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Šiomis dienomis, prezi

dentui Rooseveltui sugrį
žus į Jung. Valstybes iš 
Krymo konferencijos ir il
gos kelionės, spaudos kon
ferencijoj korespondentai 
iškėlė įvairius klausimus, 
tarp kurių ir Pabaltijo 
valstybių — Lietuvos, Lat
vijos ir Estijos klausimą.

Prezidentas Rooseveltas, 
kaip korespondentai iškė
lė Pabaltijo valstvbių 
klausima, tą klausimą pa
vedė J. V. valstybės sekre
toriaus pareigas einan
čiam p. Grew atsakyti. Se
kretoriaus pareigas einąs 
p. Grew oficialiai pareiškė, 
kad Jung. Valstybės pripa
žįsta Pabaltijo valstybes— 
Estiją. Latviją ir Lietuvą 
nepriklausom o m i s, ne
žiūrint to, kad Sovietų li
nija (Rusija) tas valstybes 
užėmė karui prasidėjus.

Taigi Jung. Valstybių 
vyriausybė nepakeitė savo 
politikos Pabaltijo valsty
bių reikalu. Oficialiai Lie
tuva, Latvija ir Estija pri
pažįstamos taip, kaip ios 
buvo nuo vasario 16, 1918 
iki birželio 15, 1940 m.

Septintas Karo Bonų Vajus

VVashington, D. C. 
Jung. Valstybių iždo se
kretorius Morg e n t h a u 
praneša, kad gegužės 14 d. 
prasidės Septintas Karo 
Bonų Vajus. Laike to va
jaus užsibrėžta parduoti 
karo bonų už 14 bilionų 
dolerių.

Šį kartą pavieniams as
menims skiriame išpirkti 

! už pusę visos sumos, bū- 
Itent, už 7 bilionus dolerių. 
'Kita pusė paliekama kor- 
Į poracijoms.
I 
j Japonai Žiauriai Kovoja 

lwo Saloj
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Patvinusi St. John’s upe Kalifornijoje, užliejo artimus miestelius.

Amerikiečiai Prie Rhine Upės
Dvi Mylios Iki Cologne

LAIŠKAS IŠ LIETUVOS

pra- 
Mū-

Šiomis dienomis p. Ona 
Rusteikienė gavo laišką iš 
Lietuvos, Veprių, rašyta 
rugsėjo 4 d., 1944 m.

Rašo:
“Mes, antrai karo audrai 

ėjus, likom gyvi ir sveiki,
šiai buvo smarkūs. Sudegė klo
jimas ir tvartas, liko tik ap
daužyta gryčia ir svirnas. Vo
kiečiai atėmė 3 kiaules, telyčią, 
arklį, ratus; suėdė vištas ir iš
vežė baldus: stalą, sofą, 2 kėdes 
ir šunį. Mus buvo išvarę iš na
mų savaitei: rūbus paslėpėme, 
tai liko.

“Mankūnuose gyveno Zosė, 
trobesiai sudegė visi. Taipgi 
sudegė 3 kiaulės ir telyčia.

“Veprių valsčius labai nuken
tėjo. Sudegino 150 ūkių, iš jų 69 j 
sudegė visi trobesiai, sunaikin-l 
ta daug gyvulių, ir žuvo nema-j 
žai žmonių. Vokiečių bažnyčią j 
vokiečiai užminavo, sugriovė ■ 
bokštą ir nuvertė puse stogo. ;

“šiaip kol kas nebadaujam.! 
Laukiam su nekantrumu karo 
pabaigos.

“Linkim jums viso geriausio.
Jūsų,

P. Gendvilis“.

Guam, kovo 5 — Jung. 
Valstybių marinai sutiko 
stiprų japonų pasiprieši- 

Į nimą Iwo saloj. Tačiau tas 
į pasipriešinimas labai daug 
japonams kainuoja. Per 
trylika dienų užmušta 12,- 
864 japonai.

Iwo saloj eina kautynės 
rankiniais ginklais. Japo
nai, matyt, yra pasiryžę 
ginti tą salą iki paskutinio 
kareivio. Tačiau nėra vil
ties, kad jie galėtų apginti, 
nes amerikiečiai, nors ir 
palengva, stumiasi pir
myn.

Filipiniečiai savanoriai 
apvalė Ilocas Norte pro
vinciją nuo japonų, kuri 
randasi šiaurvakarinėje Anglijos? Ir štai pirmą 
Luzon srityje. Japonai tu- kartą nuo pereito birželio

' ’ mėnesio vokiečių lėktuvai
 --------- pasirodė virš Anglijos. Ta- j*»_ ■*_---- čįau didelių nuostolių ne-

| padarė. Viename miestelyj 
Iš devyni žmonės užmušti.
' i Anglai nušovė 6 vokiečių 

Pasirodo, kad 
princą Barbu vokiečiams trūksta gerų 

kuris sudarąs lėktuvų, kad galėtų sek-

Vokiečių Lėktuvai Vėl ALIJANTŲ LAKŪNAI BOMBAR- 
Pasirodė Virš Anglijos

I 
I

J

į rėjo daug nuostolių.

Londonas, kovo 5 — Pe
reitą savaitę Vokietijos 
nacių propagandos minis
tras Joseph Goebbels grą- 
sino Anglijai, kad vokie
čiai suintensyvinsią ir 
praplėsią bombardavimą 

Ir štai pirmą

DAVO VOKIETIJOS 
GELEŽINKELIUS

Londonas, įovo 5 — A- Boise, Idaho ir eis per But- 
merikos ir Anglijos sun- te, Mont. Nuo ten pasi- 
kieji bombanešiai smar- suks per Kanadą, Green- 
kiai bombardavo Vokieti-j landi ją. per Skandinavijos 
jos transportaciją Ruhr; pusiasalį, per Rusija, arti 
srityj. Tai buvo dvidešim- Maskvos ir baigsis Rusijos 
tas iš eilės bombardavimas Turkestane.

Kitose Jung. Valstybių 
dalyse bus tik dalinis sau
lės

Paryžius, kovo 5 — Visas mano, kad prezidentas at- 
vokiečių karo frontas 
Rhine upės pakraštyj ne
atlaiko alijantų spaudimo. 
Amerikiečių devintoji ar
mija pasivarė pirmyn 
Homburg šiaurėje ir pasie
kė admirolo Scheer tiltą, 
vedantį į Duisburg, ir pa
siekė Rhine upės šiaurę 
nuo to miesto.

Alijantų karo jėgos šio
mis dienomis užėmė dide
lius miestus, kaip tai: Kre- 
feld, Rheydt, Neuss ir dau
gelį mažesnių miestelių.

Vokiečių karo jėgas va
karuose perkirto į dvi da
lis. Vokiečiai atkakliai ko
voja, bet nebegali atsilai
kyti prieš galingas alijan
tų karo jėgas.

Amerikiečiams beliko tik 
dvi mvlios iki Cologne. Ka
nadiečiai puola trečią tiltą 
per Rhine.

Neuss miestas yra gręž
toje amerikiečių militarės 
valdžios kontrolėje. Visi to 
miesto gyventojai turi bū
ti namuose. Jie niekur ne
gali išeiti be amerikiečių 
militarės valdžios leidimo.

liko didelį darbą Jaltos 
konferencijoj. Taipgi ir 
kitų senatorių ir kongres
menų pareiškimai skiriasi.

Kongresmanas S m i t h 
pareiškė, kad trijų didžių
jų nutarimas dėl Lenkijos 
yra “klaida, kuri, jeigu ne
bus atitaisyta, prives prie 
trečio pasaulinio karo”. 
Sutarimas išspręsti Lenki
jos sienų klausimą neatsi
klausus jos piliečiu yra ap- 
silenkimas su aukštaisiais 
principais, kurių laikėmės 
visu karo metu.

“Sakyti, kad įvyks laisvi 
rinkimai, ir kad Lenkija 
gaus ilgą pajūrį, išpiautą 
iš Vokietijos, reiškia vogi
mą nuo Petro, kad apmo
kėti Pauliui, ir yra men
kas bandymas aukauti 
žmones,” pareiškė Smith, 
užsienio reikalų komiteto 
narys.

Dresden Sunaikintas 
Bombomis

tas iš eilės bombardavimas 
Vokietijos centrų.

Tuo pačiu Miku Jung. 
Valstybių bombanešiai, 
pasikėlę iš Italijos, bom
bardavo Ulm ir kitus ko-’ 
munikacijos ir industrijos 
centrus Munich srityj 
Taipgi bombardavo nacių 
centrus Austrijoj. Vengri
joj ir Jugoslavijoj.

Maryland Valstybės Kongreso Priim- ^ome"kdostrys- bombane. 10 Iakūnų. 
i ta Rezoliucija Lietuvos Nepriklauso-|iai ir kovos lėktuvaiJ r dingo. Is visų daugiau kaip

mybes Paskelbimo Sukakties Proga 4 800 ^ktu^ Per Ęasta' / & rasias tris dienas veiksmų
8

I 
I

Londonas, kovo 5 —
Bucharesto praneša, kadi 
karalius Mykolas paskyrė lėktuvus, 
premieru ]
Stirbey, ------ ------ ----------- ---------
naują ministerių kabinetą.1 mingai bombarduoti.

i

Šis laiškas, kaip ir visi j 
kiti, atėjo su sovietų Rusi-; 
jos pašto ženklais už 50; 
kapeikų. Patikrintas karo' 
cenzūros (vojennaja cen
zūra SSSR).

Atžymėjo 12 Metų Prezi
dentavimo Sukaktį

užtemimas.

Londonas, kovo 5 —
Dresden, Vokietijos vienas 
seniausių ir įžymiausių 

Būti’ Priežastimi Naujo Tuntikln-
tas bombomis vasario 14 
ir 15 dd. Sakoma, kad neli
ko nei vieno namo, kuris 

— Prezidento RooseveI- būtų nepaliestas bombų.

Lenkijos Padalinimas Gali

Karo

Žuvo 9 Bombanešio 
Katastrofoje

Los Angeles, Cal.
! Sprogus ore karo bomba-

pranešimas nėšiui Liberator, žuvo 9 iš

VVashington, D. C,, koyo
D ' —

to kalba sukėlė įvairių ko-i “Dešimt tūkstančių gv- 
mentarų Kongrese. Sena-; ventojų, kurie gyveno ir 
torius Taft pasakė, kad;dirbo tame mieste yra da- 
prezidento kalba buvo įdo-f bar palaidoti griuvėsiuo- 
mi, bet jis nieko naujo ne-įse”, sako vokiečių radio 
pasakęs. Senatorius Bali pranešimas.

RUSAI PASIEKĖ BALTIJOS 
JŪRĄ

I

žuvo 36 bombanešiai ir 
Vasario 16 d. proga Ma- Charter announced the general fcovos lėktuvai.

ryland Valstybės Kongre- principles of freedom and the 
sas, atstovo adv. Nado rights of people to determine 
Rastenio iniciatyva prie- their ovvn form of government; 
mė sekančią rezoliuciją:

HOUSE RESOLUTION
House Resolution comme- 
morating the founding of 1)6 made effective. 
the Republic of Lithuania.

WHEREAS. in 1935. the Ge
neral Assembly passed a Joint
Resolution requesting and di-' 
recting the Governor to’issue a significance to all

Jėzuitai Smerkia Lenkijos 
Padalinimų

Atkirto Dancigę

I

Kovo 4 d. suėjo lygiai 12 
metų kaip Jung. Valstybių 
prezidento vairą vairuoja 
Franklin Delano Roosevel- 
tas.

Ši sukaktis buvo atitin
kamai atžymėta sostinėje. I

Prancūzija-Italija 
Atnaujino Ryšius

Parvžius. kovo 5 — Pra
neša, kad Prancūzijos val
džia atnaujino dinlomati- 
nius ryšius su Italijos val
džia.

Abi šalis tuojau pasius 
savo atstovus į vieną ir ki
ta sali.

i

BONOS 
Kttp Bomba 

Fallingl

Paėmė 56,000 Vokiečių 
Į Nelaisvę(and

į WHEREAS. if the principles 
of the Atlantic Charter are to

. the Lithua
nian people vvill have the right 
to establish their own form of 
government: and

\VHEREAS. today is full of . IAmericans
_ i

proclamation on the 16th of of Lithuanian birth or descent; 
Februarv each year for the ob- therefore be it

J Į
servance of the foundmg of the. RESOLVED BY THE HOUSE 
Republic of Lithuania on Feb- OF DELEGATES OF MARY- 
ruary 16, 1918; and

WHEREAS. this i s the twen- 
ty - seventh anniversary of the 
founding of said Republic; and

WHEREAS. the principles of 
freedom and democracy are 
being challenged by the totali-, Lithuanian birth or descent 
tarian Statės and the Republic *n expressing the hope that 
of Lithuania has become the freedom and peace may soon re- 

[victim of armed aggression; ^urn to their motherland, as 
an(j ,well as to all other freedom-;

VVHEREAS, the security and 
future happiness of free jieoples 
everywhere calls for the repu- 
diation of the forces of tyrannv 
and the restoration of self-gov
ernment in those nations whoser‘^K1*‘vu praneša kad pirmą kartą--------- . the doterm.nat.on and me^ ma« 

. confidcnce that freedom shall jlnas saufe užte.
’, again be restored to all peoples. mimas Jung. Valstybėse

Roma, kovo 5 — Jėzuitų 
žurnale “Civilta Cattolica” 
tilpo Tėvo Antonio Messi- 
neo, S. J., straipsnis, smer
kiantis trijų didžiųjų

Paryžius, kovo 5 — Pra- sprendimą Lenkijos sienų 
neša, kad vasario mėnesį klausimu.
vakariniame fronte ameri- Autorius sako, kad tai v- 
kiečiai ir kanadiečiai naė- ra planas išsižadėti Atlan- 
mė 
čių

Autorius sako, kad tai y-
nelaisvėn 56,000 vokie- 
kareivių ir karininkų.

Wallace Komercijos 
Sekretorius

to Čarterio.

Šveicarija-Čekoslovakija 
Atnaujina Ryšius

jLAND. That on this, the twen- 
ty - seventh anniversary of the 
founding of the Republic of 
Lithuania, we, the members of 
the House of Delegates hereby 
join with our fellow Americans

Londonas, kovo 5 — 0- 
ficialiai praneša, kad Švei
carijos ir Čekoslovakijos 

gyrimą, priėmė priesaiką valdžios apsisprendė 
ir jau eina Jung. Valsty- naujinti diplomatinius 
bių Komercijos depart- S1US- 
mento sekretoriaus parei
gas.

Sekr. Henry A. Wallace 
pirmiausia paskyrė penkių 
žmonių komisiją, kurios 
pareiga paruošti darbo 60 
milijonų žmonių.

VVashington, D. C. — 
Šiomis dienomis Henry A. 
VVallace. gavęs Senato už- at- 

ry-

Londonas, kovo 5 — Ru
sijos raudonoji armija per
kirto vokiečių linijas ir pa
siekė Baltijos jūra, atkirs
dama Dancigą. Tokiu bū
du padalino rytinę Pome
ranija j tris dalis ir apsu
po 200,000 vokiečių karei
vių.

Antroji baltgudžių armi
ja pasiekė Baltijos jūra 
ties Koeslin, kuris randasi 
tarp Stettin ir Dancigo o 
pirmoji armija pasiekė jū
ra arti Koelberg, arčiau 
Stettino.

Rusai užėmė dešimtį di
desnių vokiečių tvirtovių 
ir apie 600 mažesnių apgy
ventų vietų.

rasta ar yra saugu gydvti 
tais naujais vaistais mala- 
rijos liga susirgusius mū
sų karius.

Tai didelis
mas nelaisviu. 
negali žinoti 
pergyvens.

pasiaukavi- 
nes niekas 
kaip jie tą

Užsibaigė Detroito 
Streikas

Nauji Vaistai Kovai Su 
Malarija

loving countries of the world.i SdUlČS UŽteiRtmaS JlHig.
Valstybėseand we reguest that all persons

and organizations of the Statė
I

join us in extending sympathy
•’ito those people who have been VVashington, D. C., kovo 
'■ideprived of their liberties and 5 ~ Latvyno observatorija

independence and freedom have
been temporarilv overthrown:
an4 j Unanimosly adopted. Feb. 16. jj^pos 9 d. ° I

VVHEREAS, tho Atlantic 1915. | Užtemimas prasidės arti

I

Red CroM Photo 
NEW POSTER: Sb»«o above te the 
new postcr appeahnt for volunteer 
plood donoro which the Red Cro*o 
dHtributlnc to it» thtrty-lbree blood 
donor oonlero »ad ne*rb> chaptoro.

VVashington, D. C., kovo 
— Nacionalio Tyri nė ii-

Tarybos
D 
mo Tarybos Medikalių 
Mokslu skyrius praneša, 
kad keli šimtai belaisvių 
trijose šios šalies institu- 
ciiose savanoriai pasidavė 
išbandymui naujų vaistų 
nuo malariia ligos. kuria 
vra užsikrėtė 800,000,000 
žmonių pasaulyj.

Savanoriai pasidavusius 
belaisvius pirmiausia turi alijantų 
įgilti uodai, kurie nešioja Rhine 
malarijos parazitus, 
sirgusieii malariia

Detroit, Mich., kovo 5 — 
National War Labor Board 
įsakė Chrysler streikuo
jantiems darbinink a m s 
grįžti darban. Darbininkai 
nutarė grįžti. Streikavo 
24,000 darbininkų.

Šis streikas buvo sulai
kęs karo darbą 13 dirbtu
vių. Aštuonių atleistų nuo 
darbo darbininkų klausi
mas. dėl kurių kilo strei
kas, bus išspręstas dery
bomis.

Vokiečiai Sprogdina Rhine 
Upės Tiltus

Paryžius, kovo 5 — Vo
kietijos naciai, matydami, 
kad jie negalės atlaikyti 

spaudimo prie 
upes, sprogdina 

Sn- Rhine upės tiltus, kad to
lima. kiu būdu sutrukdytu ali- 

bus gvdomi naujais vais- jantų karo jėgų persikėli- 
tais. Tokiu būdu bus su- mą per Rhine.
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Vaižgantas

dUileAatuAjoA. SJupduA,
Veda — Antanas Vaičiulaitis

RIMAI IR NERIMAI

SVARBI KNYGA

‘Lithuania’s Fight for Freedom’
Šį veikalą parašė anglas yra nemažai rašęs. Tai liū- 

E. J. Harrison. Pernai lap- dija jo knygos “Lithuania 
kričio mėnesį “Lithuania’s Past and Present”, “Lith- 
Fight” buvo išleista Angli- uania 1928” ir kiti raštai, 
joje ,o ką tik dabar pasiro- kurių dalis buvo įdėta pė
dė ir šioje šalyje Informa- riodinėj spaudoj. E. J. Ha- 
cijos Centro rūpesčiu. rrison apie seną lietuvių

Autorius seniau yra bu- žemę gali kalbėti su di- 
vęs vicekonsulas Kaune ir;dėsniu pažinimu ir tikru- 
Vilniuje. Apie Lietuvą jis’mu už daugelį svetimtau

Kun. J. A. Karaliaus balsas pasiekė angliškąją A- 
merikos spaudą. Lietuvos nepriklausomybės minėjimo 
proga jis pasiuntė laišką Shenandoah ir Pottsvillės 
laikraščiams, kurie tą laišką atspausdino. Be to, She
nandoah Evening Herald įdėjo labai palankų lietu
viams editorialą. Ir laišką ir editorialą norėtųsi pažo
džiui išversti, bet šio straipsnio rėmai negali to aprėpti. 
Jad teks pasitenkinti turinio branduoliu ir kai kurio- 

.s ištraukomis.
Kalbamasis kun. Karaliaus laiškas štai ką byloja. 

Vasario 16-tą minima Lietuvos nepriklausomybės su- 
laktis. Pasidėkojant Pennsylvanijos gubernatoriui 

Martinui, visa valstybė tą dieną mini. Penn-joj yra apie 
200,000 lietuvių, gi Schuilkill county jų esama apie 
25,000. Keli milijonai P-jos gyventojų, ypač katalikų, 
parodo nuoširdžios užuojautos Lietuvos likimui, nes 
Lietuva didžiumoj yra katalikiška šalis. Jos plotas už
ima apie 34.000 ketvirtainių mylių, su 4 milijonais gy
ventojų. Pabaltės valstybės, tame skaičiuje ir Lietuva, 
tapo brutalinės politikos auka. Jei teisingumas yra 
pagrindinė pasaulio vadų taisyklė, tai jie negali igno
ruoti tų tautų likimo. Milijonai žmonių karštai mel
džiasi, kad Jungt. Valstybių vadai nebūtų dalyviais to 
tarptautinio kriminališko nusižengimo, jei jie parduo
tų Pabaltės tautas Prūsijos nelaisvei. Jei tos tautos bus 
pašvęstos kaipo auka diktatoriams nuraminti, tai šis 
karas yra bergždžias ir sekamas karas neišvengiamas.

Vytauto Didžiojo laikais (1392-1430) Lietuva buvo 
viena galingiausių Europos valstybių. Jos sienos sie
kė nuo Baltijos iki Juodųjų marių. Kiek šimtmečių vė
liau pakliuvus Rusijos ir dalinai Vokietijos nelaisvėn, 
Lietuva per 123 metus buvo žiauriai persekiojama. Pa
galiau, po pirmojo pasaulinio karo, 1918 m.. Lietuva 
pasiskelbė nepriklausoma ir nugalėjo vokiečius, rusus 

lenkus, kurie kėsinosi jos laisvę paneigti. Galų gale 
Rusija ir kitos valstybės Lietuvos nepriklausomybę 
pripažino. Iki 1939 m. nepriklausoma Lietuva padarė 
didelę pažangą visose gyvenimo srityse. Jos gyveni
mo lygis buvo kur kas aukštesnis už Rusijos ir Lenki
jos. Bet 1939 m. Stalinas su Hitleriu susitarė Lenkiją 
ir Lietuvą iš naujo pasidalinti. Sovietų Rusija privertė 
žabaltės valstybes padaryti su ja taip vadinamą “ben
dros pagalbos” sutartį. Tai buvo pradžia jų nepriklau
somybės galo, nes į jų sienas įsibrovė galingos rusų 
armijos. Tos okupantų armijos veikiai įvykdė klastin
gus rinkimus, kuriuose buvo galima balsuoti tik už ko
munistų partiją, ir tai po prievarta,nes nenorintieji bal
suoti buvo palikti be maisto. Birželio mėnesy, 1941 m. 
Lietuvą užėmė naciai. Gi dabar rusai vėl sugrįžo ir 
skelbia Lietuvą esant Sovietų “respublika”, vien pasi
remdami klastingais 1940 m. rinkimais. Lietuva nieko 
bendra su Rusija neturi. Jų kultūros skirtingos kaip 
diena ir naktis. Lietuva negali normaliai gyvuoti ko
munistinėj santvarkoj.

Shenandoah Evening Herald’o editorialas tarp 
kitko štai ką sako:

“Ar jūs manote, kad ši nepriklausomybės sukak
tis dabar yra minima šaunioj kadaise Lietuvoj? Ne. 
Tenai nėra viešo minėjimo, nes Lietuvos žemė dabar 
vadinama Sovietų Sąjungos “respublika” — aiškiau 
tariant, paprasta Rusijos dalis. Sušaudymo susilauktų 
tie lietuviai, kurie išdrįstų minėti savo “ketvirtąją lie
pos”. Bet slaptai, užrakytomis durimis ir tamsiai už
taisytais langais, lietuviai be abejo mini savo nepri
klausomybės šventę. Tėvai ten pasakoja savo vaiku
čiams — išbadėjusiem, žinoma — apie galingą seno
vės Lietuvos valstybę, nuo Baltųjų iki Juodųjų marių.

čių. Jis yra ne tik buvęs 
Lietuvoj, bet yra vienas iš 
tų retų anglų, kurie moka 
lietuvių kalbą.

“Lithuania’s Fight for 
Freedom” skirta dabarti
nei Lietuvos padėčiai ir 
jos teisėms išaiškinti, jos 
patirtiems vargams nu
šviesti. Bet pradžioje ran
dame trumpą Lietuvos is
torinę apžvalgą ligi Nepri
klausomybės atgavimo ir 
tos šalies pažangą ekono
minėj, kultūrinėj, tarptau
tinėje srityje laisvės me
tais.

Šiuos dalykus autorius 
mums paduoda nuoširdžiai 
ir rimtai. Jis cituoja ne
maža garsių mokslininkų 
išryškinti Lietuvos praei
čiai, jos kąlbai, būdui. An
tai, didysis vokiečių filoso
fas I Kantas sako, kad Lie
tuva turi būti išlaikyta, 
“nes jos kalba turi raktą, 
kuris atidaro ne tik filo
logijos, bet ir istorijos 
mįsles”.

Pagrindinis šios knygos 
tikslas yra nušviesti da
bartines Lietuvos nelai
mes, rusų ir vokiečių oku
paciją, galop jos teises į 
laisvą gyvenimą.

Skaitant matyti,
Lietuva tapo Hitlerio - 
Stalino susitarimo auka 
1939 metais. Tiesa, pir
miau Maskva Lietuvą ir 
kitas Baltijos valstybes 
norėjo sau išsiderėti iš 
prancūzų ir anglų, kurie 
tačiau nesutiko prekiauti 
kitų tautų laisve ir gyvy
be. Už tai Stalinas 
nedoram
“broliuką” Hitlerio asme
nyje.

Turint tuos faktus gal
voje, savaime yra aiški iš
vada: jeigu dabar Anglija 
ir Amerika sutiktų ati-

Karo ?nctu lietuvis primityviška “mašina” pasigamina kruo- ^uoti Maskvai Lietuvą tai 
pas iš avižų; šia “mašina” sugrūdamos aguonos, kanapės *riabįejų kraštų atsakingi 
net prirengiamas grūdinys aliejaus sunkai išgauti. vyrai tik pakartotų Hitle-

* rio juodus darbus’ ir užsi
trauktų amžiną gėdą, kuri 
šiandien lydi Hitlerį už 
kruviną pirkliavimą tautų 
ir žmonių gyvybe.

i Kalbėdamas apie rusų ir 
; vokiečių okupaciją Lietu
voje, E. J. Harrison re- 

; mia si pirmutiniais šalti
niais. Jis cituoja sutartis, 

i Molotovo pareiškimus, jog 
- esą plepalai šnekos apie 

į Lietuvos susovietinimą, 
nors netrukus Maskva tik
rai užgrobė aną šalį. Auto- 
rius duoda pagrįstus fak- 
tus apie bolševikų siauti- 

į mus, apie klastingus liau-

kad

bizniui
savo 
rado

I
I

įtarė Rimienė ir ties klebo
nu subraukė išverstuosius 
pinigus į krūvelę.

Rimai su Nerimais dviem 
dideliais vežimais nuvažia
vo tų pačių Mišių klausyti. 
Meldėsi karštai ir nė vie- 

i nas nė karto neišskyrė 
maldoje abiejų draugų, 

į Motinos drauge 
i maldą elgetoms ties baž- 

tyliai'ny^^os sPrysku abidvi 
r ............

i

Tęsinys
Klebonas pirma paėmė 

atvirutę, dailiai paprašė 
moteris sėstis, tylomis pa-; 
siskaitė laiškelio, pagalvo
jo, paėmė iš abiejų popie
rėlius ir, patarškinęs sta
liuke, ties viena ir antra iš-! 
dėjo po du sidabriniu pini-į 
gu, po pusantro rublio.
— Mudvi norėjova iškil

mingųjų Mišių... 
pridūrė Rimienė.
— Suprantu! — patvirti

no klebonas. — Ir bus iš
kilmingosios, šviesiosios 
Mišelės. Liepsiu net žiran
dolį užžiebti. Tik tos Mi
šios turi būti sudėtinės, a- 
biejų vienos: toks jūsų vai
kų noras. Žiūrėkita: abudu 
rašo vieną laiškelį, vienu 
adresu, visus už t___
kviečia melstis. Tai taip ir 
reikia padaryti...

Tik dabar kaimynėm pa
sidarė aišku, kas pirma 
taip buvo keista — toks 
nepaprastas laiško rašy
mo būdas. Dabar teatsi- 
godo, jog jų kareiviai susi
taikinę ir gudrūs, kaip 
pats klebonas: štai, ir na
mie likusius sutaikino.

Neapsakomai prašvito a- 
bidvi.
— Na, 1

vienos Mišios lai bus dėko- Į jo naktį, nebesižvairavo 
jimo Dievui už pritirtą jau dieną, dažnai užmiršdavo 
jo malonę, antros — pra- savo rungtynes be pabai- 
šymo, kad Jisai ir toliau gos. Bet vis dar niekuomet 
mūsų vaikams neskustu I nesusieidavo ir nepasišne- 
tos savo globos malonės,— įkėdavo. Nejautė ne reika- 
------------------------------- Ilo.
norvegą ar lenką. Jis jos į O tuo tarpu vaikai karia- 
yra vertas, ir pasaulis turiįvo. 
pripažinti lietuvio pareis-į 
kimą, kad “lietuviai nesu-! 
tinka klausyti jiems Vo
kietijos ar Rusijos duoda
mų įsakymų”.

Štai kur tikras lietuvio 
balsas ir siekimas. Demo

dalijo iš-

nė sykio neapsiriko, už
duodamos intenciją:
— Melskitės už mūsų vai

kus N. ir N.
Už savaitės tas pat pasi

kartojo.
Nuvažiuojant ir grįžtant, 

prie senių Rimų lipo jau
nieji Nerimukai, 
mus — Rimukai. Tarškė- 

abudu J°’ kle£ėj°, švietė gražiais, 
dorais, draugiškais veidais 
ir ramino senių širdis.

SU ŠAKNIMIS
Linksmai dabar ėjo ru

dens darbai. Veik nieko Ri
mai su Nerimais nedirbo 
'skyrium. Jei kas ir reikė
jo būtinai skyrium dirbti, 
, tai į pavakarę vis bus ka
trie anksčiau pabaigę ir 
savo kaimynams atbėgę 
padėti.

Vieni seniai beliko, kaip 
tegu bus ir taip: į buvę, po senovei. Miego-

i

o į Neri

jo malonę, antros

i

Pakliuvę į tą patį pulką, 
net į tą pačią “rotą”, im- 
damu šiltą valgį net iš tos 
pat virtuvės, ištisomis die
nomis marširuodami pas
kui viens antrą, o neilgai 
trukus, stovėdami tos pat
mirties akyvaizdoje, — se
novės draugai neilgai be
atminė kvailą sodžiaus at
sitikimą, kurs betgi tiek 
gražių jausmų pakeitė tie- 
kuo negražių jausmų. Po 
kelių dienų jie jau šnekė
josi, kaip geri senovės pa
žįstami, bet vis dar ne kaip 
broliai ir draugai.

Bet štai išleido juos žval
gais. Išėjo daug kareivių, 
bet kelyje sumanė padary
ti “tinklą”, išitiesti per ke
lis varstus ir taip eiti, kad 
visa, kas tik yra apylinkė
je, įkliūtų į bet kurias ake
les.

Rimas joja per pusvarstį 
nuo Nerimo ir mato, kaip 
jį pasergėjo krūvelė atjo
jančių priešininko žvalgų. 
Pasergėjo ir paleido dide
lius savo žirgus. Nerimas 
metėsi, šaudydamas, at
gal. Priešininkai jį, šaudy
dami vijo. Rimui, tai ma
tant, ūmai taip paklaiko, 
jog net visas nustėro ir 
širdis nustojo plakusi. Jo 
priešininkai nematė. Bet 
tai jam ir nerūpėjo; po 
kiekvieno priešininko šū
vio, jis bailingai merkės ir 
vėl ūmai godžiai sekė, bene 
pataikė Nerimui, ar tebe
sėdi jis balne... Kiekvienas 
šūvis dūrė jam į širdį, it 
iešmu. (Bus daugiau)

kratijų vadai, jei jie pri
pažįsta teisę, teisingumą, 
laisvę ir tarptautinę gar
bę, turi kovojančiam lietu
viui padėti kovoje dėl lais
vės, o ne jį išduoti vergi
jai, nes tai būtų tik Hitle
rio darbų pagyrimai ir 
bezdžioniavimas.

Iš visos širdies reikėtų i 
linkėti, kad apie Lietuvą, 
jos politinę padėtį, teises, 
vargus, kultūrą, istoriją, 
meną atsirastų daugiau 
veikalų anglų kalba.

Šios šalies lietuviams, 
kurie yra baigę aukštus 
mokslus anglų kalba, gar
bės nesudaro, kad Lietu
vos reikalus štai nušviečia 
pasauliui anglas, o neatsi
randa nė vieno lietuvio, 
jau čia gimusio, kuris ang-! 
lų kalba paruoštų veikalą 
apie savo tėvų žemę, apie 
jos dvasios turtus, jos ko
vas ir žygius.

Kartais atrodo, kad čia 
gimusiam lietuviui dar iš 
tikrųjų yra neatrasta že
mė toji visa, istorinė ir kul
tūrinė Lietuva, o jei kas ir 
atrado, tai nepaslenka pla
čiam pasauliui parodyti to, 
kas senojoj tėvynėj yra 
vertinga.

Laukiam ledus pralau- 
žiančių — nionieriu...

A. V.

i--------------------------------------------------------------------------------------
Deja, vėliau ji susilaukė liūdno likimo ir 1795 m. buvo 
suskaldyta tarp Rusijos ir Vokietijos ir per 123 nelais
vės metus buvo žiauriai persekiojama. Bet po pirmo
jo pasaulinio karo Lietuva vėl laisvės susilaukė, nusi
kračius rusų ir vokiečių jungu ir pasiskelbus nepri
klausoma valstybe. Visas pasaulis ir net pati Rusija1 
(1920 m.) jos nepriklausomybę pripažino. Tie dvide
šimt su viršum nepriklausomybės metai buvo laimin-! 
giausi Lietuvos gyvenime. Visame kame padaryta mil-j 
žiniška pažanga. Deja, 1939 m. Stalinas su Hitleriu pa
darė sąmokslą prieš Lenkiją ir Pabaltės valstybes: 
Lietuvą. Latviją ir Estiją. Pradžioje Rusija privertė; 
jas padaryti su ja “apsigynimo sutartį” ir tuč tuojau; 
apkaltino Lietuvą, kad ji tą sutartį sulaužiusi. Toliau—j 
rusų armija tiesiog įsibrovė į Lietuvos žemę. Padaryta 
klastingi rinkimai, suburta iš Maskvos pakalikų “sei
mas” ir — Lietuva pasijuto įkorporuota į Rusiškąją;
Sovietų Sąjungą... c idies seimo rinkimus, apie

Maskvos nusistatymas aiškus: nėkiek nepaisyt tų į žmonių trėmimus ir šau- 
kvailių, kurie reikalauja nepriklausomos Lietuvos. Ar 
gi ne patys lietuviai įsiprašė į Sovietų Sąjungą? Tad 
verčiau, ponai, pamirškit tas nepriklausomybės svajo
nes. Rusija tinkamai apsirūpins su naujaja Lietuvos 
“respublika”. Tai labai puiku Rusijai, bet labai, tra- 
ginga Lietuvai!

Tas visas biznis yra tiesiog pasibiaurėtinas laisvę 
mylintiems žmonėms. Lietuva nieko bendra su Rusija 
neturi. Tokiai padėčiai besant, prastai vaizduojasi Lic- 
tuvos ateitis, Stalino bernams ją bevaldant griežtais 
Maskvos įsakymais.

Ar gi nebėra vilties išsigelbėti? Taip, yra, jei tik 
į Britanija ir Amerika pavarytų griežtesnę su Rusija 
i politiką. Lietuviams reikėtų siųsti Prezidentui masi

nius prašymus. Nereikia Prezidento bijotis. “Jūs jam 
mokate algą. Jis žmonių išrinktas ir privalo vykdyt 
žmonių norus”.

Daug kas nusišypsos iš tokio pareiškimo. Didmies
čių laikraščiai taip nerašo. Jie perdaug užsikrėtę pa
taikavimo politika. Bet čia pasigirdo nevaržomas lais- 

jvo amerikiečio balsas, suprantąs laisvę ir demokratiją 
i pagal nesugadintos sąžinės nurodymus. Su tokiu bal- 
'su ir politikuojančiomis viršūnėmis tenka skaitytis. K.

dymus.
Panašiu būdu jis nagri

nėja ir vokiečių okupaci
ją. Kadangi knyga buvo 
rašyta prieš pusę metų ir 
liečia faktus ligi pernai 
birželio mėn. galo, tai joje 
neatsispindi paskiausios 
nacių skriaudos Lietuvai ir 
tik dabar sužinoti dalykai 
— apie miestų ir kaimų 
naikinimus, apie daugelio 
žmonių žudynes. Lygia da
lia jau yra pasiekę pasaulį 
daug žinių ir apie bolševi
kų naują okupaciją.

Tokia yra E. J. Harriso- 
no knyga. Joje aiškiai iš
dėstoma lietuvių tautos 
valia ir teisės j laisvą, ne
priklausomą gyve n i m ą. 
Dėl tos laisvės lietuvis ko
voja nemažiau už graiką,

S
Užsisakykite Toniko Pas Mus |

Pristatom geriausį toniką |
Piknikams, Vestuvėms,

Krikštynoms ir visokiems |
Parenaimams 1

Kainos prieinamos. f

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

Tel. Dedham 1304-W
PRANAS GERULIKIS, Namų Tel. Dedhamf 

L

$ Kun. P. M. Juro Nauja ; 
£ Maldaknyge J

Ką tik gavome iš knygrišyklos kun. Pr. M. Juro naują » 
j maldaknygę RAMYBĖS ŠALTINIS. Knyga turi 544 pusią- g 
J pius. gražiais odos apdarais, auksuotais kraštais, traukiau- S 
B čios išvaizdos. Kaina S2.75. S

Užsakymus siuskite su money orderiu ar čekiu: 
| “Darbininkas”, 366 W. Broadvvay, So. Boston 27, Mass. |
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gija išklausė šv. mišių savo 
tencijai, 9 vai. ryte. Tėvas Jus
tinas pasakė pamokslą,

10 vai. ryte priėjo pilna baž-

MINĖJO GIMTADIENI Sūnaus Palaidūno Sugrįžimas

Nuo kovo 6 d. iki Velykų,
Bostone, yra varomas vajus nyčia jaunimo. Kunigas S. Sau- 
gatvių valymo “Clean Up Cam- lėnas giedojo- šv. mišias vyčių 
paign”. intencijai. Tėvas Justinas pasa-

______ _ kė jaunimui taikomą pamokslą.
3 vai. po pietų mažasis choras 

ir Dramos Ratelis išpildė iš 17 
numerių puikią muzikos ir dai
nų programą. Nustebo pilna sa
lė žiūrėtojų iš tiek daug piano 
mokinių Seselės Inkarnatos. 

j Buvo pagerbtas ir Tėvas Dr. 
kun. K. Urbonavičius.

Kovo 11 d., bus daroma, baž
nyčioje šios Arkidiecezijos, 
penktoji metinė rinkliava — 
Bishop’s War Emergency & Re- 
lief Committee. Iš šių metinių 
rinkliavų Lietuva yra gavusi 
stambią pašalpą.

Katalikų Dentistų Guilda, mi
nėdama 25 metų savo gyvavimo 
sukaktį, teikia penkias stipen
dijas merginoms High School 
studentėms. Norinčios 
dentistų mokslą lai 
prie Director of the 
Dental 
Boston,

Infirmary, 
Mass.

mokytis 
kreipiasi
Forsyth 
Fenway,

Į
Kitą sekmadienį po Gavėnios 

pamaldų atvyks į bažnytinę sa
lę “Mūsų Amerika”. Vėliau pra
nešime daugiau.

Trečiadienį, 7:30 įvyks Gavė
nios, Šv. Teresės Novena ir So- 
dalicijos pamaldos.

4 d., buvo pakrikštytas 
sūnus Jurgio

Kovo
Jurgis - Leonas, 
L. ir Alenos Valių.

Kitą sekmadienį, kovo 11 d., 
10 vai. ryte, šv. Vardo draugi
jos vyrai eis prie šv. Komuni
jos.

Tą dieną kun. Albertas Abra
činskas pakrikštino savo sesers 
Daukšienės sūnų Šv. Brigitos 
bažnyčioje. North Abingtone. 
kur ponia Daukšienė su savo 
vyru ir dviem sūnais gyvena.

Kovo 4 d., pasimirė sirgęs po
rą savaičių. Jonas P- Mickevi
čius, 68 metų. gyv. 73 Romsay 
St. Paėjo Stakių parapijos. A- 
merikoje pragyveno 44 metus. 
Paliko žmoną Marijoną (Luzec- 
kaitę), dvi dukteris, sūnų ir 
brolį. Laidojamas kovo 7 d., 9 
vai. ryte iš Šv. Petro par. 
nyčios, Naujos Kalvarijos 
puošė.

4000 Amerikos kareivių su 
dešimtimis tūkstančių Prancū
zijos gyventojų atlanko Šv. Te
resėlės grabą, atvežtą Pary
žiun dėl novėnos. “Mažoji Gėle
lė” iš Lisieux, dabar yra pas
kirta Prancūzijos globėja sy
kiu su Joana Arkiete.

baž-
ka-

KA-GRAŽIAI MINĖJO ŠV.
ZIMIERĄ. Šv. Kazimiero drau-

DAKTARAI

I

Tel. TROwbridge 6330

J.Repshis,M.D. 
(REPŠYS) 

Lietuvis Gydytojas 
278 HARVARD STREET 

Kampas Inman arti Centrai Sq.
CAMBRIDGE, MASS.

Ofiso Valandos 2—4 ir 6—8.

(VAIRŪS skelbimai

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

Kovo 3 d. p. Ona Navickienė,! 
gyv. Dorchester, minėjo savo 
gimtadienį, šia proga gavo daug 
sveikinimų, linkėjimų ir dova
nėlių nuo savo vaikų, giminių ir 
pažįstamų. Jos sesutė p. Marijo
na Karčiauskienė, savo ir visos 
šeimos vardu pasveikino p. Na
vickienę lietuvių darbininkų ra
dio programoje šeštadienį.

p. Ona Navickienė yra nuošir-
Įdi laikraščio “Darbininko” ir,aP^e mūsų brolį... 
lietuvių darbininkų radio prog-i • .
ramos rėmėja, ilgametė skaity-lAŠ jo nekenčiu... Visa ma- 
toja, ir taipgi rėmėja kitų kata- no Širdis sukyla prieš jį. savo kalte f 
likiškų įstaigų. Ji atvyko į šią Jis kaltas, kad aš tau — Taip, tai buvo mano 
šalį visai jaunutė 1902 m. Daug šiurkščiai atsakiau.
vra nasidarhaviiR Šv Pptrn lip-

(“N. R.")
— Ar gali būti?
— Bent prieš mūsų tėvą 

ir mūsų motiną. Tu žinai, 
PASIKALBĖJIMAS SU Į kad aš buvau pabėgęs iš am mm m mmm m mmm

_ 1 namų.
: — Taip, aš žinau. Jau se- 

galvoji niai, ar ne?
' — Tada, kai aš buvau 

i — Nekalbėk man apie jį! maždaug tavo amžiaus.
— Ach! Ir tai tu vadini 

savo kalte?

ANDRĖ GIDE
Arturui Fontainui

Tęsinys

JAUNESNIUOJU 
BROLIU

— Tu klaidingai

AMERICAN 
RED CROSS

Leit. Juozas Markelionis, 
sūnus pp. Juozo ir Petronėlės 
Markelionių, gyv. So. Bostone, 
laike bombardavimo Vokietijos 
centrų Austrijoj dingo, taip 
pranešė Karo Departmentas. 
Yra viltis, kad leitenantas Juo
zas Markelionis išliko gyvas, 
gali būti pateko į vokiečių ne-i 
laisvę. Tėveliai pp. Markelioniai, 
kaip ir leitenanto broliai Kazys, 
Bronius ir Vytautas ir seseris
Stasė ir Morta laukia surami- sakydami, į vieno diktatoriaus 
nančios žinios nuo savo mylimo i imperialistinį užsimojimą — 
sūnelio, kuris dingo būdamas grąžinti Lietuvių tautai vergi- 
karo veiksmuose.

yra pasidarbavus Šv. Petro lie
tuvių parapijoj ir draugijose. 
Išauklėjo gražią šeimynėlę. Li
kus našlė užlaiko krautuvę ir ją 
gabiai veda. Savo aukomis re
mia lietuvybės ir katalikybės į- 
staigas.

Lai Dievas ją laiko ilgiausius 
metus ’ Rap.

Didingas Lietuvos Nepri 
klausomybės Minėjimas
Bostono lietuviai, tarytum at

Rektorius Šv. Meinrado Semi
narijos, Meinrad, Ind., oficia
liai pranešė kun. Virmauskui, 
kad, ten. So. Bostono klierikas 
Broniuj Jonas Rusteika bus 
šventinamas subdiakonu, kovo 
18 d., 1945. Rektorius prašė kle
bono tą svarbią žinią paskelbti 
viešai.

Ištikrųjų tai svarbi ir maloni 
žinia visai visuomenei — ypa
tingai giminėms, pažįstamiems 
ir šiai parapijai. Sveikiname 
klieriką einantį prie galo savo 
pašaukimo mokslų ir linkime 
jam laimingai priimti šventi
mus subdiakono, deakono ir 
kunigo. Maldingai lauksime jo 
paskutinių šventimų — į kuni
gus ir jo primisijų dienos.

j
Į LANKĖSI

yra nuošir- 
ir radio rė- 
skaitytojai,

pp. Markelioniai 
dūs “Darbininko” 
mėjai, ilgamečiai 
išauklėję tikrai gražią šeimą.
Mes nuoširdžiai užjaučiame pp. 
Markelioniam ir jų šeimai, ir 
lai Dievas jiems grąžina jų my
limą sūnų ir brolį Įeit. Juozą!

F.

— Kaip tai?
— Tu nesuprasi.
— Bet pasakyk... 
Palaidūnas traukia savo 

brolį prie savęs, ir vaiki
nas jau pasiduoda:
— Tą vakarą, kai tu grį-

kaltė, mano nuodėmė.
Į — Ar išeidamas tu jau
tei, kad darai bloga?
— Ne; aš jutau savyje 

lyg pareigą išvykti.
— Kas gi atsitiko paskui, 

kad tu aną savo tiesą ėmei 
laikyti klaida?

kuponai 1944-45 geri iki rug
piūčio 31. Visi kuponai verti 10 
galionų unitui. Periodo penkto 
kuponai įsigaliojo kovo 1.

GASOLINO A-14 kuponai ge
ri, kiekvienas 4 galionam, bai
giant kovo 21. B-5, C-5. B-6 ir 
C-6 kuponai geri penkiem ga
lionam kiekvienas iki praneši
mo. Įrašykite automobilio nau
ją registracijos numeri ant ra- 
cionavimo knygutės pirmo pus 
lapio — išbraukite seną nume
rį. Nėra reikalo permainyti re
gistracijos numerio ant kupo
nų. Aplikantai dėl visų gasolino 
racionavimo turi dabar priduoti 
mylių racionavimo rekordus 
vietiniai tarybai su aplikacija.

BATAI — Lėktuvo stampos 
No. 1, 2 ir 3 Karo Trečioje kny
gutėje geros kiekviena neribo
tam laikui.

i

Į
g r   x cį> Yan.aicĮf i\ai v u. _

Jžai, aš negalėjau miegoti.I — && kentėjau.
)Visą naktį aš galvojau: tu-! 
riu kitą brolį, ir nežino
jau... Štai dėl ko mano šir-i 
dis taip stipriai plakė, kai 
aš tave mačiau visoje gar
bėje einantį per kiemą.
— Deja! aš tada buvau 

apsivilkęs skarmalais.
— Taip, aš tave mačiau, 

bet jau garbingą. Ir ma-

— Ir tai verčia tave sa
kyti: aš klydau?
— Ne, ne visai: tai priver

tė mane pagalvoti.
— Tai pirma tu negalvo

jai?
— Taip, bet mano silpnas 

! protas pasiduodavo mano 
norams.

j — Kaip vėliau pasidavė 
čiau, ką padarė mūsų tė- kentėjimui. Taigi šiandien

ĮVAIRŪS SKELBIMAI
REIKALINGA pardavinėtoja 

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

I 
jos pančius, kuriuos ji lygiai ; 

į prieš 27 metus sutriuškino, pa
siskelbdama laisva ir nepriklau- 

'soma valstybe, tą svarbią isto- 
Irinę dieną atžymėjo vieningu? 
' didingu minėjimu ir gausiausiu 
dalyvavimu, Bostono lietuvių 
istorijoje.

Reiškia, atsakymas buvo: ne 
tam lietuvės motinos sūnelis, 
šiandien, kraują lieja, galvą 
guldo, kad jo viengenčiai būtų 
atiduoti šių laikų Nerono bai- 
sion vergi jon, išblaškymui po į 
Sibiro taigas ir vergo mirčiai. 
Anot poetės Aukštaitės — “Su
žeisti keliausim, bet nepasiduo- 
sim”!

Bažnyčioje
Tas didingas minėjimas įvykot

vasario 11 d.. 1945. Iš ryto, 10 žodį tu vis 
vai., šv. Petro lietuvių bažny- galėjęs ir man pasakyti! j knygutėje,

į

Ketvirtadienį lankėsi kun. 
Kenstavičius iš Lawrence. 
Mass. Atsilankymo proga nu
pirko knygų ir įstojo į kun. dr. 
K. Urbonavičiaus knygos — 
Vytis ir Erelis rėmėjus, auko
damas knygos fondan $5.00.

Tą dieną lankėsi Elena Ru
sienė ir B. Sykes. Atsilankymo 
proga abi viešnios aukojo ka
lendoriaus
taipgi p. H. Rusienė įstojo į 
kun. Dr. K. Urbonavičiaus kny
gos rėmėjus, ir paaukojo $5.00 
knygos fondan.

Lankėsi Antanas Kaunelis iš

fondan po S1.00,

tu grįžti... nugalėtas.
— Ne, ne visai taip; re

zignavęs.
— Pagaliau tu atsisakei 

būti tuo, kuo tu norėjai 
būti.
— Ką man įkalbinėjo ma

no išdidumas.
Vaikas valandėlę tyli,

vas: jis užmovė tau ant 
piršto žiedą, tokį žiedą, 
kokio neturi mūsų brolis. 
Aš nieko nenorėjau klau
sinėti apie tave; aš tik ži
nojau, kad tu sugrįžai iš 
labai toli, ir tavo žvilgsnis 
prie stalo... j
— Ar tu buvai puotoje? |
— O! aš gerai žinau, kad Pas^ui staiga ima raudoti 

tu manęs nematei; per visą 
puotą tu žiūrėjai į tolį nie
ko nematydamas. Ir kadi 
tu kitą vakarą buvai pas 
tėvą pasikalbėti, tai gerai, 
bet trečią...
— Baik.
— Ach! bent vieną meilė įtampos Q-5 baigiant Z-5 ir 

dėlto būtum A-2 baigiant J-2, ketvirtoje
, vertos 10 punktų

— Tai tu manęs laukei? kiekviena. Raudonos stampos 
Q-5. R-5. S-5 galioja iki kovo 
31; T-5 baigiant X-5 galioja iki 
balandžio 28 d. Y-5, Z-5 ir A-2 
baigiant D-2 galioja iki birže
lio 2. Raudonos stampos E-2, 
F-2, H-2 ir J-2 įsigaliojo sekma
dienį, kovo 4 ir galioja iki bir
želio 30.

; DABAR GEROS: Mėlynos
■ stampos X-5 baigiant Z-5 ir

— Aš buvau labai kaltas A-2 baigiant S-2, kiekviena 
į verta 10 punktų. Mėlynos

■ stampos X-5, Y-5, Z-5, A-2 ir
. B-2 galioja iki kovo 31; C-2

! baigiant G-2 galioja iki balan-
■ džio 28; H-2 baigiant M-2 galio
ja iki birželio 2. Mėlynos stam-

1 ~_ v o d o n o t> o e o----- , __ __ _ 
bono kun. Pr. M. Juro kalba: — sigaliojo kovo 1 ir galioja iki 
...Lietuvis nuoširdus visiems, birželio 30.
negrobė svetimų žemių, nelindo’ 
kaip kirminėlis į žemės gelmes, 
bet jis kaip aras kilo į padan
ges aukštu mokslu, kulta ir do
rove. Toki Lietuva 
gyventi laisvu ir nepriklausomu 

j gyvenimu daugiau kaip Šveica- 
I rija. Olandija. Švedija, Norve- 
■ gija...

(Bus daugiau)

I

ir sušunka:
( Bus daugiau).

Produktu Racionavimo 
Ženklai

DABAR GEROS: Raudonos

W. Roxbury, Mass. Atsilanky
mo proga įstojo į “Vytis ir E- 
relis” knygos rėmėjus, aukoda 
mas $5.00 knygos fondan.

šeštadienį lankėsi Ona Navic
kienė iš Dorchester, Mass. Atsi
lankymo proga Darbininkų ra
dio paremti aukojo $5.00 ir kun. 
Dr. K. Urbonavičiaus knygos 
fondan — $3.00.

Tą dieną lankėsi F. Gaide. 
Taipgi ir jis užsiprenumeravo 
“Vytį ir Erelį” knygą, aukoda
mas knygos fondan $3.00.

Lankėsi Jonas Šidlauskas iš i
i 

Fitchburgh, Mass. Jis yra ilga- Į 
mėtis “Darbininko” skaitytojas, i 
Atsilankymo proga pasižadėjo; 
įstoti į kun. Dr. K. Urbonavi
čiaus knygos “Vytis ir Erelis” 
rėmėjus.

Lankėsi Mrs. Ona Tuleikienė 
su dukterimi Mrs. Anna Bishop. 
Atsilankymo proga, pp. Tulei-' 
kių šeima įstojo į kun. Dr. Ur-j 
bonavičiaus knygos “Vytis ir į 
Erelis” rėmėjus, aukodama 
knygos fondan $5.00.

I
 Pristatome Vynę, Alų ir Tonikų j
Mes turime 11-kos rūšių alaus. įvairių vynų ir tonikų, šiuos j 
gėrimus pristatome į namus: vestuvėms, krikštynoms, pa- j 

rems ir piknikams. Skubus patarnavimas, šaukite:

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

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

Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims yra

SOUTH BOSTON CAFE
VINCAS BALUKONIS,

Savininkas

258 West Broadway,

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

giai patarnauja.
South Boston, Mass.

PADĖKA

Mes. Juozas ir Katrina Zinn 
(Zinkevičiai) iš Dorchesterio. ■ 
nuoširdžiai dėkojame savo my-i 
limai dukrelei Marytei ir sūnum 
Vladui. Broniui ir Jonukui už j 
suruošimą “surprise party” mū- ■ 
sų Auksinio Jubiliejaus — 50 
metų vedybinio gyvenimo su
kakties proga. Taipgi dėkojame 
giminėms pp. Onai ir Vincui 
Jurgelaičiam, kurie šeiminin
kavo ir daug prisidėjo prie to 
parengimo; dėkojame darbinin
kėms — pp. Katrinai Geležinis, 
Anna (Shimkus) Peterson. Ma
ry Lucas ir Bronei Lissell: dė
kojame už sveikinimus, linkėji
mus ir brangias dovanas kun. 
Antanui Jurgelaičiui, Dominin
konui, iš Washingtono, pp. Jur
gelaičiam ir šeimai, adv. F. J. 
Hovard, p. M. Šimkiūtei, p. 
Šimkienei, pp. Lukam. Šilaliam. 
Sankam, Lissell. Marcelioniam. 
Macy iš Malden. Gruodžiam. 
Sally (Lucas) Eames. ir bendrai 
visiems ir visoms, kurie kuo 
nors prisidėjo ir dayvavo šiame 
taip gražiame parengime mūsų 
garbei.

Mes niekad neužmiršime kiek 
daug malonumo mums padarė
te šio mūsų jubiliejaus proga. 
Lai Dievas visiems atlygina.

Juozas ir Katrina Zinn 
(Zinkevičiai).

čioje iškilmingas, už Lietuvos 
laisvę, mišias atnašavo pats: — Labai! Ar tu 
klebonas kun. Pr. Virmauskis. kad aš taip neapkęsčiau 
asistuojant kun. Saulėnui ir mūsų brolio, 
kun. Jakimavičiui, S. J. Iškil-'tum aną vakarą taip ilgai 
mėms atatinkamą pamoksią na- i SU juo kalbėjęs ? Ką jūs 
sakė lietuvybės veteranas, kun. ‘ galėjote pasakyti vienas 
Dr. K. Urbonavičius. Mišiose antram? Jei tu į mane pa
dalyvavo Amerikos Legijono našus, tu gerai žinai, kad 
St. Dariaus Postas su Amerikos. į nieko bendro negali turėti 
Lietuvos ir Legijono vėliavomis • SU juo.
ir garbės sargyba, ir draugijų 
atstovai. Gražiai pasirodė Sala.. prieš jį. 
Širdies V. Jėzaus draugija, 
lyvaujant visai valdybai su 

! liava. Choras, vadovaujant 
’selei, įspūdingai giedojo.

Salėje
Puikioje So. 1 

i School auditorija, talpinanti ar- 
' ti 1500 žmonių, tur būt nėra ma- 
' čiusi tiek daug lietuvių. Ji pilnu-j 
itėlė prisipildė susipratusių, pa-! 
triotingų lietuvių. Antrą valau-J 
dą. Bostono miesto pareigūnas 
ir ruošimo komiteto pirminin
kas, jaunas adv. Jonas Griga
lius tarė pirmąjį žodį aplbudin-į 

j damas Vasario 16 reikšmę iit-j 
'tuviams, ir pakvietė Dariaus; 
j postą atlikti militarį ceremonia- j 
llą. Čia iškilmingai, su garbės' 
! sargyba, trimitui gaudžiant, su- 
■ nešama estradon vėliavos, jų 
'tarpe ir Lietuvos trispalvė. Se
ka Amerikos ir Lietuvos him
nai, kurių giedojimui vadovauja 
muzikas artistas Rapolas Juška 
su savo solistų grupe. Pakvie 
čiama kun. Pranas Juras atkal
bėti Amerikos Legionierių var
tojamą maldą — invokaciją. Ke
letą žodžių taria jaunas Da-į 
riaus Posto vice komandierius 
P. Pečiulis, šio karo veteranas: 
“Lietuvis, vis lietuvis, nepasi
davė carams ištautinti. išnai
kinti. nepasiduos nei carų vieti
ninkams — pasekėjams”.

Trumpą kalbelę pasakė komi
teto vice-pirm. Stasys Mockus.

manai,

jei tu nebū-

i r Jf
da- •
Vg.Į kurs pasimainydamas su adv. J 
gg_ ■ Grigalium vedė iškilmių prog-

I ramą
j Seka jautri, LDS Centro pir-

I

REIKALINGA šeimininkė dėl 
2 vaikų — 7 ir 10 metų. Tėvai 
biznieriai. Galima gyventi sy
kiu. Vasaras praleisite prie jū
ros. Pageidaujama reference. 
ARN 2887. f5-2J

KARŠTIS RAMINA 
NUGAROS SKAUSMUS!

1
 Karštis paknprvina raumenų skausmus — 

greitai, sėkmingai. Norint gaut pageidau
jamą. nuolatini palengvinimą karščiu išti
sas dienas, pačioj skaudamoj vietoj, uždėk 
viena didelį Johnson’s RAUDONOJO 
KRYŽIAUS PLASTERI — arba storesnėj, 
šiltesnį Johnson’s Plasterj Nugarai... Len
gvi. veiklus jo vaistai švelniai kaitina nu
gara. išjudina kraujo apytaka. veikia 
prieš jo susikuopima. at Ii uos u o ja skaus
mą... šiitas audeklinis apdangat* palaiko 
kūno karšti, saugo nugara euo atšalimo, 
tokia nuolatin* parama Išbandyk šį 
švarų lengvą, patikrinta būda “karš'u. 
gydyti” paprasta nugaros gėlimą ir k; 
tus raumenų skausmus ŠIANDIEN 
(Jei turi chroniška nugaros gėlimą, eik 
pas gydytoja) Visu<<net r«-ikalauk 
TIKROJO. Johnson and Johnson paga
minto.

ĮĮgk^RED CROSS PLASTER
PLASTER

GRABORIAI

■-s

Juozas Kasinskas 
Ine. 

Laidotuvių 
Direktorius 

602 VVashington Blvd. 
BALTIMOP.E 30, Md.

Tel. Lexington 8595 
Limosinai dėl visokių reikalų 
Patarnavimas Dieną ir Naktį

Boston High mininko, Lawrence lietuvių kle-' pos N-2, P 2, Q-2. R-2 ir S-2 j-

CUKRAUS STAMPOS — No.
35 ketvirtoje knygutėje gera 5 
svaram cukraus, kuri galioja 
iki birželio 2. Tikimąsi. kad ki-

turi teisę'ta cukraus stampa įsigalios ge
gužės 1.

ALIEJAUS KURUI periodo 
ketvirto ir periodo penkto kupo
nai išleisti 1943-44 ir periodo 
pirmo, antro, trečio ir ketvirto

r

Draugijų Valdybų Adresai
•V. JONO EV. B L. PASALPINE3

DRAUGIJOS VALDYBA
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS 8 V C.
Pirmininkė — Eva MarksienS,

625 E. 8th St.. So. Boston, Masa. 
Tel. So. Boston 1298.

Vlce-Pirmininkė — B GailiūnlenS,
8 Winfield St., So. Baston. Mass.

Prot. Ra5t — Ona IvaJkien*.
440 E. Sixth St., So. Boston, Mass.

Fin. RaSt. — B. Cunienė,
29 Gould SL, W. Roxbury. Mass.

Tel. Parkv.ay—1864-VV.
Iždininkė — Ona Staniuliūt®,

177 We3t 7th SL, So. Boston, Ma3S.
TVarkdarė — Ona Mizgirdienė,

948 E. Broadvay. S. Boston, Mass.
Kasos Gi. — Elzbieta Aukštikalnyt®,

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

antrą antradienį menesio, 7:30 vaL
vakare. Parapijos salėje, 492 E. ' Draugija laiko susirinkimus kas tre 
Seventh St.. So. Boston. Mass. I «ą aekmadienj kiekvieno mėnesio 

Visais draugijos reikalais kreipkitės i 2 vai. po pietų. Parapijos saMj 
pas protokolų radtininRg. 492 E. < th SL. So. Boston, Mass.

I

i
Į

Pirmininkas — Juozas Svag'ždys,
601 6th St, So. Boston, Ma38.

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

Prot. Ražt. — Jonas GUneckls,
5 Thonjas Pk., So. Boston, Mase.

Fin. Rašt. — Aleksandras Ivaška,
440 E. Sixth St, 3o Boston. Mass.

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

i Maršalka — Jor.a3 Zaikis.
787 E. Broadvvay. So. Boston. Masa

S. Barasevičius ir Sūnus
MOTERIS PAGELBININK6 

Lietuvių Graborius ir 
Balsamuotojas

Turi Notaro Teises

254 W. Broadway
SO. BOSTON, MASS. 

Tel. SOUth Boston 2590 
Sūnaus gyvenamoji vieta — 

838 Dorchester Avė. 
Tel. COLumbia 2537 i

i

CASPER
FUNERAL HOME
187 Dorchester Street

South Boston, Mass.

Joseph W. Casper 
(KASPERAS) 

Laidotuvių Direktorius Ir 
Balsamuotojas 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas Dieną ir Nakų 

Koplyčia Šermenims Dykai 
Tel. ŠOU Boston 1437 

ŠOU Boston 3960

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 East Broadway
SOUTH BOSTON. MASS.

D. A. Zaletskas. F. E. Zaletskas 
Graboriai ir Balsamuotojai 

Patarnavimas dieną ir naktj 
Koplyčia šermenims dykai 

NOTARY PUBLIC 
Tel. ŠOU Boston 0815

ŠOU Boston 2609
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Prelato Kruša 
kalbos labai trumpai
bet konkrečiai, kun. Jusevičius 
iš Omaha, Neb.. kurs atvykti

The gathering rejoiced at 
announced decisions c. 
ivceiit Crimean Conference.

profound gratitu- 
įt Rooscvelt for 
» have the prin- 
Atlantic Charter 

the 
forth

t ’.'etb'" •!

ing d
■•■side i'

i

tatives irom California and 
the press.

COMMITTEE ON 
AURA NGEMENTS

Antanas Brūzga, Ckairman
Ona liarku.s, Si’erctuTy

t>

gai 
su t
A Ų

užgavėnes neturi
nh> svarbumo, be 
č;ai netaip greitai išnyksta. To-1 pas mus savo sveikatą pataisy- 
dėl ir Užgavėnių diena 
dabar labai įvertinama visų mė-'Lietuvą Universiteto profeso- 

irius Graham. kurs per du kartu 
• lankė Lietuvą, žingeidi buvo 

* - įkalba Dr. Noremo. buvusio A- 
vaj j merikos atstovo Lietuvai.

D-ras Norem papasakojo apie 
komunistus ir priminė kaip ko
munistai jo brolį suėmė ir rei
kalavo, kad išpirktų brolį už 

i dešimtį tūkstančių dolerių, o 
kada pinigus išmokėjo, vistiek 

j jo brolį komunistai nužudė. Už
baigdamas savo kalbą, Dr. No
rem pasakė lietuviškai: “kas 
bus. kas nebus, o Lietuva 
pražus”.

i Paskutinę kalbą pasakė p. 
'Bronė Starkienė. kurios sūnus

vra ir'ti. Labai gražiai atsiliepė apie

cipiūS tu

hermore. consi-
;e.nt desperately 

c-riiliuns in Lithuania. 
henng adopted unanim- 
:e ilulov.’ing resultions: čiūnas pirmas

NEWTOWH, PA.
Brangūs mūsų Geradariai. 

Visiems mums s? '
i Luinauti. N sveti:

• jam Dangaus Tč . u
I navime D.< vas t iri
i turi ir planą. Ka k v 
kiria ir vietą ir d. : 
kad Jo išminties j-.. 
vykdytumėme. Pab 

Įsų darbų, už atlikimą
jame dalies bus Jo užmokėsi;.;. 

, j Kiekvienam vienodas, būtent,— 
š. m. J. E. vys- 
F. Bradv. D. D. J
įšventino kum-, 

lietuvių šeimos!

Dvylika metų atgal, per pačią 
depresiją. Jūs išgelbėjote mu.-> 
iš didelio vargo. Neturėjome 
kur savo seseles priglausti čia 
Rytuose vasaros metu. J Chica- 
gą visoms vykti nebuvo lėšų. 
Jūs, brangūs Tautiečiai, atėjo- 

■ te į pagalbą. Aukomis savo api- 
{pirkote mums

1.;'

4 1

1

žemės sklypą ne
■hiios. N i:.': to laiku

-: tau s sės u t SUV’i •
’ . . . - » j < *. .4 *..11 » kui m.; darbui.
; r. j ir iji-’di :i:i toli-
: mes niam ve kiniui.

Šitą vietą. vardu Vili: Joseph
ne,

t

Pasitikime, jog pagailėsite 
mūsų ir kiek katras išsigalėsite 
pašvęsite tą dalį Dievo garbei. 
Jis atlygins, nes tą Jis pažadė
jo-

Mcs-gi, prie Viešpaties Alto
riaus kasdien dėkingume atsi
minsime Jus, savo geradarius.

Jūsų Kristuje.
Ši'rnlt) Kazimiero Sesi-rg.s.

N0RW00D. MASS.

gėjų "gerai pavalgyti”.
Prisitaikindami prie senų pa-l 

pročių ir mes iškėlėme užgavę-j 
r.ių pietus su lietuviškais 
giais: dešros, blynų, kopūstų ir 
kitokių priedų. Susirinko būre-i 
lis parapijiečių ir labai buvo

i 
užganėdinti, nes viskas buvo la-. 
bai gerai ir gardžiai priruošta, i 
tai nuopelnas Bostono. Mass. 
veikėjos Elzbietos Nanartavi- 
čienės. kuri dabar pas mus vie
ši; daug pagelbėjo valgių paruo
šimui p. Klimaitienė iš Chicagos 
ir žymi Clevelando. Ohio veikė
ja Zuzana Morkūnienė, bet ir 
mūsiškė Los Angeles šv. Kazi-

I

Kun. Paulinas Vaičiūnas,
Vasario 21 d.

kupas Mattheiv 
kartu su kitais 
g u ir įžymios
sūnų, Pauliną Vaičiūną.

Jaunas kunigas Paulinas Vai- 
ou-siy milov/ing resultions; .čiūnas pirmas iškilmingas šv. 

WHEREAS. the Republic of mišias atnašavo šv. Kazimiero 
Lithuania during the period of j šventėje, kovo 4 d., šv. Juozapo 
her independence from 1918 to Katedroje, Manchester. N. H. 
, a ... , f i • t i PIoA'Oti onin \7q5-1940 has satisfactonly demons-i 
trated and proven her mature! 
ability to rule herself vvithin 
her own territory ; and

in June, 1940,' 
vvith force and 
and occupied

■

ne-

VVHEREAS,
Soviet Russia, 
arms invaded
Lithuania. imprisoned. exiled or
executed her national political 
and cultural leaders and forced 
upon that country a soviet reg
ime by establishing a commu- 
nist - bolshevist puppet govern- 
ment composed of outlaws and 
non-Lithuanian

VVHEREAS,
elements: and 
In June, 1941,

I

miero parapijos rėmėja Elzbie- 'km°ja su japonais. Kalbėjo LjtbUiinįa was invaded by Nazi
• nuoširdžiai i —-—--
rankų plojimų, bet ir geriausios 
buvo pasekmės, nes mūsų būre-! 

įdis :
Tarybos reikalams 161 dolerį.

Antanas
sirinkimo
reikalauta
somybės.

Šv. Kazimiero parapijos cho
ras. akompanuojant p-lei Geno-

O.Z-v VCA, S>UUČUn<lVU kflči-

_ ________ O UZS1-I
i 

susirinkimui sugiedojo

ta Morkienė nemažai darbo pri
dėjo. kad tiktai Užgavėnių pie
tūs pasisektų ir daugiau pelnu 
parapijai paliktų — 
gerą pelną turėjome, 
kiosdešimts ir vienas 
parapijos kasą įkrito, 
soms gerbiamoms m< 
kurios negailėjote sa' 
taisant Užgavėnių pie 
dėkoju ir jaunoms panelėms, 
kurios gražiai per pietus patar
navo — p-iei Genei Gražiūtei ir 
A. Kiimaitytei.

P > Užgavėnių, pirmame gavė
nios sekmadienį, t. y. ] 
sario turėjome iškilmingą Lie
tuvos Nepriklausomybės minė 
jima. Pradėjome nuo maldos už 
Liruva. - tą diena buvo atlai-

ir tikrai
nes per.-

As

Valstybės Policija padarė 
kratas gėrimų ir pasilinksmini
mų įstaigose, Norvvoode, vasa
rio 2u d. Policija užgrobė devy
nias ‘žaidimų’ mašinas ir arešta
vo tų įstaigų savininkus. Jie 
visi kaltinami už loterijos ma
šinų laikymą. Areštuotieji pa
leisti užstačius kaucijas po 
$200 iki teismo, kuris įvyks ko
vo 8 d. Dedham District teisme.

Valstybės policijos kapitonas 
mergaičių Vincas V. Šimkus pareiškė, kad

Jūsų dėka pirkome taip 
> radome. tai yra, visų ūkį 
trobesiais. Ant greitųjų, 

tenki- 
tarpui 
Viduje 
popie-

I

į su
’ < .-.ant b.ogiems metams.
1 nornės susikalusios tuom 
; mažą medinę koplytėlę. 
! lubas ir sienas išmušėm 
iriumi.

Seselėms į misijas išvažiavus, 
jnuo pirmų metų tuos trobesius I 
; žiemai užleidome 
aukštesnei mokyklai ir bendra- toji investigacija buvo padaryta 
bučiui. valstybės prokuroro įsakymu.

Toji mūs. iš bėdos statyta po
pierinė koplytėlė, tačiau, jau 

! atgyveno savo. Žiemos metu ji ■ 
neįkūrinama. o vasarą baisiai 
įkaista. Lietui užėjus, greit {>er- 
sisunkia popierinės lubos, 
vandens neišlaiko.

Be to. gyvenamuose kamba
riuose. kame mokslo metu vos 
įtalpinama dvidešimts penkios 
studentės, čia vasarą tose pa
čiose patalpose turime suglaus
ti apie aštuonias dešimts sese
lių. Mokytis seselėms yra būti
nas reikalas, bet poilsiui nėr 
namuose patogumo. Patys gal 
jau ir pastebėjote kaip suvar
gusios ir net įsilpusios grįšta 
seselės po vasaros į Jūsų para-i 
pijąs.

Todėl,
prašydamos pagalbos. Vien Jūs, 
brangūs mūsų geradariai, gali
te mūsų toms misijų - sesu
kėms palengvinti. Davėte mums, 
Viloje pradžią, pasitikime pri
busite mums atkelti ir šitą 
vargą.

Tad malonėkite paduoti ran- i-------------------
ką mums naujos koplytaitės pa- kas turite atliekamų drabužių, 
sistatymui. Savo auka prigelbė-j tai atneškite į Šv. Jurgio par. 
site kad ir toliau galėsime vyk-; klebonij 36 St G Ave 
dmti Dievo mums paskirtą uz- .
duotį parapijose. i ar^a i lietuvių svetainę.

dangus.
Tas darbų paskirstymas aiš

kiai pastebimas mūsų Amerikos į 
— lietuvių kolonijose. Matomai,] 
Dievui rūpi mūsiškių tarjie ti
kyboje išsilaikymas, dura, lai
mingas ir gražus gyvenimas. 
Jaunimą išlaikyti doroje Dievas 
stebėtinai paruošia darbininkus 
ir darbininkes. įkvepia ir pa
šaukia kaikurias mergaites, 
liepdamas joms išsiskirti nuo 
visų, kad paskui šventu sesers- 
vienuolės gyvenimu įsistiprinu
sios dirbtų bendruomenei, kur 
joms skiriama, ar tai prie vai
kučių mokyklose, ar tai prie li
gonių. prie senelių, 
darbuose. Tą daro Jūsų Kaz: 
mierietės seselės.

Toms seselėms -
Dievo skirta šviesti ir globoti. 
Jumsgi, brangūs Vientaučiai, 
Dievo skirta, tas seseles - dar
bininkes remti. Jums dalis yra 
statyti, steigti, aprūpinti ir iš
laikyti. Ir tas turi įvykti taip 
pat sunkiu darbu, žodžiu, savo 
prakaito piniginėmis aukomis. 
Tą Jūs ir darote.

Amerikos visuomenėje, kur 
tik kokia įstaiga, ar tai būtų 
parapijiniai namai, mokykla, 
ar tai akademija, ligoninė, ar 
kitos bendruomenės įstaigos, 
tai vis Jūsų triūso pelnas, šian- 

džiaugtls tuomi.

BALF 22 SKYRIAUS 
SUSIRINKIMAS

įvyko pirmadienio vakare, va
sario 26 d., Šv. Jurgio lietuvių 

ir par. svetainėje. Susirinkusieji 
išklausė valdybos ir komisijų 
raportų, kuriuos susirinkimas 
vienbalsiai priėmė.

Skyriaus valdyba, drabužių 
! rinkimo komisija ir direktoriai 
aklamacijos būdu išrinkti tie 
patys. Skyriaus valdyboje yra 

i šie: pirm. A. F. Kneižys; vice- 
pirm. Petras Blažys, Jurgis 
Versiackas ir Vincas J. Kudir- 

jka; prot. rašt. Petras Rakaus
kas; fin. rašt. J. Pečiulis; ižd. 

(Juozas Versiackas: iždo globė
jai — J. Kavaliauskas ir G. 

vėl kreipiamės į Jus Kakanauskas. Garbės pirminin- 
, ]ku yra kleb. kun. S. P. Kneižis. 

i Drabužių rinkimo komisijos 
pirmininke — p. Balutienė.

Susirinkimas nutarė skelbti 
antrą drabužių rinkimo vajų 
balandžio mėnesio pabaigoje. 
Tačiau ir dabar priimami dra- 

: bužiai Lietuvos žmonėms. Jeigu

Plačiau apie kun. Pauliną Vai- 
į čiūną jau buvo rašyta 
ninke” vasario 23 d. š.
doje.

pp. J. Vaičiūnai, gyv.
Pearl St., Manchester, N. 

į kun. Paulino tėveliai, yra ilga
mečiai LDS nariai. “Darbinin
ko” skaitytojai ir rėmėjai, p. Jo
nas Vaičiūnas yra ilgametis 
LDS kuopos finansų raštinin
kas. pp. Vaičiūnai išauklėjo sū
nų kunigą ir dukrelę Joaną Pa
triciją. kuri yra baigus St. Ma
ry’s mergaičių kolegiją, tikrai 
katalikiškoj ir lietuviškoj dva
sioj. Kaip kun. Paulinas, taip 
ir jo sesutė gražiai kalba ir rašo 
lietuviškai, ir yra “Darbininko” 
bendradarbiai.

Manchester. N. H. nėra lietu
vių parapijos.
ruosius kelius metus tos koloni
jos lietuvius aptarnauja Nashua
■ lietuvių parapijos kunigai. Ta-

■ čiau p. Jonas Vaičiūnas ir kiti 
tos kolonijos susipratę lietuviai 
katalikai išlaikė katalikybę ir 
lietuvybę pilnoje aukštumoje.

j Katalikiškas ■
mas yra pavyzdingas

i nijoje.
i Sveikiname pp. Vaičiūnus, y- 
jpač kun. Pauliną Vaičiūną ir paminklai!
linkime Dievo palaimos! —-----------

“Darbi- 
lai-m.

284
H..

I I

ar kituose! 
į

vienuolėms

I

ir sulaukė gausių. Qcrmanv whose hordes contin- 
ued the terroristic methods and 
plundering begun by the bol- 

sudčjo Amerikos Lietuviuisheviks; and

i

o tik per pasta-

VVHEREAS. in the latter part 
Brūzga perskaitė su-! of Soviet Russio once
reZoLucują. Kuboje more occupied Lithuania, and 
L.etuim Neyrin.au- the peopie of that country hop- 

ed for and believed that this 
vvould result not only in their 
iiberation from German oppres- 

;vanci ur.uue,, suuamavo gra- sion but in thc restoration 
žias lietuvišvas dainas, o užsi-!of their freedom and seIf.gov. 

.baigus susirinkimui sugiedojo■ ernment. Thev found, hovvever. 
Lietuvos himną. Choristės, pa- that such was but a

- lietuviškas veiki- įdien galima
„ -> toje kolo- jog yjgj gražiausi ir vertingiau

si pastatymai, tai vis Jūsų, — 
to “lietuvio darbininko” aukų

nie - .ūmi cuvh wa^ uut u j
1S d. va- siPuožusi^ tautiškais rūbais, į second invasion Qn the part Qf

kuri tilpo 
:iose.

appointing a 
to supervise 
of Lithuania

offices with the Govemment of 
Great Britain in 
joint commission 

administrationLos VVHEREAS. Soviet Russia, 
allhough one of the sismatorv

labai gražiai atrodė. Todėl di-. Soviet Russia> with all įte hor. 
džiausio Los Angeles dienraš- rible conseųuences and impli- 
čio “Times” fotografas padarė cations; and 
choro nutrauką.
A? -reles *f«ikrr š':

the

t

r

»>

>s Nėr r 
mas pilnai 
<> piina žm <n 

>< me nuo maldc 
kos himno, o po 

labai sklandžiai
Programų.

’<» mūsų parapijas komiteto 
ys Antanas Brūzga. Pirmu- 

inis kalbėtojas buvo Lietuvos 
dr. J. Bielskis, kurs

ZOLIUClJOS
Angeles. Cal.
;arv 18. 1913. at 105* 

Figueroa Si.. Los Ange- 
lit'omia. Americans of 

Lithi .inian descent and other 
friends of Lithuania. assembled 
to celebrate the twenty-seventh 
anniversary of the Declaration 

gražiai apibūdino, of Independence of the Republic 
of Lithuania. and to consider 
seriously the present and future 
status of and conditions in 
Lithuania. in eonneetion vvith 
the re-establishment of peace in

S..
prade-
Amcrii 
vo labai 
į roTr:. m a
buv
na r
tir '
konsulas
trumpai, be
Lietuvos
skleisti
netiktai lietuvių
amerikiečių.

Aš savo kalboje išdėsčiau du
klausimus: ar Lietuva turi teisę,Europe.

reikalus ir patarė 
knygas apie Lietuvą 

tarpe, bet ir

v.ouite. i 
olating th.

nts by faii- 
apply thc 

t forth t ? 
the other Bai-

J
z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z,

NEW BRITAIN, CONN
Kardok

RESTAURANT
HARTFORD AVĖ., IR NORTH ST.

Geriausi alūs dideliais stiklais.
Patarnavimas malonus ir mandagus. 

Visus nuoširdžiai kviečia
ANTANAS KARDOKAS, savininkas.

X X \ X X X XXXXXXX%XXXX%XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXAXX'

e ph s ihe: 
nuani.'. and to 

-P.EAS. Soviet Russia by 
dation of the solemn trea 

y ontercd into vith Lithuania 
:.n 1920: by her aggresive atti- 
t'.iie in forcing army garrisons 
in 1939 on that country: by her 
armed invasion in 1940. and by 
resorting to "devious proces- 
ses” in forcing upon that coun
try a communistic system and the United States 
establishing a bolshevist - com-: 
munist regime; by imprisoning,Į 
exiling and executing national 
leaders: by her invasion in 1944 
and by continuing the communi- 
zation of that country. and by 
refusing to permit the LithuaL 
nian peopie to form their own' 
govemment in accordance vvith i 
demoeratie principles—by those 
acts of aggression and devious

I to this
J date. Soviet Russia cannot ins- 
z pire confidence of the Baltic
< States peoole that it vvill ob- 

serve its recent solemn declara- 
tion and reaffirmance of the 
principles so flagrantly violated

< . in the past. Therefore,
, BE IT RESOLVED, that we 

J appeal to President Roosevelt 
i,and the Governraent oi thc 

United States to ūse their good

r -5 processes continued!'.......
I: . -■ ■.

ED, tha! 
. Roos ve 
; for the 
uania to participate in the San
Francisco Conference of April • 

į 25, 1945. and to take part in the į 
formation of a postvvar organi- 
zation of free and independent 
nations.

BE IT FURTHER RESOLV-j 
ED, that we appeal to the Pre-' į •
sident and the Government of; 
__  ___________ > to intercedej 
with Soviet Russia to permit 
the sending of clothing, food 
and medicaments to Lithuania, 
Latvia, and Estonia, where 
such aid is so urgently needed, 
and to have the distribution 
thereof supervised by the Am- 
erican Rcd Cross; and

BE IT FURTHER RESOLV
ED, that the Committee on Ar- 
rangements is hereby authoriz- 
ed and instruuted to send eopies J 
of these resolutions to President j 
Roosevelt. the Secretary of 
Statė, the Chairman of the 
Committee on Foreign Rela- 
tions of the United States. Se
nate, the Chairman of the Com
mittee on Foreign Affairs of 
the House of Representatives 
to the Senatore and the mem- 
bers of thc House of Represen-

I

1870 m. Haffenreffer Bravoras buvo jsteig 
tas Bostone...

1945 m. populiariškas ir pagarsėjęs PICK-
WICK ALE padarytas moderniško
je bravornioje originaliais pagrindais 
ir išplatintas visose Naujosios Ang
lijos dalyse.

SEPTYNIOSDKIMTS PENKI METAI TEISINGAI DAROMAS

HAFFENREFFER S CO.. INC, Boston, Mass., BREWERS SINCE 1870
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