti morgičius arba 
kitas obligacijas.

Du arba daugiau vetera
nu gali būti partneriais.

Vietinės bankos gali pa
dėti veteranams pagamin
ti aplikacijas dėl paskolų, 
pagal Servicemen’s Read- 
justment Law of 1944, bet 
reikia atsiminti, 
džia garantuoja 
$2,000. Paskola 
atmokėta.

Krikščionys Darbininkai 
Ištraukė Atstovus Iš Lenki* 

jos Valdžics Londone

kad val- 
tik iki 

turi būti
FLIS.

Gubernatorius Tobin Pasky
rė Lietuvį Į Svarbią Vietą

TEL. SOUth Boston 2680 FIVE CENTS

Eilinis Dėdės Šamo karys, Burmcs karo fronte, gavęs amerikoniškus 
“comic books”, skaito ir burmiukams paaiškina.
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Amerikiečiai Vėl Bombardavo 
Japonų Sostinę Tokio

Londonas — Šiomis die
nomis Lenkų Krikščionių 
Darbininkų partija ištrau
kė savo atstovus iš Lenki
jos valdžios Londone, ku
rios premieru yra Tarnas 
Arciševski.

Lenkai darbiečiai remią 
buvusio premiero S. Miko- 
laijčiko politiką, būtent, 
kad esą geriau tartis su 
sovietų Rusija.

Kaip žinoma, Lenkijos 
valdžia Londone pasmerkė 
Krymo konferencijos tari
mus ir uždarė duris pasi
tarimui su sovietų Rusijos 
valdžia sienų klausimu.

Amerikiečiai Baigia 
Išlaisvinti Manilą

Luzon Sala, vas. 26 — A- 
merikiečiai, kaip žinoma, į 
yra jau užėmę visą Mani-

dar yra įsistiprinę trijuose • Sovietu Rusijos Generolas I STETTINIUS PASKELBĖ AME
RIKOS VALDŽIOS PROGRAMĄvaldiškuose namuose, bū

tent, parlamento, finansų 
ir agrikultūros.

Amerikiečiai atsišaukė į je Prūsijoje sužeistas ir 
japonus, kad jie pasiduo-: vėliau miręs sovietų Rusi- 
tų. Keturioliktas ameri-'jos gen. Černiachovski esą 
kiečių korpusas užėmė palaidotas Vilniuje, Lietu- 
San Isidro ir MontalbanJ vos sostinėje. 
Manilos šiaurėje. I

Palaidotas Vilniuje
Pranešama, kad Rytinė-!

Bombos Pataikė į Imperatorišką 
Palocių

kuriose dirbama karo dar
bai, tai labai pakenktų ka
rui.

Dodge dirbtuvės darbi
ninkų streikas prasidėjo

Guam, Sala, vas. 26 — | Jeigu šis streikas apimtų 
Jung. Valstybių didieji visas Chrysler dirbtuves, 
lėktuvai B-29 vėl bombar
davo Japonijos sostinę To
kio. Bombardavime daly
vavo 200 lėktuvų iš kurių 
numetė 2,000 tonų bombų.

Bombardavimas įvyko pereitą penktadienį, B-29 
blogame ore. Tačiau Japo- departmente, kai kompa
nijos industrijai padaryta nija atleido septvnius dar- 
nemažai nuostolių. Patys1 bininkus, kurie esą nepa- 
japonai sako, kad ameri- rodę produktingumo ir 
kiečių bombos pataikė ir į kaip reikia nedirbo. Toks 
imperatoriškus palocius, yra kompanijos pareiški- 
kur yra valdžios įstaigos. mas. Streikas tuojau plė

tėsi ir kituose departmen- 
tuose.

Chrysler dirbtuvėse dir-Streikas Sutrukdo Karo
Darbus Chrysler Dirbtuvėse ba didžiuosius lėktuvus, jų

----------- dalis ir militarius motori-
Detroit, Mich., vas. 26 — nius vežimus.

Praneša, kad streikas----------------
Chrysler Dodge didžiosios i Naciai Sunaikino Du Danijos 
dirbtuves darbininkų, ku-'

irių skaičius esąs 13,000, 
gali privesti prie to, kad 

■ sutrukdyti darbą 100,000 
darbininkų, kurie dirba į- 
vairiose Chrysler dirbtu- 

j vėse.
Karo Darbo Taryba ban

do sulaikyti besiplečiantį 
streiką. Įsakė unijos loka- 
lo viršininkams ateiti pa-j žudė 50 gyventojų, 
sitarimui. pranešimas.

Kaimus
vas. 26 — IšLondonas,

Danijos gauta žinios, kad 
Vokietijos naciai ir Dani
jos kvislingai sunaikino 
Aarhus ir Odense kaimus 
iš keršto už nušovimą na
cių šnipo ir jo žmonos.

■ Naciai ir kvislingai nu
sako

Jung. Į mis, kad būtų pašalintas 
badas, skurdas ir baimė.

Sekretorius Stettinius 
kvietė Amerikų respubli
kas sutriuškinti fašizmo- 
nacizmo pasireiškimą savo

Mexico City
Valstybių valstybės sekre
torius Stettinius, kalbėda
mas šiaurinės, pietinės ir 
vidurinės Amerikos kraš
tų konferencijoj, aiškiai 
išdėstė Jung. Valstybių (kraštuose ir neleisti agre- 
karinę ir pokarinę progra- šorių agentams slaptai or- 
mą. jganizuotis Vakariniame

į Sekretorius Stettinius Pusrutulyj. 
paskelbė sekančius penkis 
punktus Jung. Valstybių 
užsienio politikos:

1. Kuogreičiausiai 
mušti agresorius — Vokie
tiją ir Japoniją.

2. Po šio karo įsteigti 
Vokietijoj ir Japonijoj 
kontrolės sistemą, kad

da žiniomis ir straipsniais planning to obdurately resist jos nebegalėtų ateity pasi-

GINA MAŽŲJŲ 
TAUTŲ TEISES

Lietuvos nepriklausomy
bės paskelbimo sukakties 
proga, mes, lietuviai susi
laukėme tikrai užuojau
tos ir pritarimo kovoje dėl 
Lietuvos nepriklausomy
bės ir laisvės. Plačioji A- 
merikos anglų kalba spau-

Kodėl Vilniuje?

' “They had their day of rejoic- 
ing not long ago when Mr. 
Churchill and President Roose- 

broad, 
the 
joy 
too

velt subscribed to the 
humanitarian principles of 
Atlantic Charter. būt their 
was not destined to lašt 
long for Russia was obviously

su-
Daug Sužeistų Kanados 

Riaušėse
ALIJANTAI BOMBARDAVO 

MUNICH’Ą

Šiomis dienomis Guber
natorius Maurice J. Tobin 
paskyrė lietuvį. Amerikoj 
gimusį ir mokslus baieusi 
jaunuolį, Vytautą Mikel- 
kevičių (Witold J. Mikelk) 
iš Hardwick, Mass. Agri
kultūros Denartmento Pa
tarėju Tarybos (Advisory 
Board) nariu.

Vytautas Mikelkevičius 
(Mikelk) yra pirmas lietu
vis gubernatoriaus Tohi 
no paskirtas. Jis vra 27 

. metu amžiaus, vedes ir 
baigės Clark Universitetą. 
VVorcester. Mass. Vvtau- 
tas vra Hardwick mieste
lio Board of Selectmen na
riu ir npr metus vra veik
lus v’et.inėie nolitiknie ir 
tarp lietuviu toie apylin
kė ie. Jis orVvena S” save 
tėveliu 400 akeriu ūkvie 
kuri vra labai navvzdin^a»

I_ I 
parodė tikrą nuoširdumą the rights of small nations. The ruošti naujam karuL 
pavergtai Lietuvai ir ki- Crimean agreements provide no Į 3. Visų tautų, didelių ir j 
tom mažom tautom.

Štai “The Luvcell Sun” to Lithuania, Estonia. 
laikraštis, leidžiamas Lo- or Poland. 
well, Mass., įtalpino se
kantį redakcijinį straips- influence and determination of bės pagrindu, įsteigtų pa-j 
nį: such nations as the United saulinę organizaciją, kuri Į
“LITHU4NIA’S i Statės and England that Russia užtikrintų taiką, jeigu busj

ANNIVERSARY can 1)0 Prevailed uPon to res‘ reikalo, panaudojant jėgą. į 
pect the rights of small nations

“With mingled feelings of joy to live independently.
and sadness, the Americans of
Lithuanian descent are observ- awav when 
ing the 27th anniversary of the 
independence of that heroic 
little nation that has suffered 
so extremely since 
eastem Europe 
flame.

“A Grand Duchy
Russian Empire.
proclaimed its indepencieįice on 
February 16. 1918, ari action
that was recognized by niost of 
the world’s gre?t powers and 
by Russia in the Treatv of Mos- 
cow signed in 1920.

“It is with pride that those 
interestėd in Lithuania consider 
the short history of this little 
nation. būt it is with fear that 
they contemplate the future.

solace. no hope and no comfort mažų, pastangomis įsteig- 
Latvia ti tikrai demokratinę tvar- 

jką, kad jos. veikdamos 
“lt wiii be oniy through the bendrai suvereninės lygy-

the war in 
burst into

I

undcr the
Lithuaaia

BONDS^
Bombs 

Falling!

4. Užtikrinti visoms tau- 
and we toms pasirinkti sau tokią 

hope that the time is not long valdžios formą, kaip yra 
these two great nutarta trijų didžiųjų val- 

powers will reaffirm their belief ■ stybių konferencijoj Jal- 
in the Atlantic Charter and toj, Kryme, 
persuade Russia to modify “ 
some of its present attitudes”.

5. Dirbti bendrai su viso
mis Jungtinėmis Tauto-

Drummondville, Ouebec.' 
vas. 26 — Provost Korpu-i 
so personalas ir Royal Ca- j 
nadian ginkluota policijai 
gaudo vyrus, kurie slaps
tosi nuo karo tarnybos. 
Drummondville , gyvento
jai sukilo ir įvyko susikir
timas su policija. Daug 
žmonių sužeista.

i Daugiausia žmonių su
žeista metamu ledu. Ap- 

i skaičiuojama, kad sužeis
tųjų skaičius siekiąs 100. 
(bet gali būti daugiau, nes 
i gyventojai savo žaizdas 
į gydą namuose. Be to; val
džios viršininkai nepaduo
da kiek policininkų sužeis
ta. Kanadiečiai priešinasi 
priverstinam ėmimui vyrų 
karo tarnybon.

i

Londonas, vas. 26 — 
Tūkstančiai Jung. Valsty
bių ir Britanijos bombane- 
šių bombardavo Vokieti
jos centrus — Munich’ą ir 
Berlyną. Taipgi bombar
davo Aschaffenburg. arti 

įFrankforto, ir Ulm gele
žinkelių centrus, lėktuvų 
bazes ir kitus vokiečių ka
ro pastatus.

Jung. Valstybių 700 ko-i
vos lėktuvai sunaikino 49 kad laike Amerikos lakū- 
vokiečių lėktuvus ir suar- nų bombardavimo Berlyno 
dė 94 lokomotyvus, 348 i užmušta ten 25,000 to 
prekinius vagonus ir 211'miesto gyventojų.

motorinių vežimų. Kitose 
vietose sunaikino dar dau
giau vokiečių lėktuvų ir 
kitokių karo pabūklų.

Užmušė 25,000 Žmoniy 
Berlyne

Stockholm, Švedija, vas. 
26 — Švedų laikraštinin
kas J. Granberg tvirtina.

Amerikos Karo Jėgos Užėmė

RAUDONŲJŲ SUKILIMAS 
RUMUNIJOJ

900,000 Vokiečių Alijantų 
Nelaisvėje

ir moksliškai vedama.
Vytautas turi tris bro

lius, kurie yra karo tarny-i 
boję.

I ______________
i

į Berne, Šveicarija, vas. 26 
— Iš Balkanų praneša, kad 
Rumunijos sostinėje Bu- 
chareste sukilo raudonieji 

į komunistai prieš dabarti- 
I nę tos valstybės vyriausy- 
|be. Įvyko kruvinas susirė
mimas.

Komunistai yra apsi
ginklavę. Ginkluotų komu
nistų sukilimas esąs pra-l 
džia kovos, kad nuversti! 
dabartinę Rumunijos vy-

VVashington, D. C. —Nuo 
Jung. Valstybių ir Angli
jos karo jėgų įsiveržimo į 
vakarinę Europą iki šiol 
paimta nelaisvėn daugiau 

' kaip 900.000 vokiečių ka
reivių ir karininkų.

Beliko Tik 15 Mylių Iki Cologne,
20 Iki Duesseldorf

.kad amerikiečių trečioji

Sveikiname p. Vytautą gausybę ir soviet»
Mikelkavičių (Mikelk) si 
paskyrimų ir linkime jam 
geriausių sakmių!

iš Bucharesto patvirtino 
žinias, kad sukilimas buvo 
padarytas, bet pareiškė, 
kad jis esą užgniaužtas.

Iš Šveicarijos gautas pra
nešimas kuriame sako, HaUjaS [gjpfo premieraS 
kad laike sukilimo yra 

i daug užmuštų ir sužeistų. ;
• I —

Į visose šalyse, kurias tik
i “išlaisvina” sovietų Rusi- 

y’jos raudonoji armija, ko- 
"jmunistai kelia nesusipra

timus, riaušes ir sukili- 
Į mus, kad tose šalyse galė-

Cairo, Egiptas, vas. 26— 
Pasirodo, kad raudonieji Piktadariams nužudžius 

premierą Dr. Ahmed Ma- 
her, jo vieton paskirtas 
Mahmoud ei Nokrashy 
Pasha.

Policija areštavo 50 įtar
tinų žmonių, kurie apklau- 

premieras tų įsigyventi raudonųjų sinėjami dėl premiero Dr. 
Ahmed Maher nužudymo.

režimą.
Rumunijos r_______

Nicolai Radescu per radio{režimas.

eina pirmyn ir tik beliko 
keturios mylios iki Bit- 

įburg, apvalė Pruem 
ir sustiprino

nuo
savo

Iš Vyriausio Alijantų 
Ekspedicijos Jėgų Centro, armija be didelių mūšių 
vas. 26 — Pažymėtina, kad 

|Jung. Valstybių karo jė
gos, kurios veda smarkią
ofer.syvą Vokietijoj, nesu- nacių 
tinka didelio pasipriešini- pozicijas visame Saar upės 
mo iš vokiečių. Amerikie
čiai užėmė Dueren ir kitus 
15 miestelių ir traukia link 
Rhine upės. Dueren yra 
antras didžiausias vokie- 
čių miestas.

Amerikiečių kariuome
nės yra tik 15 mylių nuo 
Cologne ir 20 mylių nuo 
Duesseldorf. Priešo pasi- 
prieškinimo karo jėgos at
rodo yra susilpnintos taip.

pakraštyj.

Užmuštas Jacgues Doriot

Londonas — Vokietijos 
nacių radio praneša, kad 
Jacques Doriot, buvęs ko
munistas. bet pastarai
siais laikais bendradarbia
vęs naciams, esą užmuš
tas pietų Vokietijoje.
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Jaunamečių Centraliniu Organizatorium Nu
matyta Kviesti Kun. St. Railą iš Philadelphijos.

įvairios žinios
c

L. Vyčiai Minės "Vyties" 30-ties 
Mėty Gyvavimo Jubiliejų

Rengiamas Šaunus Bankietas Birželio
6 d., Copley Plaza Viešbuty, Bostone.

gos apžvalgą nutarta va
jus pratęsti ligi gegužės 
30-tos š. m. Šiuo momentu 
didžiausias L. Vyčių orga
nizacijos narių ir veteranų 
organizavimo judėjimas, 
kaip rodo raportai, vyksta 
Chicago je, Water būry, 
Lawrence ir k.

Sekantis Centro Valdy
bos ir L. Vyčių Naujos An
glijos apskričio kuopų val
dybų posėdis įvyks kovo 
11 d., L. Vyčių 17 kuopos 
kambariuose, Emerson St., 
So. Boston, Mass.

Adv. A. Young, vajaus

i

Conn. Gubernatoriaus Prok’a 
macija Lietuvos Nepriklauso

mybės Proga
Statė of Connecticut 
Executive Chambers 

Hartford
Raymond E. Baldwin

Governor 
Henry B. Strong

Executive Secretary
Statement by 
Governor Raymond E. Baldwin 
Governor of Connecticut 
Republic of Lithuania Day
February 16,1945

February 16 is the date of the establishment of 
Lithuania as a iree statė after World War I. In these 
days oi uncertainty and violence the hearts of every 
peace-loving man and woman go out to the people of 
Ditiiuania in their struggle for iiuman freedom again.

We in Connecticut nave had an opportunity to 
know these Litnuanian people and their cnildren. The 
nonor Rolls in our commumties bear the narnės of 
Connecticut Americans of Lithuanian extraction who 
are helping to fight Nazi tyranny today on distant 
fronts all over the world. Lithuanian people, through- 
out the history of the civilized world, have been recog- 
nized as lovers of liberty. The history of their country 
during the past six centuries shows how they have 
iought to remain free.

In the Fourteenth Century when the Mongolian 
hordes of Asia invaded Europe, Lithuania with her 
armed might contributed more than her share of pro- 
tection to the civilization of Western Europe. For this, 
western civilization owes a dėbt of gratitude to this 
harassed little nation. We all hope and pray that a so- 
lution may be found soon to the difficulties of this, 
heroic nation.

We here in Connecticut can appreciate the, strug
gle for freedom by the Lithuanian people. We, too, 
have had to fight to keep our liberty which we cherish 
so dearly.

NOW, THEREFORE, I, Raymond E. Baldwin, 
Governor of Connecticut, do hereby designate Fri
day, February 16, 1945 as Republic of Lithuania Day 
in Connecticut, and I do hereby call upon all interested 
persons, groups and organizations to cooperate appro- 
priately in its observance.

RAYMOND E. BALDVVIN,
Governor

moraline parama, ar as
menišku bendradarbiavi- 
mu lietuviškojo jaunimo!^;
gerovei. gą ir į^samų straipsnį. Pa-

Antras iš svarbiųjų die- nelė T. Aukštikalnytė, 
nos klausimų aptarta, kaip Centro prot. raštininkė vi- 
praktiškiausiai organizuo- sa savo energija vykdo 
ti jaunamečius į vytiškas skubius susirašinėjimus 
kuopeles. Numatytas su vyčiais ir jų prieteliais, 

Direktorium dėl sudarymo Jubiliejui 
paminėti skaitlingo komi
teto. P-nia Ona Kudirkie
nė, N. Angį. L. Vyčių iždi
ninkė, pranešė, kad sek
madienį, vas. 25, Norwoo- 
de įvyko “slight meeting” 
dėl atsteigimo L. Vyčių 
kuopos.

Numatyta pavesti suor
ganizavimą L. Vyčių kuo
pas Šv. Jurgio par. ir Šv. 
Vndriejaus par., Phila., J. 
Boley (Bulevičiui) ir Ch. 
Basanavičiui, Centro Val
dybos nariams. Pirminin
kas tuo reikalu veda susi- : 
rašinėjimus su minėtų pa
rapijų klebonais.

Atrodo, kad Vyčiai išsi
judino dideliems ir gra
žiems darbams. Valio!

Raporteris.

kuopeles.
Centraliniu
Jaunamečiams organizuo
ti kviesti Kun. St. Raila, 
buvęs L. Vyčių Centro 
dvasios vadas. Tuo klausi- 

žinių —

I

i

Šiuose filipiniečių veiduose atsispindi karo paliktas 
skausmas. Motina laiko tik ką gimusį kūdikį ir tai jau 
sužeistą šrapnelio skeveldros, o filipinietė slaugė teikia 
pirmąją pagalbą.

LIETUVIŲ RADIO KONCERTAS
4

Boston, Mass. Sekmadie
nį, vasario 25 d., š. m. įvy
ko Lietuvos Vyčių Centro 
Valdybos posėdis, tos or
ganizacijos pirmininko ir 
ponios Prano ir Genovai
tės Razvadauskų reziden
cijoj, So. Boston. Mass., 
kur buvo apkalbėta visa 
eilė svarbių L. Vyčių orga
nizacijos bėgančių gyvų 
•eikalų.
Vienas iš svarbiausių tuo 

klausimu reikalų ir buvo
klausimas, kaip iškilmin- mu daug įnešė 
giausiai atžymėti L. Vyčių adv. Antanas Young, Nau- 
uvganizacijos organo “Vy- jos Anglijos. L. Vyčių pir
ties” 30-ties metų gyvavi- mininkas. Larry Švelnis, 
mo sukakties jubiliejų. Po L. Vyčių 17 kuopos jauna- 
nuodugnių diskusijų nu- mečių kuopelės direkto- 
tarta turėti šaunų bankie- rius, p. Felicija Grendely- 
tą, kuris numatyta laikyti tė. L. Vyčių Centre fi- 
oirželio 6 d., š. m., Copley nansų raštininkė, kuri sa- 
Plaza viešbuty, Bostone, vo raporte nušvietė kitų 
Taipgi išleisti jubiliejinį kolonijų nuolatiniais klau- 
puikų “ 
minėjimo 
muosius vyčius veteranus 
ir dabartinius vyčių prie- 
telius ir rėmėjus prisidėti 
prie “Vyties” jubiliejaus, 
kas prisiminimų įspū
džiais, kas medžiagine, kas

•J

I

Vytį”. Kviesti į simais apie jaunamečius. 
bankietą pir- Pavyzdžiui, labai didžiai 

yra susirūpinęs Providen
ce, R. I.

Trečias iš eilės labai 
‘ svarbus seka klausimas,— 
j L. Vyčių narių ir prenume
ratorių vajus. Padarius ei-

Draugijų Valdybų Adresai
ETUVOS OUKTERŲ DR-JOS 
®O GLOBA MOTINOS SVC

uiimnkė Eva Marksienė
E Sth St.. So Boston Mas.-

’V) So Boston 1298
<- Pirmininkė - B Gaiiiūmenė 

• 'Vi-field St. So. Boston. Mas*
>- :-.ašt - Ona Ivaškienė
*<> E Sixth St. So Boston Ma* 

Rašt B Cunienė
- Viuld St. W Roxbury. Masu

Tel Parkivay - 1864-W 
u.inkė Ona Staniuliūtė 

177 West 7tb St. So Boston Mas* 
Hrkdarė Ona Mizgirdienė. 
■♦48 E Broadway. S Boston Mass 

GI Elzbieta Aukštikalnytė 
H St So Boston Mass

įgija savo susirinkimus laiko Kas 
ntra antradienį mėnesio 7:30 vaL 
akare Parapijos salėje 492 E 

■ieventb St. So Boston Mass 
iraugijos reikalais kreipki t Aa 
.mtAknlii raštininke

«V JONO EV UL PASALPINf 

□RAUGUOS VALOVB*

Hirnuiunkas - Juozas Švagždys
601 6th St. So. Boston. Mass

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

*»rot Rašt
5 Thomas

P\n Rašt
440 E. Sixth St.. So. Boston. Mas-

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

Maršalka — Jonas Zaikis.
787 E. Broadivay. So. Boston. Mass

Jonas Glineckls 
Pk So Boston. Ma»- 
Aleksandras Ivaška

Draugija taiko susinnKimur gn?
Mą sekmadienį kiekvieno mėnesi 

vai po Dietų Parapijos sa'- 
«O9 TT Rnofnn Mpc

>: <«• <«- <«• <♦> '♦> <«•

Pranešame, kad Lietuvių artistas smuikininkas ar- 
Darbininkų Radio Progra- ' 
mos metinis KONCER-j 
TAS įvyks sekmadienį, ge-1 
gūžės 20 d., 3:30 vai. po; 
pietų, JORDAN HALL, 
Bostone.

Koncerto programą iš
pildyti yra pakviesti šie 
artistai: Anna
Metropoli t a n

ba armonistas.
Prašome įsitėmyti die

ną, laiką ir vietą ir iš anks
to ruoštis į koncertą, kuris 
bus įspūdingiausias, gr-.- 
žiausias ir atmintimau- 
sias.

Lietuvių Darbininkų Ra- 
Kaskas, dio KONCERTO reikalais 

Operos kreipkitės šiuo adresu; — 
žvaigždė; Rapolas Juška, 366 West Broadway, So. 
(įžymus dainininkas, kvar- Boston 27, Mass. Tel. SO.rJ 
tetas iš New Yorko, ir 2680 arba NORwood 1449. 
taipgi kviečiamas įžymus Kviečiame visus į talką!

BAKUTIS NUŠOVĖ 7-tą 
LĖKTUVĄ

Adv. Grigalius Yra Pirminin
ku Kovo 17 Minėjimo

------------- i—j—1—“—"— —
Šiomis dienomis a’v. Jo-Įnaujos rūšies japonų lėk-ivo.

• . J X J • j JU

VVashington, D. C. —J. V.
Laivynas praneša, kad

fighter sąuadron ant vie
no didžiulio lėktuvinio lai-

nas Grigalus, Bostono mie
sto Board of Assessors na
rys, išrinktas Kovo 17 — 
Evakuacijos Dienos minė
jimo ruošimo pirmininkas. 
Sveikiname ir linkime ge
riausių sėkmių!

Šis yra 7-tas Com. Baku
čio nušautas japonų lėktu
vas. Bakutis šį naujos rū-

tuvas tapo nušautas prie Į 
Formosa salos. Jį nušovė, 
lietuvis Brockto n i e t i s, j---- ------——, ~c---- - -
Com. Frederick E. Baku-įšies lėktuvą, žinomą kaip 
tis, gyv. 25 Bunker Avė., 
Brockton, Mass. Jis yra 
commanding officer of a|®0 mylių iki pasivijęs nu-

“George”, pastebėjo prie 
Pescadores salų ir vijosi jį

sove.

RAUDONIEJI UŽIMA VOKIE
ČIU TVIRTOVES BALTIJOS 

LINIJOJ

Švykšta šiandien

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

KAINA — $3.50

Londonas, vas. 26 — So
vietų Rusijos karo jėgos 
užėmė Preussiasch Fried- 
land, Pomeranijoj. Raudo
nieji yra tik 60 mylių iki 
Baltijos jūros toje srityje.

Rusijos kariuomenės tik
slas padalinti vokiečių ka
riuomenes Dancigo - Gdy- 
nia srityj.

Vokiečiai nustumti nuo 
Berlyno - Dancigo vieške
lio 10 mylių ilgume, ir Ry
tinėje Prūsijoje apsuptieji 
vokiečiai dar labiau sus
pausti.

MARINAI UŽIMA ANTRĄ 
AERODROMĄ IWO SALOJ

Susimušė Kongrese
VVashington, D. C. — Va

sario 22 d. (Washingtono 
Iš Admirolo Turner’sJ Iwo sala randasi tik 750 gimtadienio šventėje) J. 

Laivyno, Ties lwo, vas. 26 mylių nuo Japonijos sosti-jV. kongresmanai Rankin 
— Jung. Valstybių mari- nės Tokio. Pranešimas sa- iš Mississippi ir Hook iš 

- nai užėmė antro Iwo salos ko, kad 2,827 japonai už- Michigan susimušė. Atsto- 
g aerodromo dalį. Tačiau ja- • mušta ant tos salos. | vas Rankin pavadino Hook

£ ponai iki šiol nesusilpnino: Amerikiečiai marinai/“komunistu”, o Hook pa-II i I I I i i

I

Remk šios šalies apsigynimą! 
Pirk Defense Bonds ir Stamps!

savo pasipriešinimo šioje nežiūrint atkaklaus japo- vadino Rankin “melagiu”, 
saloje.

Jums nereikia porcijos 
korčiukės pirkimui J. V 

sro Bonų.

ŠVENČ. P. MARIJOS 
apsireiškimai liurde

Šia knyga susidomėjo visi 
Amerikos Lietuviai.

Ją skaito ir netikintieji! 

Liurdo knyga 
Gausiai paveiksluota, gražiai 

kietais viršeliais įrišta, 
virš 500 puslapių.

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

A Grows in America

Kreipkitės su užsakymu:

USED
fats

nų pasipriešinimo, eina Kiek apsidaužę kumšti- 
pirmyn, ir nėra abejonės, mis, abu atstovai rytojaus 
kad jiems pavyks japonus dieną susitaikė ir atsipra- 
ištrenkti.’

Naujos Anglijos Apskričio ALRK 
FEDERACIJOS SEIMELIS

šė Kongreso.

TURKIJA SKELBIA KARĄ AŠIAI
Londonas, vas. 26 — An

karos žinių agentūra skel
bia, kad Turkijos seimas 
nutarė paskelbti karą Vo
kietijai ir Japonijai.

Sakoma, kad trijų di
džiųjų valstybių konferen
cijoj, kuri įvyko Jaltoj,

Kryme, nutarė skaityti są
junginėmis valstybėmis 
tiktai tas šalis, kurios pa
skelbs karą Ašiai iki kovo 
1 dienos.

Turkija yra pasiruošus 
siųsti karan kelias divizi
jas ir aviaciją.

PALENGVINIMAS ĮSIGYTI 
PILIETYBĘ

Seimelis šįmet šaukiamas balandžio 22 d., šv. Ro
ko parapijos svetainėje, Montello, Mass.

Sesijų pradžia 1 vai. po pietų.
Federacijos skyriai, kolonijos ir draugijos ragi

namos prisiųsti kodaugiausiai delegatų su gerais su
manymais bei įnešimais, naudingais Federacijai, visai 
katalikiškąjai visuomenei ir Lietuvai.

Federacijos N. A. apskričio valdyba negali prisi
laikyti tradicinės datos šaukiant seimelį, būtent, va
sario 22 d., bet taikosi prie mums visiems tinkamiausių 
sąlygų. Seimelio dienotvarkė ir visa jo eiga bus skel
biama vėliau. Kiekvienas Federacijos skyrius ragina
mas iš anksto paruošti įnešimų bei rezoliucijų.

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

Rašt. B. Jakutis.

J. V. Atstovų Buto Imi
gracijos ir Natūralizacijos 
Komitetas priėmė įstaty
mą, pagal kurį nepiliečiai 
50 metų amžiaus arba se
nesni, kurie gyvena Jung. 
Valstybėse nuo 1924 metų,! 
gali tapti piliečiais ir ne-;

mokėdami anglų kalbos. 
Taipgi gali įsigyti piliety
bę ir visi tie, nežiūrint am
žiaus ir nemokantieji ang
lų kalbos, kurių vaikai da
bar yra J. V. karo tarnybo
je.

Kun. P. M. Juro Nauja 
Maldaknygė

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

Užsakymus siuskite su money orderiu ar čekiu: 
“Darbininkas”, 366 W. Broadway, So. Boston 27, Mass.
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Meksika Sovietų Bazė i

Kuomet Sovietų ambasadorius Konstantin Uman- 
skij buvo perkeltas iš Washingtono į Meksiką, pirmu 
žvilgsniu atrodė, kad tai lyg pažeminimas gabiausiam 
Rusijos diplomatui. Bet dabar paaiškėjo, kad tai buvo 
poaukštis, nes Meksika yra įžiūrėta kaipo Sovietų 
veiklos bazė, iš kurios lengvai pasiekiama Šiaurės tr 
Pietų Amerika. Meksika jau senokai yra artimoj Ru
sijos įtakoj, bet ten buvo įsigyvenęs Trockis, kursai, 
nors pats amžinas revoliucijonierius, bet skaitomas 
didžiausiu stalinistų priešu. Savo agitaciniais raštais prisiruošę “laikyti darbą”, 
jis labai gadino stalinistams biznį. Dabar Trockis jau 
likviduotas, ir Maskva gali nekliudomai varyti Meksi
koj savo propagandą. Ir varo ją kaip tinkama — neju
čiomis, nežymiai, sistemačiai, visai kaip Ispanijoj, ar
ba ir mūsiškėse Jungt. Valstybėse.

Komunistų veiklą Meksikoje tiksliai nušviečia Dr.* 
Richard Pattee, National Catholic Welfare Conference 
narys. Jis daug yra keliavęs Pietų Amerikoj ir Meksi
koj ir nuodugniai ištyrinėjęs tų šalių socialinį gyveni
mą. Apie Sovietų darbuotę Meksikoj jis paduoda gana 
įdomių informacijų.

Netenka abejoti, sako Dr. Pattee, kad yra daug 
mums nežinomų dalykų Sovietų programoje. Bet yra 
ir tokių, kurių veikimas viešai pasireiškia. Tai trys 
skirtingos organizacijos: Kultūros Institutas, Rusijos 
Draugų Sąjunga ir Rusijos karo šelpimo Komitetas. 
Tos visos įstaigos stropiai darbuojasi, kiekviena savo 
srity. Kultūros Institutas rūpinasi spauda, teatru, 
muzika, radio, kino ir tt. Jį remia labai stambios Mek
sikos įstaigos: Industrijos Bankas, Tautinė Alkoholio 
Produkcija, Nacionalinis Meksikos Bankas ir keletas 
komercinių firmų, vedančių užsienio biznį. Pereitais 
metais tos įstaigos suaukojo Sovietų propagandai 
27,000 pesų. Kultūros Institutas leidžia rusų autorių 
knygas apie visokeriopus reiškinius sovietų gyveni
me. Visi vieši knygynai ir kioskai užversti rusų litera
tūra... Kitos dvi sovietų įstaigos taip pat didžiausiu 
ryžtingumu plečia draugingą sovietams nuotaiką mek
sikiečių tarpe.

Savo propagandą Sovietai tiek jau patobulino, 
kad nebevartoja žiauraus kurstymo prieš kapitalistus. 
Verčiasi vien gudria lapės politika... Stengiasi įtrauk
ti į savo stovyklą vieną kitą įtakingą valdžios pareigū
ną, ar šiaip kokį populerų visuomeninką. Įsibrovę į 
centrus ir pasigrobę stambesniųjų organizacijų gal- su ypatingais darbais. Sa
vas, komunistai jaučiasi turį savo saujoj šalies vai- kykime. kad kriaučių vai 
džią. Kol kas su tuo nesigarsina, bet tinkamam mo- kai tapsta kriaučiais — ar 
mentui atėjus, jie žino viską galį, nes turėdami savo*tinkami tam darbui ar tik 
rankose organizuotę, jie laiko visą tautą už gerklės, turi palinkimą tam darbui. 
Kai ateina negailestingo susovietinimo valanda, žmo- Kiti žmonės nenori, kad 
nes pradeda bejėgiškai spardytis, bet jau būna pervėlu. vaikai taptų kriaučiais, 
Lapė dingsta, pasirodo vilkas. Prasideda žiauri “bur- nors tie vaikai ir neturi 
žujų” likviduotė, ir ant verksmų ir dejavimų nusilei- palinkimo tam darbui. A- 
džia raudona uždanga... K. bieji vaikai nukenčia, jie

nepasirenka darbo laisvai. 
Sujungti bet kurį darbą su 
bet kuria grupe, rasine, re
ligine arba tautine, sunai- 

jkina Amerikos laisvės idė
ją. Žmonės žiūri į kitus 
darbus su panieka. Net ir į 
kitus žmones su panieka.

! Mes neduodame progos 
savo žmonėms visų rasių ir ti-

POKARINIAME PASAULYJE

Žmogaus Teisė Dirbti
Rašo DR. MARGARET MEAD

3

ANDRĖ GIDE—("N. R.")

Aš naši-* .. dar kietesnį. Kartais ryta.
Sekmadienio rytą filipiniečiai susirinkę ant kranto jūros, įvyko

įsiveržimas Į Luzon salą Dėdės Šamo kariuomenės, jie žiopso ir stebisi, 
kau oe vieno šūvio amerikiečiai laimingai išlipo Subic Bay krante.

sus savo įrankius. Ir taip 
išsivystė idėja, kad žmo
gus gali viską atlikti.

Žmonės nebuvo išlavinti 
vienam užsiėmimui, bei

Kiek kartų girdėjome — 
“Vincas” turi gerą darbą, 
uždirba $30 per savaitę. 
New Jersey mieste dirba”. 
Niekas neklausia koki dar
bą Vincas dirba. Užtenka, 
kad “jis dirba”.

Tas nusistatymas kas- 
link darbo yra svarbus nu
sistatymas, nes tikra ame
rikoniška idėja, kad vyras 
yra vyras, nepaisant jo 
darbo.

| A.merikoniška idėja yra 
Į— kad kiekvienas asmuo 
turi teisę prie tokio darbo, 
kurį ji arba jis gali daryti, 
nepaisant tikėjimo arba 
spalvos, lyties arba tauty
bės. Tikra amerikoniška 
idėja, nors ir nevisada taip 
būna.

Yra natūralu, dėl specia
lių aplinkybių savo šalyse, 
kad žmonės vienos tautos 
įstojo į darbą, kurį’ pažino 
namie, jie buvo ūkininkai, 
langų valytojai, artojai, 
kriaučiai ir pan. ir vėliau, 
kada jie parsitraukė gimi
nes ir draugus ir jiems pa
rūpino panašius darbus. 
Bet ne geras daiktas, kada 
tautinės grupės surištos

J. navičius
į 
I

/n 
r A

Artūrui Fontainui
Tęsinys

— O! Nesvarbu, kuri bus 
ta išrinktoji po to, kai jūs 
išrinksite. Padarykite taip, 
kaip mano broliui.
— Norėčiau išrinkti, at- 

sišvelgdama į tavo širdį.
— Nesvarbu! Mano širdis 

buvo pasirinkusi. Aš atsi-; 
sakiau nuo išdidumo, ku
ris mane buvo nuvedęs toli 
nuo jūsų. Vadovaukite ma
no pasirinkimui. 
duodu, sakau jums. Aš 
taip pat pavergsiu savo 
vaikus; ir mano mėgini
mas man nebesirodys toks 
beprasmiškas.
— Klausyk, yra dabar 

j vienas vaikas, su kuriuo tuie? 
jau galėtum užsiimti.
. - Ką jūs norite pasakyti Kada* “o^‘-

“Kaip aušrai auštant nyks-1 sanavičius su draugais ūž
ta ant
sybė,
švistų

i

Žemės nakties tam-5 traukė dainą: “Augins tė- 
o ka p taip jau pra-: Vas du sūneliu“. Po pirmo 
ir Lietuvos dvasia.” j posmelio pasigirdo iš Vin-
Dr. J. Basanavičius. Co Kudirkos lūpų jam tai-

krašto. Iš jų ypač išsiski
ria vienas, atvykęs iš toli, 
kuris jam pasakoja istori
jas.
— A! Kiauliaganis.
— Taip. Tu jį pažinai?.. 

Norėdamas paklausyti jo 
kalbų tavo brolis kiekvie
ną vakarą nuseka paskui 

j jį į kiaulių tvartą; jis grįž
ta tiktai vakarienei, valgo 
be apetito, ir jo drabužiai 
dvokia. Įspėjimai nieko ne
reiškia; prievarta jį daro

ir apie ką kalbate?
— Apie tavo jaunesnįjį 

broiį. kuris dar neturėjo 
dešimties metų, kai tu iš
vykai; tu vos jį pažinai, ir 
jis vis dėlto...
— Baikite, motina; kuo 

jūs dabar rūpinatės?
— Jame tačiau tu galė

tum save pažinti, nes yra

auštant, kai dar nė vienas 
.u iš mūsų neatsikėlęs, jis bė

ga palydėti iki vartų kiau- 
liagf’nio, genanačio savo 
bandą.
— Jis žino, kad neturi iš
eiti.
— Tu taip pat žinojai! 

________  jis pabėgs nuo 
manęs, aš esu tikra. Kada 
nors iis išeis...
— Ne, aš pakalbėsiu °u 

iuo. motina. Nesirū*';’'1-: 
te.
— Iš tavęs, aš žin^u i;c* 

daug dalykų išgirs. Ar ma
tei, kaip jis į tave žiūrėjo 
pirmą vakarą? Kokie ža
vingi jam atrodė tavo 
skarmalai! Paskui purpu
rinis rūbas, kuriuo tėvas 
tave apvilko. Aš bijojau, 
kad jo prote nesusimaišy
tų vienas su antru, ir kad 
jo neviliotu pirmiausia 
skarmalai. Bet dabar ta 
mintis man radosi bepro-

Kad Lietuvoje tik 1883 komas paniekinimo žodis: ■
j chlop (kaimietis). Mat,1 e7xx*
anot lenkų ir lenkuojančių visai panašus į tą, koks tu 
lietuvių lietuviška kalba, buvai išvykdamas, 
buvo neva prastuolių kal
ba, o lenkiška — ponų. Vė-

m. pasirodė pirmasis lie
tuviškas laikraštis, žinan
čiam Lietuvos 120 metų po 
cariška rusų priespauda 
gyvenimą, tai nestebėtina, 
bet nenusimanančiam ky
la klausimas dėl ko taip 
susivėlinta? Kalbant apie 
pirmąjį lietuvišką laikraš
tį neapsieisime be dr. Jo-

i no Basanavičiaus vardo. lie*-uvybei- . .
Jis kitų padedamas reda-1 Basanavičius tęsė paklydėli. Pasakyk jaml
guoja ir leidžia “Aušrą” mokslcJ Maskvos umversi-, kokių nemalonumų yra 
pirmąjį Lietuvos laikraš- tete‘ kltais s.uslPratu- buvę kelionėje; apsaugok f-,- siais Maskvos universiteto; jį

; _ . „ „ . lietuviais Basanavičius — Bet kodėl jūs taip ne-
Pries Ausros pasiro- leido ranka rašytą lietu-1 rimaujate dėl mano bro- 

dvmą daugel atvejų buvo višką laikraštuką “Kalvį ]įo? Gal tik bruožų pana- 
bandoma gauti leidimas melagių”. 1879 m. J. Basa-5 Šurnas../ 
nuo rusų valdžios lietu- navičius baigė mokslus ir Į — Ne, ne; judviejų pana-

— Panašus į mhne?
— Į tą, koks tu buvai, sa-

■

liau tą patį V. Kudirką, kau, dar ne į tą deja, koks 
jau universiteto studentą, įu dabar esi.
paveikia “Aušros” laikraš
tis ir jis susigraudinęs me
ta dėjęsis lenku ir grįžta padaryti. Pakalbėk su juo;

— Koks jis pasidarys.
—Kokį jį reikia tuojau
'“i“’ u juo, nes pagaIįau jei tu

J be abejo, Jis tavęs klausys, mano vaike būtum gale-
į jęs numatyti tą visą skur
dą, tu nebūtum mūsų pali
kęs, ar ne tiesa?

— Aš nebežinau, kaip aš 
galėjau jus palikti, 
motina.
— Taigi! Visa tai 

kyk jam.
— Visa tai aš jam 

kyšiu rytoj vakare. Pabu
čiuokite dabar mane i kak
tą, kaip tada, kai aš buvau 
mažas vaikas, ir kai jūs 
žiūrėjote į mane užmie
ganti. Aš noriu miego.
— Eik miegoti. Aš noriu 

pasimelsti už jus visus.
(Bus daugiau)

i
|
i

mano

pasa-

viams turėti savo periodi- išvyko į Bulgariją dakta-; šumas yra gilesnis. Jame 
nę spaudą. Bet rusai nuo rauti. Tuo metu bulgarai man kelia šusirūpinimą 
1864 m. nusistatę neleisti buvo veiklūs; jie troško tai, į ką iš pradžių nepa-' 
jokio rašto lotynų raidė- laisvės, daug rašė apie iš- kankamai kreipiau dėmė
mis Lietuvoje neleido vys- silaisvinimą ir dirbo išsi- sį0 tavyje. Jis daug skaito, 
kupui Valančiui kada jis vadavimo darbą. J. Basa- ir nevisuomet teikia pir
su Simanu Daukantu tarė- navičius padėjo bulgarams menybę geroms knygoms.

pasa-
nę spaudą. Bet rusai nuo rauti. Tuo metu bulgarai man kelia 

i 1864 m. nusistatę neleisti buvo veiklūs;

i
si laikraštį “Pakeleivin
gąjį” leisti, nei Laurinui 
Ivinskiui I 
laikraštėlį “ 
leisti po Lietuvą, nei vė
liau žemaičių bajorėliui 
Myliauskiui 1881 m. įkū
rusiam lietuvišką ‘Aušros’ 
draugiją Rygoje ir norėju
siam tuo vardu leisti laik
raštuką. Lietuvoj slaptai 
leisti bile koks leidinys 
buvo neįmanoma. Tat vėl 
skriaudžiamo lietuvio žvil
gsnis nukrypsta pas prūsų 
lietuvius. Prūsuose, jau 
daugelį metų, spausdino 
lietuviams knygas, kurias skutelius suplyšdavo. 
knygnešiai slaptai perneš-, “Aušra” buvo mėnesinis 

idavo per sieną ir dar slap- laikraštis. Ėjo tris metus 
‘čiau išnešiodavo po Lietu- ir tik apie 40 numerių jo 

i tepasirodė. Visą tą laiką 
dr. Jonas Basanavičius gy
veno Bulgarijoje. Į Prūsų 
Tilžę prisiųsdavo tik savo 
straipsnius. Tilžėje per 
tris metus keitėsi “Auš
ros“ redaktoriai net pen
kis kartus. Vokiečiai įtari- 

esant rusų

i

šusirūpinimą

kovoti dėl savo teisių. Jis
taip gi rašė straipsnius į| _ Jis~daug kartų buvo iš

— Argi tik tai?

bemanančiam prūsų lietuvių laikraščius.! lipęs į aukščiausią sodo 
Aitvarą pa- Prūsiški laikraščiai spaus-! vietą, iš kur galima matyti

Seni ir naujai atvykusie-.bos, tėvų užsiėmimu,
ji amerikiečiai gali čia pa- tikėjimo arba rases uždėtų k?jimu gauti tokį darbą va. Ir šj kartą sąmoningai 
dėti išvvstvti tokius eabu-t užrubežiavimu.užrubežiavimu.

Žmogus Amerikoje, ne
paisant kur gyvena, iš kur 
paėjo, kada užaugo, randa 
sau darbą. Tėvas neveda 
pas viršininką savo krau
tuvės, ir dėdė nepristato jį 
prie darbo savo krautuvė-: 
je. Amerikoj visi patys 

i sau randa darbą ir visi tu- 
iri progą dirbti.

Pradžioje, Amerikoje, 
! nebuvo nustatytos drau
gijos arba industrijų, ku
riose vienos rūšies darbi
ninkai dirbo šimtmečiais. 
Čionai žmogus pripranta 
prie visko dirbti. Naujame 
pasaulyje jis yra

dėti išvystyti tokius gabu
mus, kurie bus naudingi 
visam pasauliui, vartoda
mi tik pilniausio laipsnio 
ypatingus amerikoniškus 
išradimus.

“Job” reiškia darbą. Bet 
pats žodis “job” yra ame
rikoniškas žodis, taip, kad 
daug svetimšalių vartoja 
tą žodį angliškai visai ne
stengdami jį išversti į kitą 
kalbą. Tas žodis reiškia 
naują gyvenimo būdą vi
siems žmonėms, kurių pro
tėviai gyveno kitose šalyse 
kur žmonės buvo pririšti 
prie užsiėmimo, kartais 
draudžiami praktikuoti ki
tą. Jis išlaisvino žmones į tas darbininkas. ------- ---------
nuo savo kilmės, savo kai- kas, pirklys, jis gamina vi-'me pasaulyje.

i
per mūro

|
Ar tai vis-

dinami lietuvių kalba, bet šalį, tu žinai, 
gotiškomis raidėmis nebu- viršų.
vo Lietuvoj skaitomi. Ta- — Atsimenu, 
da dr. Jonas Basanavičius kas?
kitų susipratusių lietuviu . - - - -
ir prūsų padedamas 1883 je, negu su mumis.
m. kovo mėn. išleido pir- — A! Ką jis ten daro? 
mą lietuviškomis raidėmis — Nieko blogo. Bet jis 
spausdintą laikraštį “Auš-; lankosi ne pas ūkininkus, 
rą”. Žinoma “Aušros“ nu- Į o pas prastuolius, daug že- 
meriai tik slaptomis pa- mesnius 
tekdavo į Lietuvą ir slap
tai eidavo per rankas iki i

Gyvoio Rožančiaus 
Paslachs

Darbininkas išleido “CWOv . _ TO ROZANOT ATT8 PASU AR
Jis dažniau būna ūky- TYS” knvsutės formoie Kiek

. viena paslaptis iliustruota pa
veikslais. Šioje knygutėje taip
gi vra ir narystės mokesčių la 
neliai. Knygutės kaina 20c Už- 
sakymus siuskite: “Darbinin 
kas”. 366 W Broadwav

už mus, ir pas 
tuos, kurie ne iš mūsų

LADY RENDERERsavo gražios lietuviškos 
kalbos; išugdė lietuviuose 
pasiryžimą kelti savo kul
tūrą.

Atgavus spaudos laisvę 
dr. J. Basanavičius sugrį
žo į Lietuvą 1905 m. Vil
niuje begyvendamas padė
jo lietuviams išsikovoti 
nepriklausomybę. 1918 m. 
vasario 16 d. Basanavičius, 
pirmas pasirašo Nepri- ■ 
klausomybės aktą. Vilnių 

politiniu laikraščiu ir i- neapleidžia lenkų okupaci- 
vairiais būdais sunkino jo jos metu. Čia dirbo su ki

tais Vilniaus lietuvių vei
kėjais; organizuodamas 
draugijas, mokyklas ir lie
tuviškąją spaudą.

Lietuvos Nepriklauso
mybės devintąsias sukak
tuves minint mirė senelis 
dr. J. Basanavičius lietu
vių su pagarba apšauktas 
Tautos Patriarchu.

O. Č-tr (“S. K. .4. A ’')

Mrs. Margaret FHipatrick. ren- 
derer, whose drug store in Kem- 
tnerer, Wyoming, is h«adquartsrs 
for the town'« fat salvage collectioa 
system, accept* a consignment of 
fat. Ali coilection* are weighed. and 
the proper number of estra ration 
points pa.d to the butchers who 
receive the fat from the town’s

dirbti. Prūsų lietuviai padėjo iš- 
bet kurį leisti dr. J. Basanavičiui 

“balto žmogaus laikraštį “Aušrą“ ir rūpi- 
“juodo žmogaus nosi jo .patvarkymu. Kas 
“protestono dar- per žmogus buvo dr. J. Ba-

kokį jie patys nori
Kodėl vadinti,
darbą 
darbu“, 
darbu”, 

‘ bu“ arba svetimšalio dar- sanavičius?
bu“. Taip pats darbas su-, Jonas Basanavičius gi- 
siaurintas. mė 1851 m. Ožkabalių kai- nėjo “Aušrą”

Vartokime žodžius kaip me, Bartininkų valsčiuje, 
angliakasis, kriaučius, po- Suvalkų krašte. Mokslo 
licininkas, krautuvininkas pradžią gavo namuose pas 
be jokių būdvardžių. Kai- daraktorius. Paskui mokė- 
po darbininkai ir darbda- si Mariampolės gimnazijo- 
viai turime reikalauti, kad je, kurią, 1873 m. baigė su pas amžius, ji vienok pa- 
visi darbai būtų prieinami sidabro medaliu.
'visiems žmonėms, kurie Nors tais laikais gimna- 
tik gali juos atlikti, kad zijoje viešpatavo rusiška 
teisė dirbti yra vienas iš bei lenkiška dvasia, Basa- 

napras-i svarbiausių sąlygų žmo- navičius išliko susipratęs 
ūkinin-j niškos laisvės dabartinia- lietuvis. Kartą važiuojant 

FLIS. namo Velykų atostogų Ba-

I

ėjimą. Pagaliau sustojo 
“Aušra“ dėl lėšų stokos. 
Nors “Aušros" buvo trum-

|
j siekė savo tikslą — paro
dė lietuviams, kad lietuvių 
tauta nyksta; lietuviai ru

ošėja, lenkėja, vokietėja; 
sužadino lietuviuose mei
lę garbingos Lietuvos pra

eities; įkvėpė jiems meilę
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Atsidėkojant Už "Darbininko" 
Kalendorius

Išleidus naujus 1945 metams “Darbininko” kalen
dorius, džiugu pasidalinti mintimis, kad jie buvo visų 
sutikti su malonumu ir štai to viso darbo ir pastangų 
įvertintojai atsidėkoja savo kukliomis aukomis ar do
vanomis:
Rev. J. J. Valantiejus, VVaterbury, Conn........
Ignas Gružas, E. Hartford, Conn....................
F. Kazlauskas. Amsterdam. N. Y....................
M. Levickienė. Rochester. N. Y.......................
Angelija Cernauskienė. Jersey City, N. J......
P. Yuskevicius, Kearny, N. J...........................
A. Bikulcius. Lewiston. Me..............................
F. Kuzminskas, VVaterbury, Conn...................
I. Kodis, Miami Beach, Florida......................
T. Skucevičius, Lawrence, Mass.....................
M. Slanina, Perth Amboy, N. J.......................
Cpl. L. Drusinskas. Camp Joseph, Ark..........
Mr. VV. Sadauskas, Harvey, III........................
Z. Karalius, VVaterbury, Conn........................
K. Barauskas, Norwood, Mass. ......................
J. Jasinskas, Cambridge. Mass.......................
A. Akstinas, Nashua, N. H..............................
J. Burokas, Cambridge, Mass. .....................
A. Nakutis, Gardner, Mass.............................
J. Ramanauskas, VVorcester, Mass.................
K. Senkus. VVorcester. Mass...........................
P. Petkus, Davton, Ohio ..............................
Vincas Karšis, VVorcester, Mass........ ............
A. A. Arman. Hartford, Conn................ .........
J. Barolis, Hartford, Conn...............................
R. Ambrozienė, Somerville, Mass. .................
Mrs. B. R. Sarapas. VVorcester, Mass............
S. Kazlauskas, Haverhill, Mass.......................
Mrs. M. Vaizbon. Cleveland, Ohio.................
Mrs. S. Kasinskas, Elizabeth, N. J. ..............
J. Gilevičius. Cambridge, Mass.......................
F. Kazlauskas. Amsterdam, N. Y............... ....
Mr. Daukantas, Cambridge, Mass..................
Mrs. Albina Svagzdys, Chicago, III................
M. Novikas, E. VValpole, Mass.......................
Ant. Glebaucis, Gardner. Mass.......................
J. Galinis. Detroit, Mich..................................
P. VVicker, Pittsfield, Mass.............................
K. Čenkus, Ashley, Pa.....................................
M. Gedrimas, Cambridge, Mass......................
A. Staknis, Lyndhurst, N. J...........................
Mr. & Mrs. Kazlauskas, Scranton, Pa...........
M. Kropta, VVilkes Barre, Pa.........................
A. Stanulis, Nashua, N. H..............................
Mrs. Pranė Jančius, Lawrence, Mass. ..........
Mrs. A. Bennis, Cleveland, Ohio....................
K. Kudzma, VVaterbury, Conn. .....................
Kaz. Savlitienė, Brockton. Mass....................
Mrs. A. Ramonski, Bridgeport. Conn............
M. Johnson. Brooklyn, N. Y...........................
Adolfas Aurila, Lawrence, Mass. .................
M. Pajaujienė, VVorcester, Mass....................
Ona Valienė, So. Boston, Mass.....................
Mr. Vaicekauskas, VVilkes Barre, Pa.............
Mrs. A. Jocewicz, Boston, Mass.....................
M. Paulauskas, Brockton, Mass....................
Mrs. Benedict Knasas, Quincy, Mass............
Frank Yurkus, Benton, III. ...........................
K. Vasiliauskas, Dorchester, Mass................
E. Mikalauskienė, Chester, Pa.......................
J. Skudaitis, Dorset. Ohio ............................

A. Vaitkus, Hartford, Conn.......................
V. Kontautienė, So. Boston, Mass...................
Justina Pazasis, Dorchester, Mass................
Mrs. Anna Janulevičius, Barre Plaine. Mass. 
Mrs. Peter Bobel, Rumford, R. I. ................
Anthony O. Avižinis, Providence, R. I..........
Jeronimas Zaltauskas, VVhatley, Mass......
Vera Sarkus, Cleveland, Ohio........................
A. Mclaikienė, Athol, Mass.............................
Mrs. Anna Klimas Peabody, Mass. ............
Emilija šeškauskienė, Cambridge, Mass.

■»f 'WjĮfc.

................... ...........
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Didelis sunkumas sniego ant silpno gyvulių tvarto stogo Rochester, 
N. Y., sugriovė stogą ir užmušė daug galvijų. Kiti matomai keli išliko. 
Atvykę ugniagesiai atkasa užmuštus gyvulius.

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMY 
BES 27 METŲ SUKAKTIES 

MINĖJIMAS
Neic Britain, Conn. — Vasa

rio šešioliktoji kadaise šauniai 
minėta ir džiaugsmas ryškėjo 
lietuvių veiduose. Nūngi, kai 
Lietuva pavergta, džiaugsmas 
ir linksmumas dingęs: nors lie
tuvis nenubudęs, bet budrus ir 
tnkįs į Dievo Apvaizdą, guodžia 
save, pamaldžiai įsigilindamas: 

j Kas bus. kas bebus, bet Lietu
va su Dievo pagalba niekada 
nepražus.

mis laimėtų priklausomą laisvę 
ir suverenumą.

nedarnos aukas.
Aukavo po $5.00 šie: F. Kuli

kauskas, M. Mažeika. V. Abe- 
čiūnas.

Po $4.00: F. Trijonas.
Po 82.00: B. Tamošaitis. A. 

Kazlauskas, kun. A. Tamoliū- 
i nas.

Reikia tarti, kad tokis ben
drus ir patrijotinis lietuvių da- 
lyvumas Lietuvos Laisvės ir 
Nepriklausomybės 27 metų su
kakties minėjimo okazija suku
ria atmintiną tokio religinio ir 
patrijotinio minėjimo šventę, 

i kuri liekasi neišdildomis raidė- 
i mis įrašyta kaip iškilmingoji 
j ir garbingoji New Britaino lie
tuvių gyvenimo ir darbų isto
rijoje. Samata.

HEW BRITAIN, CONN.
American Red Cross Vol- 
5jnteers, “Surgical Dres- 

sing” Group of St.
Andrew’s

Mažai arba beveik nieko ne
buvo lietuvių spaudoje rašyta 
apie American Red Cross Vo- 

| lunteers, “Surgical Dressing“ 
; Group of St. Andrew’s, kuri 
(grupė yra labai daug nuveikusi 
I Raudonąjam Amerikos Kry
žiui.

Taigi, šiuomi pirmą kartą žy
mime, kad ta lietuvių moterų 
grupė iš Šv. Andriejaus lietuvių 
parapijos tapo suorganizuota 
1941 metais, raginant kleb. kun. 
Matui A. Pankui ir uoliai dir
bant p-niai Marijonai Uždavi- 

j nienei.
Tikrovėje, nuo pat pradžios, 

i p-nia Uždavinienė tai lietuvių 
, moterų grupei - vadovavo, 
j toms vakarais duodama 
trukcijas. Rekordas rodo,
p-nios Uždavinienės direktyva. 

’ ta mūsiškių lietuvių moterų 
grupė veltui dirbo jau 10.000 

' valandų Raudonojo Amerikos 
Kryžiaus New Britaino skyriui.

MARIANAPOLIO ŽINIOS
Vasario 2 d. buvo šokiai Ma- 

rianapolyje. Buvo užtektinai šo
kėjų. ir viskas gerai išėjo.

Studentai turėjo trumpas ato
stogas nuo vasario 9 d. ligi 13.

Buvo daug sniego čia Maria- 
napolyje per paskutinę audrą. 
Nebuvo galima išvažiuot per 
dvi dienas. Keli studentai nega
lėjo sugrįžti, nes ši audra pada
rė kelius pavojingus.

Ketvirtadienį, vasario 15 d. 
vakare, įvyko Lietuvos nepri
klausomybės minėjimo progra
ma. Vakaro vedėjas buvo Brolis 
P. Žarkauskas, MIC. Programa 
prasidėjo Lietuvos himnu. Po 
to, vakaro vedėjas pasakė kelis 
įdomius žodžius.

Brolio Banio paruoštas cho
ras padainavo solo kelias dai
nas. Solo gražiai dainavo A. 
Vaitkevičius. Jonas Šidlauskas 
padainavo vieną solo, ir armo
nika pagrojo. L. Goodvvin. J. 
Kripas ir J. Grigas deklamavo 
Maironio eilėraščius.

■Vėliau A. Vaičiulaitis pasakė 
gražią kalbą apie Lietuvą. Po 
jo rektorius, kun. J. Vaškas ta
rė kelius žodžius.

Programa pasibaigė Ameri
kos himnu.

Penktadienio rytą iškilmingos 
šv. mišios buvo atlaikytos už 
Lietuvą.

Po $1.00: R. Dzikienė, V. Vaz
inis, J. Miežlaiškis, J. Drauči- 
‘ kas. M. Nevulis, E. Tamošaitis, 
T. Melinauskas. M. Jankauskas, 
J. Dumbliaus. J. šupšinskas, A.

. Bensevičius, 
Varkala, J.
Grigienė. G. 
Brazauskienė,
Ausanka, K. Grigas, J. Raške- 
vičius, I. Rulis, A. Erinius, J. 
Poškus. Sr., J. Kreivėnas, M. 
Turskis, A. Svirinas, M. Valaus- 
kienė. J. Varkala, O. Sinkevi
čienė. O. Juškelienė. K. Višniau- 

!skienė, R. Činusienė, R. Zdan- 
čiukienė, K. Savickienė, O. Lu- 
kaševičienė, O. Savonienė, J. 
Janušonis, M. Janušonienė, P. 
Montvila, O. Budreckienė, O. 
Jankauskienė. O. Šimkienė. Jes- 
sie Mack. K. Steponaitis, A. Ne
vulis, M. Uždavinienė, M. Ka
minskienė, A. Biunis. A. Valau- 
skas, R. Abečiūnienė, M. Miež- 
laiškienė, J. češkevičius. V. Ja- 
nauskas, T. Palauskienė, 
Pranckevičius, A. Valinčius, 
Andrulionis. J. Petkevičius, 
Poškus, J. Vaznelis. A. češkevi
čius, A. Pilkonis, S. Spudulis, 
P. Jesekevičienė. J. Benušis, M. 
Jakubynienė, A. Steponaitis, O. 
Snarskienė, O. Jonukienė, M. 
Toconis, P. Gudynas, F. Gradec- 
kas, M. Baliukas, A. Masulio- 
nis, A. Bakšys, M. Čeponis, A. 
Čikanavičius, V. Pikutis, K. Va
lūnas, T. Klimaitis, R. Janušo
nienė, M. Zakaravičienė. S. Cas
per. P. Maskelis. A. Aržuolaitis. 
J. Balčiūnas. V.
Lukaševičienė, K.

Į Steponauskas. V.
Molušis, J. Kuckelis.

Patrijotinė Programa
Vasario 18, sekmadienį, 2 va

landą po pietų, lietuviškoji pu
blika buvo jau susirinkus Lietu
vių svetainėje, kur įvyko atitin
kama okazijai patrijotinė prog- 

į rama.
i Programos vedėjas p. Pijus 
Poškus, nurodęs Lietuvos Lais-

• vės ir Nepriklausomybės 27 me- 
i tų sukakties minėjimo reikšmę 
I ir svarbą, kvietė šv. Cecilijos 
'chorą, kuris, visiems sustojus.
i žaviai sugiedojo Amerikos ir 
Lietuvos himnus, po kurių gie
dojo dar keletą rinktinųjų lie
tuviškų dainų. Reikia nepamirš- 
ti, kad Stanley Ryiz Lietuvių 
Legijono Postas ir Auxiliary iš 
abiejų pusių prezentavo garbin- 

jgas vėliavnj spalvas.
Po to- sekė prakalbos. Pirma

sis plačiai kalbėjo kleb. kun. 
Matas A. Pankus, išreikšdamas 
pavergtosios Lietuvos skaus- 
bą ir kančias, suteikdamas 

1 klausytojams saulėtos vilties, 
, kad Lietuva garbingai kelsis 
laisva ir nepriklausoma demo- 

į kratinė respublika.
Iš eilės dar kalbėjo kun. Juo

zas J. Matutis, kun. A. Tamo-

Pamaldos Bažnyčioje
New Britaino lietuviai išmin-1 

tingai padarė, kad vienybėje 
susitelkę tą Lietuvos Laisvės ir 
Nepriklausomybės 27 metų su
kaktį vasario 18-tąją atitinka
mai minėjo kaip bažnyčioje taip 
ir Lietuvių svetainėje.

Vasario 18, sekmadienį, 11 v. 
ryte. kleb. kun. Matas A. Pan
kus Šv. Andriejaus parapijos 
bažnyčioje atnašavo Sumą už 
kenčiančią Lietuvą ir už nar
suolius mūsų kareivius, kovo
jančius visose pasaulio dalyse, 
kad laisvė nežlugtų ir demokra
tija būtų užtikrinta visoms pa
vergtoms tautoms pasaulyje.

Po evangelijos atgiedojimo, 
i kleb. kun. Matas A. Pankus 
i skelbė pritaikintą patrijotinį 
pamokslą, kuris paliko neišdil- 

j domus įspūdžius klausytojų šir- liūnas, aldermanas Adomas P. 
dyse. Gi Sumos metu, maldinin- Kvvider, miesto mayoras George 
kai karštai meldėsi už saviš- A. Quigley. Po jų sekė princi- 
kius narsuolius kareivius, kad Pale P- Aniceto šimučio kalba, 

i gyvi ir sveiki sugrįžtų į namus: kurioje nuodugniai ryškino gar- 
' tuo pačiu karštesnes maldas bingą Lietuvos praeitį ir skau- 
• siuntė gaiingąjam aukštybių džią dabartį, ragindamas lietu- 
' Dievui, maldaudami, kad Ge- duosniai aukoti Lietuvos 

i ’ rasai Dievas kuo skubiausiai laisvės ir nepriklausomybės 
i i užbaigtų šį žiauriausią pašau-. bylos reikalams, 
i' linį karą, kad pasigailėtų Tėvy- 
i ’ nės Lietuvos, kad po karo į- 
I vyktų teisinga taika ir Lietuva 
! su kitomis pavergtomis tauto- svetainę, rinkdamos ir nžraš

I

Gausios Aukos
Parinktosios choristės parėjo

J. Poškus Jr.,
Danisevicius, 

Maskelienė, 
O. Juknienė,

ki- 
ins- 
kad

J. 
p. 
p.

i J. Dudutis, W. Lynn, Mass............................
J. Markelionis, So. Boston, Mass..................
Mrs. Anna Adomonis, Dorchester, Mass.......
Mr. & Mrs. Vaičekauskas, Wilkes Barre, Pa. 
Vincent Petrosis, Bristol, Conn........

i M. Shaulis, Coxsackie, N. Y..............
P. Statkus, Worcester, Mass............
A. Kacevičius, Worcester, Mass.
A. Molis, VVorcester, Mass..............
Julia Smith, Scranton, Pa........
J. Verbašius, VVorcester, Mass. 
Eva Balsevičienė, VVorcester, Mass.
J. Neverauskas, Minersville, Pa.
T. Spelis, Hartford, Conn. ..............
J. Endriliunas, Hartford, Conn. .. .
A. Povilonis, Lavvrence, Mass. 
Mrs. Salut.is, VVoburn, Mass. .... 
Angelą Anužis, Boston, Mass.
J. Bukauskas, VVaterbury, Conn.
V. Lukūnas, VVaterbury, Conn.
C. Klimkaitis, VVorcester, Mass.
V. Kcreišienė, VV. Bridgewater, Mass.
K. Brilevičius, Bridgeport, Conn. ....................... .50

“Darbininko” Administracija labai dėkinga gera
širdžiams savo rėmėjams ir prieteliams ir taria nuo
širdų lietuvišką AČICT!

1.00
... 1.00
... 1.00
... 1.00

.75
.....50 

...... 50 
......50

.50
...... 50
...... 50
...... 50
.... .50

.50

.50
.......50
.......50
......50
.......50
.......50

.50
...... 50

Ką kiekvieną motina turi žinoti? Štai Doris Barlow 
iš Boston. Mass. laiko mažą lokiuką ir duoda iš bonku- 
tės pieno gerti. Gi didžioji mama - lokė (meška) aty- 
džiai seka ar teisingai jos kūdikis maitinamas.

šeštadienį, vasario 17 d.. Ma
rijonų provincijolas kun. J. 
Jančius atvažiavo į Marianapo- 
lį. Jis čia bus apie savaitę.

Jurgis Grigas.
American Red Cross 

Volunteers, St. Andrew’s 
Group

Ši antroji grupė suorgani
zuota 1942 metais ir dabar tu
rinti 50 aktyvių lietuvių darbi
ninkių. P-nia Marijona Uždavi- 
nienė taip pat vadovauja tai 
antrąjai grupei, kuri aukavo 
jau 25.500 darbo valandų Rau- 
donąjam Amerikos Kryžiui.

P-nia Marijona Uždavinienė 
yra gavusi nuo Raudonojo A- 
merikos Kryžiaus daug pagyri
mo laiškų. Kad skaitytojai ge
riau suprastų, kokį naudingą 
darbą atlieka mūsiškių lietuvių 
moterų grupė p-nias Uždavinie- 
nės vadovybėje, čia talpiname 
tik vieną iš daugelio įvertinimo 
laiškų.

To laiško turinys skamba: 
“Dear Mrs. Uždą vinis:
“As Chairman of the Produc- 

tion Department of the New 
Britain Chapter of the Ameri
can Red Cross I wanted to vvrite 
you and teil you how much we 
apreciate the work the women 
of your church have done.

“The Sewing and Knitting you I 
have done for us has been of the 
highest ąuality and we appre- 
ciate the hours and hours of 
work you have given. And be- 
sides this your group at Surgi- 
cals is one of the largest and 
most faithful.

“Wili you please express our 
appreciation to each and every- 
one of your group. I wish I 
coula see them personally and 
thank them būt hope you will 
do this for me.

“Since reiy.
Mrs. Ralph S. Howe. Chairman 

Production Department 
America Red Cross.

Malonu skaityti tokio turinio! 
laišką. Todėl, sveikiname p-niąj 
Uždavinienę ir linkime jai iš
tvermės ir gražiausių rezultatų 
susilaukti, atliekant tokį nau
dingą ir patriotingą darbą, ypa
tingai šio pasaulinio karo metu.

Prie progos turime pranešti 
liūdną žinią, kurią p-nia Užda
vinienė gavo iš Lietuvos, bū
tent, kad jos ir jos brolio Myko
lo Daunio sesuo Ona Grigonio- 
nė ir jos sūnus karys Petras 
Grigonis mirė Lietuvoje.

Šiuomi reiškiame giliausią už
uojautą p-niai Marijonai Uždą 
vinienei ir p. Mykolui Dauniui.

Samata.

C. BROOKLYN, N. y.
PAVYZDINGA ŠEIMA

'■

Drobnis. M.
Šopys. A.

Savulis, J.

pp. Pranas ir Ona Babrauskai 
tikrai išauklėjo gražią bei skai
tlingą šeimą. Jiedu dar tik per
nai šventė savo 25 metų vedy
binio gyvenimo sukaktį, bet tu
ri išauklėję net 4 sūnus ir 2 
dukteris ir visi jau užaugę. 
Trys jų sūnai tarnauja kariuo
menėje. Vienas randasi parašu- 
tų skraidymo daly, tai bene bus 
pirmas tokiose pareigos iš mūs 
visos parapijos. Duktė yra gera 
šokėja, bet buvo koją susižei
dus ir tuom tarpu šokių nebesi
mokina. Visa šeima gražiai ka
talikiškai išauklėta. Tėvas kurį 
laiką irgi buvo rimtai susirgęs, 
bet jau pasveiko ir darbuojasi.

Nežiūrint, kad dar visi gana 
jauni ir skaitlingą šeimą reikė
jo išauklėti, bet jų rūpestingu
mu ir taupumu įsigijo savus 4 
seimų namus 877 Belmont avė., 
Brooklyne. Geriausio jiems pa
sisekimo.

SUSIŽEIDĖ

Programą Užbaigiant
Pasibaigus aukų rinkliavai. 

Pijus Poškus {Mirštate lietuvį 
advokatą Tarną J. Cabelus, ku
ris gana įdomiai kalbėjo ir pas
kui perskaitė Connecticut vals
tybės gubernatoriaus Raymon- 
do E. Baldwino proklemaciją. 
kurią rasite patalpintą atskiroje 
vietoje.

Čia Julija Janušonytė pers-i 
kaitė visų aukavusių vardus ir 
pavardes. Aukomis iš viso su
rinkta $191.25. Atėmus $10.00 
už kelionę p. Anicetui šimučiui, 
pasiliko $181.25. kuri suma, pa
gal sutarties iš abiejų pusių, 
bus pasiųsta Amerikos Lietuvių 
Tarybai.

Beje, Jonas Poškus ir ir Povi
las Montvila, kurie turėjo gauti 
$5.00 už garsiakalbio pavartoji
mą. nieko neėmė, tardami, kad 
tai aukoja Amerikos Lietuvių 
Tarybai.

Pabaigoje, programos vedėjas 
Pijus Poškus dėkojo lietuviams 
už gausų atsilankymą ir už 
duosnias aukas.

Laike šių nepaprastų slidimų 
pereitą savaitę p. Eleną Šoble- 
vičiūtę - Pačėsienę. kuri dar ke
letas mėnesių kaip ištekėjus, 
ištiko nelaimė; taip smarkiai 
puolė, kad net dvejose vietose 
skilo kojos kaulas. Ligonė ran
dasi Brooklyno ligoninėje. Ji y- 
ra pavyzdinga choristė.

Linkėtina greito pagijimo.

SĖLI PKOTECTION — Soft 
drapcd plaid taffcta ciiapcau is 
shiclded from v. cathcr by par
ašui of sclf matenal. Smart 
crealion for spring wardiobe is 

fashioned by Lilly Dache.
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Kai Vyras Nemyli
Kaip dažnai svajotos lai

mės neranda ištekėjusios 
mergaitės. Be daugybės 
rūpesčių, bėdų nekartą 
prisideda ir vyras su savo 
šiurkščiu elgesiu žmonai. 
Namie jis nerimsta, vaikai 
jam “ramybės neduoda” 
žmona esanti pikta, negra
ži, bloga šeimininkė ir tt.

Nekartą giliau žvilgterė
jus į tokias šeimas rastu
me nemaža tiek vyro, tiek 
žmonos kaltės. Ne viską 
čia galima pataisyti, bet 
vis dėlto nemaža galima 
pagerinti, susidaryti gyve
nimą, jeigu nelengvą, tai 
garbingą Dievo ir žmonių 
akyse.
.. Pirmiausia, tokiose šei
mose, kur yra nepasiten
kinimo tarp vyro ir žmo
nos, dažnai pastebimas 
jaunatvėj nepasiruošimas 
šeimai ir josios pareigoms. 
Dažnai jauni žmonės žiūri 
į vedybas tarytum per gra
žiai nudažytus akinius ir 
viską mato tik gražiose 
spalvose, pamiršdami šei
mos tikslą ir pareigas. 
Vesdamas vyras neįsideda 
sau į galvą, kad vedybos 
uždės jam pareigą rūpin
tis ne tik savimi, bet ne-j 
mažiau kaip savimi ir sa-j 
vo žmona ir vaikais. Jis 
užmiršta, kad taip vadi
namoji laisvė bus apkar
pyta, kad nebetiks eiti į 
vakaruškas, ar net pas 
kaimynus, palikus namie 
darbais apkrautą žmoną. 
Nekartą vyras pamiršta, 
kad vedus reiks daryti ne- 
taip, kaip jam pačiam ge
ra, bet taip, kaip bus ge
riau kitiems šeimos na
riams.

O moteris ištekėdama 
taip pat nevisada reikia
mai įsideda sau galvon, 
kad netik meilės pareika
laus iš jos gyvenimas, bet 
taip pat reikės labai daug 
kantrybės auginant šei
mą, kartais pakeliant ir 
neturtą, vyro ar jo gimi
nių blogą būdą ir t.t. Be to, 
iš ištekėjusios moters gy
venimas pareikalauja la
bai daug protingumo ir 
sumanumo šeimininkau
jant, ir sugyvenant su- sa
vo šeimos nariais. Užtat 
mergaitės ne tiek turėtų 
rūpintis savo grožiu, pasi
linksminimais, kiek pasi
mokyti gyvenimo patyri
mo, išsilavinti, kad neatsi
liktų nuo vyro, bet jam 
kaip tik padėtų, patartų. 
Išmintingos ir išsilavinu
sios moters, vyras nedrįs 
vadinti “kvaila boba” — 
nes jaus, kad jis už ją ne
gudresnis.

Antras dalykas, kuriam 
dažnai nusideda ištekėju
sios moterys tai yra jų ap-

sileidimas. Kol dar neište
kėjusios, jos nei nemėgina 
užsirišti neprosytą skare
lę, užsivilkti neskalbtą 
bliuskutę, nevaikšto paiši
nos; o kai išteka, tai atro
do, kad visa tai leistina. 
Tiesa, čia kalta daugybė 
darbų, kurie atima laiką, 
kaltos nemiegotos naktys 
prie vaikų lopšio, kaltas 
nuovargis, kuris dažnai a- 
tima norą savim pasirū-l 
pinti, tačiau daugiausia 
kaltos pačios moterys. Jei
gu jos tikrai nori susitvar
kyti, tai ir laiko ir energi
jos suranda. Žinoma, tam 
reikia turėti sumanumo, 
bet užtat daug kas pada
ryti galima. Jeigu žmona 
nori, kad vyras ją mylėtų, 
tepasirūpina savo išvaiz
da: sušukuoti plaukai, šva
ri skarelė, švarūs rūbai, 
prie darbo priejuostė — iš
šauks vyro pagarbą ir 
meilę savo žmonai; ji jam 
atrodys jaunesnė, tvarkin
ga ir miela.

Taip pat labai daug svar
bos turi buto švarumas ir 
aplinka, kurioje žmogus 
gyvena. Yra aiškiai įrody
ta, kad tamsiose, nešvario- 

;se lindynėse žmonės daž- 
Iniausią būna pikti, blogo* 
būdo, paniurę. Beveik tik1 
iš nešvarių rūsių yra kilę 
vagys ir kiti blogi žmonės. 
Švarioj, šviesioj, kad ir 
neturtingoj trobelėj žmo- ■' 
gų retai ima apmaudas; 
čia žmogus greičiau švie
siomis mintimis gyvena. 
Užtat jei norime, kad vy
rai mylėtų 
puoškime, 
vo grįčias, 
sus namus 
būtų šviesiau, jaukiau, ne
gu kitur. Tvarkingus na
mus vyras vargu norės pa
keisti alude.

Be to, reikia mokėti ir 
dažnai save persigalėti, 
pav., susiginčijus arba nu
tylėti, arba visai pyktį pa
slėpti. Žinoma, tai yra ne
lengvas dalykas, bet būti
nai reikalingas. Stenkimės 

• daugiau juoktis ir būti 
linksmos, negu dejuoti ir 
skųstis, kad bėdos ir var
gai mus spaudžia. Jeigu 
gyvensime dorai ir teisin
gai, galime būti tikros,, 
kad Dievas mūsų neapleis;; 
Dievas viską mato, Jis vis- 

i ką žino, Jis daro mums ge
ro arba šitam arba busi
majam gyvenimui. Nors 
vargai mus čia spaudžia, 

i bet būkime tikros, kad jie 
praeis, gal būt dar ir šiame 

į gyvenime. Tuo tarpu šis 
gyvenimas yra toks trum
putis; tai yra tik žingsne
lis, tik bandymas, tik pro
ga užsitarnauti laimingą 

įamžiną gyvenimą. Tad ko

savo namus — 
švarinkime sa- 
seklyčias ir vi- 
taip, kad čia

Kariai vokiečių fronte ir gaidį matomai palaiko sa
vo linijose. Tur būt vietoj ‘alarm' laikrodžio.

Amerikietis karys, narys mato m o s baterijos, kad ir žiema, bet perpus 
nusivilkęs prie mažos ugnelės prausiasi. Tai paveikslas iš vokiečių karo 
fronto, kur šalčiai nė kiek nelengvesni už amerikonišką žiemą.

ŠŪVIAI PER MIŠIAS
Airija, * “šventųjų sala”, 

didžiuojašl žymiais seno
vės paminklais. Dėl to dar 
vadinama ir griuvėsių sa
la. Ten matai pastatų, ku
rie, archeologų nuomone, 
yra kilę prieš kokius tris 
tūkstančius metų, o gal 

i dar seniau. Įdomiausias 
1 paminklas — tai “Mišių 
uola”, nutašyta iš akmens. 
Tai altoriaus stalas su iš
kaltomis trimis, Kristi) 
ženklinančiomis raidėmis, 
— IHS. Tas uolinis stalas 
stovi po išsikišusia uola 
kaip uždanga, o samanos 
ir žolės iš šonų jau artina
si jo uždengti. Tik Romos 
katakombose gali pamaty
ti panašių paminklų. “Mi
šių uola” pasakoja daug 
šventų praeities prisimini
mų. Jei ji galėtų prabilti 
žmogaus kalba, tai papa-

ri pamatyti du vienintelius 
savo draugus, kurie šiame 
pasaulyje dar parodo 
jiems meilės. Tai eucha- 
ristiškas Kristus ir Jo ku-j 
nigas.

O tu, Mišių uola, matei 
kraštą, pasruvusį nekaltų
jų kraujuose, matei šalį, 

j nusuodintą bedegančių 
■griuvėsių bei lavonų dū- 
Įmais ir likusią beveik be 
žmonių. Tu matei baisią 
bado šmėklą beatslenkant 
ir išblyškusią mirtį besi
švaistant. Bet visada, tu 
jutai, kaip beaukojąs ku
nigas nusilenkdavo ir mei
liai tave pabučiuodavo. Tu 
girdėjai tylų drąsių išpaži
nėjų maldavimą ir matei 
jų pamaldžius veidus. Jie, 

Į būriais nakčia susirinkę, 
(tyliai garbino ant alto- 
* riaus besiaukojantį Išga-

nusiminti! Viena tik reikia 
rūpintis, kad gyvenimas 
būtų doras ir gražus.

Malda ir sąžiningas pa
reigų atlikimas padės 

■ mums pergalėti gyvenimo 
i kryžius, kiekvieną sunkią 
dieną galvokime, kad ji 
jau praėjo, gal būt nuplo
vusi mūsų kalčių dalį ir 
tokiu būdu priartinusi ar
čiau prie Dievo. Mažiau 

j žavėkimės šio gyvenimo 
turtais, jo linksmybėmis, 

jo daugiau galvokime apie 
gerąjį Dievą, kuris mums 

i taip daug padeda — tada 
i dažniau šypsena lydės mū- 
' su lūpas, tada labiau my- 
įlės mus ir Dievas, ir žmo
nės. E. S-nė (‘M.’)

Tėvų Jėzuitų Misijos

šakotų dar daugiau gražių 
ir šiurpių dalykų.

Pažvelgęs į ją, pajunti 
kažkokią didžią tikėjimo 
meilę, meilę, įrodytą neap
sakomomis kančiomis ir 
pasiaukojimu. Ji liudija ir 
apie liūdną praeitį: čia sto
vėjo bažnyčia, o dabar jau 
seniai ji supleškėjo. Daug
sodybų ir daugybė šeimų! 
žuvo kartu su tuo Dievo: 
namu. Dievas — be pašto-’ 
gės, tabernaklis — sudau
žytas, žmonės — išvaikyti 
arba išžudyti. O vis dėlto 
Dievas rasdavo pastogę, ir 
žmonės būdavo lyg savo 
namuose, kada jie kaip 
drąsūs karžygiai naktimis 
būriais susirinkdavo apie 
tą uolą.

Nuo lindynės į lindynę i nytoją. 
visu pašlaičių žaibo grei-1 Tavęs, o Mišių uola, ne- 
čiu sklinda linksma žinia: i apdengdavo smilkalų du 
“Kunigas jau yra. Rytoj mai, negirdėjai i 
prieš aušrą visi prie Mišių naus vargonų skambesio, 
uolos!” Tuoj iš visų lindy- nebuvo nė jaukios lempe

lės šviesos. Smilkalų dū
mai tau buvo naktinis kal
nų rūkas, o vargonų skam
besys — vėjo ošimas, at- 

įsimušąs į uolos skardį, o 
■ amžinoji šviesa — paties 
į Kūrėjo žvaigždės, iš dan-

kniubdamas ant altoriaus, 
ir pasirodo skaidrus krau- 

į jas ant aukos stalo. Mirda- 
imas dar stipriai laiko šv. 
Taurę ir ją spaudžia prie 
drebančių lūpų. Jis susi
jungia su šv. Auka: Išga
nytojo ir Jo draugo krau
jas kartu šaukia dangaus 

(pagalbos. Ir tikinčiųjų, 
■ mistinio Kristaus kūno na
rių, kraujas aukojasi su 
begalinės vertės Išganyto
jo Krauju. Abeji yra kuni
gai ir aukos avinėliai.

Dar šiandien tu tebesto
vi lyg nebylė, bet vis dėlto 
daug pasakai apie karžy
gišką žmonių drąsą. Tu. o 
uola, esi brangus Airijos 
paminklas, tu esi Airijos 

j Golgota!
O šiandien katalikams 

negresia tokie pavojai; 
niekas netyko išplėšti 
mantos ir atimti gyvybės, 
jei mes einame į šv. Mišias. 
Mums taip patogu: vos ke
letas žingsnių, — ir esame 
bažnyčioje. Bet ir to mums 
per daug. Ar tas praeities 
įvykis mūsų nesugėdina? 
Mūsų laikais žmonės nebe
supranta aukos esmės. Ir 

:mes esame užsikrėtę ta li
ga. O reikia iš naujo pažin
ti šv.' Mišių neapsakomą 

j vertę ir paaukojimo metu 
aukotis su Kristumi baž
nyčioje, o paskui namie; 

Jo konsekracijos metu sten
gtis pasidaryti visai į Kris-* 
tų panašiais; Šv. Komuni
ja turi kataliką sujungti 
su savo Karaliumi, kad tik 
Jam ir su Juo gyventų. ‘Ž.'

nių ir tarpeklių, iš miškų 
tankumynų ir kalno pa
šlaitės slaptais takeliais 
atsargiai tamsoje iš visur 
pradeda slinkti suvargę 
žmonių pavidalai; jie eina 
palengva, prisiliesdami
kalno uolų, ir vis artėja'gaus bežiūrinčios į nuka- 
prie “Mišių uolos”. Jie no- rnuotus žmones Vis dėlto

Sesutei

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

Nomood, Mass. — Šv. Jurgio%
parap., vas. 18—25 d. T. Pranas 
Aukštikalnis, S. J.

Cambridge, Mass. — Nekalto 
Prasidėjimo parap.. vas. 18 — 
kovo 4 d., T. Jonas Kidykas. S.J.

Brooklyn, N. Y. — Apreiški-
■ mo parap.. kovo 4 — 25 d.. T. 
Antanas Mešlis, S. J.

Brockton, Mass. — Šv. Roko 
par., kovo 5 — 18 d., T. Jonas į 

i Kidykas. S. J.
Chicago, ilk — Visų Šventų

I parap., kovo 19 — 25 d., T. Jo

nas Kidykas, S. J.
"Baltimore, Md. — Šv. AlfonsoI z

I parap., kovo 26 — Bal. 1 d., T.
1 Jonas Kidykas, S. J.

Pittsburgh, Pa. — Dangun Į- 
žengimo parap.. bal. 8 — 15 d., 
T. Pranas Aukštikalnis, S. J.

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

Graži, kaip deivė, tu sesute,
Daili, kaip nendrė pajūry.
Tik tu, kaip rytmečio žvaigždutė, 
Tešvieti vien draugių būry.
Tau žydrios akys, kai mėlynė 
Blaivai nušvitusio dangaus, 
Skruostai — aušrelė vakarinė, 
Mina — dievaitės, ne žmogaus.
O per pečius žemyn nusvirę, 
Pajuosti rūtomis plaukai;
Užtrauki dainą, — lyg apmirę, 
Nutilsta girios ir laukai.
Bet už žydrių akių gilybę, 
Už veidą skaistų, lyg aušra. 
Gražesnė tavo nekaltybė. 
Kaip gailios ašaros, tyra.
Brangi sesute, tavo grožė
Su jaunyste tiktai žydės,
Bet dienos slinks ir ji, kaip rože. 
Suvys, nors širdį tau skaudės.
Tada išnyks skruostų rausvumas, 
Lyg nuo šarmos plaukai nubals.
Akių ir šypsenos meilumas 
Širdin jau niekam nebebels.
Ir ta stebėtina grožybė,
Kaip sapnas rytmečio, pranyks, 
Tik viena, viena nekaltybė 
Skaidri, lyg krištolas, paliks.
Jos neaptemdys metų rūdys, 
Ji, kaip saulutė, vis spindės,
Net tau numirus kapas liudys, 
Kad tu buvai grynos širdies...

tie naktiniai tikėjimo kar
žygiai. narsiai būriais sus
toję aplink tave, o Mišių i 
uola, — nebuvo vieni. Jie 
žinojo per Kristų esą su
jungti su visais Jo misti
nio kūno nariais, su kovo- 
jančia Bažnyčia čia žemė- 

į je ir su triumfuojančia 
danguje. Jie jautė tylų an
gelų būrių šlamesį, kada 
jie skraidydami su pagar
ba apsupdavo Meilės Sa
kramentą. Jie juto nema
tomas šventos ir galingos 
meilės sroves, betekančias 
iš Jėzaus Širdies į visų sa
vo ištikimųjų draugu šir
dis.

Tie žmonės neapsakomai 
išsižadėdavo savęs ir lįs
davo į pavojus, kad tik ga
lėtų dalyvauti šv. Mišių 
aukoje. Nėra jokios abejo
nės, kad jie suprato, ką 
'reiškia aukotis, išsižadėti 
j to, kas yra malonu. Di
džiausios jų aukos jau bu
vo paaukotos, išpažįstant 
tikėjimą; nebeturėjo nei 
pastogės, nei mantos, nei 
garbės. Jie aiškiai žinojo, 

j kas jų laukia, jei priešai 
j juos užtiktų beklausant 
Mišių, — mirties bausmė 
būtų įvykdyta.

Tie drąsūs išpažinėjai 
i tikrai pasiimdavo su savi
mi visą savo likusią man
tą ir dvasioje sudėdavo ant 

Į patenos šalia Šv. Ostijos 
j savo gyvybę, garbę ir vis
ką, ką turi. Jie tikrai save 

, aukodavo su Kristumi, vy
riausiu Kunigu ir Avinė-; 
liu. Mišių auka jiems ne
buvo tik bet kokia ceremo
nija.

Labai dažnai nepasiten
kindavo vien dvasios au
ka: reikėdavo savo gyvybę 
ir kraują paaukoti. Ar ne
pastebi ten ant lygios uo-įd. 
los tamsių dėmių? Ar nu-pus Krasauskas, O.F.M. 
manai, kokią šiurpulingą! Paterson, N. J.—šv. Kazi- 

iŽinią jos praneša? ‘miero parapijoje, misijos, 40
nė malo- Dar kartą pažvelk į tąĮval. atlaidai, Tretininkų, reko- 

• “Mišių uolą” po skardžiuj lekcijos, kovo 4—18 d. — Tėvas 
.neaiškioje ryto šviesoje.,Justinas taškys, O.F.M.
Lyg būriai pilkų pavidalų! Chicago, III. — šv. Jurgio pa- 
atrodo nakties maldinin
kai, suklaupę.rasa apdeng
toje žolėje. Kunigas laiko 
savo Dievą ir Viešpatį ran
kose. Tik staiga kažkas 
sudrumsčia nakties tylą. 
Tai baisiai šaukia sargy
biniai. Tylus dejonių ir liū
desio balsas pasigirsta iš 
užpultos minios. O nakties 

(rūką nušviečia šautuvų! 
.ugnis. Dusliai sudunda šū-j 
viai, uolu sienos aidas 
juos šiurpulingai atkarto-! 
ja. Kunigas susmunka, su-'

Tėvų Pranciškonų 1945 
Metų Misijos

Ncv: Britain, Conn. — Šv. An
driejaus parapijoje, vasario 25 
d. — kovo 3 d. — Tėvas Agne-

Į rapijoje. kovo 4 — 11 d. — T€- 
; vas Juvenalis Liauba. O.F.M.

Bayonne, N. J. — Šv. Myko- 
j lo parapijoje, šv. Juozapo nove- 
į na kovo 10—19 d. — Tėvas Ag- 
nelius Krasauskas, O.F.M.

Chicago, III. — šv. Juozapo 
parapijoje. *kovo 12-18 d. —Tė
vas Juvenalis Liauba, O. F. M.

Detroit, Mich. — šv. Antano 
parapijoje, kovo 19—25 d. — 
Tėvas Juvenalis-Liauba, O.F.M.

F R .4 .VCZSC.4 N FA T BERS, 
Mount St. Francis, 

(jrcc,fr. Maine.
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PADĖKA

PROVIDENCE, R. I

Šv. Kazimiero Parapijos 
Worcesteriečiams

Ui Aukas Šv. Kazimiero 
beserims Argentinoje.

'navičienė. M. Alukas.
Andrevs. P. Alavošius. 
koėienė. O.
Bari*ienė.
Burdulis. J.

6

ATHOL, MASS

GIRDĖTI LIETUVIU 
KOLONIJOSE

Reiškiame gilios padėkos žo- 
d. kleb. kun. A. Petraičiui už jo 
triūsą ir sumanų darbą padėti ir 
linansinei pagelbėt: šv. Kazi
miera Seserims Argentinoje. Jo 
dideliu rūpestingumu ir mokėji
mu patraukti širdis prie gailes
tingumo darbų, tapo padaryta 
kolekta ir surinkta stambi auka 
Seselėms. Iš širdies dėkojame 
klebonui kun. A. Petraičiui už 
šią gausią paramą. Kartu dėko
jame ir kun. A. Bakanui ii kun. 
B. Mažuknai.

Širdingai dėkojame visiems, 
kurie prisidėjote savo aukomis 
šiam kilniam, bet labai naudin
gam darbui. Seselės gavusios 
šią. taip labai reikalingą joms 
paramą, dėkos Dievui už duotus 
joms geradarius, jūsų asmeny
je. Jos savo maldomis prašys 
gailestingąjį Dievą šimteriopai 
jums visiems atlyginti. Jų var
du reiškiame labai širdingą a- 
čiū.

„ Po $5.00 aukojo: Kun. B. Ma- 
žukr.a. Mr. ir Mrs. Adamskis. 
Vincas Galvičius. Kazimiera 
Statkienė.

Po $2.00 aukojo: Kun. J. Ba- 
kanas. Dr. A. Karpavvich. Roza
lija Kartakevičienė. V. Parulis.* I
Mr. ir Mrs. Paulukonis. L. Ra u-naujokas, 
linaitienė. P. ir O. Sidabrai. B. Petrokaitis. 
Sarapas. Magdalena 
Matilda Virbašienė.

Po $1.50 aukojo:
A. Yiranauskas.

Po $1.00 aukojo:

Mrs. J. 
A. At- 

Ambrozevičienė. C. 
M. Bueencienė, V. 
Bacys. S. Bugnai- 

tis. Felicija Babrauskas. J. Ben
draitė-. K. Bunis. A. Baltrantai- 
tienė, Monika. Buivydas. Juozas 
Chesna. Stefanija Cesnienė. 
Magdalena Delonis. Juiė Deki- 
nienė. W. Dilonis. Ann Daučiu- 
nienė. Marijona Drabauskas. 
Juozas Diras. Ona Dulskienė. 
Mary Derienė. Vincas Greska. 
Jonas Grinevičius. Magdalena 
Grąžui ienė. Andrius Graitis. E- 
nniiju Gudzevičienė. Marijona 
Grabauskienė. Pranas Grabaus
kas. Ona Grigaliūnienė. Aiitani- 

Magdalena Galic- 
Pranas Jurgelionis. Jo- 
Jankauskas. K. Jagml 
K. Kirminas. Kaslauskie- 

A. Kirminaitienė. Krapa-

Lietuves Nepriklausomybė; 
minėjimas įvyko vasario 18 d., 
bažnytinėje salėje, 
gausiai publikos.

Programa pradėta 
Amerikos ir Lietuvos 
Meno programai 
nia Reynolds,
Revnolds žmona.

Kalbėtojai kalbėjo šiose te-

Jfccisv'-. i.__ -

Urmonas.

Kazimiero R. K. draugija 
I ruošiasi prie savo 25 m. jubilie-i 
jinių iškilmių, kurios įvyks ko-j 

ivo 4-tą. bažnytinėj salėj. Komi-I 
sija dilba labai sunkiai, ir sten- 

įgiasi suruošt tokį bankietą. ko- 
įkio per ilgą laiką neturėjome, 
i Iš praeities visi gerai žinote, 
kurie dalyvavote šv. Kazimiero 
dr. parengimuose, kad buvote I ,, , , . .1 ° , mose: Kun. Mykolas Tamulev.-
užganėdinti. Todėl ir sį kartą .° 1 \čtus:

j tuvą 
[Vaitkevičiūtė: "Bruožai 
vės Lietuvos gyvenimo; 

įsius: šešiolikta Vasario;
nas Jasinskas: "Bruožai . I

, priklausomos Lietuvos”; 
kleb. Fius Juraitis: “Ką reiškia 
Lietuvai bolševizmas”.

Lietuviai aukojo: Kun. P. Ju
raitis ir kun. M. Tamulevičius 
po $5.00. Po $1.00 aukojo šie as
menys: J. Jasinskas, A. Losius 
L. Vaitkevičiūtė, A. Tamošiū
nienė, A. Mozelnikienė, p. Sto
nienė, A. Andriulaitienė, O. Šal
kauskienė. J. 
Giltutienė, 
V. 
K.

Į nė, F. Simanavičiūtė,

Susirinko

ir baigtu 
himnais, 

vadovavo po- 
Dr. Rimgailos-

rengėjai stengsis dar geriau a.t-į 
siiankusius užganėdinti, ir nea
bejoju. kad būsite pilnai užga-J 
nėdinti.

Bilietus galite įsigyti pas pp.
J. Jančių. J. Sakavičių. K. Ven-j 
čių. F. A. Krancevičių ir kitus’ 
draugijos narius. Bilietai par
davinėjami iš anksto. Draugi
jos nariai būtinai turi dalyvaut. 
Nedalyvavę vis tiek turės pasi- 
mokėt už bilietą. Primenu dar 
kartą — įsigykite bilietus, visi.

F. A. K. t

Ką žino istorija apie Lie- 
advokatė p-lė Stepaniju 

Seno- 
p. A.
p. Ja
is ne- 

kun.

Lietuvos Nepriklausomy
bės Minėjimas

Bendras Amerikos Lietuvių 
skyrius surengė vas. 18 d., baž
nytinėje salėje Lietuvos Nepri
klausomybės minėjimą. Kleb. 
kun. J. A. Vaitekūnas, paaiški
nęs susirinkimo tikslą pakvietė 
kalbėt kun. J. Dambrauską iš 
Thompsono. kuris pasakė labai 
turiningą ir patrijotingą kalbą.

Po to, viet. vargonininkui V. 
Stasevičiui akompanuojant, pa
nelė E. Lašaitė solo sudainavo 
porą dainelių.
.Antru kalbėtoju buvo p. A. 

Vaičiulaitis iš Thompsono. Jis 
kalbėjo apie Lietuvos praeitį. 
Buvo renkamos aukos Lietuvos 
reikalams. Surinkta $70.00. Bai
giant kalbėjo kun. J. A. Vaite
kūnas. apgailestaudamas dabar
tinę Lietuvos padėtį, ir išreiš
kė viltį, kad Lietuva 
laisva. Sugiedojus
himną, publika išsiskirstė.

Aukavo sekanti: po $5.00 — 
kun. J. A. Vaitekūnas. Ant. Dze- 
kevičius ir E. Ciočys. Po $2.00 
— D. Bernotąvičius. A. Martu- 
šis. kun. A. Kacevičius. V. Bei- 
konis. A. Savickas. Z. Turonis. 
Mrs. M. Chapas. Po S1.00 — F. 
Taraška, E. čiočienė, Al. Turo- 
nienė, p.p. Lukošienė. Skačkau- 
skienė. Kanevičienė. Sargienė, j 
M. Ivaškienė. Sužielienė. Kop- 
kienė, E. Lašaitė. Mecunienė. 
Rutkevičienė, Kupravičienė. A- 
lokonienė. P. Bužinskas. V. Sta- 
sevičius. A. Kacevičius. E. Ab- 
lačinskienė. A. Martušis. K. Ga- 
damauskas, 
Avižinis. J. 
Menkauskas. 
kevičius. P. 
Nadzeika, J.
nis. S. Rutkevičius, J. Žiedelis. 
L. Martušis. M. šarkšnienė. Z. 
Lukšys. A. Gumauskas, J. Dze- 
kevičius, J. Adamonis. Rep.

na Gritaitė. 
kienė. 
kubas 
nienė. 
nė.
viškienė. Ona Kundrotienė. Mrs. 
Kundrotas. Petras Kisielis. Ona 
Keršienė. J. Kandrata vičius. 
Pranas Kvidinskas. Adomas 
Kacevičius. Mr. Kupsten. Jur
gis Laukaitis. Pranas Langviny. 
S. Lenn. Barbora Labanauskie-

1 nė. Petronėlė Lukšienė. 
Landriuvienė. Agota Lukasevi- 

įčienė. M. Lapinskienė,
Matulis. Mr. Miller. Peter Mil- 
ler. V. Mažukna. Mary Morkū
nas. A. Marčilonienė. Motiejus 
Mazgelis. B. Morkūnienė. Mr. ir 
Mrs. A. Miller. Eva Nasukai- 
tienė. Ona Navickas. Petronėlė 

A. Piliponiūtė. A. 
Purienė. J. ir J. 

Pustaičiai. Juozas Paplauskas. 
Pilipavičienė. Juozas 
nauskas. J. Rainikis. 
Raglienė. Vladas Rimša.

Tarp įžymiųjų kino artistų pasaulyj, kurie dramatizuos Amerikos Vyskupų 
Ona Karo Pavojaus ir Šalpos Fondo vajų (aukų rinkimą) per radio, yra šie: viršuje iš 

,^.i- kairės į dešinę — VViIliam Gargan, Loretta Young ir Pedro de Cordoba; (apačioje) 
Kazys Bing Crosby, 1944 vedamoji žvaigždė, su Robert Mitchell Berniukų choru, paro

domas kaip jis yra pasirodęs veikale “Going My Way”. Mes šiuos artistus girdėsi
me muzikaliuose ir dramatiniuose perstatymuose All-Star programose, kurias 
ruošia per tinklines radio stotis American Broadcasting kompanijos Blue Net- 
vvork Vyskupų Šalpos Komitetas, trečiadienį, kovo 7 d., 10:30 — 11 vai. vakare 
E. \V. T. Metinė kolekta yra numatyta daugumoje diecezijų parapijose sekmadie
nį, kovo 11 d.

Rama-
Agota

__ ,, ______________ Mari-
Ona Anta-ljona Saurusaitienė. Juozas Si-

Kulbokas ir

nanskas. Ona Suklienė. Jonas 
Sakaitis. Anastazija Sipavičie
nė. Stašaitienė. Marijona Svik- 
liūtė. Juozas Stavickas, P. Ta
mošiūnas Tamulevičienė. C. 
Tamulionis. Mikalina Tomkus.

Mankevičienė, V.
A. Vaitkevičienė, 

Latvenienė, L. Bagdonien 
Budriunienė, M. Brazauski :-

E. Gau-
ronskienė, V. Latvenienė, V. 
Gatautienė, Ona Bagdoniene, 
Ag. Ainorienė. K. Meleika, J. 
Laučka, D. Matulis. Ona Paliu
lis, A. Palishak, J. Gildutis, D. 
Gibas. Mot. Kabišaitis. Adomas 
Alekevičius, F. Lapenas. R. 
Kumštis. Kaz. Vaitkevičius, O- 
na Lapėnienė. J. Andriliūnas, P. 
Budriunas. Elzb. Kvedaravičie
nė, Jonas Lokinskas.

Viso sudėta — $64.00.
Šventės minėjimu pasirūpino 

kleb. kun. Pius Juraitis, kun. M. 
Tamulevičius ir p. Jonas Andri- 
liunas buvo programos vedėju

A. Losius.

PHILADELPHIA. PA.
! Motiejus Uždavinis. Valatkevi- 

čienė, Valatkienė. E. Voitkienė.
«

M. Valatkevičienė, Stanley 
Vancevich, Ona Vismeski, K. 
Volungevičius. A. Walatkevi- 

I čius. V. Zinkienė. Juozas Žemai- 
’tis. Susan Zigmont. M. Yukaus- 
kas, Rožė Žilinskienė, Juknevi
čienė, Adomas Bogušinskas. 
Motiejus Zizas, M. Šidlauskaitė. 
Z. Poškus. J. Greska. A. Matu- 
kaitis, Goblaskas. M. Stakelins- 
kas. E. Neavicienė. A. Miller, P. 

į Mankus, M. Kiseiiauskienė, E.
Mikalonis. A. Yakutis. J. Bain. 
A. Degutis. B. Tomkus. Jakai- 
tiS.

Aukų prisiųsta $194.50. Ge
rojo Dievo palaima ir gausus 

.atlyginimas iš dangaus yra mū
sų dėkingų širdžių linkėjimas.

‘ Šv. Kazimiero Seserys,
Motina M. Juozapa.

vimą ir nuoširdžią paramą šį 
susipažinimą rengiant.

Mūsų malda lydės kiekvieną 
Maine valstybės lietuvį.

.V. P r. Švč. P. Marijos Seserys, 
Greene. Maine

giliu nuoširdumu dėkoja-
Švč. P. Marijos

PADĖKA

KARO METU TRANSU VAŽIUOTOJŲ ĮSITIKINIMAS

PUBLIKAI :

Bušai ir gatvekariai yra perpildyti, kaip niekad pirmiau. Čia yra 
krizis. Kada daugiau vyru, padangų ir gasolino išeina karan. da
bartiniu laiku sunku tinkamai viską aptarnauti. Kiekvieną dieną 
kamšatis didėja, nes daugelis automobilių eina i laužą. Tiktai su 
JŪSŲ ko-operacija vietinės susisiekimo įmonės su busais ir ka
rais gali atlikti darbą. Kada jums yra BŪTINAS reikalas važiuo
ti. lai būva jūsų sitikinimas: —

EVAKUOKITE KAMŠATIES VALANDOMIS, išimant i 
ba ir iš darbo.

rįK ATATINKAMA SUMĄ PINIGŲ UŽMOKĖTI TI
KI ETA Tas sutaupys laiką.

NEUŽSIKIMšKITE PRIE DURŲ — PASISLINKITE TO
LIAU. Tas pagreitins susisiekimą ir palengvins kaimynuj.

VAŽIUOKITE DAŽNIAU TRAUKINĖLIAIS VIETOJE 
BUŠŲ . jei tik turite galimybės.

PAGALVOK PRIEŠ VAŽIUOSIANT DARBO VALANDO
MIS. Tuomet busai ir gatvekariai galės padaryti daugiau 
tripu dėl darbininkų.

6. EIK PĖSČIAS, jei galima — jei netolimas kelias.

PALEISK AUTOMOBILIUS DARBAN. Tas palengvins bu- 
sams. ir gatvekariams.

NORWOOD, MASS
vėl bus

Lietuvos

To the Gtizens of Greoter Boston
Th« above officiol stotement from fhe Office of Defense 

Trorrtportotion is herewith caiicd to the oftenhon of the 

riding pubiic in this critica! area.

Su 
me Levvistono 
Neperstojančios Pageibos Mote
rų Draugijai už surengimą š. m. 
vasario 3 dieną mūsų susipaži
nimo su Lietuviškąja Lewistono 
visuomenę ir ta proga suteiktą 
gausią auką $214.12.

Tariame nuoširdų ačiū Drau
gijos Valdybai, visoms uolio
sioms veikėjoms, sumanioms 
šeimininkėms ir visiems vienu 
ar kitu būdu prisidėjus i ems prie 
parengimo pasisekimo. Džiau
giamės Jūsų nuoširdumu bei 
atjautimu nelengvos Seselių 
steigimosi pradžios Greene. M?.

Taip pat nuoširdžiai dėkoja
me G. G. Tėvams Pranciško
nams. ypač Amerikos Pranciš
konų Viršininkui Tėvui Justi
nui Vaškiui. O. F. M. už dalyva.

Ndnvoodietis tūlas J. Grybas 
didžiuojasi kvislingų laikraštyj 
“L.”, kad D. M. šolomskas “la
bai gražiai išjuokė Grigaitį. Mi- 
chelsoną ir Kneižį. kaip jie ban
do pūstis prieš Tarybinę Lietu
vą (tokios Lietuvos nėra. D. J.), 
taip, kaip tarakonas prieš diktą 
gaspadinę. (Grybas, matyt, y- 
ra gerai susipažinęs su tarako
nais ir diktomis gaspadinėmis. 
D. J.).

Kaip ten nebūtų, bet tarakonų 
žinovams labai brangiai kaina
vo kviesti juokdarį Šolomską iš 
Brooklyno. kad “labai gražiai 
išjuoktų Grigaitį. Michelsoną ir 
Kneižį". Tas “išjuokimas“ tik
rai buvo naudingas patriotin- 
giem lietuviam. nes rytojaus 
dieną, po juokdario šolomskio 
spyčiaus. toje pačioje svetainėje 
'.vyko' Bendro Amerikos Lietu
vių šalpos Fondo 22 skyriaus 
masinis susirinkimas, ir po Mi- 
chelsono ir Kneižio kalbų įsira
šė į BALF 25 nauji nariai ir su
dėjo apie $75.00 nupirkimui rei
kalingų drabužių Lietuvos žmo
nėms.

Pažymėtina, kad tame BALF 
skyriaus masiniame susirinki
me dalyvavo ir juokdario Šo
lomskio pasekėjai ir atydžiai 
klausėsi Michelsono ir Kneižio 
kalbų. Pamiršo šolomskio “juo
kus" ir rimtai susimąstė, kaip 
blogai jie daro niekindami savo 
motiną — Lietuvą.

Dėdė Jackus.

P. Kačenis, A. O. 
Tamašauskas. J.

V. Genys. Al. Dze-
Senkevičius. Ona 
Rusas. A. Aluko-

REMTINAS PARENGIMAS
Sekmadienį, šv. Kazimiero 

dienoje. įvyks šv. Andriejaus 
parapijos parengimas seserų 
Kazimieriečių mokytojų naudai. 
Darbščios Šv. Andriejaus parap. 
moterys rūpestingai lanko dos
nius lietuvius ir prašo ką nors 
vertingo paaukoti dėl seselių 
parengimo. Geri parapijiečiai 
aukoja: valgius, gėrimus ir ki
tokius didelius ir mažus vertin
gus daiktus, tinkamus tai die
nai. Kiti aukoja pinigais. įsigy
ja tai dienai tikietus, perka bi
lietukus ir tt~

Laukiamoje dienoje įvyks 
kortavimas; po to gražių dova
nų išdalinimas, vaišinimas į- 
vairiais valgiais, piragaičiais, 
šiltais ir šaltais gėrimais, malo
nus pasimatymas, pasišneku
čiavimas.

Tad širdingai kviečiame visus 
malonius lietuvius ir nelietu
vius. didelius ir mažus Šv. An
driejaus ir apylinkės parapijų 
atsilankyti į gražų, turiningą 
parengimą, kurio visas pelnas 
bus šv. Kazimiero seserų moky
tojų naudai. Įvyks Kovo-March 
4 d., sekmadienį. 4 vai. po pietų. 
Šv. Andriejaus parap. svetainė
je. 1123 Lemon St.. Phila.. Pa.

Maloniai kviečia, Rengėjos.

NEW BRITAIN, CONN.
Kardok

RESTAURANT
HARTFORD AVĖ.. IR NORTH ST.

Geriausi alūs dideliais stiklais.
Patarnavimas malonus ir mandagus. 

Visus nuoširdžiai kviečia
ANTANAS KARDOKAS, savininkas.
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VIETINES ŽINIOS

DARglNINKAS
7

Bostono Lietuviu Komiteto Dėl Lietuvos Nepriklauso
mybės Atskaita

ŽINUTES

Vas. 28 d., trečiad., bus‘laiko
mos Gavėnios, šv. Teresės No
venos ir Tretininkų pamaldos.

Gavėnios pamoasią pasakys 
misionierius kun. Justinas Vaš- 
kys, O. F. M.

i

Leit. Jonas Romanas, Jr 
Kalbėjo Per Radio

•i

Minint 16-tą Vasario — Lie- Eimantas, p. Stetskis. p. sarkū- 
ftuvos Nepriklausomybės 27 nas.

M. Ausikaitė, J. Tidytis, 
Trainavičius, J. Račkauskas, P. 
Luzgauskas, 
Cizliauskiūtė, 
S. Kontautas, 
Raudaliūnas, 
Miliauskas, 
Džervienė, p. Sakatauskienė, V. 
Ulevičius, Mr. & Mrs. Sutkus, J. 
Petrauskas. P. Jankauskas, B. 
Stravinskienė, p.p. Sapalius, 
Sirbikis, Palaimienė, Šapalienė, 
Palaimaitė, L. Stasiulis, F. Za
letskas, J. Balkus, F. Kubickas, 
P. Gabriūnas, p. Zozienė, J. A. 
Jankauskas, J. Gricius, F. Jan
kauskienė, J. Mikėnas. F. Iva
nauskas, N. N., A. Navickas, A. 
Ivanauskas, P. Monkus. T. Za- 
reckaitė, M. Petkus, A. Sinkevi
čius, M. Pečiulienė, K. Verec- 
kienė, E. Andriušaitienė, M. Ja- 
rušaitė, A. Gedrimas. J. Star
kus. S. Vaitkevičius, I. J. Zyn- 
tel, M. Gaputis, p. Kavolis, K. 
Marcinkevičius. Mrs. Lesell, M. 
Sinkienė, p. Volungevičienė, p. 
Budreckienė, J. Stankevičius, 

Jusdendis, Mrs. Strasdienė, 
, M. Grigas, A. Zaleckas,

i Tą dieną Juozas ir Katrė Zin- metų sukaktį, vasario 11 d., Į 
kevičiai šventė 50. metų savo 1945, South Boston High School 
sutuoktinio gyvenimo sukaktį, auditorijoj, Thomas Park, So. 
10 vai. ryte jieau su savo seimą Boston, Mass., patrijotingi lie- 
ir artimaisiais isitiause savo in
tencijai sv. mišių; pnejo pne 
saaramentų ir gavo Bažnyčios 
palaiminimą. Po tam jų gailines 
įSKeie jiems oaiių.

Ponai zunKeviciai abu paeina 
iš ViiKavisKio. AmeriKoje gyve
na nuo 1UO(. Pirma gyveno ou. 
Bostone, dabar Aiicmgan avė., 
Dorchester. Jie užaugino tns 

. sūnus ir dukterį. Ponas Juoza
pas priklauso prie L. S. Sv. Ka- 

i zimiero dr. Ponia Katrė yra te-

Kovo Mėnuo Yra Šv. Juo
zapo Garbinimo Mėnuo
Ypatingai kovo mėnesį kata

likai puošia Šv. Juozapo stovy- 
las ir altorius, ir širdingai mel
džiasi prie Katalikų Bažnyčios 
patrono. Šv. Juozapas, kaipo ta p. Jurgelaitienės, kun. Anta- 
teisingas žmogus ir didis šven- no Jurgelaičio. O. P., motinos, 
tasis, daug gali pas Dievą. Pra- Vas 2J ~ė_"mla3to ligoni.
šykime Dievo per šv. Juozapą sirgęs.
pasauliui ramybės ir tvarkos. Brasas 69 metų amžlauSi gyv 

_ . 816 E. 5th St. Jis paėjo Luokės 
parapijos Amerikoje pragyveno 
44 metus. Paliko žmoną Marijo
ną (Kasparavičiūtę), dvi duk
terį ir sūnų kareivį. Laidojamas 
iš Šv. Petro par. bažnyčios, vas. 
28 d., 9 vai. ryte, Šv. Mykolo 
kapuose.

ŠVĘSKIME ŠV. KAZIMIE
RĄ. Sekmadienį, kovo 4 d. yra 
Lietuvos patrono — Šv. Kazi
miero šventė. 9 vai. r., bus gie
damos šv. mišios Šv. Kazimiero 
R. K. draugijos intencijai. 10 v. 
ryte šv. mišios bus giedamos 
vyčių kuopos intencijai. Visi 
vyčiai, visos sodalietės, visas 
choras ir visas jaunimas pri
ims šv. Komuniją per šias šv. 
mišias. Per jas baigsis ir jauni
mo rekolekcijos, kurios bus-pra
sidėjusios kovo 1 d., 9 vai. ryte. 
Kiti parapijiečiai eis prie sakra
mentų, tą dieną, per kitas šv. 
mišias.

3 vai. p. p., įvyks parapijos 
vaikų parengimas pagerbti šv. 
Kazimierą.

Lankėsi

Vas. 25 d., tapo pakrikštyta 
Joana (Jeanne) Stanislovo - O- 
lesės (Markunaitės) Gudų, gyv. 
119 G St.

DAKTARAI

I

Tel TRChvbridge 6330

J. Repshis, M. D.
(REPŠYS)

Lietuvis Gydytojas
278 HARVARO STREET

Kampas Inman arti Centrai Sq 
CAMBRIDGE. MASS 

Ofiso Valandos 2—4 ir 6—8

ĮVAIRŪS SKELBIMAI
A

1

O. Sungaila, R. 
p. Čekalauskiūtė, 

, A. Maleika, J.
C. Glodenis, Mr.

M. Janušonis, F.

tuviai suaukojo $742.41, o San
daros vakarienėje $35.00. Tokiu 
būdu viso suaukota $777.41. Vi
so išlaidų buvo $140.00. Atėmus 
išlaidas, pasilieka $637.41. Tie 
visi pinigai bus pasiųsti Ameri
kos Lietuvių Tarybai.
AUKOTOJŲ SĄRAŠAS

So. Bostono Lietuvių Piliečių 
draugija $100.00.

Kun. Pr. Virmauskis $25.00. 
Jonas Tuinila — $20.00. 
Po $10.00 — A. Baltrušiūnas, 

Ignas Mazutaitis, P. Ketvirtis. 
J. Kasmauskas, S. Mockus, So. 
Bostono 17 Vyčių kuopa. • 

Po $5.00 — A. ir O. Ivaškai, 
P. ir G. Razvadauskai, P. Molis, 
W. Janušas-Yanuss, M. J. Jakš
tai, S. Paura, K. Kilkus, V. Yan- 
kauskas, A. Ašmenskas, adv. 
F. J. Bagočius, S. Michelsonas, 
kun. P. Juras, J. Grubinskas, D. • 
Zaletskas, adv. K. Kalinauskas.
J. Kasparas, Dr. A. Kapochy, 
A. J. Namaksy, J. Arlauskas,
K. Vileišis. A. Neviera, Dr. P. 
Jakmauh, S. ir O. Griganavičiai, 
adv. J. Grigalius, Silvas Zavets- 
kas, p. T^umavičienė ir p-lė Ju- 

I rėnaitė.
Po $3.00 — F. Averka ir A.

Valentienė.
Po $2.00: A. Kaunelis, W. Mi- dienė. Kyburienė, Kazlauskienė, 

žara, P. Čeplikas, J. Tarpokas,. Kudarauskienė, Dobrovolskienė, 
p. Markelionienė, adv. J. Cūnys,• Karlonienė, Zaikienė, Yurienė,
J. Palaima, O. Vitkienė, P. Ved-' Grasilda Martinkienė, Ant. Ne- 
luga, J. Gelezihis, M. Ulevičienė. 1 vieraitė, B. Meškeliūnaitė, 
R. Jankunavičius, B. Masiulis, I Povilionienė,
K. Žibikas. P. Venis, A. Strec- Drainis, 
kis, Jr., J. Galinis, B. Rimkus, tėnaitė, Jenuskevičienė, V.

■A.
N. N
A. Grigaliūnas, B. Martinkiene,
M. Kilmoniūtė, A. Varžinskaitė, 
Mrs. Bukauskienė.

F
- -

Pereitą šeštadienį, vasario 24 
d.. Leitenantas Jonas Rimanas, 
Jr., kuris šiomis dienomis atvy
ko praleisti trumpas atostogas 
pas savo žmonelę ir sūnelį ir tė
velius, Lietuvių Darbininkų Ra
dio programos vadovybės kvie
čiamas. pasakė įspūdingą kal
belę per radio. Ši kalbelė — at
sišaukimas į visus pirkti karo 
bonus ir aukoti Raudonajam 
Kryžiui kraują padarė gilų į- 
spūdį klausytojams.

Ponia Marijona Karčiąuskie- 
iš Dorchester. Amerikos 

Raudonojo Kryžiaus lietuvaičių 
skyriaus Šv. Petro lietuvių pa
rapijoj veikėja, rašo:

A. J. NAMAKSY
REAL ESTATE & INSURANCE 

414 W. Broadway 
South Boston, Mass.
Office Tel. So. Boston 0948

Res. 37 Oriole Street
West Roxbury, Mass.

Tel. Parkway 1233-W

šeštadienį lankėsi “Darbinin-' 
ke” p-nia T. Slaninienė ir iš-' 
vykstančiam sūnui tarnybon nu
pirko gražų medaliką ir rožan-Į 
čių. Taipgi įstojo į kun. dr. K. 
Urbonavičiaus knygos Vytis iri 
Erelis rėmėjus, aukodama kny
gos fondan $5.00.

Lankėsi tą dieną kun. Pr. Juš- 
kaitis, LDS Centro Valdybos' 
narys ir misijonierius Tėvas J. į 
Kidykas, S. J. Kun. Juškaitis 
atsilankymo proga įstojo į 
kun. dr. K. Urbonavičiaus kny-'.Elz- Kleponienė, p. Norkunienė, 

i J. Raškauskas, F. Tuleikis, p.
Petrauskas, p-nai F. Grenis, 
Kruopas, J. Randalinas, A. 
Šiugžda, J. Žukauskas, V. Sa
vickas, J. Vojega, M. Venys, 
p-nai Songailai, Mrs. Zaikis, M. 

i šaparnienė ir p. Riškienė.
Po $1.00: S. Klinga, K. Vasi- jBučis, A. Rakauskas, J. Virbic- 

! liauskienė, N. Grabel, S. Palta-, kienė, J. Pocius, A. Majauskai- 
navičienė, L. Monkevičienė, Dr. 
Pilka, K. Šidlauskas. V. Valat
ka. P. Galinis. K. Norbutas, V. 
Yanush, V. Maslauskas, p. Bei- 
neris, K. Banevičius, K. Čiurbu- 
lėnas, S. Barkauskas, M. Kuda- 
rauskas, p. Strazdas, S. Lepse- 
vičius, A. Matjoška, V. Baisū
nas, A. Kodziavičiūtė, R. Paul, 
J. Tarpokas, L. Giedraitis, J. 
Baranauskas. M. Ilkevičiūtė, A.

(Jovaitis. J. Petronis, p. Ginevi- 
čienė, J. Razvadauskas. J. Au- 

j gunas, p. Gailiunienė, F. Saulė- 
nas. P. Pocius, p. Zapustfenė, 
A. Mockapetrienė, E. Gruodie
nė. A. Neviera, V. Lakauskas, 
J. Peskus. S. Gesputavičienė, p. ■ 
Gaslatas, p. Gedrim, M. Valat- 

| kevičienė. O. Pinelienė, O. Je- 
; nuškevičienė, p. Švedienė, D. 
Urbanavičienė, p. Juškienė, p. 
Plekavičienė. Elz. Dravinskienė, 
p. Yomantienė, J. J. Romanas, 
M. Kničiūnas, J. Smigias, J. U- 
levičius, P. Gailiūnas, N. N., L. 
Petrulis, B. Zabarauskas, T. 
Karlonas, P. Karvelis, J. Ra
džiūnas, L. Palezis, V. Marcelio- 
nis, K. Jovaiša, J. Glineckis, p.

gos Vytis ir Erelis Garbės Rė
mėjus, aukodamas knygos fon
dan $10.00.

šeštadienį lankėsi Magdalena 
Ausikaitė, LDS 1-mos kp. veikli 
narė. Atsilankymo proga įsto
jo į kun. dr. Urbonavičiaus 
knygos rėmėjus, aukodama iš
leidimo fondan $5.00.

Lankėsi K. Luinis, apsimokė
jo už “Darbininką” ir įstojo i 
“Vytis ir Erelis” rėmėjus.

Lankėsi A. Kaunelis iš Rox- 
bury, Mass. Atsilankymo proga; 
atnaujino LDS narystės duok-į 
lę, nusipirko knygų ir medaus.1 
Taipgi pasižadėjo trumpoje a-i 
teityje įstoti į “Vytis ir Erelis” 
knygos rėmėjus. Jis paaukojo 
kalendoriaus fondan $1.00.

šeštadienį lankėsi Ignas Ky
mantas. senas LDS 1-mos kp. 
narys. Atsilankymo proga užsi
sakė kun. dr. Urbonavičiaus 
knygų — “Vytis ir Erelis”.

P-nas Kymantas yra senas 
amerikietis. Jis atvažiavo į šią 
šalį 1896 m. Tuomet So. Bostone 
radęs tik 12 lietuviškų šeimų.

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

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

£

J 
fs

220 E St. Tel. ŠOU 3141, So. Boston, Mass. į
;--------------------------------------------------------------------------------  |

Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims yra

SOUTH BOSTON CAFE
VINCAS BALUKONIS,

Savininkas

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

giai patarnauja.

258 West Broadway, South Boston, Mass.

Teklė Gudukienė, pp. Yvanau- 
skienė, Prakapienė, Borevičienė, 
G. Grabijolienė, V. Gedvil, p.p. 
Tamulevičius, Konuskienė, Gu-

Gudaitienė, 
pp. Korsakienė,

pp. 
A.

Bra- 
Sta-

kutis, p.p. Žilinskienė, Balkaus- 
kienė, Valungevičienė, Jusis, A- 
gota Baravikienė, M. 
tienė, ‘Ant. Savekis, 
Kavolienė, Sondavienė,
lienė, Karvelienė, Matulionienė, 
Matuliauskienė, Ališauskienė, 
M. Latvinskienė, J. Venskus, D.

Tamulai- 
Vilkienė, 

Karve-

j

“Dėkų už gražią radio progra
mą ir už pakvietimą Įeit. Jono 
Romano, Jr., pakalbėti. Jo kal
ba taip, kaip perlai pritiko 
mums kareivių motinoms, nes 
įrodė, kad teikiama pagalba ka
reiviams per ARK labai įverti
nama ir reikalinga. Pasitaikius 
progai, pakviesk ir daugiau to
kių reikšmingų asmenų. Mums 
priduos daugiau ukvatos dar
buotis naminiame fronte.

Jūsų, M. Karčiauskienė
P. S. Programą girdėjau la

bai aiškiai.”

AMD MOTUfR MElPED 8RIN6UIM BKK W
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Naujo- 
Butke- 
Šilalis, 
S. La-

Worcesterio Sodalietės 
Bostone

ĮVAIRŪS skelbimai
REIK ALINGA pardavinėtoja 

bekarniai (kepyklai). Gera al
ga, geros valandos. Apylinkėje 
Jamaica Plain. ARN 2887 — 
9 iki 12 vai. ryte. (3—2)

tė, M. Bakuniūtė, R. Karsokas, 
D. Klinga, P. Brazaitis, A. Žu- 
romskas, K. Naudžiūnas. J. Ži
linskas, J. Kairevičius, A. Stan
kus, J. Jakimavičius, I. Grubin- 
skas, N. N., Ch. Waicheck. St. 
Sakalauskas, V. Brazauskas, J. 
Venis, J. švagždys, P. Gaika, J. 
Petraitis, Mrs. Petraitis. K. 
Ikamas. St. Samulis, J. Uždavi- 
nis, S. Arlauskas, A. Natkus, 
p. Mazgelis, J. Variakojis, J. 
Mešlis, A. Mešlis, A. Šapali,, 
V. Gediminskas, J. Stukas, p. 
Nastaras, F. Gruodis. M. Moc- 
kapetris, P. Lingis, J. Einingis, 
J. Stumbris, K. Vasiliauskas, P. 
Jaroša, Kriaučiūnas, K. Kar
čiauskas, p. Aidukas, p. Januš
ka, P. Sinkevičius, V. Ulevičie
nė, R. Dvareckienė, T. Jakavo- 
nis, K. Vestfieldas, E. Beris, V. 
Papalaikis, A. Pivoriūnas. A. 
Anesta, J. Strekauskas, J. Bo- 
ris, V. Balkus. U. Jonikienė, M 
Mignolt, J. Ajauskas, A. Žinte- 
lis, A. Peckis, A. Laurutis, J. 
Gasperas. J. Lužonis, J. Kudir
ka. J. Averka. J. Cunys, N. Cu- 
nys, M. Urban. J. Bakūnas, A.

I

Savickas, N. Jocius, J. Andriu
kaitis, M. Neciackas. M. 
kas, M. Grubinskienė, S. 
vičius, R. Usevičius, K. 
B. Masiulis. P. Bukota.
zauskienė, V. Balutis, S. Krišta- 
ponis, M. Valis, F. Petrauskas. 
V. Gegužis. V. Jurgelaitis, M. 
Arlauskas, K. Sakonaitis, B. 
Jakutis, K. Prakapas, L. Juške
vičienė, S. Nevierienė, A. Sti- 
gas, M. Sinkus, M. Kirkliaus- 
kienė, L. Antanavičienė, A. Pil
vinis, A. Abazonis, A. Gaidys, 
V. Žakevičius. A. Aleksiūnas.

Viso — $742.41.
Pirm. Adv. J. Grigalus 
Sekr. J. Arlauskas,

P. Razvadauskas. 
ir Adv. A. Young.

i 
i 
į

i

Užsisakykite Toniko Pas Mus 
Pristatom geriausį toniką 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir visokiems 

Parengimams.
Kainos prieinamos.

Grafton Avė., Islington Mass.
Tel. Dedham 1304-W

PRANAS GERULSKIS, Namų Tel. Dedham 1301,-R

LANKĖSI

lan-
Juras, LDS

t

ir misijo-

I 
I 
1 
I 
J

Pirmadienį, vasario 26 d. 
kėši kun. Pr. M. _ 
Centro pirmininkas 
nierius A. Bružas, lasalietis.

Tą dieną lankėsi žinomas lab
darys M. Norbutas iš Cambrid
ge, Mass. Atsilankymo proga 
dviem neturtingiem asmenims 
atr^ujino savo pinigais “Darbi
ninką”, pasipiršo medaus ir i- 
stojo į kun. Dr. K. Urbonavi
čiaus knygos “Vytis ir Erelis” 
garbės rėmėjus. aukodamas 
knygos fondan $10.00.

P-nas Norbutas kaip papras
tai. taip ir dabar “Darbininko” 
darbininkus apdovanojo kriau
šėmis ir obuoliais.

Sekmadienį, vas. 25, po pietų. 
Šv. Kazimiero parapijos, Wor- 
cester, Mass., būrys Sodaliečių 
su Dvasios Vadu Kun. Bakanu 
ir Sesutėmis — Sesuo Alfonsą. 
Sesuo Infarta, Sesuo Dolores, 
buvo atvykusios į Roxbury, 
Mission Church, pamatyt Gavė- 

į nios vaidinimo “Pilot Daugh- 
ter”. Jų tarpe matėsi Sodalici- 
jos Prefekte Teofilė Aukštikal
nytė. Winfreda šereičikas, Te
resė Jurgelionytė, Elena Puišys. 
Dorota Puišys. Genovaitė Zva- 
lauskaitė. Rūta Keršaitis, Pranė 
Uždavinis. Ona Burdulis, Rita 
Gražulis, Irena Uždavinis, Ade
lė Kundrotas, Rita Delionis, Do
rota Galevičius, Alfreda Sara- 

Jpas, Angelą Sarapas, Olga Bra-
J

zauskas. Anne Žukauskas, Rita 
Ramonas. Joan Rutelionis, Ie
va Jurgelionytė ir Jane Kazano- 
viez.

Matyt veikalas sodalietėms 
padarė didelio įspūdžio, nes su
sijaudinusios net ir užkandžių 
didžiai netroško. Tikrai 
graži ekskursija.

I

DAINUOK
Pakilkit, baltos dienos, 
į erdves paukšteliu — 
O kur. žmogau, nueisi, 
pradėjęs tuo keliu?

buvo 
Rap.

DŽIAUGIASI 
“DARBININKU" 
Stepanija Zagreckaite iš į

Dainuok tik apie viltį, 
dainuok, širdie jauna. 
Žiauriam pasauliui kraujo,’ 
skausmų dar negana.

REIKALINGA šeimininkė dėl 
2 vaikų — 7 ir 10 metų. Tėvai 
biznieriai. Galima gyventi sy
kiu. Vasaras praleisite prie jū
ros. Pageidaujama reference. 
ARN 2887. (S-2J

Gelia Nugarą?
VARTOK KARŠTI!

Karštis palengvina raumenų skausmus — 
greitai. sėkmingai Norint gaut pageidau
jama nuolatini palengvinimą karščiu išti
sas dienas, pačioj skaudamoj vietoj, uždėk 
viena did-lį Johnson'? RAUDONOJO 
KRYŽIAUS PLASTER! — arba storesniji. 
šiltesni Jobnson’s Plasterį Nugarai... Len
gvi. veiklūs jo vaistai švelniai kaitina nu
gara. išjudina kraujo apytaka, veikia 
prieš jo susikuopima. atliuosuoja skaus
mą... šiltas' audeklinis apdangas palaiko 
kūno karšti, saugo nugara nuo atšalimo, 
teikia nuolatinę parama Išbandyk šį 
švaru, lengva, patikrinta būda "karščiu 
gydyti” paprasta nugaros gėlimą ir ki
tus raumenų skausmus — ŠIANDIEN 
(Jei turi chroniška nugaros gėlimą, eik 
pas gydytojai.. Visuomet reikalauk 
TIKROJO. Johnson and Johnson paga-

P-
Hoboken. N. J. labai džiaugiasi 
laikraščiu ‘Darbininku’. Ji tarp 
kitko rašo:

“Tariu širdingai dūku už tokį 
gražų ir malonų laikraštį. Tegul 
Dievas jus palaimina, kad 
toliau galėčiau skaityti”.

O kaip atrasti meilė, 
žmonijos dovana? — 
Dainuok tik apie viltį, 
dainuok, širdie jauna.

A. N-tč C'L”)
ir

Išvyko Tarnybon
Pirmadienį, vasario 26 d. bu 

vęs “Darbininko” platintojas ir 
išnešiotojas Juozo ir Teklės Sla- 
nir.ų sūnus Edwin išvyko į Dė
dės Šamo karo tarnybą. Jo vy
resnysis brolis Juozas daugiau 
kaip metai yra laivyne.

I

i

i

Juozas Kaminskas
Ine.

Laidotuvių 
Direktorius

602 Washington Blvd.
BALTIMORE 30. Md.

Tel. Lexington 8595 
Llmosinai dėl visokių relka'ų 
Patarnavimas Dieną ir Naktį i
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KAN. MIKALOJUS DAUKŠA

(1530-1613)

I

I
I

i

otiteAjCduJlOA. SkiplillA.
Veda — Antanas Vaičiulaitis

Kokia buvo padėtis, gali
me suvokti iš Kan. A. A- 
eknos žodžiųr “Kaip buvo 
apleista lietuvių kalba, ga
lima spręsti iš Vilniaus So- 
nodo 1526 ar 1527 m. nuta- 
’imo, kuriuo įsakoma 
krikšto formulę tarti ne 
’ietuviškai, bet lotyniškai, 
kad, tariant lietuviškai, 
kuni'gas, kuris dažniausiai 

nes nemokąs lietuvių kalbos, 
ūme svarbias vietas baž-! galįs iškraipyti formulę ir 

nėję hierarchijoje, gi į krikštą padaryti ne- 
•ysk. Merkelio Giedrai- j " •

čio mirties valdė Žemaičių, ~ 
vyskupystę porą metų.

Vysk. M. Valančius Dau-1 
kšą vadina išmintingu ir 

'maldživ, gerai mokėju- 
: L' lotyniškai, lenkiškai ir 
i c t aviškai.

Kan. Mikalojus Daukša 
mums pasilieka brangus.' 
artimas ir aktualus; jisai, 
savo budriu protu įžvelgė į vių bažnyčių buvo kuni- 
ano meto pavojus, gresian- gas. tai dažniausiai jis bu
čius lietuvių tautai, ir pa-ivo nenaudingas žmonėms, 
kėlė balsą, iš kurio trykšta 9 1-‘- :
gimtosios žemės, savų pa
pročių ir kalbos meilė bei 
pažinimas.

Jisai matė liūdną dauge
lio kunigų ir bajorų pasi
davimą lenkiškajai madai, 
senos lietuvių kalbos pa
miršimą. Daugel aukštes
nio luomo žmonių vis la
biau vaikėsi svetimus die
vus ir nutolo nuo to, ką 
žmogui brangiausio sutei
kė Dievas iš prigimties: 
savo žemės, savo tautos ir 
savo kalbos 
palaikymo.

Istorikas 
ra nurodo, 
Vilniaus 
re zdama 
vokietį, 
Vėliau ten buvo net švedų, 
italu ir suomių. Su laiku 
persvarą vis labiau gavo mybės savo tėvų žemei, 
lenkai. Šias savo mintis jis nu-

Prieš tokį lenkų skverbi- tarė išdėstyti nutautęjan- 
° si 

kai lietuviai, bet ir didikai,

Vieną iš gražiausių lietu
viškumo paminklų mūsų 
tautos istorijoje mums pa
liko Kan. Mikalojus Dauk
ša, kuris yra ir pirmas mū
sų rašytojas katalikas.

Kilimo jis buvo bajoras, 
gimęs dvarelyje netoli Kė
dainių. Senieji istorikai jį 
vadino mokytoju vyru. Be 

ickslo. jis tupėjo būti dar 
ir aukšto patyrimo. 
UŽL- 
nyti 
no v J - Vvo

Daukšos laikais tokią ne
tvarkinga padėtį pastebė
jo popiežiaus 
^•11 legatas

••jipvičius
Cnrmleus'

~’n's vizitavęs 
'•T-"kunvstę. Jis rado daug 
bažnyčių apleistų dėl kuni
gų stokos, o jeigu prie ku-

vertinimo ir

Kan. A. Alek- 
kad 1398 m. 

kapituloje jau 
po vieną čeką, 

lenką ir lietuvį.

Klemenso 
jugoslavas 
(lotyniškai 

1595 — 1597 
Vilniaus

muša aukščiau uz visus 
triukšmingus praeities 
balsus savo tikrumu, tei
singumu, patvarumu ir 
patriotizmu, pasiliekančiu 
iš amžiaus į amžių. Drau
ge tie žodžiai rodo, kad, 
nežiūrint madno nutautė
jimo, anose senose dienose 
buvo vvrų, kurių tėvynės 
meilė išaugo tokia galinga, 
gili ir skaisti.

Savo prakalboje Daukša 
iškelia tris dalykus: savo 
tėvų žemės, papročių ir 
kalbos meilę ir palaikymą.

Jis rašo:
“Kurgi yra. sakau, pa

saulyje tauta tokia prasta 
ir niekinga, kuri neturėtų 

|šių trijų ir lyg įgimtų da- 
ilykų: tėvu žemės, papročių 
ir kalbos?”

Daukša gražiai apibūdi- 
"imtosios kalbos meilę 

• -o-to. sakydamas:
“Ne žemės derlumu, ne 

drabužiu įvairumu, ne ša-

i, - M ■ s

Laisvoj Lietuvoj ir lietuviai sportavo, štai su pačiūžomis leidžiasi būrys žaliu- 
kų-lietuvių sportininkų per kalnelius. Jų veidai kaip vyšnios prinokusios raudo
nuoja žiemos vėjo nubučiuoti, šiandien anas jaunimas išguitas arba į nacišką Vo
kietiją, arba į Sibiro taigas. Liko tik seneliai, kurie laukia išauštančio laisvės 

. ryto.___________ *__________________________________________

Vaižgantas

RIMAI IR NERIMAI
Ii
!

įlies gražumu, ne miestų ir nuo Nerimų į Rimus ar an-

nes nemokėjo su jais susi
kalbėti. Tad tas jugoslavas 
nutarė iš vyskupo pajamų 
paskirti pinigų Vilniaus 
seminarijai, kad už juos 
būtų mokoma klierikų lie
tuvių. Tik jo sutvarkymų 
nelabai paisė tada kapitu
loj sėdėję lenkai, švedai, 
suomiai ir italai. — kaip 
tik apie aną laiką ten būta 
šio keisto mišinio.

Tokius dalykus matė Mi
kalojus Daukša.

Jis gi buvo vyras, kuris 
ne tik didžiai mylėjo ir 
gerbė savo šalį, jos papro
čius ir puikiai mokėjo sa- 
vąja kalbą, bet sykiu ir 
troško, kad nutautėjimo 
banga sustotų ir kad ne
susipratėliai pamatytų, 
kaip gražu, teisinga ir 
garbinga laikytis ištiki-

pilių tvirtumu gyvuoja traip. Tik saviškiai nesi- 
tauta, bet labiau išlaiky- maišė svetur. Katrie sau 
mu ir vartojimu savo kai- ruošė vežimus į pavietą, 

i bos, kuri didina ir išlaiko Nei imamieji mieste, nei 
bendrumą, santaiką ir bro-i juos atvežę tėvai grįždami 
lišką meilę. Gimtoji kalba nepratarė į kits kitą nė 
yra bendras meilės ryšys. | žodžio. Nė likusieji namie 
vienybės motina, pilietis- nesusigerino, tik už dides- 

I kūmo tėvas, valstybės sar-' nių dalykų, rodės, užmiršo 
|gas.” 1 . " . ' ' ' v

Kaip didžiai jis brangino kit kito nebešnekėjo, 
gimtąja žemę, matyti iš 
šių žodžių:

“Visi mes esame vienas, 
kūnas ne tik Kristuje, bet 
ir tėvynėje”.

n r-a Iz

tokį lenkų skverbi- tarė išdėstyti nuta 
stojo ne tik dvasiniu- tiems broliams.

Iš čia mes turime garsia- 
kzrie. priešingai bajorams, ja Daukšos prakalbą prie 

“Postilės” (1599 m.), kuri 
vilniai. Stojo net ir di- buvo antroji jo paruošta 

kunigaikščiai.

tada nepasidavė nutauti
no
dieji kunigaikščiai. Zig
mantas II išleido 1529 me
tais įstatymą, ginantį sve- 
t’miesiems užimti vietas 
katedrų ir kolegijatų baž
nyčiose 
pijose. 
kernų Lietuvos piliečių.

arba tose oara- 
ur atsirastu tin-

t

mės, priešininką varome. 
Mums sekasi, mes vis pri
veikiame; bet daug, daug 
reikia galvų prikišti. Mu
du, ačiū Viešpačiui, nors 
apdraskomu ir nuvargu
siu. tebesą va rinitai nepa 
gadintu. Kovojava drąsiai 
Vyresnieji mus pasergėjo 
ir oficieriais padarė. Bet 

. Tad dar

žiūrime į lietu- 
istoriją, tai pro 
audras, kovas.

knyga.
Kai mes 

viu tautos 
visas tas
žygius, laimėiimus. garbės 
ir smukimo dienas Mikalo
jaus Daukšos prakalboje 
išdėstytos mintys prasi-

’iaklupsčia ir iškėlė auk> 
yn akis ir rankas:
— Ačiū Tau. Švenčiausio

ji Panele, kad iki šiol klau
sei mūsų maldų ir globojai 
mūsų vaikelius...

Sakė “mūsų”, nėmaž ne
abejodama, jog ir Neri- 
mienė kas -rytas vakarėlis 
taip j5at meldžiasi už pa
duotuosius.

Dar ji ne visiškai atsi
stojo, kaip visa jaunuome
nė išgužėjo su laiškeliu į 
Nerimus.
— Dėdienyte, kokių gra

žių naujienų!— sušuko Ri- 
maičia ir ėmė skaityti.

Iš jos laiškelį ištraukė 
Nerimukas, iš jo vėl seselė 
ir visi, siliabizuodami, sa
kytume, nuobodžiai, tik ne 
jiems patiems, ėmė skai
tyti. Rimukai tuo tarpu 
parbėgo namo.

Bet čia Rimienė pasisa
kė nesupratusi, kaip rei
kiant, apie tuos oficierius; 
liepė laiškelį atnešti atgal 
ir dar kartą pasiskaityti.

Laiškelio išbėgo visi trys 
vaikai. Aname kieme susi
tiko senį Nerimą ir, nieko 
nelaukdami, ėmė visi ir pa
bučiavo jam ranką. Neri
mas loštelėjo iš pradžių; 
baskui betgi nušvito. Jis ir 
sugrįžo linksmas: mieste
lyje jau buvo prisiklausęs 
linksmų linksmesnių tau- 
zijimų.

Kol jis nusikinkė ir įėjo 
į trobą, Rimukų jau nebe
buvo. Dabar jis panorėjo 
savo ausimis iš tikro šalti
nio išklausyti tų žinių, ku
rios miestelyje išaugo į vi
są “gazetą”. Dar jis nepa
baigė reikšti savo geismo, 
kaip visi trys jų vaikai 
spyrė į Rimus laiško.

Paskui ėmė eiti sodiečiai 
pasidžiaugti geromis ži
niomis; ir galinių buitis vi
siškai pasidarė senoviška: 
vieni į kitus nubėgo po de
šimtį kartų per tą vieną 
dieną. Pagaliau, abidvi šei- 
mininki susitiko gatvėje, 
pasibučiavo, šyptelėjo, iš- 
ridino po vieną džiaugs
mo ašarą ir susitarė avidvi 
vienu vežimu rytoj va
žiuoti į kleboną mišių už
pirkti.

Kaip susitarė, taip ir pa- 
padarė. Klebonas, žinoda
mas atšalusius kaimynui 
santykius, nustebo ir net 
nusiminė, . išvydęs abidvi 
kaimvni kartu įeinant.
— Skųsis vieni ant kitų!.. 

— pamintijo, bet tuoj nu
rimo, matydamas nors 
rimtas, bet šviesias, ap
maudu negadinamas viež- 
lyvu moteriškių minas.

Katra laikė kairėje po 
popierine trirublę, katra 
aiškino dalvka ir. visam 
tam patvirtinti, kaišiojo 
atvirutę.

( Bus daugiau)

Tęsinys TAIKA
Būrelių būreliai pulkavo . Staigiai rimti ar stin8li 

r bepradejus jausmus su-
purtino atvirutė. Tyčia ar 
netyčia, ji buvo labai keis-| 
tai surašyta. Adresas: Ne-į . -
rimams ir Rimams į Aukš-'^ar t0^ pabaiga. 
taiČius, Kauno guberni-1 ^artą prašykite Dievulį, 
jos”. Nei kada išsiųsta, nei i ^a^ Šyvi išliktuva .
iš kur. Jokio štempelio, jo-: Atvirutę paštas įteikė 
kios markės; tik pažymėtaJ Rimaičiai. ši paskaičiusi, 
— “iš veikiamosios ka- Į iš džiaugsmo tiesiog nete- 
riuomenės”. — 
keistesnis: rašyta Rimuko paiško teįsidėmėjo: 
ranka, bet parašai abiejų Tieji mandraficieriai, 
greta kits kito... katro sa-Įgrįš oficieriais, 
vo ranka padėta, 

j “Mielieji! Jūs mus mylįr
te, melskitės! Iš namų sta
lčiai patekova į ugnį. Mu- 
‘šamės, einame; vėl muša-

i

mažesnius; bent nieko antį

Nebešnekėjo nė apie iš-i 
Teistuosius; kartais tylėjo, 
kaip tylima apie nabašnin- 
kus; kartais net užmiršda- 

.... ... , _ ;mi juos, nes mėnesį ir ant-įS1OJ1 prakalba, taikyta ra įki nebuv0 1
nutaustantiems ir atitruk-: J 
stantiems nuo lietuvių kal
bos, buvo parašyta lenkiš
kai, kad lengviau pasiektų 
savo tikslą.

Šiaip Daukšos raštų kal
ba laikoma iš tobuliausių 
mūsų senosios literatūros 
pavyzdžių. Tiek jo “Kate
kizmo”, . tiek “Postilės” 
vertimus mūsų kalbos ty
rinėtojai nuolat varto, ieš-Į 
kodami senovinių formų ir’ 
tikrindami žodyną. Dėl 
buvimo Daukšos raštuose i 
barbarizmų, bet, matyt,! 
kai kuriuos jis tyčia var
toja, kad žmonės geriau 
suprastų. Išnašose daug 
kur jis tuos barbarizmus 
paaiškina gryniausiais lie
tuviškais žodžiais.

Štai keletas tokių Dauk
šos paaiškinimų: 
viera — tikėjimas, 
pekla — pragaras, 
nevalninkas — vergas, 
svietas — pasaulis, 
abrozas — paveikslas, 
stonas — luomas, 
liekarstva — vaistas, 
iškada — žala, 
sviečijimas — liudymas, 
pakuta — gailėjimas už 

nuodėmes, 
spaviednis — išpažinimas, 
griešnas 
ronos — žaizdos, 
dūšia — siela.

..................—

Niekados
Jau užskleistos durys tvirtai,
Neatversi Tu jų amžinai,
Nors gailiai ašaroti skruostai,
Tau belaukiant, palinko liūdnai;
Kad ir belstum ilgai
Dar ne vienus metus, — 
Išsiskirstė sargai, 
Nusinešę raktus,
Neįleis jie vidun, nepatenkins maldos 
Niekados, niekados!

*
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nuodėmėtas,

“O šaunūs karžygiai, laisvos šalies Lietuvos, užpul
tas mūs Kraštas šaukia jūsų drąsios apgynimo kovos, 
išvykite priešą, kuris drįso pažeisti mūsų šalies teises! 
Lai būna palaiminti jūsų žygiai, — taip šaukė senovės 
Lietuvos Krivių - Krivis, karius savo tautos, ginti kraš
tą nuo priešų užpuolimo.

Turinys dar j ko proto. Ji viena išviso 
išleis-

su- 
ponais, 

gražiai išmargintais mun-
• dirais, siauromis kelinė- 
į mis, su pentinais, žeme 
i šliaužiančia šoble... Ir taip 
toliau.

Susitikusi Nerimaičią, 
pagavo, pabučiavo, apsu
ko aplink ir, balsiai pa
skaičius atvirutę, parrūko 
namo tėvams pasakyti, 
nes jų tą dieną miestelyje 

; nebuvo.
Nerimaičia, ką susitik

dama, visiems skelbė, bro
lis tapęs jau tik tik ne ge- 

inerolu. Ta naujiena pa
sveikino miestelyje buvu- 

įsius ir kitus Rimus, jau- 
įnuosius. Ir tokį sužadino 
smalsumą, jog, nė mišpa
rų nelaukę, Rimukai ir Ne- 
rimukai pasileido vytis su 
laišku parbėgusią Rimai- 
čią.

Ginti jos nebepriginė. 
Bet kelyje gerokai tarp 
savęs susibičiuliavo. Ir vie
niems, ir kitiems iš pra-. 
džių buvo baisiai nepato
gu. Nei vieni, nei kiti ne
jautė jokios neapykantos. 
Bet tiek laiko šalinusis, 

■ nebebuvo kaip vėl pradėti 
į taip elgtis, kaip seniau, 
Į prieš susipykstant. Ir vie
ni, ir kiti tačiau apsimetė 
apie nieką daugiau negal- 
voją, nieko daugiau toje 
valandoje neatmeną, kaip 
tik kad jų broliai patapo 
kažin kokiais negirdėtais 
oficeriais: porčikais ar
kaip ten... Visą kelią vers- 
damies vien apie tuos 
“porčikus” kalbėtis, nė ne
juto, kaip visi drauge su
gužėjo į Rimų gryčią, 
klykdami:
— Mūsiškiai porčikai, ge

nerolai!... — Ir staigiai nu
tilo: pataikė kaip tik į tą 
valandą, kada rimta Ri
mienė, vieną ir antrą sykį

• liepus ištisai paskaityti 
laiškelį, gerai tesuprato 
vieną — jog vaikai tebėra 
gyvi. Rimtai nusileido ke-

I1

Į

Į kalėjimo šaltas duris,
Lyg šešėlis, ir aš priglusiu,
Ir tyli ašarėlė nukris,
Kai atodūsius Tavo seksiu.
Ir diena iš dienos
Mano sielvartas augs,
Ir širdis tik vienos,
Tik Tavęs tebelauks,
Bet aplankymo Tavo nebus valandos 
Niekados, niekados!

įe į: įc

Uždarysiu kietai langines,
Kad daugiau man neauštų naktis, 
Ir daina nebegundys manęs, 
Nebekvies į padangių sritis, 
Nebešvies žiburiai,
Kambary bus kurtu... 
Nebedusauk jautriai, 
Nebebelsk jau ir Tu:
Neužgydisi man paliktosios žaizdos
Niekados, niekados!.. “Ašarėlės”

tavuosius noriKaip pats Daukša rašė, daiktus
Daug kam atrodė, kad matyti nors ir iš šios iš- turėt gražius ir švankius, 

mūsų laikais gryninant traukos: 
lietuviškas maldas ir šiaip “Stebuklingas daiktas,: 
^aštus, kalbininkai patys jog žmonės visus daiktus j 
pramanė ir prikaišiojo vi- savus nor turėt gerus, o Į 
šokių naujų žodžių. patys nenor būt gerais.!

Iš tikrųjų daug kur jie Nes jei nori 
tik atsivertė mūsų seną- tad ieškai gero; 
sias knygas ir ten rado to- turėt bernelių, geidi 
kius švarius lietuviškus 
pasakymus, kaip tikėji
mas, pragaras, luomas, bet nori gerų. O apie gyva- 
vaistas. liudymas, išpaži- tą gerą, apie'sielą gerą ne-

patys nenor būt gerais, 
pirkti kiemo, 

jei nori 
sau 

turėt gerų. Ant galo ir ju- 
pos ir autuvo pikto nenori,

nimas, žala, žaizda, siela... *maž nerūpinies?.. Visus

tiektai tu patis dargus ir 
biaurus”.

Taip skambėjo lietuvių 
kalba prieš pusketvirto 
šimto metų.

Šiandien mums pirmasis 
lietuvių autorius katalikas 
atrodo kaip išminties vy
ras, gilus tautietis, lietu
vių kalbos brangintojas ir 
tikėjimo žmogus.

Antanas Vaičiulaitis.

ELEANOR AT HOME

Mri. Billie Rose. the former swim. 
ming star. Eleanor Holm. salvage* 
kitehen fat in her New York home. 
Eleanor knows that every drop of 
used cooking fat will continue to 
be needed until the islands in the 
Ptcific aga.n beeome fat producera.


