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katalikiškos spaudos, ne
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Sekmadienį, vasario 16 
d. veik visose lietuvių ko
lonijose bus minima Lie
tuvos 
švente, 
specialės 
pamaldos už Lietuvą, ken
čiančius ir išblaškytus 
tremtinius ir kovotojus 
dėl Lietuvos laisvės. Salė-j 
se įvyks masiniai lietuvių! 
susirinkimai — prakalbos | 
su įdomia programa.

Didžiausioje lietuvių ko-

nepriklausomybės 
Bažnyčiose įvyks 

ir iškilmingos

PROCLAMATION 
BY GOVERNOR DHTGHT H. GREEN 

ISSUĖI) FEBRUARY lOth, 1947
The Republic of Lithuania was one of the victims 

.....______ * „„ of World War II devastation in Europe. Although this 
lonijoje*—* So. Bostone brave little country is now under rule of military dic- 
Šv Petro lietuvių par baž- tatorship, hope is in the hearts of thousands of Ameri- 
nyčioje 10 vai rytą įvyks cans Lithuanian origin that it will eventually be re- 
iškilmingos šv mišios. Pa- stored to its former place among the independent 
mokslą pasakys kun. J. 
Borevičius, S. J., kuris ne
seniai atvyko iš Europos 
ir kuriam teko pergyven
ti žiaurių okupantų tero
rą. 2 vai. po pietų, So. i 
Boston High School sve-• 
tainėje, įvyks bendras vi
sų lietuvių 
rinkimas. Yra 
Massachusetts 
Gubernatorius 
Sena torius
Lodge, Jr., Kongresmanas 
McCormack ir kiti. Kalbės 
tremtiniai — kun. Borevi
čius, S. J., inž. B. Budgi-Į 
nas, Lietuvos Garbės kon- ; 
sulas, adv. A. O. Shallna,; 
ir kiti.

Kleb. kun. P. Virmaus-Į 
kis, Komiteto garbės pir-i 
mininkas, pirm. adv. Jo-į 
nas Grigalus ir kiti kvie
čia visus dalyvauti pamal
dose ir prakalbose.

Cambridge, Mass. —Ne
kalto Prasidėiimo par. 
bažnyčioje ,vas. 16, 10 vai. 
rytą iškilmingos pamal
dos; 12:30 vai. vidudienį, 
parapijos salėje prakal
bos. Kalbės kun. Borevi
čius, inž. Budginas ir stud. 
Budreikaitė.

Brockton, Mass. — Šv.

masinis susi- 
pakviesti 
valstybės 
Bradford, 

Henry C.

I 
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Tel. SOUth Boston 2680

Lietuvos Nepriklausomybės
PENKTADIENIS ff’riday), VASARIO (February). 14 D.

nations of the world.
February 16th, 1947, is the 29th Anniversary of 

the independence of the Republic of Lithuania, and 
this anniversary is thus an occasion of importance to 
American of Lithuanian origin in the Statė of Illinois.

NOW, THEREFORE, I, DWIGHT H. GREEN, Į 
Governor of the Statė of Illinois, do hereby proclaim; 
Sunday February 16th, of the present year as Republic : 
of Lithuania Day”, and commend the observance of 
the occasion to all interested groups, organizations 
and individuals.

IN WITNESS WHEREOF, I have hereunto sėt 
my hand and caused the Greąt Seal of the Statė of Illi- 
nois to be affixed thereto.

DONE AT THE CAPITOL, IN THE CITYT OF SPRING- 
FIELD THIS TENTH DAY OF FEBRUARY IN THE 
YEAR OF OUR LORD ONE THOUSAND NINE HUN- 
DRED AND FORTY SEVEN, AND OF THE STATĖ 
OF ILLINOIS ONE HUNDRED AND TWENTY- 
NINTH.

JVVIGHT H. GREENE, 
Governor. į

Jungtinių Tautų Taryba Priėmė 
Amerikos Nusiginklavimo Planų

Rusija- Lenkija Susilaikė Nuo 
Balsavimo

Lake Success, N. Y., vas. j
13 — Po ilgų ginčų Jung
tinių Tautų saugumo ta- 

Roko lietuvių par. bažny- ryba 9 balsais prieš 0 pri- 
čioje, 10 vai. rytą pamal- ėmė Jung. Valstybių pla- 
dos; 2:30 vai. po pietų, pa- ną, būtent, kad generalė 
rapijos salėje prakalbos, nusiginklavimo komisija 
Kalbės inž. Budginas ir k. būtų atskira nuo Atomi- 

Noruood, Mass. — šv. "ės Energijos Komisijos 
Jurgio lietuvių par. bažny. ir kad veiktl» atskirai, 
čioje pamaldos ryte ir po! Rusija griežtai priešino- 
pietų. Prakalbos įvyks pa- si tokiam Jung. Valstybių 
rapijos svetainėje, 7 vai. planui. Ji norėjo, kad tos

komisijos veiktų bendrai. 
Priėjus balsavimui, Rusi
ja ir Lenkija (Maskvos 
klapčiukas) susilaikė nuo 
balsavimo.

j Rusija gali būti panau
dos veto teisę.

Italai Sudraskė Amerikos 
Vėfiavą

Paryžius, Prancūzija — 
1 Pirmadienį, vasario 10 

vakare. Kalbės kun. Bore- i dieną pasirašė pirmas 5
vičius, S. J., inž. Budginas, zaP° lietuvių par. bažny- ! taikos sutartis, būtent, I- 
adv. Jonas J. Grigalus ir čioje pamaldos ryte ir po j talijos, Suomijos, Bulgari- 
kiti. IPiet, o vakare, parapijos i jos, Vengrijos ir Rumuni-

Lawrence, Mass. • 
Pranciškaus lietuvių par. ! į^d. ^BudrelkaltVir kiti.

Providence, R. L — šv.

svetainėje prakalbos. Kal-Jjos atstovai 
• bes pp. Aleksandravičiai, kininkai,

bažnyčioje iškilmingos pa
maldos 8 ir 9 vai. rytą. 3 
vai. po pietų — šv. Valan- Kazimiero lietuvių par. 
da ir [
Jėzaus Širdžiai. 4 vai. po 
pietų, parapijos salėje 
prakalbos. Kalbės pp. A- 
leksandravičiai, stud. Bu- 
dreikaitė ir Dr. Petras Za- 
reckas.

ir didieji tal- 
kurie tas sutar

tis paruošė ir priėmė.
Italija nepatenkinta su

tartimi. Vienoje vietoje,

Tel. SOUth Boston 2680 SIX CENTS. L
5

Mūsų Poetai Apie Lietuvos 
Kančias Ir Laisvę

l
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M. Gustaitis apie Lietuvos miškų gegutę. 
Vaičiūnienė ir pilkutė, kuri klūpo melsda

mos sukrypusi. — Gaidžiūnas apie juodbėrius, 
kurie ugnį skelia. — Tėvynės dūmai ir dulkės 
Inčiūros poezijoje. — Pumputis apie savanorio 
mirtį. — Kaip Šakalinis apdainuoja Nežinomų 
Kareivi. — Aleksandravičius apie kraujų, kurs 
tekėjo upėm ne lašais. — Miškinio aprašytieji 
kryžiai Lietuvos laukuose. — Kirša apie sude
gintus pančius ir užverstų karstų. — Pelenai ir 
Velykos Babicko eilėse. — Jakštas apie Lietu
vos pašaukimų. — P. Vaičiūno priesaika.

MAIRONIO TĖVYNĖ
Jauna, laisva, pati savęs 

valdovė
Tautų eilėn įstojo Lietuva.
Savu krauju vergijos nusiplovė. 
Sutraukius pančius ištverme

sava!

Tie Maironio žodžiai tai 
džiaugsmo atgarsis iš anų 
nepriklausomybės : 
vimo dienų, tai Vasario! 
šešioliktosios nuotaika, Mes džiaugiamės palmė- 
kurią 1918 metais prade- mis ir piramidėmis, ir jas 
dant šiemet mes norėtume užmirštame, bet niekad 
pergyventi jau 30-tą kar- mūsų širdyje neišblėsta 
*3* vaizdas, kurį Balys Gai-

Nors sukruvinta ir su- džiūnas nupiešia: 
pančiota, Lietuva pasilie
ka gyva mūsų širdyse ir 
mes su poetu M. Gustaičiu 
kartojame:
Nors taip toli—už okeano. 
Matau tave, tėvyne manoĄ

Su tuo pačiu dainiumi fij° už tėvynę- kovės kaiP
vilkai.

Įgė, kaip ta šalis, apie ku
rią Juzė Augustaitytė - 

; Vaičiūnienė dainuoja:
i1 Kokia graži ta Lietuvos sena
; močiutė!...
Su baltu nuometu, kaip prana- 

i šas saulėtų rytmečių...
Čia klūpo melsdamos suki-ypusi 

pirkutė 
atga- ^ugdžius karžygius pavėsy

• 1 uosių šlamančių...

Lietuvos Laisvės simbolis, kuris buvo laisvės me- 
; tais pastatytas Kaune, paliko tik sapnas. Atėjo antra- 
! sis pasaulinis karas ir sugriovė Lietuvos nepriklauso- mes tik kits kitą klausia- 
mybę, — raudonųjų kruvina letena Lietuvos laisvę me: 
pavertė didžiuliu vergijos kalėjimu. Subyrėjo ta mūsų Ar pameni gimtinę savo ? 
tėvynė, tartum baisaus uragano užgauta būdelė. Tiek Tenai gegutė tau kukavo, 
tremtyje, tiek namieje, šiandieną lietuvis be laisvės. 
Atėjo juodosios dienos, lietuvio taupyti tėvynėje cen
tai nė lopo prakiurusiam marškiniu! nupirkti negali. 
Jo namuose svetimi šeimininkauja. Jo duoną svetimie
ji valgo, kai mūsų broliai ir sesės badauja... Lietuvio 
ašaros ir dejonės siekia dangaus... Prailgo jam belau
kiant tavęs laisvos, tėvyne’ — O Lietuva!... Kaip arti, 
arti tu prie manęs, — šaukia lietuvis. — Pačioj širdy
je... Ir kaip aš toli nuo tavęs verkiančios...— Šią taip 
skausmingą valandą, kada Vasario šešioliktoji prime
na aną laisvės paskelbimo valandą, viso pasaulio lie
tuviai suklumpa prie Dievo altoriaus maldai. Iš gilu
mos jų širdžių prasiskverbia maldaujantis balsas: — 
“Geriausioji Jėzaus Širdie, kuri verkei žiūrėdama į sa
vo tautos nelaimes, priimk ilgus ir sunkius mūsų tau
tos iškentėtus vargus, sustabdyk skaudžius smūgius 
ir nebeleisk priešui toliau viešpatauti mūsų brangioje 
tėvynėje...”

pasiaukojimas Švč. i bažnyčioje įvyks iškilmin-[R°moį, italai sudraskę
r __  r . 1____________ _ o ___ Amerikos vplmva nii'ziidpgos pamaldos, o 3 vai. po Amerikos vėliavą, nužudė 

I vieną anglą ir išdaužė Jupietų įvyks prakalbos pa- vien^ ir įsaauze ju-

rapijos svetainėje. goslavijos pasiuntinybės
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Pakelėje Dievas ąžuoliniam 
kryžiuj —

Antroj pusėj kelio lankstosi 
beržai.

I _

Protėviai iš karklo nusipynę
■ vyžas

Loveli, Mass. — Šv. Juo-

Nėra galimybės visas 
lietuvių kolonijas išvar
dinti, kur bus minima Lie
tuvos nepriklausomybės 
šventė, bet ir tai ką pami
nėjome jau parodo, kad šį 
metą yra kur kas didesnis 
išsi judinimas kovai dėl 
Lietuvos nepriklausomy
bės ir laisvės.

Nuoširdžiai raginame vi
sus lietuvius Lietuvos ne
priklausomybės 
muose dalyvauti 
šiai aukoti kovai 
tuvos laisvės.

1 langus. Demonstrantai 
buvo susirinkę prie Jung. 
Valstybių, Anglijos ir Ju
goslavijos atstovybių.

Prancūzijos Išlaidos 600 
BilionŲ Frankų

&_____
1

minėji- 
ir gau

dei Lie-

Paryžius, vas. 13 — Ro- 
bert Shuman, finansų mi- 
nisteris, pranešė Prancū
zijos seimo finansų komi
tetui, kad 1947 m. Pran
cūzijos išlaidos sieks maž
daug apie 600 bilionų 
frankų.

O kad lakštingala užgieda. 
Ten šlaitai, sodai skamba, 

kliedą...

KAS GRAŽIAUSIA 
PASAULYJE ’

Klajūnų - išeivių kojo
mis pusę pasaulio apėję, 
stebėjome Viduržemio ju

dros mėlynę nuo Nicos kal- 
•vų, akis ganėme nuosta
biame Acapulco 1_____
i grožyje, kvapą sulaikyda- 
!mi gėrėjomės Grand Ca- 
■nyon didybe, bet mūsų šir-i 
!dies niekas kitas nepaver-

i
Mes neturim aukso, nė brangių

metalų.
Turim savo žemę, ariamus

laukus.
Mūsų juodbėrėliai ugnį kojom 

skelia.
Kada vyrai joja už tėvų namus.

APIE DŪMUS IR 
DULKES

Platūs svetimi kraštai ir 
turtingi, bet žalioji Lietu
vos velėna yra brangesnė 

knmrtnuž svetimM kraštų puoš
niuosius kilimus. Kaip tas 
Kazys Inčiūra kad sako — 
“Nors svetur ir auksu I

Tęsinys 5-tame pusi.
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Berlynas, Vokietija, vas. 
13 — Jung. Valstybių Mi- 
litarė valdžia Berlynui sa
vo raporte paduoda, kad 
Berlyno žmonės iš keturių 
okupuojančių jėgų yra la

ibiausiai nepatenkinti Ru
sija.

Žmonės smerkia Rusijos 
militaristus, kad jie būti-

VV'ashington, D. C., vas. 
13 — Jung. Valstybės ir 
Kanada galutinai susitarė 
palaikyti karo metu suda
rytas bendras apsigynimo 
jėgas ir taikos metu sau
gumo sumetimais.

Abiejų kraštų vyriausy
bės pasikeis rinktiniais 
vadais, kad jie susipažin
tų su kiekvieno krašto ap- nai nori įvesti komunistų 
sigynimo įstaigomis; kontrolę mieste. Rusai ne- 
stengsis suvienodinti gin-jturi supratimo apie demo-i 
klus, įrengimą, organi-lkratiją. Tai jie parodė ne- 
zaciją, lavinimo metodus!seniai įvykusiuose miesto 
ir naujus išradimus. {rinkimuose.

Lietuviu Radio Programa
ŠEŠTADIENĮ. 1:15—2:15 P. M.

1230 KILOCYCLES —WESX ,SALĖM, MASS.
Šeštadienį, vasario 15 d., 1:15 vai. po pietų įvyks 

Lietuvių Darbininkų radio programa Lietuvos nepri
klausomybės šventę paminėti. Kalbės kun. Pr. Stra- 
kauskas, Lowell’io lietuvių parapijos klebonas: Ame
rikos Lietuvių Tarybos pirmininkas p. L. Šimutis ir 
sekretorius Dr. Pijus Grigaitis. Lietuviškos liaudies 
dainos ir muzikos kuriniai paįvairins programą.

Gros jaunų lietuvaičių orkestrą.
Primename Gerb. Skaitytojams, kad šios radio 

programos metinis koncertas tapo perkeltas į sekma
dienį, gegužės-May 11 dieną, Jordan Hali, Bostone. 
Koncerto programą išpildyti jau pasižadėjo artistė 
Paulina Stoškaitė ir pianistė Birutė Smetonienė. Tu
rėsime ir daugiau artistų. Kviečiame visus iš anksto 
ruoštis ir dalyvauti koncerte.

Visais šios radio programos reikalais kreipkitės 
adresu:
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DARBININKAS RADIO
366 VVest Broaduay, So. Boston 27, Mass,
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Penktadienis. Vasario 14. 1947

N. A. Katalikų Seimelio Reikalu
Vasario 23, Lawrence; Mass.

Vyčiai Aukoja $100 Lietu 
vos Išlaisvinimui

J. E. ARKIVYSKUPO LAIŠKAS
AKCHBISHOP’S HOL’SE 

Lake Street 
Brighton 35, Mass.

February 7. 1947
išlaisvinimo

Toji šimtinė
Re v. Francis M. Juras 
St. Francis Church 
94 Bradford Street 
Lavvrence, Mass.
Dear Father Juras:

I am delighted to learn that the Lithuanian Ro
man Catholic Federation of New England District is 
gathering in Latvrence on February 23 to discuss a 
most vital problem and to renew their energies for the 
work of the lay apostalate.

There is no doubt that ours is an age of universal 
confusion. Just as the whole tvorld is yearning for 
some secure basis for lasting peace, Atheistic Commu- 
nism wages its veritable war against Christianity and 
becomes an ever more real and fast-growing threat. 
Communists try perfidiously to worm their vvay into 
professedly Catholic and religious organizations.

So I sincerely urge you, my dear Lithuanians, to 
renew your zeal for CathoLc Action. Always stand 
fast in the faith. “Put on the armor of God, that you 
may be able to stand against the vviles of the devil. For 
our vvrestling is not against flesh and blood, būt 
against the Principalities and the Powers, against the 
world-rulers of this darkness, against the spiritual 
forces of vvickedness on high’’. Hence do all in your 
power to learn your Faith, to love our Faith and to Ii ve 
our Faith. The nearer we approach to God, the more 
we feel there is no one būt Him. I beg my good Lithua
nians to be the bearers of Christ — Christophers — to i 
their families. communities and friends.

At this annual Convention make it a chief aim to 
sponsor study clubs conferences, leeture courses, and 
other activities in order to realize the Chistian solu- 
tion of the sočiai, political and economic probiems that; 
face the people. By spreading the Kingdom of Christ 
you will best help to regain the Independence and 
Freedom of the land of your forbears — Lithuania.

To all who gather for the Convention I send my 
blessing and my most cordial best wishes. God be with 
you all!

So. Boston, Mass. —Pe-’ 
reitą sekmadieni įvyko L.' 
Vyčių 17 kuopos susirin
kimas, kuriame vienbal
siai nutarta aukoti $100.- 
00 Lietuvos 
reikalams,
bus įteikta Lietuvos ne 
priklausomybės minėjime 
sekmadienį, vasario 16.

Gražus pavyzdys. Jauni-' 
mas, Amerikoj gimęs ir 
augęs, sielojasi ir aukoja 
Lietuvos gerovei, 
jaunimo žygis 
visus aukoti ir 
Lietuvos laisvės 
klaulsomybės.

Lai šis 
paskatina 
dirbti dėl 
ir nepri-

Apsigynimo Fondo Sumaži
nimas Sudarąs Pavojų

Washington, D. C., vas. 
13 — Jung. Valstybių Se
nato - Atstovų Buto komi
sijos pasiūlymas sumažin
ti Prezidento 
$37,500,000,000
1948 m. $6,000,000.000 su
kėlė nerimą.

Sekretoriai 
Patterson
ręstai pareiškė, 
džeto sumažinimas 
rys rimtą pavojų 
krašto saugumui.

Trumano 
biudžetą

2

i

i

•

Robert F. 
ir James For- 

kad biu- 
suda- 
mūsų

Hoover Austrijoj

Faithfully yours in Christ 
f RICHARD J. CUSHING 

Archbishop of Boston.

VLIKO SKUNDAS PRIEŠ 
SOVIETŲ RUSIJĄ •

• Ugniagesiai kovoja su liepsnomis, 
naikina bažnyčią — St. Mary of Sorrows, Buffa.- 
lo, N. Y. Gaisras padaręs $300,000 nuostolių.

Kun. Dr. K. Urbanavičiaus

l
l

Vienna, Austrija, vas. 13 
— Herbert Hoover, buvęs 
Jung. Valstybių Preziden
tas, atvyko į Austriją stu
dijuoti maisto ir atsista-į 
tymo padėtį.

Rusijos 'Balsavimų' 
Rezultatai

Chicago, III., 1947 m., sovietų režimas
sausio 30 —Jungtinių Tau
tų sekretariatas iš Lake 
Success, N. Y., praneša A- 
merikos Lietuvių Tarybai, 
kad jos laiškas, rašytas 
pereitų metų gruodžio 11 
d., dėl Vyriausio Lietuvos 
Išlaisvinimo Komiteto me
morandumo Jungtinėms 
Tautoms, buvo gautas, ir 
kad kalbamasis memoran
dumas bus įteiktas žmo
gaus Teisių komisijai, ka- pasibaisėtino lietuvių tau- 
da jis pradės savo posė- tos slopinimo ir naikinimo 
džius.

Šita komisija jau posė- tuo pačiu laiku, 
džiauja ir savo pirmininku jos valdžia dalyvauja dar- 
išsirinko p. Eleanor Roo- buose pasaulio organizaci- 
sevelt.

Save laiške, kurį mini J. dą remti visų tautų teises 
T. sekretoriatas, Amerikos ir žmogaus asmens verty- 
Lietuvių Tarybos Vykdo
masis Komitetas reikala
vo. kad Vyriausio Lietu
vos Išlaisvinimo Komiteto 
(VLIKo) pareiškimas apie 
bolševikų okupantų žiau
rumus Lietuvoje nebūtų 
ignoruojamas, nes spaudo
je buvo pasirodę žinių, kad 
tas raštas galįs būti atidė
tas į šalį. Tą VLIKo raštą 
įteikė Jung. Tautoms Lie
tuvos ministeris Washing- 
tone. p. P. Žadeikis.

ALT LAIŠKAS
A LT Vykdomasis Komi

tetas, kreipdamasis į Jung. 
Tautų generalinį sekreto
rių. n. Trygve Lie, rašė: 
“Atrodo, kad faktai, išdės
tyti jų (VLIKo) dokumen
te yra tikri. Iš patikimų 
informacijos šaltinių, mes 
patys žinome, kad Lietu
vos, lygiai kaip ir kitų 
dviejų Baltijos valstybių. —---- —
žmones žiauriai persekioja jos sekretoriatas oficialiai i santis.

įsteigtas 
tenai prieštaraujant tarp
tautinėms sutartims: kad 

•jiems yra atimtos pagrin
dinės teisės ir laisvės: kad ! 7 ekonominį jų gyvenimą 
ardo krašto sovietizacija, 
ir kad dešimtis tūkstančių 
Lietuvos piliečių nužudė 
rusų .NKVD arba išgabeno 
į vergų darbo stovyklas Si
bire ir kitose Sovietų Są
jungos teritorijose. Šitas

j

procesas yra vykdomas 
kai Rusi-

jos, kuri yra davusi priža-

bę.
“Jungtinės Tautos turi 

aiškią pareigą pasirūpinti, 
kad šis nežmoniškas Jung. 
Tautų nario elgimąsis su 
lietuvių tauta būtų sustab
dytas, ir kad Lietuvai būtų 
suteikta proga atsisteigti 
kaipo laisvai ir nepriklau
somai valstybei”.

Tarybos laiškas buvo pa
siųstas generaliam Jung. 
Tautų sekretoriui besibai
gia: t šios organizacijos 
posėdžiams, ir gal būt dėl

Auksinio Jubiliejaus Bankielas
Gausus Ir Patriotingas

Quinquagesima Sekmadienis (Vasario 16) 
EVANGELIJA: Luko 18, 31-43

Anuo metu: Jėzus pasiėmė dvyliką ir jiems tarė: Štai mes 
einame į Jeruzalę, ir įvyks visa, kas pranašų parašyta apie žmo
gaus Sūnų: Jis bus paduotas pagonims, iš jo tyčiosis, bus plak
tas ir apspiaudytas; nuplakę jie užmuš Jį, bet trečiąją dieną jis 
prisikels. Jie nieko iš to nesuprato. Tas dalykas buvo jiems pa
slėptas, ir jie nesuprato, apie ką buvo sakoma.

Kaip jis artinosi į Jeriką, atsitiko, kad vienas aklas sėdėjo 
prie kelio elgetaudamas. Išgirdęs praeinanšią minią, jis paklausė, 
kas tai būtų. Jam pasakyta, kad praeinąs Jėzus Nazarėnas. Tuo
met jis sušuko, tardamas: Dovido sūnau, Jėzau, pasigailėk ma
nęs. Ėjusieji priešakyje draudė jį, kad tylėtų; bet jis daug labiau 
šaukė: Dovido sūnau, pasigailėk manęs. Jėzus sustojęs liepė at
vesti jį pas save. Kai jis buvo prisiartinęs, paklausė jį, tardamas: 
Ko nori, kad tau padaryčiau? Jis atsakė: Viešpatie, kad regėčiau. 
Jėzus jam tarė: Regėk, tavo tikėjimas išgelbėjo tave. Jis tuojau 
regėjo ir sekė jį. garbindamas Dievą. Ir visi žmonės, tai matyda
mi. davė garbę Dievui.

LEKCIJA: šv. Povilo Apaštalo laiško Korintiečiams 
(1 Kor. 13,1-13)

Broliai: Jei aš kalbėčiau žmonių ir angelų kalbomis, bet ne
turėčiau meilės, aš būčiau kaip žvangantis varis ir skambantis 
kimbolas. Jei turėčiau pranašystės dovaną, žinočiau visas pa
slaptis ir visokį mokslą; jei turėčiau visą tikėjimą, taip kad galė
čiau kalnus perkelti, o neturėčiau meilės, aš esu niekas. Jei išda
linčiau visą mano lobį beturčiams valgydinti ir jei išduočiau savo 
kūną sudeginti, bet neturėčiau meilės, nieko man nepadeda.

Meilė yra kantri, maloninga. Meilė nepavydi, nesielgia sau- 
valingai, nesipučia. Ji yra nesididžiuojanti, neieško savo naudos, 

i nesusierzina, neįtaria piktume, nesidžiaugia neteisybe, o džiau
giasi tiesa; visa nukenčia, visa tiki, visako viliasi, visa pakelia.

Meilė niekuomet nepaliauja, nors pranašystės paliaus buvu
sios. nors kalbų nebebus, nors žinojimas nieku pavirs. Nes mes 
žinome dalimis ir dalimis pranašaujame. O kai ateis, kas yra to
bula, paliaus buvę, kas yra dalimis. Kuomet aš buvau kūdikis, 
kalbėjau kaip kūdikis, išmaniau kaip kūdikis, galvojau kaip kū
dikis; o kada pasidariau vyras, nusikračiau, kas buvo kūdikio. 
Dabar mes matome atspindyje lyg mįslę, tuomet gi veidu į vei
dą. Dabar aš pažįstu dalimi, tuomet pažinsiu, kaip ir esu pažin
tas. Taigi, dabar pasilieka tie trys dalykai, tikėjimas, viltis, mei- 

I lė; tačiau didžiausis taip jų yra meilė.

i

Programos vedėjas po trum-, vaiką jis pamėlynuoja, tai van- 
po anekdoto kviečia 
vardu sveikinti Vilimą Skudrį.

Rimtai 
muzikos 
Skudris ir taria: ■ čia sveikinti adv.

Gerbiamas Jubiliate, gerbia-' kuris iškalbingai 
mieji kunigai, svečiai ir priete-, kai - lietuvišku akcentu gražiai

Iliai’ ir nuoširdžiai tarė savo kolegų 
Visų Lietuvių biznierių vardu vardų sveikinimą ir linkėjimus į 

tenka man garbė pasveikinti 
gerbiamą Kunigą Urbanavičių, i 
jo 50 metų kunigystės sukak- • nos 
ties proga. Džiaugiamės, kad 
jis yra mūsų tarpe ir Įvertina
me jo nuveiktus darbus Tautai 
ir Bažnyčiai. Tadgi sveikiname 
Jus nuoširdžiausiai ir linkime 
Dievo palaimos ir ilgiausių me
tų.

Po tokių nuoširdžių žodžių 
gausi audiencija aplodismentais 
padėkojo p. Skudrini už jo 
reikštą sveikinimą.

Sekė antras sveikinimas 
profesijonalų. kurį perdavė 
P. Jakimavičius (Jakmauh). 
Jis pasveikinęs jubiliatą ir vi
sus dalyvius linkėjo jubiliatui 
stiprybės ir dar ilgų metų dar
buotis mūsų tarpe taip gražiai 
veikiant. Dr. Jakimavičius bu
vo pilnas nuoširdaus jausmo, 
kurio jis išreikšti trumpais žo
džiai nepajėgė, nes tam ir lai
kas neleido.

Pamarginimui programos va
karo programos vedėjas čia pa-

biznierių duo šaltas; o jeigu vaiką Įdėjus 
Į vandeni ir vaikas pasimato 

nusiteikęs pasirodo : baltas tai jis prausti nereikia, 
estrados balkone p.; Po šio juokelio vedėjas kvie- 

■ čia sveikinti adv. J. Grigalų. 
amerikoniš-

visų mylimas dainininkas Dr.' lovoj gulėdamas rašė editoria- 
J. Antanėlis. Jis dainuoja —'lūs. Priminė, kad kun. Dr. K. 
“Mano Rožė” ir “Stout Hearted Urbonavičius yra daug padėjęs 

Dainos gražiai perduo- • “Darbininkui" dar jam besiku- 
tos ir jos. rodos, taip ir nuban-' riant. nes tuomet būdamas kle- 
gavo per tos salės 
dangaus mėlynę.

“Darbininko” štabas sėdi prie ną spaudai 
stalo su No. 18. Rodos, stalai 
visi vienodi ir visi turėtų būti 
lygiai ramūs, bet ne. Prie šio 
stalo vienas iš sėdinčių jau ne
rimsta. Kas per priežastis?’ 
Tik štai pasigirsta toastmaste- 
rio balsas ir kviečia pakilti nuo 
to stalo “Darbininko” redakto
rių Antaną F. Kneižį, kad jis 
savo šefui teiktųsi tarti šia pro- pų ir darbininkų su kuriais ku- 
ga tiesos žodi. Jis kalba nuo i 
stalo, salė per didelė, nors ir j 
garsus balsas, bet jis taip ir 
klimsta artimesniuose žmonė
se. Jis tik keliomis mintimis pa
reiškė apie didelį Kun. Dr. Ka
zimiero Urbanavičiaus pasi
šventimą katalikiškai spaudai ir 
laikraščiui “Darbininkui". Anot 
A. F. Kneižio. garbingasis jubi
liatas per aštuoniolika metų, 
tai yra. nuo pradžios jo priėmi
mo vyriausio “Darbininko” re
daktoriaus pareigų, jis nėra 
praleidęs su editorialu nei vie
no “Darbininko" numerio. Net 
ir tada, kada sunkios ligos par
blokštas buvo ligoninėj ir ten

garbingam jubiliatui.
Čia pat sekė pasirodymas vie- 

iš stipriausiųjį 
komiteto atstovių.
Br. Cunienės. kuri suvaidino 
“Santa Claus” roię. Ji trumpai 
pasveikino Jubiliatą ir nuo visų 
ir paskirų asmenų įteikė dova
nas garbingam jubiliatui. Nuo
taika saiėj pakilusiu ūpu žėrėjo 
visų veiduose, nes kiekvienas 
jautė, kad ir jo kukli dovanėlė 
pasiekė mylimą asmenį, kurio 
atėjo pagerbti. Čia piršiasi vie
na mintis iš tos minios žmonių. 
Jeigu mes tik pažvelgsime į a- 
nuos ten sėdinčius ir tuos kurie 
tik dvasioje čia buvo atsilankę, 
mes pamatysime, kiek čia jubi- 

i liato pamokinimų, patarimų, 
patarnavimų ir užuojautos bu
vo patiekta per tuos taip dar
bingus jo kunigavimo metus. 
Taigi ir tas mūsų visų susirin
kusių neva atsilyginimas, toli 
gražu, neprilygsta kainos.

Sekė sveikinimas iš “Vėjuoto 
miesto" ir jo apylinkės, tai yra 
Chicago ir Illinois valstybės. Jį 
ugningai perdavė kun. Ignas 
Albavičius, Šv. Antano parapi
jos, Cicero, III., klebonas. Jis 
aiškiai užakcentavo Naujos 
Anglijos lietuviams, kad Gar
bingasis Jubiliatas savo dar
bais švietė nevien Naujai An
glijai, bet visai Amerikos visuo
menei, taigi ir Illinois valstijai, 
todėl aš ir perduodu sveikini
mus ir linkėjimus nuo Ameri
kos lietuvių ir Illinois valstijos 
ir linkiu Jubiliatui ir toliau dar
buotis ir šviesti kelią, 
šiais laikais, kada mūsų 
Žemė kenčia vergiją.

Į Čia pat perstatomas tarti žo
dį Kunigų Vienybės pirminin
kas kun. Pr. M. Juras. Trumpu 
sveikinimu jis sudėjo savo svei
kinimus Kunigų Vienybės, Lie
tuvių Kultūrinio Instituto ir sa- 

■ vo vardu ir linkėjo dar ilgus 
i metus darbuotis mūsų tarpe.

Dainininkai tik laukia savo 
j eilės. Štai pasirodo jaunas ir

|U rengimo Man„ 
būtent: p. .x tnc ir

r
I
I

pa-
i

debesiuotą bonu Brocktone. padėjo atga
benti iš Brocktono į So. Bosto- 

mašinėles ir kitus 
reikmenis. A. F. Kneižys, kaipo
ALRKF Centros Valdybos pir
mininkas sveikino ir tos organi
zacijos vardu jubiliatą, ir pažy
mėjo, kad Federacija didžiuoja
si jubiliato darbais ir jį įskaitė 
į savo garbės narių sąrašą. 
Sveikino “Darbininko” štabo 
vardu ir vardu visų LDS kuo-

Maskva, Rusija, vas. 13 
'— Rusijos valdžia skelbia, 
kad pereitą sekmadienį 
"99 nuošimtis balsuotojų 
balsavo už komunistų blo
ką ir nepartinius kandi- 

Įdatus”.
Kaip ir buvo iš anksto 

pasakyta, kad šįmet Rusi
ja paskelbs daug didesni 
skaičių balsų už komunis
tus. “Rinkimai’’ Rusijoj 
yra baisi apgaulė. Rusijos 
piliečiai neturi teisės pasi
rinkti kandidatų. Komu
nistų partija yra vieninte
lė, kuri turi šiokią tokią 
laisvę. Tačiau ir ji be Sta-

i lino valdžios žinios negali 
i nei pasijudinti. Piliečiai 
ginklu yra varomi į “rin
kimų’’ vietas.

praneša Amerikos Lietu
vių Tarybai, laišku datuo
tu š. m., sausio 24 d., kad 
tas raštas yra įteiktas ati
tinkamai komisijai, 

i Šita komisija, Commis-
sion on Human Rights, jau siuntė vieną anekdotą apie mer- 
susirinko. Ji yra gavusi a- 
pie 1,000 skundų, kurie iš
dėsto žmogaus teisių trem
pimo pavyzdžius įvairiose 
šalyse.

Pasirodo, kad yra du lie
tuvių skundai Be virš pa
minėto VLIKo pareiškimo, 
yra taip pat įteiktas Komi
sijai “Lietuvos Moterų At
sišaukimas į Pasaulio Lai
svų šalių Moteris”, adre
suotas p. Rooseveltienei 
(kuri dabar yra išrinkta 

to tebuvo iki šiol girdėti komisijos pirmininku), 
apio Tarybos žingsnio vai-, ^‘kalaujantis, kad sovietų 
sj,js Rusija grąžintų i Lietuvą

prievarta deportuotus jos 
žmones.

ALT Sekretoriaus
Raštinė.

giną ieškančią darbo. Kaip vie
na mergina atėjusi į tūlus na
mus klausė, ar negalėtų gauti 
darbo vaikus auginti. Tuomet 
vaikų motina paklausė, ar ji tu
ri patyrimo prie vaikų? Tuomet 
mergina atsakė: aš suprantu, 
kaip vaikas nuprausti ir koks 
vanduo jam pritaikinti. Pavyz
džiui, jeigu įdėjus į praustuvę 
vandenyje vaiką jis paraudo
nuoja. tai ženklas, kad vanduo 
karštas; jei įdėjus į vandenį

i Prezidentas Pagerbė 
Linkolną

ypač 
Tėvų

VLIKo RAŠTAS JUNG.
TAUTŲ REKORDUOSE
E dabar patiriame, kad 

VLIKo skundas Jung. 
Tautoms nebuvo atmes
tas: priešingai, jam duota 
eiga. Pasaulio organizaci-j kai jis džiaugsmingas ir šyp-j

Žmonės mielai sutinka indivi
do orginališkumą tik tuomet.

Washington, D. C. — 
Trečiadienį, vasario 12 d. 
Prezidentas Truman ap
lankė Linkolno paminklą 
ir tėmyjo kaip jo pagelbi- 
ninkas, Maj. Gen. Harry 
H. Vaughan padėjo baltų 
gėlių vainiką prie stovy-i 
los. i

nigas Urbanavičius per visą sa
vo veikimo laiką taip sėkmingai 
darbavosi. Linkėjo stiprios 
sveikatėlės ir toliau darbuotis, 
ypač dabar, kada Tėvų Žemė 

i šaukiasi mūsų pagalbos išsigel
bėjimui iš vergijos.

Sekė sveikinimas nuo Semina
rijos Rektoriaus Prelato E. 
Murray, kuris perdavė nuošir
džius linkėjimus ir nuo J. E. 
Arkivyskupo Richard J. Cu- 
shing, D. D. Jis trumpai apibu
dino kunigo Urbanavičiaus dar
bingumą kaipo kunigo ir kuni
go lietuvio, kuriam dvigubai rū
pėjo, kad lietuviai būtų geri ir 

Tęsinys 5-tame pusi.

Draugijų Valdybų Adresai
SV. JONO EV. BL. PA4ALPINES 

DRAUGIJOS VALDYBA
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS ŠVČ.
Pirmininkė — Eva Marksienė.

625 E. 8th St.. So. Boston. Mass.
Tel. So. Boston 1298. 

Vice-Pirmininkė — G. Gailiūnienė.
8 Winfield St.. So. Boston. Mass.

Prot. Rašt. — Ona IVaškienė.
440 E. 6th St.. So. Boston. Mass. 

Finansų Rašt. — B. Cūnienė.
29 Gould St.. W. Roxbury. Mass.

Tel. Parkv. ay — 1864-W
Iždininkė — Ona Staniuliūtė,

177 West 7th St.. So. Boston. Mass. 
Tvarkdarė — Ona Krasauskas,

11 Springer St.. So. Boston. Mass. 
Kasos GI. — Elzbieta Aukštikalnytė,

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

antrą antradienį mėnesio. 7:30 vai. Draugija laiko susirinkimus kas tre- 
vakare. Parapijos salėje. 492 E. j gįa sekmadienį kiekvieno mėnesio 
Seventh St., So. Boston, Mass. „ , . . ,Visais draugijos reikalais kreipkitės i 2 vai. po pi ų. p J j,
pas protokolų raštininkę. > I 492 E. 7th St., So. Boston, Mass.

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

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

Prot. Rašt. — Jonas Glineckis.
• 5 Thomas Pk.. So. Boston. Mass.
Fin. Rašt. — Aleksandras Ivaška.

440 E. Sixth St.. So. Boston. Mass.
I Iždininkas- Stasys K. Griganavičius.

699 E. Seventh St.. S. Boston, Mass. 
Maršalka — Jonas Zaikis,

! 787 E. Broadvvay, So. Boston. Mass.
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Savanaudžiai Ir Nusiminėliai
Tarptautinėj kalboj yra žodis “oportunistas”. Lie

tuviškai tai būtų pataikūnas, prisitaikėlis ir kiek stip- 
resnioj prasmėj — savanaudis. Aiškiau tariant, tai 
žmogus prisitaikąs prie gyvenimo aplinkybių net ir 
tuo atveju, kai aplinkybės susikerta su dorovės prin
cipais. Gi savanaudis arba egoistas reiškia žmogų ieš
kantį vien savo naudos ir nėkiek nepaisant apie artimo 
padėtį, nors ir ta padėtis būtų skubios pagalbos reika
linga. 0 dar nusiminėlis tai toks asmuo, kurs, užėjus 
kokiai sunkenybei, nuleidžia rankas ir nemėgina nė vasario 16. 
pats iš sunkios padėties išsikrapštyti, nė kitiems pade- varg 
ti, žodžiu, tai pesimistas. Taip apytiksliai 1

giai pasireiškia. Ana po pirmojo pasaulinio karo sava
naudžių ar nusiminėlių, Lietuvos atžvilgiu, kaip ir ne
simatė. Būt tai jų buvo — tokiais tipais niekad nenu- 
sikratysi — bet patriotinis visuomenės sąjūdis buvo 
toks didelis ir aukos tiek gausios, kad veržte iš burnos 
veržėsi pareiškimas jog visi alei vieno Lietuvą šelpia. 
Priežastis tam buvo aiški. Du stambiausi ir nepriete- 
lingiausi Lietuvos kaimynai, vokiečiai ir rusai, tarp 
savęs bekovodami, nusikamavo ir gulėjo bejėgiai. Lie
tuvai kai tik geriausia proga atsigriebti. Bet ji taip pat 
bejėgė — medžiaginiu atžvilgiu. Dvasia gi jos pakili ir 
noras nepriklausomybę įsigyti nesutramdomas. Reikia 
tik jai padėti. Mūsų išeivija tą psichologinį momentą 
sučiupo ir pagalbos nesigailėjo. Pinigai plauke ne tūk
stančiais, bet desėtkais ir šimtais tūkstančių. Viskas 
išėjo ko puikiausiai. Lietuva įsigijo nepriklausomybę 
ir per dvidešimt metų padarė tiek pažangos, kad ją 
aplankusieji negalėjo atsigėrėti jos laimingu gyveni
mu. Išeivija džiūgavo prie to prisidėjusi.

Bet likimo vairas pakrypo žiauriąja vaga. Lietu
va ne tik prarado laisvę ir turtą, o ir jos gyvybei grę- 
sia rimtas pavojus. Čia kaip tiktai didžiausios para
mos ji reikalinga. Tačiau — kaip neįmanomai keista 
mūsų išeivij'os nuotaika! Palyginus su 1920-21 m. ug
ningu jos patriotizmo įkarščiu, dabar pasireiškia tarsi 
kokių senų jaučių nepaslankumas, kurs kartais ir kaip 
kur boikotui prilygsta. Kas yra? Iš kur toks rambu
mas eiti pagalbon ir Lietuvoj smaugiamiems žmonėms 
ir neįmanomą skur^ gyvenantiems užsieny pabėgė
liams? Pirmiau iš mitingo nebuvo išeinama be kelioli
kos ar kelių dešimtų tūkstančių dolerių, dabar vos 
koks šimtelis - kitas vargais negalais tesugraibstoma. 
Ar reikalas mažesnis, ar jokios vilties nebeturima? Į 
tuos klausimus, jei norėtų, geriausiai atsakytų opor
tunistai ir nusiminėliai. Jų dabar devynios galybės. Jie 
vargu apsiims į tai atsakyti, nes nenorės tokiais esą 
prisipažinti. Bet atsakymas pats siūlosi. Dalykas toks, 
kad dabar Lietuvos padėtis daug blogesnė, kaip 1920- 
21 m. Dabar vienas žiauriausių kaimynų, Alijantams 
pagelbstint, ne susmuko, o iškilo į tautų pavergėją. 
Kur čia Lietuvai proga? — klausia nusiminėliai. Gali
ma taip pat klausimu atsakyti: o kur Dievo A.pvaizda? 
Mūsų dalykas nenusiminti, uoliai darbuotis ir gausiai 
aukoti, o Dievulis savo laiku viską sutvarkys. O ku
riam tikslui aukoti? Lietuva uždaryta, gi į užsienius 
taip pat negalima pinigų siųsti ir beveik negalima A- 
merikon jų parsigabenti, — teisinsis atšalėliai - opor
tunistai. Atsakymas taip pat aiškus: aukokite BALFui 
ir Lietuvos Gelbėjimo vajui. Tos dvi organizacijos rū
pinasi ir pabėgėliai ir Lietuvos nepriklausomybe. Mū
sų Tėvynės padėtis nepakenčiama, bet tas faktas kaip 
tiktai įrodo, kad ji turės pagerėti. Tautų išlaisvinimo 
klausimas bręsta. Kai jis pribręs, ką mes su tuščiomis 
rankomis darysime? Šiurpu pamintinti, kad mes gali
me pramiegoti Lietuvos nepriklausomybę... K.

i šiene 
; iki Juodųjų jūrų. Viduje 
i valstybė buvo gerai orga- 
nizuoca, pas'ezė aukštos 
ku t "iros Jau tada ji turė
jo kodifikuoti“? įstatymus 
— ga-sųų Lietuvos Statu
tą, ką reta kuri pasaulio 

| valstybė tada teturėjo.
Dėl nelaimingai susidė

jusių aplinkybių Lietuvos 
dangus apsiniaukia. Pa
tenka po rusų priespauda, 
kurie buvo pasišovę lietu
vių tauta visai išnaikinti. 
Dva'” velija, rekrutai, 
spaudos uždraudimas, trė
mimai Sibiran ir kitokios 
pragaro užmačios užgulė 

i lietuvius Amerikos lietu
vių senesnioji karta pati 
tą puikiai pris;mena. Ki
tos, kad ir mažos, Euro
pos tautos — Danai, Olan
dai, Belgai, Švedai — per 
tą laiką padarė didelę pa
žanga, o rusu slegiami 
lietuviai, latviai, estai, 
lenk ti, iki I Pasaulinio ka- 

1 ro stovėjo žemiausiai. Ir 
tai tik dėl to, kad neturėjo 

; laisvės. Ir štai 1918 m.
*. Nualinta, iš- 

------ ;lnta lietuvių tauta sa
li, 2LŪ2-, __1 T_l/_rL lll__ll_i tuos tipus kaupusi paskutines pajė-
apsibūdinę, pažiūrėkime, ar jų vra mūsų lietuviškoj Sas pasipurto ir pareiškia 
išeivijoj pasauliui, kad nori butų

Yra, kur gi nebus. Tik ne visuomet jų skaičius ly- ** jlu
nebežinojo, kad dar yra 
kokia tai lietuvių tauta. 
Maža kas betikėjo, kad lie
tuviai dar gali sukurti sa-! 
vą valstybę. Dėl to didžio
sios valstybės ilgokai lau
kė, kol pagaliau pripažino 
Lietuvos valstybę. Ir lie
tuviai patys daug kas abe
jingai žiūrėjo, ar galės 
Lietuvos valstybė pati iš
silaikyti: nei savo žibalo, 
nei geležies, nei akmens 
anglių?... Tačiau pakako 

: tik lietuviui gauti laisvę 
tvarkytis savystoviai, kaip 

; jis nori ir išmano, ir visos 
abejonės buvo sugriautos.

, Tuojau apsireiškė toks di
delis tautos gajumas, jos 
sugebėjimai, kad per porą 
dešimčių metų jau suge
bėjo kai kuriose, ypač ū- 
kio, srityse pavyti net taip 
aukštai stovinčią Daniją 
ir kitus kraštus. Toji, ro
dos, paprasta pilka Lietu
vos žemelė, josios pievos, 
josios miškai tiek verty
bių priaugino, kad už jų 
gaminius atplaukia ir ži
balas, ir druska, ir geležis, 
ir ko tik nori. Lietuvos so
dybos, laukai, keliai per- 
trumpą laiką pakeitė vei
dą. Ir tai dar žymi dalis 
žemės nebuvo pilnai iš
naudota.

Kada- 1940 m. vasarą 
atėjo Lietuvon bolševikai 

> ir ėmė plėšti ir gabenti iš 
čia visokias gerybes, tai 
mes patys, būdami tada 
Lietuvoje, savo akimis ne
tikėjom, kad Lietuva tiek 
daug turto buvo prisigy
venusi. Miestuose lūžo 
sandėliai, skiepai visokių 
medžiagų, metalo dirbi
nių, maisto atsargų: cuk
raus, miltų, o kaimuose— 
grūdų, gyvulių. Ištisus 
metus rusai gabeno į savo 
rojų ir dar liko. Po metų 
atėję vokiečiai ir tie dar 
rado ir tie gabeno. Pati 
Lietuva vien tomis atsar
gomis būtų galėjusi gy
vent kokį 10 metų. Tai 
buvo laisvo lietuvio kūry
bos vaisiai.

Dar didesnę pažangą 
! per tą laisvės laikotarpį 
lietuviai pasiekė intelek
tualiai, apsišvietimo srity. 
Dar 1917 m., kada buvo 
keliamas Lietuvos nepri- 
1.1_____ ,‘-1j klausimas,
žinomas vokiečių politikas

PALAUKIŲ
ŠVENTĖ

Girios ir kalneliai, 
Puoškitės žaliai:
Nuo svetelių žingsnių 
Dulka jau keliai.
Skubame ir minam 
Padirvius naujus. 
Girios ir kalneliai, 
Sveikiname jus!
Mes, kaip ryto vėjas, 
Budrūs ir jauni 
Į palaukių šventę 
Skubam tekini.

I

J. Kuprionis.

16 VASARIO-LAISVES
SIMBOLIS

daug yra pergyvenusi. ______ _
Šviesiausi jos momentai, klausomybes 
kad buvo laisva, ir tam- ___
šiauši — kai buvo paverg- stresemanas Reichstage 
^a- į iš tribūnos šaukė: “Ar ga-

Antai, senosios Lietuvos Ii būti kalba apie nepri- 
valstybės, su didžiaisiais klausomybę, tokios anal- 
kunigaikščiais t~ Gedimi- fabetų (beraštės) tautos, 
nu, Algirdu, Kęstučiu, Vy- kaip lietuviai.” Jie skaitė, 
tautu — priešaky, gadynė, i kad 86% lietuvių tada bu- 
Jai lenkėsi Maskva, ties ■ vo beraščiai. Gal tai gero- 
Žalgiriu sutriuškinta vo- kai perdėta, bet buvo tame 
kiečiij galybė, valstybės, ir tiesos Ir kai atkūrus

1918 m. vasario 16 lietu
vių tauta pasiskelbė, kad 
ji yra laisva, ir pati imasi 
savystoviai tvarkytis. Tuo 
būdu toji data tapo mums 
laisvės simboliu. Šis sim
bolis ypač yra reikšmin
gas šiandien, kada Lietu
va vėl neteko laisvės. Žmo
gus visada labiau įvertini, 
ko netenki.

Sena lietuvių tauta, sa
vo istorinėj eigoj, labai

m

bu sniego sporto mėgėjai nustato kryptį, 
į kur turi keliauti, kad geresnio sniego pakalnes 
atradus.

Jubiliato Žodis Visuomenei
Mano 50 metų kunigystės minėjimas praslinko 

lyg koks žavingas sapnas. Mūsų visuomenė parodė 
man tiek nuoširdaus palankumo, kad mano kalba yra 
bejėgė tinkamais žodžiais tai įvertinti. Kaip būtų pra
vartu turėti tokį aparatą, kurs galėtų tiksliai atvaiz
duoti galyos mintis ir širdies jausmą’ Deja, tokio prie
taiso nėra, ir tenka rankioti nudėvėtus jau žodžius sa
vo jausmams išreikšti. Ieškau ir nieko geresnio nesu
randu, kaip mūsų nuoširdų lietuvišką ačiū ir — valio 
jūsų sveikatai ir gerovei!

Visų pirmiausiai dėkui Dievuliui ir Švenč. Motinė-

i

l Taip padėtis sunki. Dau- šiuo momentu, taip atordo, 
geliui mūsų brolių net tra
giška. Bet ji visiškai kito
kia, negu prieš pirmąją, 
tai yra 1918 metų vasario 
16 d. Tada po antro šimto 
metų rusų priespaudos ir 
iš pačių lietuvių maža kas 
betikėjo kad Lietuva gali 
atsikelti, nes manė, kad 
ir atsikėlusi pati negalėtų 
išsilaikyti. O dabar, ar be
kyla bent vienam lietuviui 
toks klausimas? Dabar vi
si 3 mil. Lietuvoj esančių 
Europoj, taip pat arti 1 

L. žit-čius. mil- Amerikos lietuvių, vi- 
----------  -si kaip vienas, šaukia, kad 

lietuvių tauta turi gyvent! 
Maža to dabar kiekviena 
pasaulio valstybė, išski
riant kruvinąjį burlioką, 
pasako, kad lietuvių tauta 
turi teisę gyventi ir būti 
laisva! Pačių lietuvių susi
pratimas, šiandie yra iš
augęs iki aukščiausio laip
snio. Tūkstančiai jaunuo
lių aukojasi dabar spirda- 
miesi prieš raudoną slibi
ną. Šimtai tūkstančių au
kotųsi. jei išmuštų reika
linga valanda.

Visa tai yra vasario 16 
vaisius!

Šitokioje aplinkoje mes 
vėl sulaukėme šios simbo- 
lingos šventės. Reikia tik 
pasivaizduoti su kokiu lai
svės pasiilgimu šią dieną 
sutinka lietuvis visame 
pasauly. Su didžiausiu su
sikaupimu vasario 16-tą 
švenčia Lietuvoj esantis 
lietuvis, su giliausiais ato
dūsiais ją švenčia Sibiro 
lietuvis, su dideliausiais 
pasiryžimais ją švenčia 
Vakarų Europoj ištremtas 
lietuvis. Iškilmingai, nes 
laisvai, ją švenčia Ameri
kos lietuvis, šitas vienin-

3
W už maro pašaukimą, gausias nuolatines malones ir 
tikrai dieviškąją kantrybę dėl mano klaidų ir neprie- 
teklių. Dūkui nužemintai Šv. Tėvui, Popiežiui Pijui XII 
už tėvišką palaimi- imą, ne tik man, bet ir visiems A- 
merikoj gyvenantiems lietuviams. Ir manau, kad iš
trauksiu žodi iš jūsų burnos, tardamas, ačiū ir valio 
mūsų numylėtam Ganytojui — Arkivyskupui. Už ką— 
tai visi žiro, kurie matė jį laikant šv. mišias mūsų baž
nyčioje ir klausėsi jo pamokslo, kurs uždegė lietuvių 
širdis ir įdiegė vilties, kad ir mūsų Tėvynė švęs išsi
laisvinimo šventę. Čia siūlosi ir kun. Pr. J. Juškaičio 
asmenybė, kuris iškalbingu pamokslu pagyvino jubi
liejaus iškilmes.

Nuoširdų lietuvišką dėkui tariu broliams kuni
gams. kurie taip uoliai dalyvavo iškilmėse — bažny
čioje ir bankiete — kad perviršy jo jubiliejaus metų 
skaičių — jų buvo gerokai virš 50. Jie atstovavo visus 
kunigavimo amžius ir tarnybos laipsnius: nuo pat jau
niausių iki kandidatų į aukso jubiliatus, nuo vikarų 
iki didelių k’ehorų ir net aukštų dignitarų — prelatų. 
Daugelis negalėjusių atvykti dalyvavo laiškais ir tele
gramomis. tarp kuria buvo net iš Romos, nuo Vysku
po Petro Būčio ir laiškais iš Austrijos nuo Arkivysku
po Skvirecko. Išskaičiuoti visus dalyvius — tai būtų 
antroji Šventųjų litanija. Nors būtų įdomi, bet perilga 
skaityti. Užteks paminėti vietoves: iš Visos Naujosios 
Anglijęs, iš New Yorko (sveikinimai), Nevv Jersey, 
Pennsylvanijoš (telegramos), Chicago, Kalifornijos 
(Prelato Maciejausko laiškas), Michigan (telegrama). 
Žinau ir reklystu (širdis tai pasako), kad jie visi, seni 
ir jauni, yra ištikimi mano draugai. Jų priekyje stovi 
du Prelatai: Msgr. J. Maciejauskas. aukso jubiliatas, 
ir Msgr. J. Ambotas, artimas į jubiliatus kandidatas. 
Su išdidumu galiu pasigirti Vienuolių prietelyste: Tė
vų Marijonų, Jėzuitų, Pranciškonų, LaSaletų, Pasijo- 
nistų. kurių visų atstovai iškilmėse dalyvavo. Taip pat 
labai man prietelingos Vienuolės Seselės: Kazimierie- 
tės. Nukryžiuoto Jėzaus, N. Prasidėjimo Švenč. Mari
jos, Pranciškietės. Jos — nežinia už ką — dažnai man 
įteikia gausių dovanų, o aš tik “dėkui” joms pasakau. 
Stebėtina dosnumo ištvermė!

Ką gi galiu pasakyti apie jus, brangieji mano prie- 
teliai pasauliečiai ir geraširdės pasaulietės? Kaip jums 
padėkoti? Pasakyti jums lietuvišką ačiū? Taip, nuo
širdžiai taip! Bet to dar neužtenka. Prisiminti, kad jū
sų gerovei kiek pajėgiau darbavausi ir kiek pajėgiu 
mano silpna ir aitria plunksna tebesidarbuoju? Išdrįs
tu tai padaryti ne tam, kad pasigirčiau, bet tam, kad 
reikia gi kuo nors už jūsų stebėtiną man palankumą 
atsilyginti. Ar tik tiek? O kas ateity? Dėl ateities — 
ką gi: neesu pranašas, nežinau, kaip ilgai pajėgsiu 
darbuotis, bet kiek galėsiu, tiek dirbsiu. Man, bent 

kad Lietuvos ir lietuvių 
meilė stumte mane stums ką nors veikti mūsų tautos 
naudai. Organizuoti, bruzdėti aš niekados nebuvau ti
kęs, dabar dar mažiau. Rašyt, vesti “popierinę” kovą, 
dėl tautos laisvės dar kiek teišgaliu. Kuomet šis pas
kutinis mano ginklas atšips, teks nutilti. Kada tai 
įvyks, negaliu pramatyti.

Tuo tarpu labai, labai nuoširdžiai dėkoju rengė
jams ir dalyviams. Vyriausias rengimo sumanytojas 
bei planuotojas buvo pats Šv. Petro parapijos klebo
nas, kun. P. A. Virmauskis. Tai buvo jo sumanymas 
rengti jubiliejų plačiausiu mastu. Tam jis specialistas. 
Bet jo plano vykdytojas buvo visiems žinomas ir visų 
mylimas vikaras kun. Al. Abračinskas. Bendrą planą 
jis suskaldė į įvairius skyrius ir kiekvienam skyriui 
vesti išrinko atskiras komisijas. Susidarė didžiulė va
jaus mašina, kuriose ratukas suko ratuką. Bet visa ta 
sudėtinga organizuotė buvo reikalinga maistro-pri- 
žiūrėtojo, kad kiekvienas ratelis atliktų savo uždavinį. 
Prižiūrėtoju buvo pats organizatorius kun. Albertas. 
Jis ne tik mokėjo įtraukti darban svarbiausius para
pijos darbuotojus ir draugijas, bet ir pats dirbo išsi
juosęs. Dienomis telefonavo ir į telefonus atsakinėjo, 
naktimis rašė, skaičiavo, tvarkė medžiagą. Kada mie
gojo — nežinia. Tai kažkokia militarinė paslaptis. Per 
du pastaruoju mėnesiu nusikamavo iki negalimumo, 
bet kokios pasekmės! Dabar visi džiūgauja ir nuošir
džiai jam dėkoja, bet vargu kas tikrai žino, kiek svei
katos ir nervų jam tai kainavo.

Tiesa, turėjo daug gerų pagelbininkų ir pagelbi- 
ninkių. Visi įtakingi biznieriai, advokatai, gydytojai, 
visos įžymesnės ponios ir panelės urmu padėjo tą va
jų vesti. Jaunimo ir moterų organizacijos veikliai 
bruzdėjo ir — kas nuostabiausia! — mokėjo išlaikyti 
sekretą prieš mane vieną, tų iškilmių “kaltininką”. Ir 
iš tiesų, aš esu kaltininkas pilnoj to žodžio prasmėj, 
nes dėl manęs tiek žmonių sumobilizuota ir tiek darbo 
jiems užduota. Vienintelis mano pasiteisinimas, kad fo 
nenorėjau, dažnai prieš tą niurnėjau, grasinau, kad 
iškilmių metu kažkur išnyksiu ir tt. Silpnas pasiteisi
nimas.

Norėčiau visų darbuotojų vardus suminėti, bet 
pilnų rekordų neturiu, gi vieną kitą paminėjus, o liku
sius apleidus, būtų stambus netaktas, kurio būtinai 
noriu išvengti. Pagaliau, mano čia uždavinys ne kokį 
raportą rašyti, bet tik savo įspūdžius išdėstyti. Ra
šau ką jaučiu ir mačiau, gi daugelis smulkmenų man 
nežinoma. Tačiau aš manau niekam nenusidėsiu su dė
kingumu paminėjęs gabii ir pilną judraus ūpo kun. Pr. 
Strakausko programos vedimą, kun. Jakaičio ir Msgr. 
Murray įspūdingas ir kupinas realios reikšmės kalbas 
ir artistų R. Juškos ir J. Antanėlio meniškai sudainuo
tas dainas. O vis dėlto pats svarbiausias padėkos žodis 
reikia tarti eiliniams vakaro dalyviams. Ta didžiulė 
minia — 850 žmonių — tarsi kokia armija, užėmė vi
sas pozicijas, t. y. stalus, ir pergalės garbę sau pasiė
mė. Kun. K. Urbonavičius.

savą valstybę reikėjo į 
įvairias vietas pastatyti 
mokytų žmonių, jų baisiai 
truko. O ką matom vėliau. 
Savi daktarai, inžinieriai, 
agronomai, girininkai, ad
vokatai, mokytojai ir ki- 
ti išėję aukštuosius moks
lus, didelio sumanumo ir 
atsidavimo savam kraštui 
užpildė visas vietas. Ir vis 
tai tų pačių lietuvių vai
kai, o prie rusų jiems te
būtų leista tik kiaules ga
nyti. Tie vaikai išėję mok
slus padėjo savo tėvams, 
savo broliams. Visi kėlė 
savo ir krašto gerbūvį. Vi
sa tai yra laisvės vaisius.

Lietuvių tauta per 23 
nepriklausomo gyvenimo 
metus atkuto, atsigavo ir 
labai sustiprėjo dva
siniai. Dabar berašto lietu
vio neberasi, nebent kuris 
labai senas.

Bet štai ir vėl pasauli- 
! niai vėsulai aptraukė Lie
tuvos padangę. Vėl užė jo 
svetimųjų okupacija. Po 
vokiečių, vėl tas pats ru
sas, dabar nusidažęs rau
donai, paleido pragariškas 
jėgas išnaikinti lietuvių 
tautą. Vėl pasigirdo lietu- 

i vio skausmingas vaitoji- gas visų lietuvių laisvės il- 
' mas. Vieni vaitoja ir dre- gesys, tas sutartinas šir- 
ba dėl savo gyvybės dar džių plakimas yra labai 
savo namuose, kiti vaito- reikšmingas.
ja Archangelsko ar Sibiro Lietuvių tauta jau ne- 
pusnynuose. Treti vargsta gaii žūti. Ji pažino laisvę, 
kaip benamiai tremtiniai iš tosios laisvės simbolis 
vakaru Europoj. j yra Vasario 16
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ŠIS MARGAS PASAULIS
Rašo GINTRŪNAS

"TYKIAI, TYKIAI NEMUNĖLIS TEKA" Paveikslus

munėliai ir rožės vėl nu-!nors jau rausta ryta, ir MENU AKIMIRKĄ 
dažys laisvas lankas ir vieną gražią dieną 
šlaitus. Kur palinkusios 
lelijos ir kvepiančios mė
tos puošdavo tavo darže
lį. tai vėl ten praleisi ma-’ 
lonias valandas. Vėl ku-

vis kuos gegutės ir užjaus ta-i

; TĄ ŠVIESIĄ—i
į Tą šalį guodžiančių jausmus...
i Menu akimirką tą šviesią.
: Jau temo. Klausėm.—Netoliese 
Dunojus plakės neramus.

“ Atjos bernelis numylėtas. 
Priglaus tave jis prie širdies; 
Dangaus, žvaigždutėmis 

nusėtas.
Nušvies jums kelią ateities.”

. . Broleli, atsidūsėk, ir pa- ir kur boluoja sudūlėję
dar mėlynos, bet lietuvių ve. ir aangaus sparnuo- žvelk į laisvės pavasarį. Griuvėsiai tirpstančios pilies, 
širdyse gludi tamsūs^ liu- ciai padės cau užmiršti se- po šių vėtrų ir viesulų, se- Stovėjai tu. jaunoji fėja.

1 nos bėdos ir varga i roaos Prie akmens sienos nebviės.Saulutėje vis dar burkuo
ja nekalti balandėliai, ku
rių liesi ir retėjanti pulkai 
neramiai plasnoja spar
nais. lyg ieškodami din
gusių draugų ir prieglau
dų. Virš 
vis dar 
žuvėdros.
damos belaisviams: 
tai čionais tebėra laisvės”.

Toli už marių mėlynųjų,! Tėvynės padangės 
už gauruotų kalnų ir ly
gumų. yra šalis, kur mūsų 
broliai - sesės velka sunkų 
priespaudos jungą. Tame 
krašte laisvės žiburiai jau 
užgęsę: tik kur-ne-kur
slėptuvėse dar teberusena 
vilties ir nepriklausomy
bės kibirkštėliai. Tėvynės 
sūnūs prisimena, kaip dar 
neseniai toji laisvė, lyg 
pumpurėlis išsivystė jųjų 
šalyje, ir štai jau žuvo nuo 
Stalino šalnos. Juk Krem
liaus Krivė groja mūsų 
tautai gedulo maršą.

Kad apgynus tą laisvę, 
nebežygiuoja karžygių pul 
kai. Praėjo berods didvy
rių gadynė. Mindaugas, 
Gediminas ir Vytautas 
jau seniai užmigę savo 
kapuose, bet kas tuos kau
lus atgaivins, kur po že- sios; rūtos ne taip jau ža- 
me pavirtę dulkėmis? Ver- liuoja; jau pražydėjo rau
kia Lietuva tų prabočių, doni bijūnai. Lygūs laukai 
bet jų neprikelia tėvynė. 
Išblaškyti po visą pasaulį, 
kaip nuo vėjo lapai. Lietu
vos vaikai išsiilgę laukia, 
kaip dienos, tos laisvės ir Kremliaus apaštalai skel- 
laimužės valandos. bia tenais bedievšką evan-

Mūsų tautiečiai vis darlgeliją. O Nemunėlis vis 
eina kančių keliu. Tautiš-!dar tykiai, tykiai teka, 
kos Kalvarijos viršūnė jau j Bet štai “Kas gi ten auk- 
beveik pasiekia, 
tik nepergyvens 
skaudžiausias 
kai šią žiemą 
tautiečiai 
neš tą vargo, nelaisvės, ir tai? 
sunaikinimo kryžių. 1

desio ir skausmo šešėliai, nas juodąsias dienas.
Tėtužėli, pakelk galvelę bus kaip baisūs miego ka- 

į giedresnį rytojų! Po šių ralystėje sapnai. Ar gi žie- 
audrų užviešpataus didelė mužes ledai nesutirpsta, 
ramybė. Berželio lapeliai pavasariui atėjus? Ar gi 
vėl sumirgės, ir piovėjų nesirodo vaivorykštė, lie- 
balsai po pievas vėl nuai- tui pasibaigus? Ar gi mė- Malonios vilnys lengvo vėjo.

Ir tu buvai prisilytėjus 
Griuvėsių sienų amžinų... 
Laukais, tavim susižavėjus.

. Liepsnojo saulė už kainų.

Baltijos^ bangų ^es j?ylajs pasveikins ta- lynos žibuoklės nesislepia Staiga atplaukę iš šilų, 
įrenčia oa.tuteSjve iinĮęSnlį vieversėliai, ir po giliausiu sniegu? Juk Tau ant pečių jaunųjųSKren
tartum primin-' 

“Tik-!jbeneši. Nenusimink, nes
“Atsibus tėvvnės sūnūs.

P U S y S, * Didžią praeitį atminę; 
apraudos pagimdys vargai galiūnus.

naktis bai- 
Pagaliau 
rytojus.
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“Darbininkas” išleido gražų, meniš
ką Aušros Vartų Dievo Motinos paveiks
lą ir pasiuntė savo skaitytojams. Pa
veikslas visiems patiko, nes jis yra tik
rai lietuviškas meno kūrinys. Daugelis 
už šį paveikslą prisiuntė padėkos laiškų 
su finasine dovana. Sekantieji asmenys 
aukojo paveikslo fondan:

Mrs. Anna Shay, No. Andover, Mass............
i M. Urbonavičius, VVaterbury, Conn................
Elzbieta Umantas, Chicago, III.......................
Anna Kundrot, Chicago, III...........................
Ona Geležinis, Brockton, Mass. .................
Mrs. M. Šakočius, Waterbury, Conn.............
John Gudelis, Roslindale, Mass....................
Marijona Kristaponis, Dorchester, Mass. 
Rev. J. Kinta, Paterson, N. J..........................
Petronėlė Svilienė, So. Botson, Mass. ..........
Mrs. Anielė Jackus. Elizabeth, N. J...............
Mrs. Justina Bunes, Elizabeth, N. J...............
Zigmas Karolius, VVaterbury, Conn. .............
Anelė Ambrazienė, Detroit, Mich. ..............
Nellie VVilcinski, Cambridge, Mass. 
Mrs. U. Kubelle, Stoughton, Mass...............
Mary Kazloski, Newark, N. J...... .-...............
Mrs. Eva Zalidonis, VVilkes - Barre, Pa........
Mrs. S. Valikonis, Cliffside, N. J...................
Mrs. J. Yenckais, VVilkes-Barre, Pa...............
M. Karpovičius, VVorcester, Mass..................
A. Miškinis, Pittston, Pa..............................
Joanna Zinevich, Greenwood, Mass.
Miss. D. Rumcik, Braddock, Pa....................
John Herman, Glen Dale, W. Virginia.........
Marijona Zalionienė, New Britain, Conn......
Daniel P. Shapalis, Newton, Mass................
Joseph Adomaitis, Chicago, III......................
Mrs. Stella Simanauskas, VVaterbury, Conn. 
Mrs. Pauline Grigienė, Richmond. N. Y......
Mrs. Marcelė Vaičaitis, Paterson, N. J. 
M. Lopsaitis, Burlington, N. J....................
Mrs. D. Babonis, Shrevvsburv, Mass........... .
K. Kirminas, VVorcester, Mass......................
Albina Smigelskis, Richmond, Mich..............
Mrs. Catherine Shumila, Pittsburgh, Pa. 
Mr. Aleksander Lėkis, Chicago, III..............
M. Paplauskienė, Binghamton, N. Y.............
Ona Radzevičienė, Nevv Britain, Conn. .........
Mrs. Terese Kikas, Chicago, III.....................
Jonas Siupienas, VVaterbury, Conn. ..........
J. Puplesis, Chicago, III............... . ...............
A. Andriulienė, Duryea, Pa..........................
S. Aleliunas, Pittsburgh, Pa.
E. Kazukauskienė, Phila., Pa.......................
M. Rachkauskienė, So. Boston, ...................
Rose Ališauskas, Cambridge, Mass.............
Ona Jakimavičius. So. Boston, Mass. ........
J. Stuckus, VVorcester, Mass.........................
Mrs. Veronica Levickienė, Pittston. Pa.......
Mrs. Eva Layman, New Britain, Conn.........
Mrs. Barbara Norris, Blach Lich, Pa..........
Stanislovas Pocus, Belmont, Mass. ............
Rev. Stanley Raila, Phila., Pa......................
Mr. John Austin, Pittsfield, Mass.................
M. Kazalaitis, VVorcester, Mass....................
Anna Banis, Chicago, III.............................
Mrs. Bernice Bartkus. Chicago, IH..............
George Michaloski, Eynon, Pa. 
Mrs. M. Giraitis, VVorcester, Mass.
Mrs. A. VVilliamovich, Brooklyn, N. Y.......
Tofilie Krulskienė, Chester, Pa....................
E. Skutches, Port Carbon, Pa. ..................
F. Pašakarnis, Brockton. Mass....................
PlekaviČių Šeima, Cambridge, Mass. 
Kazys Jankūnas, Baltimore, Md. ...............

■Martha Seilius, VVorcester, Mass, ...............
Mrs. P. Shimkus, Nevv Britain, Conn. .......
Mrs. E. Satkunas, Watertown, Conn. .......
J. Raudonaitis, Maspcth, N. \.................. .
Antanas Akstinas, Nashua, N. H.................
Leon Schensnol, Sharon, Mass.....................

!V. Krizevich, VVaterbury, Conn...................
Gertr. Mencevičienė, VVorcester, Mass......
Z. Antulionis, Stoughton, Mass..................
A. Paleckis, Pittsburgh, Pa.........................
Mary Bružą, Dracut, Mass...........................
Kastantas Dvareckas, Nashua, N. H..........
Emma E. Vaisacovich, VValtham, Mass......
Jonas Valintas, So. Boston, Mass. ...........
Charles Andrey, Roxbury, Mass.
K. P. Tamošiūnas, Hartford, Conn. ...........
A. Milerienė, Chicago, Illinois ..................
J. Balsis, Chicago, III. ............. ..................

iVincent Borrey, Irvington. N. J.................
'Mrs. M. Grinis, Chicago, III........................
J. Kudrevičius, So. Boston, Mass.................
U. Perednienė, New Haven, Conn.................
Ona Kubilienė, Northampton, Mass. 
Ona Poniškienė, Northampton, Mass..........
Mr. Peter Stanis, Hudson, Mass.................
Anna Maksvitis, Cicero, III. ...
Mrs. J. Obelenus, Brooklyn, N. Y...............
Peter Miller, Drehel Hill. Pa............ ...........

Tau ant pečių jaunųjų sėjo 
Žiedus laukinių obelų.

1S" . Kreipei į toli žvilgsnį savo...
Į Čiurleno upė. Lyg gaisrai.
i Paskendę dūmais, garavo
1 Prieš saulės laidą vakarai.
Kaip tyras kūdikis, laimingai. 
Linksmai, ramiai sau gyvenai... 
Ir siinko tau nerūpestingai 
Jaunystės dienos, it sapnai.

Išv. Pr. Inčiura.

svetimo jungo daugiau ne- ir tamsiausia
; igias aušroje, 

auš ir laisvės
"Apsaugok, Aukščiausias, 

tą mylimą šalį.
Kur mūsų sodybos, kur bočių 

kapai!
Juk tėviška Tavo malonė daug 

gali!
Mes Tavo per amžius vargingi 

vaikai.
Neapleisk. Aukščiausias, mūsų 

ir brangios tėvynės.
Maloningas ir galingas 

per visas gadynes."

Šimtam e t ė s
šniokšdamos __
kiekvieną kritusį kareivį, • Ugnimi uždegs krūtinę.” 
kuris už gimtąją šalį išlie-i i
jo savo kraują. “Kur gal-i Sesute, kam liūsti? Tik 
va krito .rožes žydės; kur dar truputį pakentėk, iri 
kraujas tiško, žemčiūgai gavo darželyje vėl ramiai 
blizges . Kaimuose links- ravėsi linus, ir skinsi rū-

Sesute, kam

blizgės”. Kaimuose links- ravėsi linus,
___  “Sugrįš bernelis iš 
karo laukų, — užmaus žie
delį ant baltų rankų.” Lai
svės pragiedruliais kur

mos daineles jau nutilu- teles.

ir lankos jau nebežydi 
kaip anais laisvės lai
kais. Juk raudonasis ama
ras užkrėtęs visą, ir

DĖDĖS LIETUVIO
AKTUALIJOS
BOMBA - SMEGENYS - AKIS , štai dabar išrado kažko-
— Vis nauji išradimai, kius mesotronus, kurie y- 

tarė dėdė susimąstęs, ka- ra daug galingesni už ato- 
da jiems bus galas.

— Reikėtų dži a u g t i s 
i mokslo pažanga, pastebė
jau.

— Taip, bet kartais tie
! išradimai yra žmonijos 
i pražūčiai, tęsė dėdė.

i

Kažin ar so spindulius beria? Ko 
Lietuva taip nušvito rytai atei- 

valandas. ties?” Močiute, nušluos- 
pavergti tyk savo ašarėles, nes ar 

knupčiodami gi jau nešvinta laisvės ry- 
Vėl suskambės po 

aimus Birutės daina. Ra-

Maža Knygele Šeimos Džiaugsmo

► t

tual Sa 
kėjinrj 
mams. 
Tamstų šeimos ateičiai.

ings Banko Morgičio. su atmo- 
pritaikintu Tamstų reikalavi- 

Pradėk vykdyti šį planą dabar

Iš visų “paslapčių” apie linksmus na
mus nevienas nėra svarbesnis kaip šie 
du: pinigai banke ir nuosavas namas. 
Tamsta surasi raktą abiem paslaptim 
taupymo sąskaitos banko knygelėje, pa- 
roiant reguliarius įdėlius Tamstos są- 
skaiton Mutua! Savings Bankoje.f

i

kuriose 
individo■ minę bombą. Padaromi 

kosminiai spinduliai, ku
rie gali pereiti 75 pėdų 
storumo geleži. Tik tu pa
galvok, kokia neišpasaky
ta toji jėga’

Dr. Gilbert Grosvenor ir 
Dr. W. F. Swann, Bartol 
Research Found a t i o n, 
Svvarthmore, Pa., direkto
rius, padarė bandymus 
ant vandenyno.

Dabar pasiklausyk kitą 
išradimą. šypsodamasis 
tarė dėdė. !

Dakta ras Dickson
Wright skaitė paskaitą1 Akys buvo didžiųjų poe- 
Royal Society of Arts na- tų ir artistų Įkvėpimo šal- 
riams, Londone, 
truodamas operaciją, 
dinama leucotomia.

Ši operacija, 
mokslininkas, 
reikalinga tiems,

būtų vadų galvose mažiau 
smegenų, pasaulis būtų 
laimingesnis, pastebėjau.

' — Plastiškoji chirurgija, 
pasakojo toliau dėdė, daro 
šiandien stebuklus, ypač 
kada reikia atitiesti kak
tos linija, arba nosies, lū
pų iškrypimai, visur, kur 
tik pasireiškia 
estetika.

Tačiau akims, 
atsispindi visa
siela ir dvasia, mokslas ir 
menas nieko negali pridė
ti ar pataisyti, kad būtų 
tobulesnės.

Akys, kaip meilė, yra 
amžina tema, apie kurią 
poetai ir artistai pralei
džia amžius; akys yra tar
tum užburtas magnetas, 
kuris atkreipia visų aty- 
dą į tai, kas gražu su 
skausmo, pykčio, meilės, 

(džiaugsmo, sielvarto, pa
vydo išraiška.

i

stovis 
kuris 

i glamonėja, saugo, 
na. Iškalbingesnė

x.

■Pigu Tamstos esate jaunavedžiai, 
greit manote apsivesti, dabar yra lai
kas pradėti planuoti apie nuosavą na
meli. Su reguliariais įdėliais Mutual 
Savings Banke. Tamstos nustebsite kaip 
greit turėsite užtektinai rankpiniiS-.: 
pirkimui jūsų nuosavo namelio. Liku
sią sumą galėsite pasiskolinti ant M' -

The

of Massachusetts

Bank ivhrre yov 
stt this tmbltm

Gyvybės A pd raudai 
ir nuosavu nameliu-

Šeimos džiaugsmas 
auga su taupymu. 
Planuok savo šei
mos ateitį su Tau
pymo Sąskaita. U. 
S. Taupymo Bonais* ,

į

“Savings Bank or 
Institution for Savings ”

pailius- tinis. Visi žino, kad akis 
va- yra gražiausias pasaulyje 

dalykas, nežiūrint, ar ji 
tvirtino juokiasi ar verkia, ar pra

tūps labai keikia ar maldauja, ar 
kurie myli ar paniekina. Tartum

dirba industrijoje, preky- švyturys, 
boję, nes ten greit pavarg- i viršūnėje, 
sta žmogaus protas.

Proto nuovargis paeina 
nuo perdidelio kiekio sme
genų, sako Dr. Wright. 
Tad nėra kitos išeities, 
kaip sumažinti smegenis, 
išimant dalį, kad likusieji 
galėtų laisvai veikti.

Operacija labai gerai 
pavyko, darbininkas galė
jo grįžti prie savo darbo, 
nustebinda mas visus 
draugus nepaprastu proto 
aiškumu, kurio pirmiau 
nebuvo matyti. Už tai bu
vo pakeltas į “chairman”.

Dr. Wright yra garsus 
ir rimtas žmogus, tad ne
galima abejoti jo tvirtini- 

' mais.
— Daugelis pasakys: jei

i

minties 
šviečia, 

grąsi- 
už patį 

liežuvį, savo žvilgsniu pa
siekia širdies gelmes, už
muša ir išgelbsti, myli ir 
nekenčia.

Sekantį kartą, kada at
silankysi pas mane, papa
sakosiu apie akių formą, 
spalvą ir jų reikšmę, nes 
matau, kad tau patinka 
mano pasakojimai, kurie 
yra imami iš praktiško 
kasdieninio patirto gyve
nimo.
— Taio, brangus dėde, 

labai ačiū, su mielu noru 
pasiklausau jūsų rimto 
žodžio. Sudiev, iki pasima
tymo !

Paulius Ramutis.

Naujos Anglijos Lietuvių Katalikų 
SEIMELIS

Sekmadienį, vasario 23 d., 1 vai. p.p.. Šv. Pranciš- 
; kaus lietuvių parapijos svetainėje, Lawrence, Mass., 
įvyks Naujos Anglijos Liet vių Katalikų Seimelis, ku- 

i rį ruošia Naujos Anglijos ALRK Federacijos apskritis. 
, Visi Federacijos skyriai, katalikiškos organizacijos 
raginamos prisiųsti kodaugiausia atstovų į seimelį. 
Taipgi katalikiškoji inteligentija profesijonalai, dva
siškiai ir veikėjai kviečiami dalyvauti seimelyje, ben
drai visi, kuriems rūpi Lietuvos reikalai bei jos gelbėji
mas iš vergijos pančių. Sekmadienį, vasario 23 d. skir-

1

! kime Katalikiškajai Akcijai.
Kun. J. Vaitekūnas, Dvasios Vadas

A. Daukantas, Pirm.
i B. Jakutis, Rast.



Penktadienis, Vasario 14, 1917
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Mūsų Poetai Apie Lietuvos CAMBRIDGE, MASS

Pradžia 1-įname puslapy] 
grįsti miestai būtų, be tė
vynės dūmų trokšti tu te
nai”:
Veltui tavo mintys į svetur 

keliauja.
Saulė, nors šviesiausia, bus 

svetur tamsi.
Čia brangiau už auksą juodos 

žemės sauja,
Nes kiekvienoj dulkėj čia tu 

pats esi.

PASKUTINĖ KARIO 
ŠYPSENA PRIEŠ MIRTĮ

Suaugęs lietuvis su savo 
žeme, kiekvienas dirvos 
sklypelis jo pėdomis nužy
mėtas, kiekvienas žvirgž- 
delis prakaitu prie lauko 
prisegtas, štai kodėl sava
noriai dėl savo žemės mi
rė, kaip tą aprašo Danas 
Pumputis “Kario mirty
je”:
Pasviro. Žengė. Ir parkrito 
Su šypsena ant lūpų. 
Nebematys svajoto ryto. 
Nebesipuoš jau rūtom.

Laisva daina laisvais arimais
Skambės ligi planetų.
Jis savo krūtine apgynė 
Laukus žiedais gėlėtus.

žiburėlis degė pasiryžėlių 
krauju maitinamas. Kaip 
Jonas Kossu - Aleksan
dravičius, kad sako:
Ir ėjo priešai, tavo kūną mindė: 
Tekėjo kraujas, upėm—ne la

šais.
O tujen savo veidą sopulingą 
Aukštai iškėlusi nešei.

Budėdami laisės sargy
boje vyrai ne kartą žagres 
palikę karan turėjo eiti, ir 
— anot Antano Miškinio:
Vieni laisvi sugr įžo.

i Kitiems rankas pašovė, 
į Tretiems ant lygaus lauko
I Mediniai kryžiai stovi.

Kapais ir krauju lietu
vio kelias nužymėtas, bet 
juodiesiems audrų debe
sims užgulus, lietuvis vil
ties nenustojo išvysti pra
giedrulių saulę, kaip tą 
Juozas Tysliava nusako:

‘Al '

TAI ŠIANDIENIN LIETUVA;

\
S
i

vi-|
lie-1 . i ve-

visus

Cambridgžiuje. Linkime p. W, 
Dvareckiui greitai pasveikti.

VIEŠAS KVIETIMAS
Šiuomi nuoširdžiai kviečiu 

sų Cambridge patrijotingų 
tuvių draugijų valdybas su 
liavomis. ženklais, ir
Cambridge lietuvius pavieniai 
dalyvauti šv. mišiose, Nekalto 
Prasidėjimo parapijos bažny
čioje. 10 v. r., vas. 16 d.. 1947.

Visi bendrai pasimelsime už

I

Vasario 4 d. jaunuolio A. Pu- 
zino garbei jo draugai surengė 
jam jaunystės atsisveikinimo 
surprizą, nes p. A. Puzinas va
sario 15 d. apsivedė su p-le M. 
Pachece iš Somerville. Surpri- 
zas p. A. Puzinui susidarė iš

brangią mūsų Lietuvą išklausy- Į gražaus kino, šaunių pietų, 
darni šv. mišias ir aukokime šv. Į draugiškumo bankietas Hur- 
Komuniją. Išgirsime teisybės leys Log Cabin ir vizitas viena- 
žodžių iš lūpų misionieriaus Tė-ime Bostono klubų. Surprizo 
vo daktaro kun. Jono Borevi-‘ grupėje dalyvavo artimieji p. 
čiaus. S. J. — pabėgėlio - kan- A. Puzino sekanti draugai: M. 
kinio. Panaujinsime lietuvių Raulinaitis. F. Rameika. F. Ge- 
tautos pasiaukojimo aktą. ; džius. P. Puzinas. E. Puzinas,

Prie karštos maldos bus pro- j A. Stankūnas, W. Gillis. Sgt. W. 
gos padaryti ir išmaldą. — Da- Crocker, A. Jakutis. A. Marcin- 
rvsime rinkliavą 
resams ginti.

Taip pat visus 
vauti Cambridge 
drame minėjime

Daugel kariavome. 
Krauju prakaitavome. 
Bet nepavirtome...

ir

i
i

I
j
i
I

i
mo
se”

• kuriuos Antanas Miškinis
PRIE NEŽINOMOJO 

KAREIVIO KAPO
Ta didžioji gyvasties au

ka, kad ateities kartos atsi-iepia: 
Jaisve kvėpuotų, kaip skli- Jums vaisiai kitų išgenėti. 
C&ną taurę, kiekvieno lie- Jūs pakeles ašaros mirko, 
tuvio širdį pripildė pagar- Jūs brendat vargus naginėti, 
ba ir dėkingumu. Kas va- Į žemę susmunka jums pirkios..

! •Vasario šešioliktąją die
ną laisvės šūkį plunksna 
paskelbęs ir laisvės kovų 

į metais kardu atėjūnus iš 
; tėvų žemės išginęs, lietu
vis jau tarėsi, “kad vergo- 

Įvė iš gyvos dienos ištrin
ta” ir Fausto Kiršos žo
džiais betariant, džiūga
vo:

: Mes atjojom tyrą laisvę saulėj 
svęsti:

■ Sukūrenti svetimieji raktai.
i pančiai:
Mes atjojom ir suprasti, ir 

subręsti.
i Ir užversti juodą karstą senai 

kančiai.

Joks paveikslas negali geriau pavaizduoti bolševikų vergijoje kenčiančios 
Lietuvos tragedijos, kaip nužudyto Panevėžyje 1941 birželio 26 daktaro Gudonio 
žmona. Šiandien verkia tūkstančiai lietuvių motinų prie nužudytų sūnų lavonų, 
verkia žmonos prie nukankintų vyrų, verkia vyrai prie išniekintų ir nukankintų 
žmonų. Bolševizmas atnešė į Lietuvą siaubą, terorą, kančias ir ašaras.

Gelbėkime juos, kankinamus, žudomus ir tremiamus į Sibirą lietuvius! Negali} 
likti nė vieno lietuvio, kuris gausiai neaukotų Amerikos Lietuvių Tarybai vajaus I 
metu, kuris tęsiasi iki vasario 16. Tačiau nelauk vasario 16, o duok dabar! Ir nesi-į 
gailėk duoti! Bolševikų kankinami lietuviai laukia Tavo pagelbos!

GELBĖKIME LIETUVĄ!
AUKOKIM! DIRBKIM! REMKIM AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBĄ i

Lietuvos inte-! kevičius. F. Oliver. ir K. Ven- 
Į ciunas. Dalyvavusieji daugu- 

kviečiu daly-Į moję yra p. A. Puzino karo 
lietuvių ben- draugai, nes ir jis yra ištama- 

vasario 16 d., vęs keturius metus, tolimoje
Parapijos Svetainėje, kur kai- Rytų Azijoje eidamas karo pa- 
bės Tėvas Borevičius. Bronė/eigas aviacijoje. Sveikiname 
Budreikaitė ir kiti. jaunuolį A. Puziną ir linkime

Labai prašau visų karštai i jam geriausių sėkmių vedybi- 
pasimelsti bažnyčioje, dalyvau-, niame gyvenime.
ti susirinkime 12:30 vai. ir pa-! --------------
aukoti.
Lietuvos 
garba.

karą skambant varpams 
ir sklindant Marijos gies
mės aidams, kai gęsdavo 
saulės spinduliai ir kilda
vo smilkalo dūmai iš au
kuro Karo Muziejaus sod
nelyje, lietuviai rinkosi 
prie kapo Nežinomo Ka
reivio, kurį taip Liudas 
Šakalinis apgieda:
Akių tau nieks nebeužspaudė. 
Prie kapo neverkė sesuo. — 
Kovos lauke patrankos gaudė. 
Raudojo rūškanas ruduo...
Ir. nesulaukęs džiaugsmo ryto. 
Kuklus kary, tautos sūnau.
Tu užgesai, kai laisvė švito... 
Laimėjai kovą tu ne sau!
Atėję giminės prie kapo 
Nežino, kad tai tu esi...
Tau motina tėvynė tapo. 
O tavo broliai — mes visi!

BRENDA V ARGUS
NAGINĖTI

Sunkiausia dalia buvo 
tebėra tai tų įnamių, kai-

“Samanotose bakūžė- 
prisiglaudusių, apie j

t

j bickas savose eilėse 
į taip pavaizduoja: 
Praūžęs viesulas griuvėsius 

tepaliko
ir pelenais nuklojo brangiąją 

tėvynę.
bet nuostabios ir gražios buvo 

tos Velykos. 
, kai savo laisvę gynėm.

j tą Kun. Dr. K, Urbanavičiaus
I
i

APIE KRAUJĄ. IR 
KRYŽIUS

Amžiais Lietuva kentė, 
amžiais Lietuvos laisvės

VASARIO 16 — TAUTOS 
VELYKOS

Vasario šešioliktoji tai 
yra visos lietuvių tautos 
prisikėlimo Velykos po tų 
“audrų, gaisrų, vėjo..., nuo 
kurių aukštai rūstus dan
gus blanko”. Petras Ba-

ojų delegacijos du nariai disku suoja 
football reikalus dėl naujo pasiskirstymo.

bažnyčioje. ar salėje. Į šiomis dienomis išvyko į ve- 
gerovei. S utikra pa-jteranų kolegiją Camp Edwards 

i p. J. Pauliekas. Jaunuolis J.
Kun. Pr. Juškaitis. pauijekas yra ištarnavęs 3 me

ntus aviacijoje eidamas mecha
niko pareigas su viršilos laips
niu. Jis išbuvo visą laiką Angli
joje prie sunkiųjų bombanešių 
bombarduojančių Vokietiją, p. 
J. Pauliekas yra p.p. J. R. Pau- 

bankietą mus pagerbti. Šia pro-(liekų sūnus. Linkime jam ge-

PADĖKA
Minint 35 metų vedybinio gy

venimo sukaktį, ponai Juozas ir 
Ona Smilgiai suruošė šaunų

i e • r i

ga nuoširdžiai dėkojame rengė- j riaušių sėkmių moksle.

I I I 
I I I 
I 

Pradžia 2-rame pusi. Jis yra darbavęsis asistentu į
' pas kunigą Urbanavičių South pavyzdingi katalikai ir kad jie tl .... ° , • Bostone. Jis atsimenąs vienąnepamirštu savo tėvu kalbos iri . ,- r— . .. * : kun. jubiliato nepaprastą pata-

tautų . P2!’-/*--4- irimą. Kai buvo rengiamasi ko-!
i ir vėl nasirodo artistas Ralio-. . ‘ , TT f, ..." , , . i Kioms tai iškilmėms, kun. Ur-las Juška. Si Kartą jis dainuo-1, ... _ ,,, . _ , . . ... T . ; banavicius pareiškė: Praneli.'ja — ivkia>. tykiai — Liaudies1,. . . ,. . . i!: , lietuviu esi gimęs, lietuviu irir “Avė Mana — Schubert. ’ , ‘ . . . .! ,. . , .................. . buk. Ta laime gavai užgimęs.;Jis patalke kaip tik i sirai. Kam ■ , . _ .t. ‘ ... ‘ tad ir neleisk jai pražūt... Taipsu lietuvišku “Tvkiai , taip ir;. , ,, r . ir daroma. įas patarimas buvoįsu “Avė Mana . i ,‘ . ... , , , visai jaunai kartai ir tas pata-\ įsiems aišku, kad vakaro ve- . . . _, , Girnas neturėtų būt pamirštas...dejas vra tos svarstvkles. ku-. ... . . ,.. ’ ; Trumpai paminėjęs apie jubilia-nos sveria auoiencijos nuotai- . ..., . . (to gimtinę, mokslus ir įsventi-ką kiekvieną minutę. Jeigu per į 
didelis rimtumas, reikia palink
sminti; jeigu per didelis links
mumas. reikia nuraminti. Taigi 
ir šiuo momentu vedėjas paša-į 
ko anekdotą: Kartą buvo laido
jama moteris. Kai grabnešiai j 

įnešė šventoriaus mišku karstą: 
liaiS beeinantį lietuvį šian-ijie per neatsargumą Stuktelėjo; 
dien okupantas savoj tė-j i artimą medį. Mirusioji tuojau į *‘U 
vynėj kaliniu pavertė. Į atsikėlė ir dar gyveno 15 metų 
Raudonoji f ’ 
bingai siaučia tėvų žemė-1 ma per kapinyną, tai jos vyras 
ie ir savo kančiose Lietu- j pribėgęs prie karstnešių pašte-i 
va mums dar artimesnė, j bėjo, kad jie būtų atsargesni.) 
Su Maironiu mes kartoja-Į kad nestuktelėtų karsto į medį/ 
me apie šalį, kur bėga Še
šupė ir kur Nemunas 
ka:

i

iPrisikėlęs iš svetimųjų 
vergijos lietuvis jau sva
jojo apie didingą savo pa
šaukimą pasaulio 1____
šeimoje. — pašaukimą, 
kurį Adomas Jakštas taip “ 
paskelbė: ,
Tau skirta tart žmonijai žodis 

naujas.
Tu pašaukta ne griauti, bet 

statyti.
Tavo garbė — ne lieti priešų 

kraujas.
Bet kurt, mylėt ir gera vien 

daryti.

Gausus Ir ratriotingas

jams pp. Smilgiam ir savo sū- j
' nurn ir dukterim už padarytą 
mums surprizą: dėkojame vi
siems ir visoms, kurie ir kurios 
pagelbėjo, dalyvavo, sveikino.

i linkėjo ir apdovanojo brangio- 
imis dovanomis, ypač klebonui 
i kun. Pranui Juškaičiui. kun.
Pranui Bekšai. Nukryžiuoto
Jėzaus Vienuolyno Seselėms iš 
Brockton; pp. Smilgiam ir jų 
sūnum, kurie yra Mayflovver 

1 toniko išdirbvstės su p. Mali-
nausku savininkais; pp. D. A. Šeštadienį, vasario 8 
Zaletskam. laidotuvių direkto- tel Continentall įvyko

Kiek laiko atgal. Camp Ed- 
ward kolegijos kieme, grūda
mas ant ledo sunkiai susižeidė 
kolegistas p. F. Tamošiūnas. 
Jaunuolis Tamošiūnas dabar 
randasi Cushings ligoninėje. 
Framingham. Mass.. kur jį jo 
tėveliai kas savaitę atlanko. 
Linkime p. F. Tamošiūnui grei
tai pasveikti ir tęsti 
mokslą.

toliau

d.. Ho- 
šaunūs 

riam; pp. Bagdonam. Treinavi- šokiai, kuriuos surengė vietinė 
čiam ir jų dukrelei Onai; pp. Cambridge Vyčių kuopa. Ištik- 
Šepetam ir jų dukrelei Alvirai; rųjų Vyčiai labai gražiai pasi- 
pp. Rudaičiam. Burokam, p. rodė. Didžiulė svetainė buvo 
Uršulei Venskaitei ir bendrai perpildyta gražiu lietuvišku 
visiems už sveikinimus, linkėji- jaunimu, kurių matėsi net iš 
mus ir dovanas. Lai Dievas vi- tolimiausių kolonijų.

Įsiems ir visoms atlygina gau
siomis malonėmis.

Juozas ir Barbora Žiliai.

i . 4. ■■ ■ ♦. i • - i*«• nimą. o taipgi ir atvykimą į šią ■ . 
šalį, kvietė pati jubiliatą tarti 
žodį čia susirinkusiems.

Vedėjas Įierstatė kalbėti 
I navikų - Zanaviką — Kun. 
Kazimierą Urbanavičių. 

Visa audiencija sujuda... 
kyla iš sėdynių ir sutinka su Į 
nuoširdžiomis katučių puokštė-; 
mis. Pakyla ir Jubiliatas, kun. Į 

, i - , - i Urbonavičius. Jis jiergyvenatiramja Siau-(Kai jį vėl numirė ir buvo nesą-! .- • ; nepaprastą jausmą. Jo gailės-,
..1 ' . jtingas jausmas kaujasi su iš-Į

j tverme, kaip liūtas su tigru. Ir. 
! Jo valia, padiktuota proto, lai-, 

‘ * 'mėio. Jis nepravirko, bet nusi-Cia kun. Pr. Strakaus.Kas pa-L . . ., , Isvpsojo... Jo pirmutiniai zo-.sveikino jubiliatą savo vardu, i ~ ______________ 2____________ į ^ziai — Jus padarėte mane be 
Į kalbiu (Speechless). Toliau jis 
sakė, kad jam lieka tik pasaky
ti jums visiems — God Bless 
you all and that's all.

Jis minutei tikrai ir negalėjo 
rimtu žodžiu apsiginti nuo visų 
jam prikabintų, prisiųstų, pri
kergtų minčių ir nuomonių bei 
linkėjimų. — Nėra žodžių...
— Gyvenime yra keistų daly

kų. aiškino jubiliatas. — Nemu- 
zikas. o muzikos mokytojas; 
neprakalbininkas. o kalbininkų 
profesorius; daktaras, bet ne
gydo. Na. dantį, gal būt. lietu
višku metodu, 
čiau. — aiškino 
sakoma, kadĮ 
toks žinomas 
mas: paimdavo 
šniūrą ir pririšdavo prie stip
raus vinio ar durų rankenos. O

i

MALDA UŽ KALIMU 
PAVERSTI LIETUVI
Saulėtą rytojų bekurian- 

tį, vilties gijas betiesianti, 
plačių užsimojimų vieške-

te-

Ar šviečia mums saulė.
ar orai aptemę. 

Tu mūsų brangiausia 
prabočių šalis!

Čia prakaitu mūsų aplaistyta 
žemė.

Čia tiek atminimų atranda 
širdis!

Ar laiminga, ar varguose, 
visados tu miela.

Atminimais taip turtinga ir 
brangi kaip siela!

Mes Tavo per amžius 
suvargę vaikai.

Neapleisk. Auk. čiausis. mūsų 
ir brangios tėvynės.

Maloningas ir galingas per 
visas gadynes!

PRIESAIKA
gi pusės, su 
atodūsiais ir ka- 

ašaromis, mes 
savo priesaiką, 

įkvėpimu

tre

Za- 
Dr. Sausio 20 d. New England 
pa | Baptist ligoninėje p. W. Dva-

j rėčkas pergyveno
j raciją.
' karo
metus
namų
dabar 
nėlė p. B. Dvareckienė gyvena

Vasario 8 d. išvyko į Kalifor
niją atostogoms p.p. M. P. 
Paukščių dukrelė p-lė H. Pauk
štytė.

sunkią ope- 
p. Dvareckas, yra šio 

veteranas, ištarnavęs 3 
karo laivyne aviacijoje, 
apsaugos dalyje. Ligonis 
jaučiasi geriau. Jo moti-

Kiek laiko atgal. Robins Boi« 
ler Works dirbtuvėje sunkiai 
susižeidė p. J. Narmontas. A.D.

Ir drauge su tuo pačiu 
poetu mes tiesiame mal
daujančias rankas i žvaig
ždėtąją mėlynę:
Apsaugok. Aukščiausias.

tą mylimą šalį.
Kur mūsų sodybos, kur bočių 

kapai!
Juk tėviška Tavo malonė

daug gali!

i

Iš savo
miamųjų 
linamųjų 
jungiame
Petro Vaičiūno 
padiktuotą:
O. žeme pražydus, o. gimtasai 

krašte.
Prisiekiam užžiebti tau Vil

niaus užgesusią saulę.
Prisiekiam išsaugot tau jūrą 

bekraštę.
Prisiekiam šventai mes prieš 

Dievą ir visą pasaulį!
Dr. J. Prunskis.

gal ir ištrauk- 
juokelį. Mat. 

Lietuvoj buvo 
danties trauki- 
stiprų siūlą ar

Pabaiga pusi.

Teikis atmint mus savo 
širdyje, melski už mus Die- 
vą. sveika Marija!

“DARBININKO” KAINA 1
$5.00 METAMS |

LDS Nariams - $4.00
Laikraštinė popiera pakilo 110'< : kitos reika- £ 

lingos medžia.gos, išleidimui laikraščio, taipgi pa- js 
kilo beveik dvigubai. LDS Centro Valdyba buvo a 
priversta nuo sausio 1. 1947 m. pakelti $1.00. Ma- d 
nome. kad malonūs “Darbininko” skaitytojai ir d 
LDS nariai, suprasdami šių dienų aukštą kainų d 
pakilimą, mielai pritars LDS Centro Valdybos nu- g 

Į' tarimui.
TAIGI, su sausio 1. 1947 m..

prenumeratos kaina bus:

5ft!
i!
i!
i!♦!
I
•Lc.i*
i!
$
i!
i!

I£ - - - -C $3.50. Atskira kopija 6c. LDS nariai moka $4.00 ir 
V- kuopos prisiunčia visus į Centrą. Savo reikalams 
y kuopos rengia įvairius parengimus ir pelnu paden-

z.

I

Darbininko” S 
Du kart savaitiniam 

$5.00 metams; pusei metų — $2.50. Vieną kartą $ 
savaitėje — $3.00. Užsienyje du kart savaitėje — ;i 
$5.50: pusmečiui — $3.00; vieną kartą savaitėje —

ti

gia savo įvairias išlaidas./
$ LDS Centras ir
f! “Darbininko” Administracija.

K •*
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GIRDĖTI LIETUVIU 
KOLONIJOSE '

jos ir 1 
mai. K 
kovo 2 
sueitų

1

LEVISTON, ME

9

Visuotiname visų 
atstovų susirinkime, 
me 1947 m. vasario 
tartasi ir svarstoma
sėkmingiau iravedus rinklia
vas. skiltas Lietuvos Vadavimo 
Tarybai ir BALFui.

Nutarta Vasario 16 d. rinkti 
Lietuvos Tarybai, o šv. Kazi
miero šventėje BALFui. Be to. 
nutarta padaryti viešas rinklia
vas Rumforde. Portlar.de. Au
gustoje ir Millinockete. Tėv. P. 
Baniūnas. kuris gerai pažįsta 
tremtinių vargus, iškėlė suma
nymą padayti rinkliavą perei
nant per šeimas. Visi pritarė 
kilniam sumanymui, ypač Mo
terys Katalikės su Vyčiais, ku
rie taip gi pasižadėjo surengti 
dvi vakarienes, loteriją ir vasa
rą Pikniką BALF'o naudai.

Vasario 16 bus atlaikytos iš
kilmingos šv. Mišios už Lietu
vą ir kolekta skirta
vadavimui. pasiaukojant 
Jėzaus Širdžiai.

tv” ir užkandžiai. Bilietai išpla
tinti ir daug žmonių buvo su
važiavę linksmai praleisti vaka
rėlį ir laimėti gražių ir brangių 
dovanėlių, kurių buvo arti 50.

Daug darbo ir laiko pašven
tė komiteto . pirmininkas. Pet
ras Jeskelevičius ir jo pagelbi- 
ninkac George Unick. Tą va
karą nenuilstamai darbavosi ir 
kiti nariai, ypač Juozas Bla- 

Jonas Stackeliunas. 
Nevereskytė ir kiti 
nariai. Statybos Fon-

padėką visiems, 
prie sėkmingo 

dalyvavimą, už 
ypatingai poniai

už suruošimą skanių

kurie 
vaka- 
dova- 
Šven-

zevičius. 
Marijona 
komiteto 
do komitetas pareiškia nuošir
džiausią 
prisidėjo 
rėlio, už 
neles, ir 
čionienei
užkandžių. Pelno statybos fon
dui buvo virš šimtas dolerių.

Žmonės pageidauja ir dažniau 
turėti tokias pramogas.

i
i

Tėvynės
šv.

’ AVREMCE, MASS
šv. Vardo Vyrai Gausiai 

Dalyvavo Prie Sakramentų 
Pereitą sekmadienį, laike 

8-tos vai. šv. mišių. Šv. Vardo 
vyrai ėjo "in corpore" prie šv. 
Sakramentų. Labai pavyzdingai 
pasirodė parapijos vyrai. Po 
mišių įvyko Šv. Vardo draugi
jos susirinkimas. Įvairūs rapor
tai buvo išduoti ir naujų reika
lų iškelta ir diskusuojama. Vy
rai taipgi prisidės prie apvaikš- 
čiojimo vasario 16-tos - maldos 
dienos.

Jaunimo M'hist Partv 
Gražiai Pavyko 

Šeštadienį, vasario 8 d..
ko Jaunimo Statybos Fondo
komiteto suruošta “V.'hist Par-

įvy-

Aibert R. Barker
P rmlau — Pope Optical Co.

Ka Jums reikaKnei akiniai leis
kite -r.:;—_s išegzaminuoti akis ir 

ia.;k;r.ti akinius. Mes padarome 
dirbtinas akis.

Room 206 
Tel. 6-1944

397 MAIN ST., 
tVorcester. Mass.

75 Main St., ĮVebster, Mass.O

!

Aušros Vartų- parapijos vy
čių 116-tos kuopos. “Valentine 
Bali” semi-fcrmal įvyks penk
tadienį. vasario 114-tą. St. Va
lentinei dienoje. Horticultural 
Hali. Elm Street, S—12-tos va
landos. Morty Gouids orkestrą 
gros šokiams.

116-tos kuopos Valentine Eail 
komitetas jau seniai darbuoja
si ir ruošiasi prie šito nepapra
sto įvykio. Visi komiteto nariai 
dirba vadovybėje pirm. Veroni
kos Jurgelio nvtės. Komitetą 
sudaro: Charlotte Mitchell. Ri
ta Keršytė, Irena Keršytė. Ona 
Leketaitė. Juozas Krasinskas, 
Juozas Česna. Danielius Aikš- 
noras. Stasys Vaškevičius, Al
girdas Lukšys.

Garbės rėmėjai: kleb. kun. K. 
A. Vasys ir 116-tos kuopos 
dvasios vadas kun. J. C. Jutke- 

Mayor ir Mrs. 
Sullivan: Dis- 
ir Mrs. Alfred 
Representative

C. Edwin Lofgren; 
Stanislaus G. 

Mr. and Mrs. 
V. Ambrose: Peter F.

Mr. and Mrs. Joseph 
Mr. and Mrs. Frank 

Attomey and

*

Iškilmingai Bus Minima 
Vasario 16-ta

Per visas mišias ir savaitinėje 
Biuletenyje buvo pagarsinta 
sekanti iškilmių tvarka:

Šeštadienį, vasario 15 d., 9 
vai. bus giedotos iškilmingos 
gedulo mišios su asista už visus 
žuvusius lietuvius dėl karo prie
žasties.

Sekmadienį, vasario 16 d., 8 
vai. bus giedotos iškilmingos 
mišios su asista. ir Švenčiausias 
bus išstatytas viešai adoracijai 
iki popiečiui. Gi 3 vai. pyksta 
šv. valanda ir pasiaukojimas 
Švenč. Jėzaus Širdžiai. Visų 

nariai pasi- 
Gi 4 vai.
pasakys Ateinantį sekmadienį Brockto- 
studentė
Daktaras

Jezaus 
draugijų valdybos 
rašys po paveikslu, 
svetainėje prakalbas 
pp. Aleksandravičiai, 
Bronė Budreikaitė ir 
Petras Zareckas.

šis skyrius rūpinsis aukų 
rinkimu Lietuvos išlaisvinimo 
reikalams.

Parapijos Veikimas

vičius. Rėmėjai: 
Charles F. Jeff 
triet Attomey 
B. Cenedella; 
and Mrs.
Representative 
Wondolowski:
John
Carroll;
Dirsa; Mr. and Mrs. 
Razvadauskas:
Mrs. Anthony J. Miller; Attor- 
ney and Mrs. Anthony Young; 
Mr. and Mrs. Joseph Matachin- 
skas. Mr. John Pūras; Mr. and 
Mrs. Stanley Wackell; ir “A 
Friend”.

Woreesterio Lietuvaitė.

BROCKTON, MASS
Minės Vasario 16 dieną. —

nepriklausomybės ■ 
įvyks sekmadienį, 

dieną. Švč. Sakra- 
išstatytas mūsų pa-

WORCESTER, MASS.
AUŠROS VARTŲ PARAPIJA

Lietuvos 
minėjimas 
vasario 16 
mentas bus
rapijos bažnyčioje nuo sumos 
iki 3 vai. po pietų. Per tą laiką 
kaikurių draugijų narės kalbės 
rožančių.

Po pamaldų visi sueis į para
pijos salę išklausyti turiningos 
programos.

no patrijotir.gi lietuviai šauniai 
minės Vasario 16 dieną — Lie
tuvos Nepriklausomybės šven
tę. Ryte. 10 v. bus iškilmingos 
šv. mišios. Pritaikintą pamoks
lą pasakys klebonas kun. J. 
Švagždys.

2:30 vai. p.p.. Šv. Roko par. 
salėje įvyks prakalbos. Kalbės 
kun. dr. Jonas Borevičius. S. J., 
kuris prieš keletą mėnesių yra 
atvykęs iš Europos ir kentėjęs 
bolševikų kalėjime; taipgi kal
bės irgi neseniai iš Europos at
vykęs inž. B. Bugdinas. Yra vi
si kviečiami dalyvauti.

Automobilis Sužeidė
Prieš trejetą savaičių sunkiai 

sužeidė veikėją Juozą Daugele-

February Ciearance

Bernardas Kuraitis

SALE
I

I

I. J. Fox Kompanija, kuri yra viena didžiau
siu Amerikoje, skelbia šį mėnesi FEBRUARY 
CLEARANCE SALE — DIDELĮ IŠPARDA
VIMĄ moteriškų kailinių.

Šiame išpardavime kainos yra sumažintos 
beveik per pusę. Taigi Naujosios Anglijos po
nios ir panelės, pasinaudokite šia proga. Nusi
pirkite kailinius dabar.

Mūsų krautuvėje yra labai didelis ir platus 
vėliausios mados moteriškų kailinių pasirinki
mas. Juos galite įsigyti lengvais mėnesiniais 
išsimokėjimais, pritaikintais kiekvienai klijan- 
tei.

SENUS KALINIUS išmainome į naujus, 
duodami už juos didelę nuolaidą. Taigi, kam

ilkėti senai jau iš mados išėjusiais kailiniai, kada galite įsigyti naujus! 
Atėjusios į krautuvę visuomet reikalaukite, kad Jums patarnautų 

šios krautuvės lietuvis atstovas p. Bernardas Koraitis, kuris yra kai
linių ekspertas ir žinovas. 
Per ii pirkdamos kailinius 
sutaupysite dar 10 nuo
šimčiu. Nuoširdžiai kvie
čiame visas ponias ir pa
neles į mūsų krautuvę at
silankyti ir pamatyti vė
liausios mados kailinius.

JI ŽUVO SAVO PAREIGOSE
iingoji sesuo Kanevičienė Zinaida dirbo 

Panevėžio apskrities ligoninėje. Prasidėjus karui 
ir bombardavimui, ji nuo ligonių nenasitraukė, bet 
sąžiningai ėjo savo pareigas. Niekšingi iš Lietu
vos bėgą bolševikai, užpuolę ligoninę, pačiuoo tris 
gydytojus, dr. Mačiuli, dr. Žemgulį ir dr. Gudoni, ir 
juos visus žiauriausiai nukankino, pjaustydami 
juos operacijos įrankiais ir net širdis išpiaustyda- 
mi. Kartu buvo nukankinta ir sesuo Karevičienė ir 
atsitiktinai prie ligoninės pačiuptas darbininkas 
Vaišvila.

Ji mažino kitų kentėjimus ir mirė pati kankinio 
mirtimi. Ne ji viena, bet tūkstančiai nekaltų vyrų, 
moterų ir mažų kūdikių. Todėl, kad mylėjo darbą, 
mylėjo žmones, mylėjo savo tėvynę Lietuvą.

Gelbėkime kraujo ir ašarų upeliais pasruvusią 
Lietuvą, gelbėkime kankinamus tautiečius! Tegu 
nelieka nė vieno lietuvio, kuris liktų šaltas lietuvių 
kentėjimams, kuris liktų kurčias pagelbos šauks
mui! Kiekvieno lietuvio pareiga aukoti gausiai A- 
merikos Lietuvių Tarybai, kovojančiai dėl Lietu
vos išgelbėjimo iš bolševikų vergijos! Aukok gau
siai, nes tavo broliai Lietuvoje už laisvę krauju že
mę nušlaksto!

GELBĖKIME LIETUVĄ!
AUKOKIM! DIRBKIM! REMKIM AMERIKOS 

LIETUVIŲ TARYBĄ

- »

Mūsų parapija turi dvi bažny
čias — Šv. Ritos ir Šv. Jurgio 
(pastaroji buvo lietuvių). A- 
biejų bažnyčių chorai ruošiasi 
išpildyti metinį muzikali veika
lą per tris dienas, būtent, va
sario 16, 17 ir 18 dd., Haver- 
hill High School salėje. Vado
vauja kun. Jonas Žuromskis, 
Šv. Rites par. vikaras, o mes, 
i'etuviai jį vadiname Šv. Jurgio 
lietuvių

Nors
turi daug darbo su kitataučiais, 
bet jis daug rūpinasi ir lietu
viais. Jis rūpinasi gauti svečius 
kunigus, kad Gavėnios metu 
pasakytų lietuviams pamokslus 
ir atlaikytų pamaldas nors vie
ną

par. klebonu.
kun. Jonas Žuromskis

kailą savaitėje. Raporteris.
I

PROVIDENCE, R. I

kos dalyvavo Stoughtono Lie
tuvių Suvienytų draugijų pa
rengime ir išpildė koncerto pro
gramą. Dainavo ne tik choras.

muz.

ŠTAI ŽMOGUS

vičių. P-nas Daugelevičius bū
damas sveikas aktyviai dalyva
vo katalikiškose draugijose. Jis 
praeityje yra buvęs LDS 2-ros
kp. pirmininkas. P-nas Dauge- bet ir solistai - solistės 
levučius yra didelis “Darbinin- V. Sereika, p. Alena Novikienė 
ko" prietelis ir rėmėjas. Reiš- ir jos dukrelė p. Alena. Chorui 
kiame ligoniui gilią užuojautą ir solistams akompanavo p. Jo- 
ir prašome Aukščiausiojo, su- nė Vasiliūnaitė. 
teikti jam sveikata.

-------- -— !Iš LDS 2-ros Kp. Susirinkimo j
v as. 4 d., parapijos saieje į-; 

vyko skaitlingas metinis LDS' 
2-ros kp. susirinkimas. Perrink- \ 
ta šiems metams valdyba į ku-I _ _ . . _ „ ,. ... T. . . ; p. D. Jasiomene, gyv. Concordną jejo: K. Grigas, pirm.; P. ■ .. . ' , Avė., nesveikuoja. Lai DievulisBolevicius, vice-pirm.; Julius . .i t . . jai grąžina sveikatą.Baronas, f m. sekretorius: A.
Peldžius. nrot. sekr., Petras ■ ~ ~ ~ . __ x .i Pranukas Kneizys Šv. Katn-: Dan.vla. iždininkas. i„ .x . ... nosKuopa nusitarė savo iždo pa-,

I dinimui užsidėti metinę duoklę1 
25c. Šiame susirinkime nariai! 
kuopos reikalams sudėjo —Į 
$10.75. Kuopa dabar turi virš

i 100 narių. Nariai pasižadėjo 
i iki ateinančių metų padvigubin- 
jt
i
l

“Darbininke” galite gauti la
bai naudingą Gavėnios laikui 
knygutę — “ŠTAI ŽMOGUS”, 
kurioje yra trumpi Kristaus 
kančios apmąstymai kiekvienai 
Gavėnios dienai. Ji yra nedide
lė — maldaknygės formato. Pa
baigoje knygutės taipgi yra 

j Šventai Valandai apmąstymai. 
: Knygutė turi 186 puslapius, 
i odos imitacijos apdarais. Ją 
j perspausdino kun. J. Vaitekū
nas. Kaina $1.50. Užsakymus 

! prašome siųsti:

■

kuri labai gerai 
Dalyvavo apie 200 
Toastmasteriu buvo 
J. Vaitekūnas. Pat-

Vasario 2 dieną įvyko parapi
jos vakarienė, 
pavyko, 
žmonių, 
kleb. kun.
riotines kalbas pasakė kun. K. 
Žvirblis, O. P., kun. A. McGre- 
gor, O. P. ir p. Ed. čiočys.

Muzikalę programą išpildė 
dainomis, akordionu ir pianu 
p. Jonas Tamulionis, p. Tamu- 
lionytė ir p. Ona Skirkevičie- 
nė iš Nashua, N. H. Jie prijuo
kino dalyvius iki ašarų, už ką 
nuo visų gavo labai daug aplo
dismentų. Taipgi ir vietinė p. 
Šadkaitė dainavo.

Choras ir so- 
įlistai labai gražiai pasirodė.

Pažymėtina, kad choristus 
i nuvežė pp. Petras Rakauskas. 
Jonas Kavaliauskas, p. Šidlaus- 

, kaitė ir A. F. Kneižys.

inarių skaičių. Žvalgaitis.

Vasario 9 d. p. Kotrina Kup- 
kienė minėjo savo 
dienį. Ji gavo daug 
nuo savo artimųjų 
draugių. Linkime p. 
nei ilgiausių metų.

70 gimta- 
sveikinimų 
giminių ir 

K. Kupkie-

NORWOOD, MASS
Maldos Diena — Lietuvos 

Nepriklausomybės Minėjimas 
Sekmadienį, vasario 16 dieną.

Jurgio lietuvių par. bažny-
I

411 washington street
BOSTON, MASS.

Vakarienės šeimininkės buvo 
šios: pp. Elz. Ratkevičienė, M. 
Čizikauskienė. R. Alukonienė, 
Elz. Savickienė, M. Begonienė. 
Šeimininkai — S. Ratkevičius, 
Al. Alukonis, V. Begonis. Prie 
stalų patarnavo — pp. Juzė Ma- 
tuzaitė, M. Sudačiauskaitė. Bi
rutė Ciočytė, E. Gumauskaitė, 
S. Alukonytė.

Parapijai pelno liko S250.00.

i

par. mokykloje laimėjo 
skaitymą paraidžiui (spelling) 
konteste. Jis dalyvaus visų mo
kyklų skaitymo paraidžiui kon
teste.

HAVERHILL, MASS

Vasario 16 d. Lietuvos nepri
klausomybės minėjimas įvyks 
3 vai. po pietų. Kalbės svečiai 
ir vietiniai kalbėtojai. Bus ir 
dainų programa. Klebonas ir 
komitetas kviečia visus daly
vauti. šešupis.

• 
t 
i 
i 
♦. 
i

i . 
. sv i
čioje bus aukojamos šv. mišios 

1 už pavergtą Lietuvą ir žuvu
sius ir kenčiančius lietuvius.
7 vai. vakare, parapijos svetai
nėje. St. James Avė., įvyks 
prakalbos. Kalbės jaunas inži
nierius, kuris yra pergyvenęs 
vokiečių nacių ir bolševikų o- 
kupacijas, Budginas ir kun. 
Borevičius. S. J., adv. Jonas 
Grigalus ir vietiniai kalbėtojai.

Visi lietuviai kviečiami daly
vauti pamaldose ir prakalbose.

Vasario 3 d.. įvyko Lietuvių 
Katalikų Veikimo Centro susi
rinkimas. Nutarta užprašyti 
vasario 16 d. šv. mišias už Lie
tuvą ir vargstančius lietuvius 
svetimuose kraštuose. Taipgi 
paskyrė auką $50.00 Lietuvos 
išlaisvinimo reikalams. Neat
siliko nei pavieniai nariai ir 
aukavo sekanti: Petras ir Ane
lė Svirskai §25.00; Antanas ir 
Ona Radziukinai — $10.00; A- 
dolfas Musick — $10.00; Vero
nika ir sūnus Kazys Babraus- 
kai $5.00. Viso sudaryta $100 
ir pasiųsta Amerikos Lietuvių 
Tarybai.
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Kiek laiko atgal 
Amšiejienė pasidavė 
jai Boston. Mass. 
Jau

P- 
dasi 
kad

p. Agota 
operaci- 

ligoninėje. 
grįžo į namus ir sveiksta.
Bar.igna Mockevičienė ran- 
ligoninėje. Teko sužinoti, 
serga {Jaučių uždegimu.

Linkime mūsų ligonėm ko- 
greičiausiai pasveikti.

Našlaičių šelpimo sąraše bu- 
pra leistas p. A. Viškelio

vardas, kuris aukojo dolerį.

Šeštadienį, vasario 8 d., Šv. 
Jurgio lietuvių par. choras, va
dovaujamas muziko V. Šerei-

Draugijų atstovai turėjo su
sirinkimą Lietuvos išlaisvinimo 
reikalais. Sudarė Amerikos 
Lietuvių Tarybos skyrių. Į val
dybą įėjo šie: pirm. Motiejus 
Matonis; rašt. Adomas Šaukis; 
ižd. Antanas Salševičius.

I
i t L- .

SPAUDOS VAJUS
Būtinai Užsisakykite ir Platinkite

Amerikos Lietuvių labiausiai skaitomą mėnesini, religinį, pat
riotinį ir gausiai paveiksluotą laikraštį

“ŠV. PRANCIŠKAUS VARPELĮ”
LETDŽTA

Lietuvos Pranciškonai
MOUNT ST. FRANCIS GREENE, MAINE

“Varpelyje”
Spausdinami gražūs aprašymai, pavyzdžiai ir trumpi straipsne
liai įvairiais klausimais. Talpinamos naujausios žinios iš Kata
likų gyvenimo Amerikoje ir kituose kraštuose. Aprašomos Lie
tuvių kančios komunistų okupuotoje Lietuvoje ir ištrėmime.

“Varpelio”
Kaina metams — $2.00.

Visi “Varpelio” Skaitytojai gauna kasmet gražų, spalvuotą, 
Sieninį Kalendorių.

PLATINTOJAI, Surinkę tris naujas “Varpelio” prenumeratas, 
ketvirtą prenumeratą gauna veltui. Platintojų pavardės bus 
skelbiamos "Varpelyje.”

KIEKVIENOJE AMERIKOS LIETUVIO ŠEIMOJE 
TESKAMBA LIETUVIŠKAS

“VARPELIS”
Kreipkitės adresu:

FRANCISCAN FATHERS
Mount St. Francis Greene, Maine

DĖMESIO!
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“ŽVAIGŽDft” jau nuo rugsėjo mėn. eina žymiai 
padidinta: (16 puslapių daugiau!)

Esame priversti padidinti ir prenumeratos kainą 
iki $2.00 metams.

“ŽVAIGŽDĖ” yra didžiausias dvasinio turinio 
mėnesinis laikraštis.

Adresas:
“ŽVAIGŽDĖS” Administracija

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

1
I

Portlar.de
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Viešas Kvietimas

MALDOS DIENA. -10 vai. r. Šv. Petro par. bažnyčioje, bus giedamos Šv. Mišios už Lietuvę 
ir už išmėtytus jos vaikus — lietuvius. Pamokslu sakys Kun. Jonas Borevičius, S. J., tremtinys.

2 vai. po pietų įvyks MASINIS BOSTONO LIETUVIŲ SUSIRINKIMAS su įvairia 
kalbų ir muzikos programa, South Boston High School Auditorijoje, So. Boston, Mass.

Šiuomi nuoširdžiai kvie
čiu visų Bostono patrijo- 
tingų lietuvių draugijų 
valdybas su vėliavomis 
ženklais, ir visus Bostono 
lietuvius pavieniai daly
vauti šv. mišiose, Šv. Pet
ro parapijos bažnyčioje, 
10 v. r., vas. 16 d., 1947.

Visi bendrai pasimelsi-

DAKTARAI
,

i ŠOU 4476

Dr. Joseph F. Antanėlis
OPTOMETRISTAS
515 E. Broadvvay

So. Boston, Mass.
Ofiso Valandos išskyrus 

Trečiadieniais ir Penktadieniais.
Vakarais Nuo 7 iki 9-tai 

Šeštadieniais nuo 2 iki 8-tai.

iI
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Tel. ŠOU 2805

Dr. J. L Pasalomis
DR. AMELIA E. RODD

OPTOMETRISTAI
447 Broadvvay
So. Boston. Mass.

OFISO VALANDOS: —
Nuo 9 ryto iki 12 vai. dieną. 

Seredomis: —
Nuo 9 ryto iki 7 vai. vakare.

Tel. TROwbridge 6330

J. Repshis, M. D.
(REPŠYS)

Lietuvis Gydytojas
278 Harvard Street

Kampas Inman arti Centrai Sq. 
CAMBRIDGE, MASS.

Ofiso Valandos 2—4 ir 6—8.

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

me už brangią mūsų Lie
tuvą išklausydami šv. mi
šias. Išgirsime teisybės 
žodžių iš lūpų misionie
riaus Tėvo daktaro kun. 
Jono Borevičiaus, S. J. — 
pabėgėlio - kankinio. Pa
naujinsime lietuvių tautos 
pasiaukojimo aktą.

Prie karštos maldos bus 
progos padaryti ir išmal
dą. — Darysime rinkliavą 
Lietuvos interesams ginti.

Taip pat visus kviečiu 
dalyvauti Bostono lietu
vių bendrame minėjime 
vas. 16 d., South Boston 
High School auditorijoje, rapijos bažnyčios, 9 v. 
kur kalbės pabėgėlis inž. 13 d., Kalvarijos kapuose, Mon- 
B. Bugdinas ir Tėvas Bo
revičius, S. J.

Labai prašau visų karš
tai pasimelsti, dalyvauti lų fondan $15. Maldos Apašta- 
mišiose, eiti prie Sakra- lavimo draugija su panelės M. 
mentų, nueiti į masinį su- Ausikaitės pagelba aukavo Lie- 
sirinkimą ir paaukoti, tuvos reikalams $10. 
bažnyčioje, ar salėje, Lie- ----------
tuvos gerovei. t <r - o . , _

. • pakrikštyti šie kūdikiai —Kun. Pr. virmauskis. 1 . . . .Mykolas Antanas Alfonso - 
Onos (Adomonytės) Škaparų. 
gyv. 406 K St.

i Jonas Viktoras Jono Viktoro- 
Zofijos (Pašakarnytės) Arma- 
navičių, gyv. 21 M St.

Jonas Edmundas Bronio -
Alencs (Mockaitės) Juškevičių.
gyv. 91 Fuller St.

Vas. 9 d., Rita Prano Jono - 
Alicijos (Van Brunt) Zaikių. 
16 Nonųuit St., Dorchester.

Šiai sparčiai augančiai šei
mai kunigai ir parapijiečiai yra 
labai dėkingi už leidimą mūsų Budginas. Kalbės 
lietuviškon mokyklon trijų 
kūčių. — Iš Dorchester!

v •

ŽINUTĖS

žmoną Agotą (Čenytę), du sū
nų kareiviu ir dvi dukterį.

Vas. 17 d., 8 v. r. bus laiko
mos šv. mišios už Lietuvą. Už
prašytos Maldos Apaštalavimo 
draugijos.

Vas. 10 d., pusmetį sirgusi, 
mirė Barbora Dargimienė (Jur
kevičiūtė) savo namuose. 159 
Bowen St. Amerikoje pragyve
no 45 metus. Iš Lietuvos atva
žiavo 17 metų. Paliko 4 sūnus. 
Tapo palaidota iš Šv. Petro pa- 

r., vas.

Vas. 10 d., mirė Šv. Dvasios 
ligoninėje. Cambridge. Mass., 
ilgai irgęs Kastantas Kavaliau
skas. 59 metų. gyv. 139 D. St. 
Paėjo Žaslių parapijos. Ameri
koje pragyveno 41 metą. Paliko 
žmoną Barborą I Stonytę). du 
sūnų, dvi dukterį, motiną, bro
lį ir seserį. Tapo palaidotas iš 

'šv. Petro par. bažnyčios, vas.
13 d., 10 v. r.. Šv. Mykolo ka- 

1 puošė.

tello.

Aukos. N. N. aukavo mokyk-

vai

' Vas. 10 d.. 9 v. r., iš Šv. Pet
ro par. bažnyčios tapo palaidc- 

i tas. Naujos Kalvarijos kapuo
se, Aleksandras Kuklys. Paliko

Arbatėlė Parapijos 
Naudai

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

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

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

į
•9

Auksinio Jubiliejaus Bankietas 
Gausus Ir Patriotingas

i Remkite tuos profesijonalus Ir biz- 
. nierius, kurie savo skelbimais remia 
1 ‘Darbininką”.II
i

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

15 d., vakare, parapi- 
prie septintos gatvės 
arbatėlė, su užkan-

bus tinkama ir

jos rinktiniai atstovai 
visam pasauliui tą pa- 
Tai brangi visiems lie- 
istorinė diena.

Vasario 
jos salėj, 
bus jauki 
džiais, žaidimais ir bus gražių
dovanų. Čia 
smagi vieta praleisti vakarą 
prieš Vasario 16 šventę. Šį pa- minėjimą! 
rengimą ruošia Lietuvos Duk
terų draugija. Jam vadovauja 
Stella Averkienė. Pelnas para
pijai. Visi kviečiami atsilankyti.

Ra porteris.

Užsisakykite Toniko Pas Mus $ i
Pristatom geriausį toniką 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir visokiems 

Parengimams. 
Kainos prieinamos.

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

PRANAS GERULSKIS, Namų Tel. Dedham 1304-R

Išvyko Japoni jon

Vfaų Uetuvių Šventa Kun Dr K Urbanavičiaus 
Pareiga Dalyvauti 

Vasario 16 Minėjime i
i- --

Vasario 16, tai didžioji lietu
vių šventtė. Tą dieną, prieš 29 
metus, lietuvių tauta sutraukė 
svetimųjų jai uždėtus vergijos 
pančius. 
Vilniuje 
skelbė, 
tuviams

Kadangi moderniškasis Gen- 
gis Khanas it su savo atgimusia 
Totorių Orda iš naujo užliejo 
mūsų tėvų žemę Lietuvą ir su 
nesuprantamu civilizuotam 
žmogui žiaurumu stvėrėsi tą 
vakarų kultūros ir krikščiony
bės žiedą visiškai sunaikinti, 
nuo žemės paviršiaus ištrinti, 
tai nei vienas lietuvis, pasauly 
negali ramiai sėdėti. Ypatingai 
Vasario 16 yra diena, kada lie
tuviai, kaip vienas, susirinkę 
bažnyčiose turi pasimelsti, ir 
salėse turi pareikšti protesto 
balsą ir reikalauti teisingumo.

Bostono, jo priemiesčių ir a- 
pylinkės miestelių lietuviai su
sirinkite į didžiąją South Bos
tono High School auditoriją, 2 
vai. po pietų (Vasario 16 d.). 
Čia įvyks didingas šios šventės 
paminėjimas, ruošiamas ben
drai visų srovių. Kalbės val
džios pareigūnai Laisvos Lietu
vos Konsulas adv. A. O. Šalna, 
bolševikų ir nacių kankinti sve
čiai iš Lietuvos kun. Borevi
čius. Jėzuitas, ir inžinierius 

ir kriaučių 
unijos atstovas, p. Joseph Fias- 
cone. Bus graži dainų progra
ma.

Todėl, Vasario 16 d., lai ne
būna lietuvių tarpe nei vieno 
“sliakerio". Visi ateikime ir sa
vo skaitlingumu, vieningumu ir 
aukų gausumu parodykime ir 
pareiškime pasauliui, kad lietu
vis, laisvę pažinęs vergu nebe
bus!

Valio, visi ,o visi į Vasario 16
Lietuvis.

/

Didžioji Spauda 
Paminėjo

L.

Tęsinys iš 5-to pusi.
kitą galą prie danties. Tada pa- 
temdavo šniūrą ir uždegę deg
tuką pakišdavo po nose. Tas 
pacientas kaip mostels galvą 
atgal nuo degtuko ugnies tai ir 
dantį išneša.

Juokus palikęs jubiliatas reiš-l 
kia dėkingumą už savo sveika
tėlę. Dievuliui, Apvaizdai už 
pašaukimą, Šv. Tėvui už palai- ras vedčsi šunį.

pa- 
Dr. 
Ku-

x i Buvęs altoristas ir veiklus
* Vyčių 17-tos kuopos narys, o 
$ dabar Dėdės Šamo smarkus ka- 

rys, Algirdas Mitkus, pranešė 
$ namiškiams. kad išvyksta į 
fį Japoniją. Kariuomenėje jis yra 
(J štabo raštinėje mašinistu (ty- 
(Lpist). Lietuvių jaunimo veiklą 
$ • seka iš “Vyties". Rap.

IJ
Filmą, Kurią Lietuviai 

Turėtij Pamatyti

Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims yra

SOUTH BOSTON CAFE

į

Vincas Balukonis, Savininkas.

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

giai patarnauja.
258 West Broadway, South Bestai, Mass.

Viena iš jau keletą savaičių 
“Tremont” teatre einančių fil
mų, New Yorke 
netoli metų yra 
Ją matydamas 
gali pajausti ką 
vokiečių ir rusų
tuviai, kaip šiandien partizanai 
tebekovoja, kaip veikia pogrin
džio spauda, kaip kankinami ir 

■ žudomi brolžudžių parduoti pa-

I
į

x triotai kunigai ir veikėjai. Fil-

rodoma irgi 
“Oj>en City”. 

ir lygindamas 
įiergyveno per 
okupacijas lie-

ma yra Amerikoje neįprasto 
, realumo rodanti gyvenimą be 

pagražinimų. — sukrečianti. L.

Bostono didžioji spauda 
minėjo mūsų rašytojo kun. 
K. Urbonavičiaus Auksinio 
nigystės Jubiliejaus įvykusias
iškilmes, bažnyčioje ir Copley 
Plaza viešbuty. Visuose dien
raščiuose. prieš ir po tilpo žinu
tės. o Boston Herald’e, pirma
dienio laidoje, tilpo mūsų jubi
liato paveikslas, sėdint su 
latais Murray. Waters ir 
P. Strakausku. bankiete.

PADĖKA

pre- 
kun. 
Rap.

mano žmonai ir šeimos 
vasario 5 d. a. a. Juo-
Šultienei, kuri buvo

REIKALINGA Body- Fender 
vyrai: Peinteriai, Makanikai. 
Atsišaukite: Healer - Motors, 
Ine.. 43 No. Beacon St.. Water- 
town Sq. (7-t-21)| mą. Prelatui Murray; kun. Pr. 

ĮJuškaičiui už pasakytą 
jslą ir kitiems. Skundėsi 
Į tas sunkumu įvardinti 
• kuriems tiksliai būtų 
padėkoti. Jis čia priminė 
aavokatišką uždavinį — 

(dotą. ar tai pasakaitę: 
Kartą ėję trys žmonėr. 

ž nas iš jų turėjęs šautuvą.
gi trečias ėjo 

minimą. Arkivyskupui Skvirec- tuščiomis. Ir šis pastebėjo, kad 
kui už laišką ir sveikinimą; dė- anoJ pusėj upės guli zuikis. Jis 
kingumą klebonui, artimiau- parodė tam. kuris turi šautuvą, 
šiam kaimynui (su kuriuo tik Tas pakšt ir nušovė. Tada anas, 
per koridorių gyvena); labai kuris turėjo šunį paleido j»er 
dėkingas J. E. Ganytojui Arki- ul^ 'r šuo atnešė zuikį. Kyla 
vyskupui už jo didelį nuoširdų- klausimas, kam priklauso zui

kis? Čia gražus palyginimas su
■ šio bankieto surengimo darbuo
tojais. Vieni sumanė, kiti įvyk
dė, treti atvyko ir dalyvavo.

i Ypatingą komplimentą jubi
liatas pareiškė kun. Al. Abra- 
činskui. kuris taip sumaniai ir 
sėkmingai vadovavo visam 
šių iškilmių rengimui. Dėkojo ir 
kitiems dalyviams ir galop lyg 
pamiršęs viską, kas čia įvyko, 
prisiminė kenčiančią Tėvų že
mę — Lietuvą. Jis bolševikų- 
komunistų valdžiai neturi gero 
žodžio vien tik dėlto, kad jie ve
da kovą plėšikiškai, tironiškai, 
žodžiu, kaip kokie žemiausios 
rūšies razbainikai. Anot jo. ko
munistų - bolševikų valdžia per 
savo agentus be teismo, be tei
singumo. be apeliacijos viską 
naikina, kas tik ne jų vežiman 
sėdi. Net ir savuosius ryja, jei
gu anie tik sušlubavo savo pa
reigose. o tos pareigos biaurios. 
Ir štai tokiose nepakenčiamose 
sąlygose randasi Lietuva. Kol 
Lietuva randasi tokių razbaini- 
kų rankose, mes negalime už
merkti akių. Yra išmintingos 
tautos, kurios mums padės, jei 
mes patys darbuosimės Tėvų 
Žemės išlaisvinimui.

Garbingasis jubiliatas kaip 
tik nurodė proga tam Lietuvos 
laisvinimui užakcentuoti, bū
tent. Vasario 16 minėjime, ku
ris bus minimas sekantį sek
madienį, — 
Mitingais, 
turime būt 
išlaisvinimo 
landa ateis

Jubiliatas 
gražų pavyzdį iš EVangelijos a- 
pie ten minimas panas. Iš kurių 
vienos buvo pasirengusios su
tikti jauniki, turėjo aliejaus, 
kitos nebuvo prisirengusios, ne
turėjo aliejaus. Tos tik sutiko, 
kurios turėjo aliejaus nušviesti 
kelią...

į Iš to seka, kad ir mes lietuviai 
turime būt pasirengę, turime 
turėti stiprų finansinį fondą ir; 
mes laimėsime evangelišką jau
nikaitį. — tėvynei Lietuvai lais
vę.

Tai buvo užbaiga. Pasigirdo 
maldos žodžiai ir visa audien
cija užsidėjus kryžiaus ženklą 
užtraukė— Lietuva tėvynė mū
sų... po to trys džiaugsmingi vi
sos publikos — Valio!!! ir Su
diev visiems! Kmp.

EXTRA
Mirė Barasevičius

Ketvirtadienį, vasario 
mirė Stasys Barasevičius. 
niausiąs laidotuvių direktorius. 
254 W. Broadway, So. Boston.

Laidojamas pirmadienį, vasa
rio 17 d., 10 vai. rytą iš Šv. 
Petro lietuvių parapijos bažny
čios.

Plačiau apie a. a. Barasevičių 
tilps kitame “Darbininko” 
meryj.

13 d.
sė

ri u-

EXTRA

Jonines Mitingas 
Ankščiau

Šv. Jono Ev. Draugijos mitin
gas vasario 16 d. prasidės visą 
valandą ankščiau, būtent. 1 vai. 
Visi atvykite ankščiau, kad ga
lėtume greit atlikti draugijos 
reikalus ir laiku nuvykti į Lie
tuvos Nepriklausomybės pa
skelbimo iškilmingąjį minėji
mą. So. Boston High School 
auditorijoj, kurs prasidės 2 vai. 
po pietų. D-jos valdyba prašo 
visus narius ten dalyvauti ir 
prisidėti savo auka. Valdyba.

Lankėsi

13 d.Ketvirtadienį, vasario 
lankėsi “Darbininke" kun. Mi
kalauskas. Pranciškonas, uolus 
“Darbininko" bendradarbis. 
Taipgi tą pačią dieną lankėsi 
inž. B. Budginas, kuris nese
niai atvyko iš Europos. Jis at
vyko į Bostoną kalbėti Lietuvos 
nepriklausomybės šventėje ne 
tik So. Bostone, bet taip pat 

, Cambridge, Brockton ir Nor- 
i wood.
I Į
♦ Neatitinka Tikrenj bei

Paleistos paskalos ir net susi
rinkime padarytas pareiškimas.

Mirus 
motinai 
zapinai 
iškilmingai palaidota vasario 8
d. iš Šv. Petro lietuvių par. 
bažnyčios Šv. Benedikto ka
puose, nuoširdžiai dėkojame pa
rapijos kunigam, ypač kun. S. 
Saulėnui už dvasinį patarnavi-(
mą; dėkojame visiems ir vi-'būk “Dainos" gru|>ė Dr. Pilkos 
soms už šv. mišias, gėles, daly-, namo įkurtuvėse dainavusi ru- 
vavimą šermenyse ir laidotuvė-laiškai, neatatinka tikrenybei, 
se. Taipgi dėkojame D. A. Za-' Tie, kurie ten dalyvavo, pareiš- 
letskam. laidotuvių direktoriam I kė, kad grupė ten dalyvavo ne- 
už malonų patarnavimą.

Nuliūdęs vyras
Juozas sultis ir šeima

So. Boston. Mass. jčios.

! L-A „rimo t.-in <1 'i 1,. „o.

1 pilname sąstate ir dainavo lie
tuviškai, o ne rusiškai, be to 

'choristės rusiškai nei nemokau- Į
Rap. į

pamok- 
jubilia- 

visus, 
galima 

vieną 
anek-

Vie- 
ant-

REIKALINGA
Reikalinga Vampers. Pasto

vus darbas. Geras atlyginimas. 
Darbas prie vyriškų aukštos 
rūšies batų.

FRENCH SHRINER & 
IRNER,

63 Melcher St., South Boston, 
Mass. LIB 2843 

31-t-18-21)
S...........................................................

| A, J. NAMAKSY
REAL ESTATE A 

INSURANCE
414 W. Broadvvay

Į SO. BOSTON, MASS.
š Office Tel. So. Boston 0948

Res. 37 Oriole Street 
West Roxbury, Mass. 
Tel. Parkvvay 1233-W

H

Ž
x

|
S

I

Res. Šou. 3729 Šou 46

Lithuanian Fumiture Co.
I

MOVERS— 
Insured and 

Bonded 
Local & Long 

Distance 
Moving

326 - 328 W. Broadnuy
SO. BOSTON, MASS.

So. Boston FumitureCo.
Matrasai naujai perdirbami. 
Kainos pranešama iš anksto.

Jūsų kreditas geras.

Pristatymas skubus.

380 Vz West Broadway,
Tel. ŠOU 2758

GRABORIAI

I

I

Malda ir Masiniais 
Būkime dosnūs, nes 

pasirengę sutikti 
valandą. O toji va- 
nepastebima. 
pridėjo dar labai

S. Barasevičius ir Sūnus
MOTERIS PAGELBININK* 

Lietuvių Graborius-Balsamuotojas 
Turi Notaro Teises

254 VV. Rroadnay
SO. BOSTON, MASS.

Tel. SOUth Boston 2590 
Sūnaus gyvenamoji vieta — 

838 Dorchester Avė.
Tel. COLumbia 2537

C A S P E R
FUNERAL HOME

187 Dorchester Street 
South Boston. Mass.

Joseph W.Ca$per 
(KASPERAS) 

Laidotuvių Direktorius Ir 
Balsamuotojas 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Koplyčia šermenims Dykai 

Tel. ŠOU Boston 1437 
ŠOU Boston 3960

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

561 East Broadway
SOUTH BOSTON. MASS.

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

Patarnavimas dieną ir naktį. 
Koplyčia Šermenims Dykai.

NOTARY PUBLIC
Tel. ŠOU Boston 0815

ŠOU Boston 2609

/
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HARTFORD, CONN
Vasario 16 d.. 2 vai. po pietų 

įvyks LDS 6 kuopos susirinki
mas. Nariai, kurie dar nėra at
silyginę už "Darbininką", turės 
gerą progą tai padaryti susi
rinkime. Kviečiame visus daly
vauti. Valdybos Narys.

Sekmadienį. bažnyčioje buvo 
pranešta, kad Vasario 16-ta. 
Lietuvos Nepriklausomybės 
dienos sukaktis, bus maldos 
diena šv. Andriejaus par. baž
nyčioje. švč. Sakramentas bus 
išstatytas 9:30 mišių metu iki 
pamaldų po piet. Suma 11 vai. 
bus atnašauta už Lietuvą ir už 
jos narsiuosius sūnus, kenčian
čius kaip Lietuvoje, taip ir iš
trėmime ir svetimuose kraštuo- 

parapijiečiai skatinami 
šv. Komuniją. 3:30 vai.

8

i

f

“Vaiteriai - ValterVos”
Prie stalų rūpestingai tarm? 

vo Vytautas Grigaliūnas, Vy. 
tautas Vyšniauskas, Jonas Lie- 

: tuvnikas, Edvvard VValsh. Juo.
zas Petrikas, Stasė St ra.sd a už
kaite, Teresė VViesner, Aldona kių. Ligonė

i Matukaitis, Eleanor 
j Ursula Mačinskas,
Maskečiūtė, Petronė Melcava- dasi šv. Juozapo ligoninėje. Jai 
ge, Dolores Višnįauskaitė, AI- padaryta tulžies operacija. A- 
bina ir Leoną Šimkevičiūtės, 
Dolores Keydash, Lillian Let- 
kauskas, Albina Paškauskaitė, kaitis,
Ona Petkus,
Pranciška

, Tracy, Marian
leanora Lietuvnikaitė, Darata 
ir Eleanora Šimkevičiūtės ir O-
na Čaplinskaitė. Muzikantai bu- mūsų mokyklos vaikučių už ne- 
vo Albertas Juškevičius. Kazys laimingos Lietuvos kenčiančius 

i Stupuras. Lekavičiai tėvas ir vaikučius. Suma 11 vai. užpra- 
sūnus ir du Bistrickų broliai, šyta Tarybos. Puota Lietuvių 
Visi atsilankusieji buvo pilnai salėje, Hollins St., 7 vai. vak. 
patenkint?! valgiais, patamavi-: Jaunimo klubas minės pirmas 
mu ir muzika. Daugiausiai šo- metų gyvavimo sukaktuves 
ko lietuviškus šokius. Prie visų priimdami šv. Komuniją būry- 
sunkiai dirbusių darbininkų je per mišias 10 vai. vasario 23 
reikia prijungti Juozą Kašins- d. Dvasios Vadas kun. dr. Men
ką ir Valerijoną ii- Antaną delis atnašaus mišias už narių 
Strasdauskus. Tie trys tai už
pildė visas spragas. Negalima 
užbaigti šį aprašymą nepami
nėjus Antano Ivoškos kaip tė
vo taip sūnaus ir dviejų Ivoškų 
žentų. Kun. dr. Mendelis nuo
širdžiai dėkoja kaip dirbusiems 
taip atsilankusiems už tokį gra
žų vakarą ir taip linksmą pra
mogą.

Nuotrupos
Parapijos Jaunimo Klubas Ave, Chicago, III.

turėjo pirmus visuotinus rinki
mus ir galutinai stovi ant tvir-i 
to pamato. Nežiūrint atsisaki- į 

i nėjimų Albertas Juškevičius 
vienbalsiai liko išrinktas Klubo

| i

pirmininkas. Kiti valdybos na-1 
riai pasikeitė. Didžiausias Klū-! 
bo užsimojimas tai Velykų pir
madienio šokis į kurį yra į-, 
traukti visi Klubo nariai.

Sekmadienį pakrikštytas Le
ono Kupriūno sūnus, Robertas

Pilypas. Krikšto buvo
dėdė ir teta naujagimio. Jurgis 
Kupriūnas ir ponia P. Kisielie
nė.
; Onai Rukštelienei nuo Parkin 
St. padaryta operacija ant a- 

randasi 1400 N.
Patrick, Eutaw St. akių ligoninėje.
Angelai Magdalena Kurelaitienė ran-

Amerikos Lietuvių Tarybos 
Bridgeporto skyrius tikrai gra
žiai darbuojasi. Neseniai turėjo 

! skaitlingą susirinkimą, kur bu
vo nutarta lankytis po namus 

. ir rinkti aukas iki vasario 16.
ir buvo išrinkti šie asmenys 
tam darbui: p. A. Elovetskienė.
A. Tatariunienė. O. Mačiukai- 
tienė. A. Tuskienė. O. Rama
nauskienė. O. Einorienė, J. Sta- 
nislauskas. J. Minalga. J. Kal
pokas. P. Remeika. J. Blažys. 
A. Stanišauskas. taipgi ir pa
rapijos vikaras kun. W. Pranc- 
kietis prisidėjo prie šio darbo. 
Visi lanko namus ir gauna au- 

' kų. Manoma, kad vajus baigsis
23.
rengė Lietu- isos narės 

į šį susirinkimą 
jų 
narių vajus, 
reikia mokėti 
ties. Kviečiame 
katalikes moteris 
tapti narėms mūsų 
organizacijos.

se. Visi ; 
priimti š 
po piet pamaldos sudarytos iš 
himnų.
kalbėjimas prie švč.
Širdies ir palaiminimas. Ryte 
kolekta bus renkama per visas 
mišias Lietuvai. Prisidėkime vi
si savo maldomis ir aukomis i- I 
amžinti brangios Lietuvos var-1 
dą I

Apart minėtų apeigų bažny
čioje. Lietuvių svetainėje įvyks 
viešas minėjimas. Kalbės kalbė
tojai iš kitų miestų, dalyvaus 
choras ir miesto pareigūnai. 
Lai gyvuoja Lietuva!

konsekracijos akto at- 
prie švč. Jėzaus

ir

sėkmingai vasario 23. Kadangi 
Tarybos skyrius 
vos Nepriklausomybės minėji
mą vasario 16 d., bet negavus 
kalbėtojų, buvo perkelta į vasa
rio 23 d.. 3 vai. po pietų, para
pijos svetainėj, kur kalbės tik ( 
ką atvykęs iš Europos Dr. A. 
Gervvdas. kuris vra t»ergvvenes 
okupacijos laikus ir koncentra-. 
cijos stovyklas.

Parapijos darbai šį metą pra- 
matomi labai dideli. Pirmas jau 
eina leidimas gražaus automo
bilio. kurio darbu rūpinasi kur.. 
W. Pranskietis.

Kleb. kun. J. V. Kazlauskas 
rūpinasi dirmavone. kuri šį pa
vasari bus.II

Nors oras buvo labai negeras 1 
sekmadienio po piet. visgi su
sirinko gražus būrelis žmonių 
parapijos svetainėje dalyvauti 
programėlėje, kurią suruošė šv. 
Rožančiaus draugija. Buvo gra
žių dovanų ir skanių užkandžių.

Paraližuota nuo juostos žemyn, Mrs. Grace Maier, 24 m., dešinėj, iš 
Trcntc-n. pagimdė normaliai sveiką kūdiki. Ją paralyžius pagavo spalių, 
1943 m.

svarbus Moterų Sąjungos 33 
kuopos mėnesinis susirinkimas, 

kviečiamos pribūti ■ 
atsivesti nau-; 

jų narių, nes dabar eina naujų
Vajaus metu ne- j 
įstojimo mokės- ’ 

šios kolonijos' 
ir merginas 

garbingos 
K.

t

Parapijos choras jau rengiasi 
prie metinio koncerto, kurs į- 
vyks balandžio 13 d., parapijos 
svetainėj. Kadangi šis koncer
tas yra skiriamas parapijos 
naudai, tad manau bus sėkmin
gas. A .Stanišauskas jau pa
kvietė du svečiu dainininku iš 
New Yorko. būtent. Violeta 
Pranckus ir Al. Vasiliauskas, 
abu pasižadėjo šiame koncerte j 
dalyvauti.

Pirmutiniai komisijos nariai 
yra dabar: p. B. Šumskiūtė. p. 
J. Ramanauskas ir A. Stani- 
šauskas.

,L. ____
Praeitą penktadienį palaido- ; pagarsino 

tes iš mūsų bažnyčios Vincas 
Masonis. Velionis sirgo gan il
ga:. Paliko nuliūdusius savo 
žmoną ir keturis sūnus. Amžiną 
atilsį duok jam. Viešpatie.’

Kun. J. J. M.

Klebonas, kur.. M. A. Pankus 
praeitą sekmadieni buvo išva
žiavęs i Bostor.'ą. kur jis daly
vavo kup. Dr. Urbonavičiaus 
50 metų kunigystės minėjime. i

Šv. Andriejaus Gildąs turės 
savo metini bar.kietą vasario 
11. 8 vai. vakare. ,f>ankietas į- 
vyks Ha'.vthorne Inn. Berlin. 
Conn. Specialus autobusas nu
veš nares.

.......... 5:’ ".............. il •jf ■■■■ ■ i

HEVARK. N. J.

čiū Dievui ligonė sveiksta.
Serga pavojingai Kazys Lau- 

1019 Beechfield Avė. 
Darata Cučulis, Kun. Antanas Dubinskas aprū-

Šedbaraitė, Doris pino ligonį paskutiniais sakra- 
Mierzwicki, E- mentais.

Vasario 16 d. bus maldos die
na. Mišios 8:30 v. užprašytos

intencijas.

Petro Babicko Eilėrasč'ai
Italijoje išėjo antra laida Pet

ro Babicko eilėraščių: Toli Nuo 
Tėvynės”. 101 pusi, gražiai at
spausdinta knyga. Jos kaina 

■ $1.00. Norintieji užsisakyti šią 
(knygą, kreipkitės šiuo adresu: 
iV. Tūbelis, 5015’fas nutraukė kelius vaizdus ne 

tik jubiliejatų ir jų šeimos, bet 
i taipgi milžiniško jubiliejaus 
I pirago ir visų puotos dalyvių.
Sveikiname ponus Tauterius ir 
vėl mūsų klebono žodžiais no
rime jiems palinkėti už 10 me
tų deimantinio jubiliejaus. A- 
budu Tauteriai dar gan jauni, 

^ors p. Tauteris turi 82 metus, 
vasario i o jo žmona yra 10 metų už jį 

ne jie vieni, bet jų sūnus' jaunesnė. Ilgiausių metų mūsų 
' jubiliejatams. Lai jų gražus 
pavyzdys patraukia ir kitus 
prie panašaus gražaus gyveni
mo. Sveikiname Tauterių visą 

; šeimą. Dieve laimink juos vi- 
j sus!

i

New Jersey Lietuvių Taryba 
rengia Lietuvos Nepriklauso
mybės 29-tų metų Sukakties 
minėjimą, sekmadienį, vasario 
16 d.. 1947 m.. 2:30 vai. p.p.,
Sheraton Hctel (pirmam aukš
te). 12 Hill St.. (skersai Broad 
St. nuo City Hali). Nevvark. N. 
J. (Važiuojant autobusais, rei
kia išlipti prie City Hali). Invo- 
kaciją skaitys kun. Pocius. Kal
bas pasakys: Mayor Vincent J. 
Murphy. Povilas Žadeikis — 

i Lietuvos Atstovas Washingto- 
ne: Monsigr.or James F. Kelly, 
Seton Hali College prezidentas: 
kun. Pranas Bastakys. neseniai 
iš Europos.

Dainuos — Lietuvių Politikos ‘ 
klubo choras 
mas muziko Jono Čižausko.

Paveikslai — Europos lietu
vių gyvenimas — paveiksluose.

Į šį nepaprastai didelės svar
bos Lietuvos Nepriklausomybės 
minėjimą privalo atsilankyti ir 
jame dalyvauti visi New Jer
sey lietuviai ir lietuvaitės.

Kalbėtojai kalbės Lietuvos ir 
lietuvių reikalais, o ypatingai 
Lietuvos nepriklausomybės at
gavimo reikalu.

Norėdami ir vėl matyti ne
priklausomą Lietuvą, privalom 
susikaupti ir vieningai siekti 
Lietuvai atgauti nepriklauso
mybę.

Programos dalis bus perduo
ta per Radio — nesivėluokite.

Įžanga SI.00 su taksais.
Kviečia N. J. Lietuviu Taryba.
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Praeitą savaitę klebonas kun. 
J. V. Kazlauskas labai gražiai 

lietuvišką ir angliš
ką katalikišką spaudą, tai laik
raščius. kuriuos parapijiečiai 
jaunimas turėtų užsirašyti 
skaityti.

ir 
ir

NEW HAVEN, CONN

1S

Visi Dalyvaukime Lietuvos 
Nepriklausoma bes Minėjime 
Artinasi Vasario 16 diena, 

kurioje prieš 29 metus mūsų 
tėvynė Lietuva apsiskelbė pa
sauliui laisva ir nepriklausoma.

Šiandiena mūsų tėvynė yra
pavergta. Jos sūnūs - dukros; 
yra išblaškyti.

Taigi New Haven’o lietuviai 
ir lietuvaitės neatsilikime šiame 
darbe. Visi susirinkime į para
pijos svetainę sekmadienį, va
sario 16 dieną. 4 vai. 
kur įvyks 
minėjimas su 
kurią išpildys 
solistė p-nia

I 
po pietų, 

nepriklausomybės 
dainų programa, 
mūsų kolonijos 
Agota Vokietai-

tienė ir ponas Antanas Radvila 
iš Ansonia. Conn. Kalbas sa-Į 
kvs prof. Pr. Padalskis. ką tik j 
atvykęs iš Europos, adv. F. J. 
Bagočius :š So. Boston, Mass., ■ 
klebonas ..:n. E. Gradeckas ir 
visuomet: r.inkas K. Vilniškis. 
Progra:... . užsibaigus bus šo-

Įvyks S\ar! >is Moterą Są-gos 
Susirinkimas

Vasar '6 d. tuojau po su
mos, par; Jos svetainėje įvyks

Atmintinas Jubiliejus
Ne daug žmonių sulaukia 50 

metų vedybinio gyvenimo su
kaktuvių. Tokią laimę tačiau 
turėjo Kazimieras ir Agota 
Tauteriai nuo Sidney Avė., 
Westport, Md. Tai buvo vasa
rio 8 d. 1897 m., kuomet kun. i 
J. Lietuvnikas laimino tų dvie- ; 
jų gerų katalikų moterystės J 
ryšį. Štai sekmadienį, ’___
9 d., r" ~~ -u. Į
Kazimieras ir jų dvi dukteris' 
Ona ir Marijona su skaitlingu 
būriu giminių ir pažįstamų su
sirinko į bažnyčią 8:30 vai. ry
te. kad padėkoti Dievui už Jo 
jiems gausiai malones suteiktas 
per 50 metų jų vedybinio gy
venimo.

I

Jubiliejaus Mišios
i.- Kearny. veda- ponaį Tauteriai į sanktuariją 

buvo atlydėti savo anūkų Kazi
miero ir Dolores Tauterų. Kle
bonas kun. Dr. Mendelis. pade
dant jam kun. O’Dea 
Didas, priėmė jubiliatų pasiža
dėjimus ir atnašavo šv. mišias. 
Kadangi tai buvo Svc. vardo „ . . " . . , _& : Gal pirmą kartą po kares gali-vyrų Dr-jos Komunijos sekma-1 - ... _ l
dienis.
žmonių. Kun. Mendelis savo 
pamoksle pabrėžė, kad ponų 
Tauterų buvimas santktuarijoj ,* J J vakarienes tikslas buvo pada-vra iškalbingesnis pamokslas: .. .. , .. , , , .

° r pyti siek tiek pelno bažnyčios
negu jis gali pasakyti. Kuomet; . ... . . . .. , ....& J & 1 " _ atnaujinimui, tai sis skaitlm-šiandien Amerikoje 3a didės- ... . , -

i J gas susibunmas liudija, kad vi-į r.iuose miestuose vienas šliū- ... .. , , ....i si atjaučia darbo reikalingumą ’ bas iš dviejų nakliūva į divorsų . ................... ,, ,1 * l ir džiaugiasi jau užbaigtu dar-teismus. kuomet Los Angeles I 
; mieste 5 šliūbai iš 6 užsibaigia j 
: atsiskyrimu, tad matyti du as- 1 
j menys išgyvenusius 50 metų 
! sutikime ir savitarpėje 
I Įėję yra pavyzdys, kurs teikia į 
i džiaugsmą, kaip žmonėms taip !

■ i angelams. Tauterių gyvenimas

KEARNY, N. J
me-

W. J. Chisholm
GRABORIUS

“Asmeniškas Patarnavimas”

331 Smith St.,
PROVIDENCE, R. I.

Telephone:
Ofiso: Dexter 1952

Namų: PI. 6286
----- 4

ir kun.

Parapijos Prieš-Užga veninė 
Vakarienė

i

Šeši šimtai svarų kalakutie- 
i nos mėsos ir 14 bačkučių alaus 
' buvo reikalinga, kad pavalgy- 
■ dinti ir pagirdyti 
i kurie atsilankė 
' veninę parapijos 
Tai buvo viena iš 
ir pavyzdingiausių

600 svečių, 
į prieš-užga- 

vakarienę. 
linksmiausių 

pramogų.;

, - , ima buvo matyti tiek gražaustai bažnvcia buvo pilna . .. . . _ . i1 1 jaunimo. Svečių tarpe matėsi
daug profesi jonalų ir žymesnių 
mūsų kolonijos narių. Kadangi 

!
I

8 vai.
134

65c.

vakare.
Schuyler
Gros E.

16 d., 
salėje.

Įžanga
ir jo orkestrą lietuvis-

Bažnytinis choras ruošia
tini “Blynų Balių sekmadienį, i nebuvo gėlėmis išbarstytas. Per 
vasario
LA PC
Avė.
Schultz
kus ir angliškus šokius.

Rengimo komitetas: H. Mika
lauskienė. R. Žvigždytė. F. Tun-

J. Juozapaitis. J.
ir C. Savickas kvie-

kevičiūtė, 
Kasperas 
čia visus atvykti.

Juozas Kasinskas
Ine.

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

60? IVashington Blvd. 
BALTIMORE 30. Md.
Tel. I>exington 8595 

Limosinai dėl visokių reikalų. 
Patarnavimas Dieną ir Naktį.

;50 metų jie patyrė skausmų ir; 
džiaugsmų, bet nežiūrint gyve
nimo pilkumo jie vis kantriai 
nešė dienos kaitrą ir savo luo
mo naštą. Per tuos 50 metų vi
sa šeima, vėl nežiūrint kaip to
li nuo bažnyčios gyveno visuo
met laikėsi šv. Alfonso parapi
jos ir kas sekmadienį galima 
juos matyti bažnyčioje. Šv. Ko
munijos metu visa Tauterių 
šeima ėjo prie šv. Komunijos 
pirm negu šv. Vardo vyrai arti
nosi prie Dievo Stalo.

Jubiliejinė Puota
Kadangi Tauteriai yra kuk

lūs žmonės tai jų linksma puo
ta buvo kukli ir įvyko jų pačių 
namuose. Abudu mūsų kunigai 
buvo atvykę į puotą. Bruno

įLeikus jaunas lietuvis fotogra-' Edward Mierzwicki.

a-.

Rengėju ir Veikėjų Štabas
i Tokiai pramogai virtuvė be 
. abejo užima pirmą vietą. Vy- 
i riausioji virėja tai buvo visiems 
i gerai žinoma zakristijono žmo- 
Įna Ona Ivoškienė. Jos padėjė
jos buvo Marijona Kulokinė, 
Anelė Paškauskienė, Veronika j. » t

Caulinskienė, Elžbieta Maka-; Al L/i ę/ 
rauskienė, Stepone šilanskienė, Į | 
Veronika Prankienė, Ona Ja- , ‘Į 
saitienė, Anelė Kazlauskienė,; 3 
Joanna Šimkevičienė, Ona Bi- (* 
kulevičienė, ir Juozapina Pet- : 5 
rulionienė. Prie durų bilietus j 
priėmė Julius Kastantinavičius j 
ir Kazimieras W:lchinski. Prie į 
baro dirbo, Juozas Melcavage, « 
Benny Zimnavoda, Jonas Pet- i; 
rikas, Antanas Remeikis, Jo- <j 
nas Pazneika, Povilas Kriaučių- ♦: 
nas tėvas ir sūnus Vladas, ir 
Mateušas Kavaliauskas. Sve- J 
čius salėje priėmė Marijona < 
Mažeikaitė, Marcelė Strasdaus- j 
kaitė ir Sophie Lietuvnikienė. j 
Čekius gėrimams pardavinėjo į

Į
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: Kovo-March 18, 1947

Lietuvos Pranciškonų
ŠV. ANTANO VIENUOLYNE'

Į Mount St. Francis, Greene, Maine
: Prasideda
Į ŠV. ANTANO GARBEI 
i Iškilmingos 13-kos Antra

dienių Pamaldos
kurios baigsis birželio 4—12 d.

Šv. Antano Novena.
! Už visus šv. Antano Pamaldų ir 
Į Pranciškonų šv. Antano Vienuolyno 
: Novenos dalyvius, už visus Lietuvos 
i ir Koplyčios Fundatorius. Rėmėjus 
: ir Geradarius, bus laikomos

Kas Antradieni:
7:30 A. M. — IŠKILMINGOS ŠV. MIŠIOS.

| 7:00 P. M.—IŠKILMINGOS PAMALDOS PRIE IŠSTATYTO Į
ŠVENč. SAKRAMENTO.

Pamaldų metu bus skaitomos prisiųstos intencijos, 
kuriomis Pranciškonai melsis.

Visus šv. Antano Mylėtojus Kviečiame
: Jungtis su Pranciškonais, maldoje. Šv. Komunijoje ir šv. Mišiose. i 
i kad per didžiojo Stebukladario šv. Antano užtarymą išprašius Ė 
: iš Dievo: :
: TEISINGOS ir PASTOVIOS TAIKOS!
Į LAISVĖS ir NEPRIKLAUSOMYBĖS MOŠŲ TĖVYNEI 

LIETUVAI!
i IR — KAD APSAUGOJUS PASAULI NUO GALIMO KARO = 
= BAISYBIŲ! Į
Į Iki Kovo-March 18 d. prašome prisiųsti savo ypatingas inten- : 
: cijas sekančiu adresu:

; FRANCISCAN FATHERS =
: Mount St. Francis Greene. Maine :

ė.......................................................................<b

TIESIOGINIS MORTGYČIV 
SUMAŽINIMO PLANAS

Tai yra paprastas, sumažinta kaina namams 
mortgyčiy — panaujinimo planas.

Jei jūs planuojate pirkti namą ar atnaujinti da
bar turimą mortgvčių, mes su malonumu ir be jo
kių Jums abligacijų išaiškinsime visas smulkme

nas. Pašaukite SOUth Boston 0379

A i

CcmiperativeBank- I 
i $


