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Vasario 12-taNuo to laiko, kai prarastojo 
Rojaus vartuose atsistojo an-; 
gėlas su ugnies kalaviju, žmo-! 
į,—---------- ----- (
Tėviškės, jausdamasis pasauly- to 
je tarsi amžinas tremtinys ir gimtadienį, 
keleivis . Jis negalėjo nurimti 
nė vienoje vietoje. Jis apkelia- . Lincoln daug kuo pasižy- 
vo žemės rutulį, išraižė laivais 'i 
vandenynus, įkopė į aukščiau
sius kalnus, o dabar kyla į oro 
aukštybes ir planuoja pasiekti 
marių dugną. Tai nėra tik 
smalsumas, tik noras žinoti ir 
ištirti. Tai. gilus vienatvės ir 
svetimumo jausmas, kuris 
žmogui atsiranda, susidūrus su 
pasauliu. Istorijos eigoje žmo
nės susiartino tarp savęs, su
kurdami šeimas, gimines, tau
tas ir valstybes. Tačiau jie ne
susiartino su pasauliu, su ta 
usnis ir erškėčius želdanžia že
me. Pasaulyje žmogus buvo ir 
pasiliko elgeta, kuris eina iš 
vietos į vietą, kuris nuolatos 
yra kelyje ir niekados ne na
mie. Palygintas su pasauliu, 
kuriame, Kristaus žodžiais ta
riant, “lapės turi urvus ir dan
gaus paukščiai lizdus”, žmogus 
“neturi, kur galvos priglausti” 
(Mat. 8, 20).

Ir vis dėlto žmogui yra erd
vės kampelis, kuriame jis jau
čiasi esąs namie; į kurį jis nuo
latos grįžta; kuris nedvelkia 

ja ns-uisa n«o 
savęs, bet priima ir priglau
džia. Žmogui yra žemė, kurią į 
jis vadina sava, nes į ją jis yra ] 
įdėjęs savo kraujo ir prakaito; 
kurią jis vadina motina, nes ji 
yra jį išpenėjusi ir išauginusi. 
Šitasai kampelis, šitoji sava že
mė. šitoji mūsų motina yra 
mūsų Tėvynė.

Nuostabus dalykas! Išvaikš- , 
čiojęs visą pasaulį, visur buvęs ( 
vienišas ir svetimas, tėvynėje 
žmogus nurimsta ir įsikuria. 
Iš klajūno čia jis virsta sėsliu; : 
iš kelionės čia jis grįžta į na
mus. Tėvynė yra vieta, kur pa
saulis žmogui pasidaro artimas 
ir savas. Joje jis pęrgali aną. 
klaikų svetimumo jausmą. Jo
je jis pasijunta tarsi atgavęs 
seną prarastąjį Rojų, kur ir 
saulė kitaip teka, ir paukščiai 
kitaip čiulba, ir javai kitaip 
liūliuoja. Tėvynėje mes ir žemė 
pasidarome savotiškai viena. 
Mūsų gyvenamos aplinkos vaiz
das. kuris nuolatos stovi prieš 
mūsų akis, įsibrauna į mūsų 
vidų ir virsta mūsų pačių dali
mi. Nuolatos girdėdami savo 
tėviškės bičių dūzgimą bei me
džių ošimą, nuolatos regėdami 
lygias pievas ir 
skardžius, nuolatos vaikščioda
mi jos lygumomis, 
kalneliais, mes nejučiomis taip 
susijungiame su jais, taip prie 
jų priprantame, kad jie pasi- šventę minės dideliu susikaupi- 
daro mums nebeatskiriami. To- mu, tyliai savo širdyse — pože- 
dėl gali mūsų žemė būti ir la
bai skurdi, kaip tolimos šiau
rės dykumos; gali būti ir labai 
nesveika, kaip Brazilijos miš
kai; gali būti galop ir labai 
graži, kaip Šveicarijos kalnai 
ir Suomijos ežerai, tačiau žmo
nėms ji yra vienodai miela ir 
brąngi. šiaurės eskimas nė kiek 
nemažiau myli savo tundras, 
negu šveicaras savo Alpes ar 
suomis savą baltąsias 
Tėvynės meilė kyla ne 
turtingumo, ne dėl jos 
gurno ar gražumo, bet 
savumo. Mes mylime savo tė-

Tą dieną šventėme šio 
gus nesiliovė ieškojęs netektos krašto įžymaus 

Abraham

Prezidentas

Preziden- 
Lincoln’o

Abraham
• v

mėjo, bet ypač negrų iš
laisvinimas yra vienas di
džiausių jo nuopelnų.

Pasikeitė Pilat Redaktoriai

į Stone- 
o jo vieta užėmė 
Francis P. Moran, 
pasižvmėįes rašy-

Bostono Arkidiecezijos 
organo “The Pilot“ pasi
keitė redaktoriai. Buvęs 
redaktorius nuo 1941 m. 
kun. John S. Sexton per
keltas klebonu 
ham, 
kun. 
S.T.L.,
tojas, pamokslininkas.

“The Pilot“ dažnai tilp
davo editorialai ir speeia- 
lės žinios Lietuvos reika
lu. Dar nesenai buvo įdė
tas ypatingai įdomus edi- 
toria’as vardu “Meška ir 
Geležinis Vilkas”, kuria
me buvo pakartota Vil
niaus įkūrimo, bei geleži
nio vilko legenda, ir kad 
tas “geležinis vilkas” sim
bolizuojąs lietuvių pasi- 
iyžimą_būti laisvais. į

Todėl didžioji Rusijos ’ 
meška ir bijanti to ma
žiuko, bet atkaklaus “ge
ležinio vilko”.

Prez. Truman Vyksiąs 
j Puerto Rico

pasvirusius

Tel. R<.»nnn 2680

• ■■ r. ■

į.

Jung. Valstybių Mesta Bomba
Iššaukė Karą Spaudoje

Maskva Tvirtina, Kad Hitlerio 
Glamonėjimas Išperėjo Karę

Washington, D. C. — ; 
Prezidentas Truman nu- j 
sprendė išvykti vasario 20 
d. kelionei į Puerto Rico,! 
po daugelio atidėliojimų. .

Šioje atostogų kelionėje: 
Prezidentas aplankys ne 
tik Puerto Rico, bet taip
gi Cubą ir Virgin Salas. 
Be to praleis kiek laiko; 
žuvaudamas Key West Į 
Floridoje. Į Washingtoną' 
grįš kovo 5 d. 1

Marija, Motina geroji 
Tėvynės mūsų Lietuvos, 
Taikoj ir laisvėj ją globojai 
Globok ir vėtrose kovos.
Tėvų sodybos žiburėlis 
Te ąmžių amžius neužges, 
Ant savanorio kapo gėlės 
Tesaugo viltis mūs brangias.

Išėjus skausmo kelią kartų 
Tenepaluš ir nepalinks,
Tau padėkot prie Aušros Vartų 
Visa tauta tesusirinks.
Marija, Motina geroji,
Tu būki saule mūs šviesia, 
Taikoj ir laisvėj mus globojai, 
Globok ir karo dienose.

Bernardas Brazdžionis.

Išdavė Austriją ir Čekoslovakiją
Maskva, Rusija, vas. 12j Hitleris buvo nepasotina- 

— Rusijos komunistinė mas. Pamatęs, kad jis 
valdžia tvirtina, kad Di- perdaug negalės išsiderė- 
džioji Britanija ir Pran- ti iš Britanijos, užvedė 
cūzija, norėdamos nutil- derybas su Rusija ir pasi- 
dyti ‘Adolfą Hitlerį ir jį rašė “krauju sucemen- 

i patraukti savo pusėn, ap- luotą sutartį“. Komunis- 
Įsimetė nežinančiomis ir tai Hitlerio - Stalino su- 
nematančiomis ką jis da- tartį idealizavo ir visą sa- 

įrąs ir ko jis siekiąs, ir tas vo propagandą nukreipė 
išperėjęs antrąjį pasauli- prieš Jung. Valstybes, An- 

1 nį karą. Rusai sako, kad gliją, Prancūziją ir kitas 
jos norėjusios prikalbinti, valstybes. Rusija pagelbė- 
Hitlerį, kad jis pultų Ru- jo Hitleriui pasmaugti 
siją. i Lenkiją, ją pasidalino, o

r Šis yra antras Rusijos Hitleris leido Rusijai už- 
valdžios puolimas po grobti Lietuvą ir kitas 
Jung. Valstybių valsty-Į Pabalti jo valstybes. Besi- 
bės departamento paskel- dalindami susipyko ir su- 
bimo Hitlerio - Stalino do- sipešė. Jei ne Jung. Vals- 
kumentų arba sąmokslo tybių pagalba Rusijai, tai 
užkariauti Europą ir ją ji būtų Hitlerio pasmaug- 
pasidalinti. į ta. Rusija išgelbėta. Pa-

Raudonieji pirmiausia.sirodė, kad jos apetitas y- 
purtė Jung. Valstybes, o fra gal didesnis ir ui Hit- 
antrąjį puolimą paleido įllerio. visai nesiskaito su 
Britaniją ir Prancūziją, j Vakarinių Valstybių rei- 
Rusai sako, kad Britanija1 kalavimais, visai nesilaiko 

sutarčių. Pagrobtus kraš
tus ji tebelaiko savo žiau
rioje vergijoje.

Ir šiandien visos taiką 
mylinčios žmonijos neap- 
kenčiamiausiu žmogumi 

i yra Stalinas ir visa jo 
raudonoji šaika.

AVCL U vi Vilioji pPll 1111CLL1O1A 1

purtė Jung. Valstybes, nyra gal 
antrąjį puolimą paleido įjlerio. i 
Britaniją ir f

miškais ir

RUSIJA GROBIA AMERIKOS 
PAŠALPĄ TEIKIAMĄ 

EUROPAI

Gaisras Submariny Bazės 
Raštinėje

į -----------
j Groton, Ct. — Čia kilęs 
gaisras, 
raštinės 

.plėšianti kaipo reparaci- JamesWashington, D. C.
Kuomet Jungtinės Valsty-!jas arba tiesiog grobianti Flotilės 

vynę dėl to, kad ji mums yra bes, karui pasibaigus, nu-(ką tik galinti sučiupti, 
sava, kad ji yra mūsų žemė. !

Dr. A. Maceina Šelpimui UŽ

dieriaus

ir Prancūzija, bandyda
mos prikalbinti Hitlerį 
pulti Rusiją, išdavė Aus
triją ir Prancūziją. Hali- 
fax’o ir Henderson’o, An
glijos diplomatų, pasikal
bėjimai su vokiečiais esą 

i parodo, kad siekė izoliuo
ti Rusiją.

Rusija s&ko, kad Hali- 
;fax net pasiūlęs britų ir 
prancūzu narystę į Ro- 

imos - Berlyno ašį, bet 
(Hitleris pasakęs, kad tas 

, kada ir 
! kiti kraštai respektuosią 

ir pašalinsią 
Versalio sutarties jai pa
darytas žaizdas. Halifax,

’ , ’ . - .tik galima tada,submannų bazes ! skraStai „J
Su": v°kieti«ir 

Atlante, koman- 
štabo patalpose,

Paiky Pasitraukė

padė- 
Pauley 
parei- 

vardas 
stam-

. ’  ------ ------------ o................................................r — uicnauB oiauv , otąokoc kad hritni
siuntė nutenotos Europos] Nesa Drasmėq siusti Eu- sunaikino daug vertingų ’ af a • ’ kad omai nnn nnn prasmes siųsti n<u .». . . .esą realistai ir esą įsitiki-selpjmui uz $15,000,000,-■ n reikmenis jei jas dokumentų ir jvainų re-; * R d “Versalio klaidos

,000.00 įvairių reikmenų,. ^ti asi bti JRusįia kordų. Išgelbėti pavyko, nę’ kad VersaI1° klaldos 
-• tiesioginiai ar per savo 1Sovietų Rusija tas pačias sateliĮus p , £ turi dalį svarbiųjų raštų. 

^$12.^000^- žini^ 
moję,.- pareiškė Kon-j^ miIij dol. sumos.
gresui, Massachus e 11 s, J

. knnorrp«mnna« Philin .T '

Mūsų tėvų žemė — Lietuva, maisto, tai tuo pat laiku 
kuri per dvidešimt dvejus me
tus laisvai ir nepriklausomai 
tvarkė savo gyvenimą, jau aš
tunti metai vėl neša sunkią 
žiauraus okupanto — Rusijos 
vergijos naštą.

Viso pasaulio laisvėje gyve
nantieji lietuviai viešai ir iš-į 
kilmingai mini ir minės Vasa- šalpą Europon, tikreny- 
rio 16-tąją bažnyčiose ir sve
tainėse. Tą garbingą tautos

tiesioginiai ar per savo išmetant per langą,

ropoję siekiąs 12 bilijonų sniego
_ . ’ " buvo

Jei mes šelpsime Euro- padaryta už $500,000.
Adm. Fife šiuo laiku 

yra išvykęs į submarinų 
pratybas.

jkongr^monas, Philip J-tai turime žiūrėti, kad. 
rnilDin. o §ajpa netcktų Rusijai,'

į Amerika, siųsdama pa- jei dėl to ir reiktų nu- 
tikreny- traukti diplomatinius san- 

• i beje stiprinanti Rusiją, tykius— kalbėjo kongres-
nes Rusija tas gėrybes iš- monas Philbin.

naktis, 
dėl jos 
naudin- 
dėl jos

miuose. Sibiro tundrose ir pa
vergtieji lietuviai.

Lietuviai maldomis, darbu ir 
aukomis kovoja dėl Lietuvos 
laisvės ir nepriklausomybės ir 
reikalauja, kad Aukščiausiojo 
teisingumas būtų atstatytas ir 
mūsų tėvų žemėje — paverg
tieji lietuviai atgautų laisvę, o 
ištremtieji galėtų 
į savo tėvynę.

Vasario 16-toji 
mūsų pasiryžimą, 
Mes turime viltį

laisvai grįžti

CIO PREZIDENTAS MURRAY 
TRAUKIAMAS TEISMAN

Washington, D. C. — 
Federalis Grand Jury iš
nešė apkaltinimą prieš 
CIO ir jos prezidentą Phi- 
lip Murray.

Jie traukiami teisman 
už laužymą Taft - Hartley 
įstatymo. Kaltinami už 
laužymą to įstatymo da- 

f draudžiama

Murray kaltinamas už 
tai, kad jis praeitą vasarą 
įdėjo į CIO News jo pasi
rašytą editorialą raginan- t

I

į turi būti atitaisytos“.
Visiems yra žinoma, kad 

į Anglijos diplomatų dery- 
irjbos su Vokietijos naciųdidelio šalčio

gesinimo darbas i diplomatais padarė daug 
sunkus. Nuostolių' žalos demokratiniam pa- 

~ zw'y'. šauliui.

Washington, D. C.
Karo Sekretoriaus 
jėjas Ędwin W. 
pasitraukė iš savo 
gų. Nepersenai jo 
ryškiai figūravo,
biųjų javų spekuliantų 
sąraše ir dėlto kilo daug 
smerkiančių jį balsų. Gir
di, tokiose aukštose vie
tose esantiems valdinin
kams lengviau esą sužino
ti ar kainos kils ar puls 
jų spekuliuojamais reik
menimis.

, Pauley yra Kalifornijos 
.turtuolis.

Naujoji Anglija Išpildė 
Laivyno Kvotų

Naujoji Anglija išpildė 
jai Laivyno skirtą kvotą, 
suteikti — 901 vyrą į lai
vyną.

Sausio mėnesį Naujoj 
Anglijoj į Laivyną įstojo 
1022 jaunuoliai.

Lietuvių Katalikų Radio Valanda
ŠEŠTADIENJ, 1:15—2:15 P. M.

1230 KILOCYCLES —WESX .SALĖM, MASS.

lai stiprina 
mūsų kovą.

Dievuje, kad lies, kurioje
Lietuva atgaus laisvę ir nepri- unijos pinigus eikvoti po- 
.klausomybę.

x ccy cuiun icu<| labinau-j

ti Baltimorės balsuotojus R, “ “ ~ ~ ,
išrinkti Edward GarmatzJ LKSpilOZIJd KdSyklOjC 
demokratą į Kongresą, i 

j Šis kaltinimas ir sekanti!

litikos reikalams.

_________ ______ Greenwood, Arkansas— 
{teismo procedūra bus šioJSunshine anglies kasyklo- 
jįstatymo dalies bandy- je kilo ekspliozija 400 pė- 
imas. Tai bus taip vadina- dų gilumoje. Užmušta 8 

darbininkai.jma “Tęst Case”.

Šeštadienį, vasario 14 d., 1:15 vai. po pietų įvyks 
Lietuvių Radio programa. Programa tęsis visą valan
dą.

SEKMADIENIO RADIO PROGRAMA
Sekmadienį, vasario 15 d., 10:30 vai. rytą įvyks 

Lietuvių Katalikų Radio Valanda. Toji programa ski
riama Lietuvos nepriklausomybės sukaktį paminėti.

Turiningą kalbą pasakys Tėvas Justinas Vaikys, 
Lietuvos Pranciškonų provincijolas.

Pasukit^ savo radio rodyklį ant 1230 kilocycles 
ir klausykite šeštadienį ir sekmadienį lietuvių radio 
programų.

Visais šių radio programų reikalais rašykite ar
ba asmeniai kreipkitės pas vedėją Antaną F. Kneižį, 
366 West Broaduay, So. Boston 27, Mass.

Telephonai: SOuth Boston 8-2680 arba NOrwood 
7-1449.
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kovojančios grupės: viena ! 
tėviškės laukuose, o kita į 
už jos sienų ir tų abiejų' 
grupių sutartinė kova 
prieš vergiją ir netiesą 
pasibaigė 1918 m. vasario 
mėn. 16 d. triumfu - lai
mėjimu, kada visa tauta 
nukamuota, nuvargusi, 
tartum smuikelis nuim
tas nuo kryžiaus, atsipei
kėjo ir sušuko: “Aš prisi- 
kėliau” ir į tą šauksmą iš

Lietuva, pasiekusi Vy
tauto Didžiojo laikais, sa
vo didžiausios galybės, 
pradėjo į savo istorijos 
lapus įrašinėti vis naujas 
gadynes ir kiekvieną kar
tą vis su didesniu nepasi
sekimu iki, sustiprėję ir 
sužvėrėję kaimynai visai 
ją nepavergė. Bet koks 
gyvenimas pasidarė neį
manomas. nes užgrobi- 
kams nerūpėjo žmogaus,
kaip savo artimo gyveni- visų pasaulio pusių pradė- 

, mas. bet, kaip vergo nusi- jo plaukti jos taurūs su

Be Valeru Pralaimėjo 
Daugumą Airijos 

Bdlseviouiose
Praė-

I I

i

t

Dubiin, Airija — 
jusiuose Airijos balsavi
muose. jos premjero Ea- 
mon De Valera partija, 
Fianna Fail pralaimėjo 
savo daugumą atstovų 
Airijos Parlamente — 
(Dail).

Po galutino balsų 
skaitymo pasirodė,
Fianno Fail partija laimė
jo 66 atstovus. Pirmiau 
turėjo 77 atstovus. Jung-

su- 
kad

lenkusio savo ponui ir iš- nūs ir dukros kovotojai tinė De Valeros opozicijai 
kas pri- krūvon idant .viena jėga iaimėjo 76 atstovus.

smogti priešui lemiamą De Valera pareiškė, kadi 
smūgį. Jie visi suprato. kaipo atstovai didžiausios;

sižadančio viso, 1 
mintų nugalėtos tautos 
praeitį, neišskiriant nei 
tikėjimo ir ] 
viską, kas jam 
primetama, įjungiant net 
naują tikėjimo būdą.

DARBININKAS

priimančio kad tėviškė dar buvo silp- paIįijos jei jiems bUs ’į^tta
n smurtu na ir kad turėjo kovoti tikima vyriausybės suda-;jiems Bieko p^ta^eiaudo

toliau, kad užtikrinti jos rVmas. 
prisikėlimą.

.j____________ jie tos pareigos
imsis, bet nuo savo prog-

Tuoi atsirado susinratu-i Dievo ranka Prikėlusi ir ramos nenukrypk Pradė- 
le do tą darbą tęsia toliau.šių tautiečių, kurie to vi

so pakelti negalėjo ir vie- I 
na dalis jų ryžosi kovoti 
pačioje Lietuvoje, tai bu
vo stipriausi kovotojai, I 
užmiršę save ir savo arti
muosius ir matę vien tik 
tautos idealus, ši bus be
ne stipriausia tautos da
lis, kuri lig žmogaus siela 
nemirtinga ir nenugalima 
kovoja iki laimi. Kita da
lis visokiausiais būdais, 
vengdama kartuvių ir ki- . 
tų negerovių, kad ir bran- ■ 
gią tėviškę, atsisveikino 
ją ir paliko laikinai iki 
bus galima grįžti ir vesti , 
savo seną gyvenimo būdą, i

Šiandieną tokie žmonės I 
yra jau gavę tam tikrą , 
vardą, būtent, “Displaced 
Persons”, arba “D. P.”, 
arba, kaip lietuviai vadi
na, tremtiniai, išvietintie
ji ir tt. ... . .

Kaip matome tokių iš- 
vietintųjų ir persekioja
mųjų buvo jau ir prieš 
pirmąjį pasaulinį karą. 
Didžiausią dalį tokių iš- 
vietintųjų ir likusiųjų be 
vietos ir teisės yra pri- 
glaudusios Jungtinės A- 
merikos Valstybės, t. y. ta 
šalis, kur yra tikėjimo, 
balsavimo, žodžio ir kito
kios laisvės.

Taigi, beveik, visi lietu
viai Jungtinėse Amerikos 
Valstybėse yra ne kas ki
tas, kaip išvietintieji, tik 
kai kurie iš jų jaučiasi, 
kad jie atvykę į tą šalį sa
vo noru pasipelnyti ar 
kam nors kitam, nes Lie
tuvoje buvo sunku gyven
ti. o tą “sunku gyventi” 
kas gi padarė, ar ne mūsų 
žemių užgrobikai? O tie, 
kurie, vengdami tarnauti 
užgrobiko kariuomenės 
eilėse, per Vokietiją pabė
gę. ar nebuvo okupantų 
nuskriausti? Jie visi tie
sioginiai ar netiesioginiai 
yra išvietinti žiaurių atė
jūnų sudarytų gyvenimo 
sąlygų.

Tuo būdu susidarė dvi

ir kiekvienais metais ___
džiaugtis ir prisiminti tą džiumą 
kilmingą šventę “Prisikė-■ muose' pakirto 
limą vasario 16”, bet tas kairiųjų i 
džiaugsmas nebuvo> ilgas. partija Clann na Poblack- 
sužverėję ir išsižadėję Su- laimėdama 10 atstovų, 

pirmiau turėjusi tik du.

Valdančios partijos di- 
l šiuose balsavi- 

naujoji 
respublikonų

*:
i! 
it 
it 
it 
i! 
i! 
i‘ 
ii 
ii 
i;
ii 
ii 
ii 
ii

BALFui. Ižd. L. Stasiuhs pri
davė iš Centro gautus pakvita
vimus šio skyriaus pasiųstų 
pinigų sumoje $1000.00.

Pasižadėjusi, šiame susirinki
me padaryti pranešimą našlai- 

jčių reikalu, Centro raštininkė 
I p-nia Čerienė - Multis neatvy
ko.

I Skyriaus ižde šiuom tarpu y- 
:ra $416.00. Iš tų pinigų nutar
ta pasiųsti Centran 

jlaičių šelpimui.
Nutarta pagyvinti 

vajų, kviesti visus 
rinkti nuo kitataučių 
žius.

$300 naš-

drabužių 
aukoti ir 

drabu- 
Rap.

Vytaute Didžiojo Karo Muziejus ir Laisvės stovyla Kaune paliko mūsų at
mintyje lyg gražus sapnas. Nes buvo žinių, kad tie lietuvių tautos brangiausieji 
atminimai išniekinti ir išgriauti. Išgriautas ir Nežinomojo Kareivio paminklas. 
Kultūringi vadai meno ir kultūros pastatų negriauna, bet juos apsaugo ir lai- 

” , ir pasireiškia bolševikų teroro žygiai, nes 
. jiems nėra nieko gražu kas ne raudona ir nieko brangu, kas nekomunistiška. 
Lietuvis šiandiena jau yra prisiekęs, kad jam mirtis už tėvynę yra nebaisi — 
duokit man laisvę ar duokit man mirti!— Partizanai kovoja — laisvei ar mir
čiai, Mūsų pareiga yra iškilmingai pasižadėti vasario šešioliktą, kad anų kar
žygių mirtis nebūtų beprasmė; kad tautoj, Dievui padedant, gimtų nauja laisvė 
ir tautos valdžia, per tautą ir dėl tautos ir niekados nežūtų, kol tik pasaulis gy
vuos.

Nutarė Dalyvauti Vasa
rio 16 Minėjime

tvėrėjo kaimynai, vėl vi
sas teises sulaužė ir griež
dami pragaro muziką nai- 
kinor viską ką pakelėjej 
buvo sutikę.

Lietuva vėl rašo naują 
vergovės ir siaubo gady
nę į savo naują istorijos. 
lapą. | ■

Sutvėrėjo plunksna vis- atidarančios 
ką ir visada užrašo teisin- į _ • - 
gai ir paskiria teisingą at- metu> Dėl šio atnauji- 
gailą. bet nepalieka gali- nimo normalių susisieki- 
mybes po atgailos vėl pri- mo priemonių, tarp dviejų 
sikelti. ! taikoje gyvenančių kraš-.

"Vėl Jungtinių Amerikos tų pasipylė daugybė pro-! 
Valstybių tremtinių, iš-’.testų iš komunistų ir ko- 
vietintųjų eiles pasipylė' mUnistų kontroliuojamų

o

Komunistai Protestuoja 
Prieš Sienos Atidaryną

Lietuvos Dukterų, po globa 
Motinos Šv. Draugija, savo su
sirinkime vasario 10, vienbal
siai nutarė dalyvauti Vasario 
16 minėjime, kuris, So. Bosto
ne, įvyks sekmadienį, vasario 
15 d. Draugijos valdyba, kartu 
su kitų draugijų valdybomis, 
dalyvaus iškilmingoj mišiose 
už Lietuvos laisvę 10 vai. ryte, 
lietuvių bažnyčioje.

Po susirinkimo narės turėjo' 
arbatėlę, kuriai pyragus auko
jo d-jos narės Monika Plevo- 
kienė ir Ona Staniuliūtė. Drau
gija yra numačiusi netolimoj 
ateity ruošti parengimėlį trem
tinių naudai. Šiai draugijai per 
daugelį 
Ieva

t t ■' c , y»r.'FyšĮPlMl
M

Trijų metų Jaltos su
kakties proga, rašytojas 
ir žurnalistas W. H. 
Chamberiin* pataria at
šaukti Jaltoje padarytus 
“Trijų Didžiųjų” susitari
mus.

Taipgi siūlo atšaukti ir 
Potsdame padarytus susi
tarimus. Tuose susitari- 

! muose padarytos didelės 
ir neteisėtos Rusijai nuo-! 
laidos, nedavė pasauliui 
taikos, tik priešingai pa- kų atidėjo savo planuoja-! 
įdidino Rusijai grobimo ir mą streiką 5 dienoms.
! plėšimo apetitą. Be to Bet pareiškė persergėji-i

G

i | VIETINĖS ŽINIOS
Iš BALF Susirinkimo

Paryžius — Prancūzija
Ispanija paskelbė, kad 

įjos šio pirmadienio naktį 
_________ > savo sieną, 
kuri buvo uždaryta, per

Vasario 9 d., Sandaros patal
pose. (Lietuvių salė buvo tą 
dieną kitų užimta) įvyko

Atidėję StraU5Ke

■ Philadelphia — 11,000! 
’ transportaci jos darbinin-' 1« . i

naujomis grupėmis naujų i darbininkų unijų.
jėgų ir vėl pasidarė Lie-!nistų laikraštis L’Huma- T**0’.
tuvoje nauji tautos idea- nįte pareiškė, kad Pran

cūzijos valdžia “elgiasi 
pagal AVashingtono įsaky
mą”.

listų būriai, kurių vieni ir 
kiti kovoja už tuos pačius 
idealus ir štai ta skirta 
džiaugsmo šventė Vasario 
16-ji šiais metais tas dvi 
kovojančias eiles, kaip 
kovos draugus, sujungs ir 
pripildys jų širdis naujo
mis jėgomis ir pasiryži
mais kovoti toliau iki per
galės. Taip pat tą dieną 
visi kovotojai prisimins ir 
pakartos sudėtą ant tėvy
nės aukuro priesaiką, ku- Ellis Everett, 17 m. jau- das vokiečiams,

Katė Prišalo Prie Medžio

ir ne- jie tikrai - išeis j streiką, 
tausht jei jū refcfllttMai nebus

MASKVA ŽADA SUMAŽINTI 
OKUPACINES IŠLAIDAS 

VOKIEČIAMS
Nevvburyport, Mass. — 

Vas. 6 High St. gyvento
jai per naktį girdėjo katės ky, okupacinės zonos Vo- 
kniaukimą. Rytmetį jie kietijoj 

i pamatė įlipusią į medį praneša, 
1 1 — -Z—. MA 1 «■ A

Berlynas, „vas. 12 —Mar
šalas Vassily D. Sokolos-

jų taurius 
vėl perblokšta 
vasario 16-toji 
tėviškėje

I

ri lydės 
bus iki 
”1918 m. 
prisikels
tėviškės kryžių ir 
kelių kojų.

Boston, Mass. 
1948 m. vasario 9.

BALF 17-to skyriaus susirin
kimas. Pirmininkavo Pr. Raz- 
vadauskas, raštininkavo A. Ja
nuškevičienė. Šiame susirinki
me užsiregistravo nemaža 
draugijų atstovų ir įmokėjo 
savo draugijos mokestį. Pa
reikšta pageidavimas, kad ir 

i kitos draugijos bei organizaci-' 
j jos prisiųstų savo atstovus į ■ 
į šią visų lietuvių labdarybės or-į 
Įganizaciją.
I Vice pirm. A. Matjoška išda- 

’.vė vakarienės raportą. Pelno 
likę $316.55. Įvykusių prakal- 

; bų raportą išdavė Pr. Razva- 
dauskas ir fin. rašt. N. Jonuš-

• ka. Prakalbų proga aukų su
rinkta $271.00. Išlaidų būta 
$76.00. Likę $195.00. Nuoširdi j 
padėka pareikšta vietos laik-i 
raščiams už prakalbų garsini-j 
mą. ypatingai “Darbininkui” už; 
įdėjimą didelių skelbimų dy
kai. Perskaityta Centro laiško 
kopija, pasiųsta Kriaučių Uni
jos Lokalui už jų $700.00 auką

metų pirmininkauja
Marksienė. Nare.

Whist Party

šeštadienį, vasario 14 d.,
7:30 vai., v., Dorchester Liet. 
Pil. Klubo salėje, 1810 Dor
chester Liet. Moterų Klubas 
rengia Whist Party Carney li
goninės statybos fondui. Bus 
tiapgi refreshments ir gerų 
prizų. Kviečiami visi atsilan
kyti. Rengėjai.

i Albert R. Barter
Pirmiau — Pope Optical Co.

'Kada Jums reikalingi akiniai leis- 
ikite mums išegzaminuoti akis ir 
pritaikinti akinius. Mes padarome

dirbtinas akis.
Room 206

Tel. 6-1944
207 F ARK BLILMNG

' Worcester, Mass.
275 Main St., Webster, Mass. !
___________________ ._____ I

komunistus valdi- 
kurie pažįsta 

saulę”, “di- 
mokytoją”, 
Staliną,

kvos 
ninkus, 
“šviesiąją 
džiausią 
“draugą” 
kad komunistų valdžios! 
pažadai neverti nei to po-! 
pierio, ant kurio jie sura
šyti.

Visiems 
kad Maskva dabar daro 
viską, kad prisigerinti vo
kiečiams ir pakenkti Mar- 
shall’o planui, ypač dabar, 
kada Jung. Valstybės ir 
Anglija leido vokiečiams 
sudaryti savo valdžią ir 
pradėti atsistatymo dar
bą.

kietijoj komandierius, 
, kad Rusija su- 

katę ir prie jo prišalusią. mažins okupacines išlai- 
, tačiau 

nesumažins reparacijų 
(karo nuostolių).

Sokolosky paskelbė ir 
daugiau pažadėjimų, kaip 
tai: neliesti privatinės 
nuosavybės, . remti priva
tines įstaigas, kurios sie
kią “atstatyti ir pakelti 
ekonominę padėtį Sovietų 
zonoje”. Daug kitų paža
dų paskelbė. Tačiau vi
siems, kurie- pažįsta Mas-

dar- nuolis įlipęs su kaltu at
lupo katę nuo medžio su 
žieve ir parsinešęs namon 
atšildė.

I

prie 
smūt- 
A. N. Gera motina vertesnė už 

šimtą mokytojų.
Georgės Herbert.

Kompeticija D ei Maisto Kainų
New Yoike ir kituose j jo. Kaikur kainos suma- 

didmiesčiuose prasidėjo žėjo už sviestą, bekoną ir
lenktyniavimas dėl mais--kitokius produktus, bet; 
to kainų, taip skelbia di- centu ar kiek daugiau. ■
džioji spauda. Tačiau
maisto vartotojai kol kasoti kainas, jeigu didžiosios 
kainų kritimo nepastebė-! įstaigos nori išvengti su- 

krėtimo. Taip, kaip yra 
j šiandien ilgiau tęstis ne- 
įgali, nes kaikurie darbi- 
ninkai jokiu būdu iš savo 
pajamų negali pragyven

ai **
L’ i
♦’i 
J.!!
♦’i
’ • t

_ _ _ !•' 
Jums abligacijų išaiškinsime visas smulkme- į!l 

nas. Pašaukite SOUth Boston 0379

MŪSŲ
TIESIOGINIS MORTGYČIŲ 

SUMAŽINIMO PLANAS
lai yra paprastas, sumažinta kaina namams 

mortgyčra — panau jmimo planas.
Jei jūs planuojate pirkti namą ar atnaujinti da

bar turimą mortgyčių, mes su malonumu ir be jo
kių

nas. Pašaukite SOUth Boston 0379I

Laikas žymiai sumažin-i

Vėl Sulaikė laivą Sa 
Žydais

žino, |

yra žinoma,

f

Draugijų Valdybų Adresai

RUSIJA BANDO ATSIKIRSTI 
DĖL JOS SLAPTŲJŲ SUTAR

ČIŲ SU HITLERIU ’

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS §Vč.

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

Tel. So. Boston 1298.
Vice-Pirmininkė — v.. Gailiūnienč,

8 Winf;eld SL, So. Boston, Mass. 
Prot. Rašt. — Ona I Vaškienė,

440 E. 6th SL, So. Boston, Mass. 
Finansų Rašt. — B. Cūnienė,
29 Gould St., W. Roxbury, Mass. 

Tel. Parkvvay — 1864-W 
Iždininkė — Ona Siauris.

51 Tampa St., Mattapan. Mass. 
Tvarkdarė — Ona Krasauskas,

11 Spiinger SL, So. Boston, Mass. 
Kasos GI. — Elzbieta Aukštikalnytė,

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

antrų antradienį mėnesio, 7:30 vai. 
vakare. Parapijos salėje, 492 E. 
Seventh St.. So. Boston, Mass.

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolu raštininke.

tv. JONO EV. BL. PA8ALPINES 
DRAUGIJOS VALDYBA

e
Pirmininkas — Juozas švagždys,

601 6th St., So. Boston, Mass. 
Vice-Pirmininkas — Pranas Tuleikia,

702 E. 5th SL. So. Boston, Mass. 
Prot. Rašt. — Jonas Glineckis,

5 Thomas Pk., So. Boston, Mass. 
Fin. Rašt. — Aleksandras Ivaška,

440 E. Sixth SL, So. Boston, Mass. 
Iždininkas—Stasys K. Griganavičiua,

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

787 E. Broadvay, So. Boston, Mass. 

Draugija laiko susirinkimus kas tre
čią sekmadieni kiekvieno mėnesio 
2 vai. po pietų. Parapijos salėj, 
492 E. 7th SL. So. Boston. Man.

— Rusija atsi- 
dėl slaptųjų jos 
su Hitleriu pa-

Išmintinga Sekretorė Dalinasi Sekretu

“Aš žinau kur aš cinu. Ateinančiais metais aš paimsiu ato
stogas ir vyksiu j Californią. Aš taupau savo indėlius Savings 
Banke”. Jūs taipgi galite pasinaudoti šios panelės taktika, ati
darant taupymo sąskaitą sau ir savo šeimai. Atsimink, kad šei
mos laime priklauso nuo taupumo. Jūsų sutaupos pilnai yra ap- 
draustos Mutual Savings Banke, Pažiūrėkite po vardu “Savings 
Bank” arba “Institution for Savings” vardų knygoje; ten visuo
met rasite Mutual Savings Banką.

Maskva 
kirsdama 
sutarčių 
skelbimo, sako, kad Ame
rikos doleriai ir Anglijos 
ir Prancūzijos diplomati
ja privedusios prie antro
jo pasaulinio karo.

Girdi, Amerikos pagal
ba Vokietijai, po pirmojo 
pasaulinio karo, 
ekonominiai 
Anglijos 
teikiamas 
saugumas 
Hitleriui 
kams prisiruošti prie tre
čiojo karo.

Tie faktai esą rasti 
“svarbiuose dokumentuo- 

;se” paimtuose rusų ka- 
Iriuomtnes. Tie ’ “doku-'vietų Rusiją.

I

<

I

— i
Anglijos lai-’ 

" ' vieną 
laivą gabenantį — 450 
žydų nelegaliai į Palesti
ną-

Laivas nulydėtas į Hai- 
fos prieplauką, iš kur, bc- 
abejo, keliavusieji nelega
liai į Palestiną bus nuvež
ti į Cyprus salą.

Jeruzalė
Į vynas vėl sulaikė
i
i
i

I

atsistoti 
ant kojų ir 
Prancūzijos 
diplomatinis 

davęs progos 
ir jo šaliniu-

ir

I

mentai” būsią neužilgo 
paskelbti ir jie parodysią 
“tikrąjį vaizdą” kaip Hit
lerio agresija ir antrasis 
pasaulinis karas tikreny
bėje buvę paruošti.

Mes esame tikri, kad' 
tuose bolševikų paskelb-! 
tuose dokumentuose apie! 
Rusijos užpuolimą ant i 
Suomijos, Lenkijos, Lie-Į 
tuvos, Latvijos, Estijos ir j 
Rumunijos ir tų kraštų 
nežmonišką apipusimą ir 
jos žmonių žudymą, kan
kinimą deportavimą ne
bus teisybės nei šešėlio.

Paprastai kiekvienas ’ 
plėšikas,- žmogžudys ban
do teisintis ir kitus kal
tinti. Taip dabar daro So-!
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Lietuviai - Valstybine Tauta ff

PRENUMERATOS KAINA

i 
i

I
Šių metų vasario mėn.; ir vietovių pavadinimai'tuviais Nemuno ir Neries 

16 d. sukanka 30 metų, žemėlapiuose liudija, kiek aukštupiuose, apie Mins- 
Įkai po 123 metų klaikios plačiai tarp Vislos ir Dau-'ką, anie Naugarduką. Bal-

Letuvos .'lepriklausomybės Atgavimo 30 Metų Sukakties Proga
SvJUL&OpL

3 .

$5.00[Kai po izj metų KiaiKios,plačiai tarp visios ir uau- ką, anie Naugarduką. Bal- 
$5.5o vergijos maskoliams ir'guvos, tarp Baltijos ir Pa- thrusių vardą jie gavo tik 

vokiečiams (1795— 1918) girio lietuvių gyventa ir po 1795 metų Lietuvos 
lietuviai vėl savo valsty-(dar, nors praretėjus, gy- padalinimo, kada Mas- 
bę atkūrė, nors ne pilna- venama... kvos vyriausybė į krivy-'
me etnografiniame plote Galima teigti, jog Didž. čius kreipėsi atsišaukimu 
(iš minimum apie 100,- Lietuvos Kunigaikštija “Bielorusy!” (Žiūr. 1942 
000 km. su 3,2 mil. gyv., perdaug humaniškai ir Ii- m. “Menskaja Gazeta” ir 
skaitant su Klaipėdos berališkai tvarkėsi, jau Dr. Stankiewicz brošiūrą 
kraštu ir Vilnijos dalimi), viduramžiais demokratiš- “Krivyčy u minulasti” — 

Kiekvienam susipratu- ka santvarka pasižymėju- Krivyčiai praeityje).
šiam lietuviui turi būti ži- si, permažai nacionalinį Lietuviai niekada nebu- 
nomos istorinės aplinky- Lietuvos charakterį ver- vo užmiršę, ..kad jie yra 
bės, kurios kitados buvu- tindama ir lietuvių kalbos valstybinė tauta, ir tas 

k»da juos gaivino ir stiprino 
i elementas, nešant okupantų jungą.

, vi- valdydamas ir gindamas Ir po trijų padalinimų, 
i Rytų Europos imperijos plotus, ilgainiui kad ir žiauriai persekio- 

imperiją nuo Baltijos iki išsiblaškė ir susilpnėjo, jami, patriotai budėjo, ty- 
Juodosios jūrų, tokiu tra- kaip prancūzai po Napole- ko jo ir, progai pasitai- 
gišku .keliu nuvedė, kad, ono žvgiu. Galima tvirtin- kius, dažnai su ginklu 
užuot šiandien, kaip anais ti, kad Lietuvos likimą rankose kovojo dėl laisvės 
amžiais, žymų ir lemiantį nulėmė rusų žemėse įta- ir nepriklausomybės, dėl 
vaidmenį Europoje vaidi- kinga stačiatikių bažny- Lietuvos valstybės atsta- 
nus, Lietuva., dar baisės- čia, kuriai autoritetu tuo- tymo (atsiminkime kiek- 
nėn vergijon pateko, kada met buvo Lietuvos pašo- vienos kartos ,sukilimus). 
Įjos sūnūs ir dukros iš na- nėję tūnojusios Maskvos Net 40 metų trukęs lietu- 

, be to, Lenkijos vių spaudos draudimas

DARBO BENDRUOMENE
2. vairūs. Argi visi yra apa- 

Darbo bendrumas yra stalai? ar visi pranaši? ar 
nuolatinis stengimasis su- visi mokytojai?” Darbo 
taikinti du priešingumus, bendruomenė reikalauja 
Iš vienos pusės, visumos pripažinti prasikišančias, 
darbo vieningumą reikia savarankiškais keliais ei- 
suderinti su paskirų as- nanlčias kitų sielas, 
menų darbo skirtingu-] kurioje
rna.3. Is antros puses is tradicinis viduniškumas 
Sitų skirtingumų kam tiklgl int ivi įnirty- 
ir tun išaugti tikroji vie- v pbūtų ..Kristaus Kūno” 
nyoe, kaip Kristus šitos priešingybė. Nesutikimus, 
vienybes sėkla, yra dėl to kFurie k*la da nuomonių 

skirtumo tarp tokių sava- 
j ir viduti

niškos daugumos, reikia 
pašalinti ne anų spaudi
mu, bet šitos vidutiniškos 
daugumos auklėjimu ob
jektyviai galvoti ir nusi
žeminus paklusti.

Užsispyręs šitos daugu
mos priešinimasis naujų 
kelių skynėjams yra na
tūralūs tinginystės dės- 

i neno
ras rimčiau pasvarsto, 
tai natūralūs kasdieniško 
žmogaus prisirišimas prie 
malonaus naudojimosi jau 
igytais dalykais. Tai yra 
natūralūs nesugebėjimas 
arba nenoras išsiveržti iš 
savo paties gyvenimo ke
lio, iš siaurų tėvynės inte- 

. _ x _ ’ resų ir pažvelgti į visu-išauga vienybe tojo kūno,, lotį *ukštj To_ 
kuris tampa Kristaus pa-.dgl <£ugumas labai neoa. 
veiks u, bet ne daliniu pa- lankiai sžiQri { maionios 
veikslu, kaip Jis yra ats- . ramvbės ardvtoius ir 
kiros sielos darbo tikslas, 
o visuotiniu Kristaus pa- 
veikslu: “Kristaus pilny- “k tas’ kas »
bes amžiojaiku”. , vargas Krjstaus K-_

. 3. |nui, jeigu tie kasdieniški
( Objektyvi individualy- jo nariai taip ir pasiliktų, 

bes pagarba. i Tai yra tiesiog Bažnyčios
Darbo bendruomenė yra palaima, kad savarankiš- 

daugelio susijungimas, kai nusiteikusios sielos iš- 
Bet šis daugelis negali judina stingstantį kasdie- 
pražūti fanatiškame indi- niškų josios vaikų gyve- 
vidualių ypatybių išlygi- nimą.
nime. Į Todėl eucharistinei dar-

“Juk ir kūnas yra ne bo bendruomenei, suside- 
vienas narys, bet susideda dančiai iš paprastų krikš- 
iš daugelio... Jei jie visi čionių, būtina yra su pa
būtų vienas narys, kame garba nusilenkti prieš ne
būtų kūnas? Tik apsaugo- rimstantį į priekį žengimą 

i jant paskirų narių skir- tų, kurie per supuvusį se- 
tingą esmę ir skirtinga nų laikų žemyną tiesia 
darbą, galima sudaryti kelius naujiems laikams: 

“Jei vi- būtina ištiesti jiems pa- 
demokratinės sas kūnas būtų akis, ka- galbos ranką, nuolankiai 

girdėjimas?” jiems patarnauti ir kovoti 
kančių, ašarų ir kraujo. Tai jau nebe Gavėnia, tik čiams daug žymių ir isto- ne Galindais, o istoriniais tik Wilsono laisvės punktų “Dovanos, tiesa, yra įvai- prieš naturališką pavyda, 
Golgota, po kurios, Dieve duok, kad įvyktų atsikeli- rinių asmenybių. Vien laikais — su Jotvingiais dėka įvyko. Tie kilnūs o-irios... Patarnavimai yra kuris taip labai yra iši
mas. K. skambūs lietuviški vardai ir dabar besimaišą su lie-1 Tęsinys 8-tame pusi. įvairūs... Veikimai yra į-;skverbęs į žmonių širdis.

Gavėnia - Rimties Laikotarpis
Gavėnia tai dvasinio susitelkimo laikas. Kiekvie

nas katalikas jau iš mažens žino, kokią reikšmę turi 
Gavėnios laikotarpis jo gyvenime. Visų pirma tram-
doma kūno užgaidos. Tam yra pasninkas. Nebe toks s^ didelę Lietuvos valsty- nesuvalstybindama, 
griežtas šių dienų pasninkas, kaip būdavo senelių at-.^/P*^- Lietuvos Kuni- Hetuviškasis <*’■“ 
mintyje užsilikusieji jo įspūdžiai. Tais laikais tai bu-įSaikštiią - Karalija), ” —
vo tikras pasninkas, dabar tik jo vardas, forma, šešė- duramžių 
lis. O vis dėlto pasninkas ir dabar yra — ne tiek fizi- * 
nis nusimarinimas, kiek dvasinis susitvarkymas. Ir 
tas kaip tik ir bus svarbiausias žmogaus uždavinys. 
Kūno pernelyg įsivyravusį pajėgumą sutramdyti ne 
taip jau sunku. Kelių dienų badavimas kūną pilnai 
suvaldo. Tačiau dvasinis susitvarkymas jau sudaro 
visai kitonišką problemą. Atitaisyti valios polinkius 
tai viso gyvenimo klausimas. Ne iš kur kitur, tik iš 
dangaus atnešta dėspys: Ramybė žmonėms geros va-įJos sūnūs ir dukros iš na- neje tun 
lios. Angelas žinojo ką sako: gera valia tai būtina są-!m4 išvaromi, vėl už Uralo valdovai, .......................
lyga įsigyti dangaus palankumą. Kaip sunku išsidirb- trcrniami ir žudomi, o. jų “poniškoji’ politika su sa- nepnvedė lietuvius Vapi
ti savyje gerą valią tik tas žino, kurs jau yra mėginęs "
tai padaryti. Kaip nesinori kopti į kalną ar plaukti 
prieš vandenį! Kodėl nesinori? Dėlto, kad labai sun
ku. Nieks gi nenori labai sunkiai dirbti. Kiek pasi
kamavęs, tuojau ieško poilsio. O visas dvasinis žmo
gaus susitvarkymas kaip tik ir yra atitaisymas jo va
lios, kuri nejučiomis, natūraliai smunka žemyn. Gi 
mums reikia kilti aukštyn, jeigu, iš viso, norime ne 
tik vadintis, bet ir būti žmonėmis. Koks gi šiandien 
yra didžiausias žmonijos pasibaisėjimas? O toks, kad

yra Išganytojas paskirų siefų

Tėvynėje svetimieji įsiku- vo Liberum veto ir švedų tuliuoti, o 1905 m. Vil- 
ria. Toks Lietuvos likimas bastymasis Euronoje. kas niaus Didysis Seimas net 
neturi pavyzdžio tautų is- sudarė sąlygas carienės ^pie Lietuvos atkūrimą 
tori joje, jei nelyginti su Katerinos II-sios pulkams kalbėjo, deja, tas atkūri- 
žydais ir lenkais. Istorija net Vilnių ir Varšuvą pa- mas tik Lietuvių Tarybos 
žino faktų, kada tautos siekti, čia pasilikti ir į 1918 m. vasario mėn. 16 d. 
buvo dideles valstybes su- Lietuvos - Lenkijos sostą aktu įsikūnijo. Apie didin- 
kūrusios, kurios vėliau savo meilužius sodinti... ga Lietuvos praeitį ir lie-
sugriuvo, bet jų tautos Vienok, jeigu būtu iš- tuvių karingumą ir vergi-

,--------------- - ------------r---------------------- --------- - vėliau naujos formos vai- vengta bent paskutinio jos metu tautoje buvo gy-
daug, daug žmonių jau nebe panašūs į žmones. Kas stybes sukure ir yra lais- (Į/^5 m.) Lietuvos - Len- vi padavimai, sekamos na
gi atsitiko? Juk gyvename didžiausios medžiaginės vos (graikai, italai, ara- kijos padalinimo, galima sakos, dainuojamos dai- 
pažangos laikus. Taip, medžiaginiai žmonija pažengė, turkai ir k.). teigti, Lietuva, kad ir be nos. Jų būta išdidžių ir
bet dvasiniai nužengė, ir labai žemai nužengė. Visai į . Ištisą devynio liktąjį tolimų rusų žemių, bent svajingų, kurios ir sian- 
balą susmuko. O vis dėl to, kad žmonių valia labai, šimtmetį. su viršum ver- savo žemių branduolyje dien lietuviuose skamba, 
labai nuo Dievo ųutolo. apsižiūrėti, apsisvars- gavusi Lietuva neteko vi- būtų suverenumą išlaikiu- k. a.:
tyti ir — atsigimti. SV savo didingos praeities si — Žemaitijoj, Aukštai- Ejna garsas nuo rubežiaus

valstybinių trofėjų, kilno- tijoj ir Krivyčiuose (se- 2irgSLS reiks balnoti.
Katalikai sudaro žymią žmonijos dalį. Jeigu iš jamų muziejinių vertybių, nas baltgudžių vardas)’—■ Daug kryžiuočių nuo Malburgo 

ko, tai iš jų daugiausiai laukiama atsigimimo ir pa- o istoriniai pastatai — pi- ir šiandien ne tik Lietuva Rengias mus terioti. 
vyzdžio kitiems atsigimti. Jų religija turi visus davi- lys, rūmai, bažnyčios — būtų kitaip atrodžiusi, bet Pasilik, sesute, sveika — 
nius ir priemones atsigimti. Katalikams nebereikia buvo apleisti, nyko arba gal ir Rytų Edropos vei- Nuramink širdelę, 
ieškoti kokių naujų svajingų filosofinių sistemų tvar- tyčia okupantų sunaikin- das nebūtų toks... aziatiš- Gal sugrįšiu nepražuvęs, 
kiam gyvenimui sukurti. Kristaus mokslas ir pavyz- ti, kad mums sunku šian- kas. Ilgą vergija, tautos už Tėvų šalelę... 
dys tuo atžvilgiu pilnai juos aprūpino. Ta stebuklinga dien net filmų pagalba gyvenimas be savo vals- Į 
Kristaus įstaiga — Katalikų Bažnyčia yra perpilna savo praeitį ryškiau at- tybės apnešė dulkėmis 
visokių priemonių taip sutvarkyti žmogaus gyveni- vaizduoti, kaip tai gali ki- mūsų didingą praeitį, kad 
mą, kad ir žemėje būtų ramus ir amžinybėje laimin- tos tautos padaryti (pran- dabar net mes patys kar- 
gas. Mums tik belieka tomis priemonėmis naudotis. s •*-’ ’ ' * 1
Tam kaip tik ir reikia geros valios.

cūzai, anglai, vokiečiai ir tais stebimės, kaip Žemai- 
k.). Okupantai sutrypė tija ir Aukštaitija galėjo 
Lietuvos žemę, apiplėšė ir pajėgti tokią imperiją — 
išniekino tautą; vieni ją 
lenkino, kiti vokietino,

Didž. Lietuvos Kunigaikš
tiją valdyti. Mes užmiršo
me, kad mūsų pačių da
bar baltgudžiais vadinami 
kaimynai yra mūsų bro- 

senovės Krivyčiai,

sielų.
Kristus, 

paskiruose 
veikdamas per paskirų as
menų darbus, 
asmeniškas ir 
šito paskirojo 
varžtis, apibrėžtą jo ankš
tumą išplečia ligi pasaulį 
apimančios platumos: — 
“Dasidarė ankšta — 
širdyse... praplatinkite ir 
savo širdis.”

Prasinlėskite!
Pasaulio Išganytojas 

ankštą, atskirą sielą pra
plečia ligi pasaulio sielos 
ir atskirą josios darbą — 
ligi pasaulio darbo.

Iš šito atskiros sielos ir

gyvendamas 
žmonėse ir

t

sutranko 
tautiškas 
gyvenimo

Jusų nis. Tai prigimtas

(Eina garsas)
Oi ūžia, švilpia blogas oras 
Ir vėtra medį bando raut. 
O narsūs Vytauto bajorai 
Pradėjo brolius karan šaukt. 
Štai trempia viešuoju keleliu 
Pulkai jau eina už pulkų, 
“O eik, vaike, balnok žirgelį, 
Užstok už garbę lietuvių”.

(Žalgiris).

Neteisinga būtų sakyti,
jog Lietuvos valstybės at- daugelio vienvbę. “Jei vi- būtina ištiesti

I

Ypač Gavėnios laikotarpis gausiai tų priemonių 
mums suteikia. Pasninkas, nusimarinimai, rimties, 
ir susitelkimo valandos bažnyčiose įvairių pamaldų treti rusino, o dabar — 
metu — tai tdkios dvasinės brangenybės, kad siela net išžudyti pasiryžę. Mi- 
įsigyja ilgesniam laikui maisto ištekliaus. Gavėnia lijonai lietuvių nutauto, į- 
tai tikras atsigimimo laikas. Ji taip pat verčia mus lieję sveiko kraujo sla-'liai, 
prisiminti pavergtą Lietuvą, kur jau kelinti metai vams ir germanams, davė priešistoriniais laikais su- statymas

, tęsiasi nuolatinė nenutraukiama Gavėnia — bado, lenkams, rusams ir vokie- simaišę su lietuvių gimi- respublikos formoje vien me būtų

Parašė Jonas Kmitas

PARTIZANAI
Antroji dalis

6.
Grūzdas veikia

Jiems taip besiginčyjant, už durų pasigir
do sunkūs žingsniai, ir į bakūžę įsibrovė 
penki barzdoti istrebiteliai. Grūzdas pir
miausiai nugirdo juos ateinant ir vilko šuo
liu stryktelėjo į tamsiausią bakūžės kertę.

Barzdočiai tuojau apspito Ilgaičių šeimą 
ir jų vadas, milžiniško ūgio kacapas, pagrie
bė Jurgį už peties.

— Pagaliau! Dabar, balanduk, neišsisuksi. 
Ugaitienė prišoko jam ranką bučiuoti, 

bet burliokas taip smarkiai ją pastūmė, 
kad senulę nuriedėjo į kampą pas pačias 
Grūzdo kojas. Jurgis neiškentė ir ryžtingai 
dūrė kumštimi į maskoliaus tuštymą. Dūris 
turėjo būt pajėgingas, nes stambus burlio
kas kymiai žektelėjo ir atsitūpė ant grindų. 
Kiti keturiesia šoko Jurgį draskyti. Vaiki
nas nesidavė ir dar vienam į smakrą sudro
žė. Tas iškrito iš susikibusių tarpo, nuriedė

jo kelis žingsnius atgal, ant kojų šiaip taip 
išsilaikė, bet į grumtynes nebegrįžo. Tačiau 
trys likusieji sugriebė Jurgio rankas ir pra
dėjo jį lamdyti.

— Kas čia darosi? — griausmingu balsu 
rusiškai Grūzdas suriko.

Visi krūptelėjo, nes pamatė iš kertės iš
nirusį raudonąjį karininką. Rungtynės nu
trūko. Istrebitelių akys įsmigo į rusų kari
ninko uniformą ir jų burnos plačiai atsida- 

• rė.
— Kaip jūs drįstate mušti mano belaisvį? 

— kovingai išskiemeniavo Grūzdas.
Istrebiteliai dar daugiau sumišo. Jų ran

kos pakilo prie kaktų vyresniajam pagarbą 
atiduoti.

— Tovarišč komisare, — prabilo viens is
trebitelis.

— Taigi, komisare. Kaip išdrįstate?
— Mes turim įsakymą juos suimti...
— Aš jau jį areštavau, — nutraukė Grūz

das. — O kas jūs per vieni? Banditai?
— Mes istrebiteliai. Mums įsakyta juos 

suimti, — aiškinosi barzdočius.
— Istrebiteliai... suimti... — mėčiojo su 

panieka Grūzdas. — O ar nežinote, kaip rei
kia elgtis belaisvius imant?

— Jis pradėjo, — nurodė kacapas į paleis
tą, bet apdraskytą Jurgį.

,— Jis pradėjo? O kas parbloškė jo seną 
motiną?

Barzdočius pasikasė galvą.
— Ji trukdė areštavimą. Jai reikėjo ra

miai užsilaikyti, kai valdžios atstovai savo 
pareigas atlieka.

— Valdžios atstovai! Žinau, kokie jūs 
valdžios atstovai. Elgiatės kaip vagys ir 
banditai. Teršiate sovietų garbę. Jei Stali
nas visa tai žinotų, lieptų jums gyviems 
kailį nulupti. Kodėl Lietuva sukilo? O štai 
dėlko: kad panašūs jums valdžios atstovai 
elgiasi kaip žvėrys — ką sakau, kaip žvė
rys — kaip pasiutusios kiaulės! Tiek jau 
niekšyščių pridirbote, kad raudonoji armija 
turėjo įsikišti ir man pavedė šiuos žmones 
areštuoti...

— Bet mes turime vyriausio vado įsaky
mą juos naikinti, — pertarė barzdyla.

— Ir vykdote tą įsakymą kaip kvaili gal
vijai. Ar jūs žinote, ką šviesusis Stalinas 
pasakė: jei priešas nepasiduoda, reikia jis 
sunaikinti? O ką jūs naikinate? Priešus? 
Ar šitie vargšai priešai? Ne! Jie biedniokai- 
proletarai.' Ar žinote, kuo kvepia naikinti 
proletarus?

— Mes norėjome areštuoti jaunuosius. Jie 
liaudies priešai.

— Šitaip. O ką jūs žinote, kaip šie jaunuo

liai nusiteikę? Gal jie geriausi kandidatai į 
komjaunimą. O jūs savo gyvulišku poelgiu 
juos atstūmėte.

— Bet tas jaunas mušeika priešinosi areš
tui.

— Netiesa! Aš viską mačiau. Kai jūsų va
das uždėjo ranką šiam jaunuoliui ant peties, 
jis nė nekrustelėjo. Bet kai tas dribčius par
bloškė jo motiną, tai jame užsidegė karštas 
proletariškas kraujas, ir jis žiebė tam gal
vijui į tuštymą. Kas gali jį už tai smerkti? 
Nė joks doras komunistas, tik tokie gyvuliai 
kaip jūs. Kur tas jūsų, atsiprašant, vadas? 

Istrebitelių vadas jau stovėjo ant kojų, 
bet laikėsi nuošaliai. Pašauktas, jis atselino 
artyn, pūsnodamas pro dantis ir uždėjęs 
delną ant tuštymo.

— Vinovat (aš kaltas), tovarišč komisar 
— prisipažino burliokas.

— Aš banditui ne tovarišč! — riktelėjo 
Grūzdas. — Paragavęs lietuviško kumščio, 
daugiau proto turėkie!

Čia Grūzdas susigriebė, ar nepertoli bus 
nušuoliavęs, ir nutilo. Kvaili kacapai, tai 
kvaili, bet lietuviškas kumštis bereikalo pa
minėta. Ir, iš viso, ar r.e perdaug tuos mu
žikus išvanojo? Dabar jie sustulbę, bet min
čių atogrąža gali juos vėliau kitaip paveikti.

Po momento tylos jis ramiau prabilo:
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N. N...........................................
J. K. Chapas. Rochester. N. Y.
Mrs. Agnės Bacenas. Arlington. N. J. 
B. Kleveckienė, Baltimore. Md..........
M. Digimienė, VVaterbury, Conn.
K. Liaudanskaitė, So. Boston. Mass.
Mrs. B. Buckus. Lawrence. Mass........
Rose Butauskas. Torrington. Conn. ... 
Mr. D. Shukis. Bedford. Mass. ........
Anthony Baronas. Brockton. Mass.
J. Macejunas. Rochester. N. Y............
Mr. A. Andrukaitis. Lavvrence. Mass. 
Ona Gaputienė. So. Boston, Mass. ... 
Kaz. Staniunas, Hudson. Mass.........
B. Tamošiūnas, IVorcester, Mass. ... 
Joseph Gurskis. Cambridge, Mass. ... 
Mrs. B. Gustaitis. Scranton, Pa........
A. Matulevičius, Pittsburgh, Pa........
Z. Antulonis. Stoughton. Mass............
Z. Michlavvskis, Chester. Pa................
John J. Paulauskas, Norvvood, Mass. 
P. Bilunas, Phila., Pa...........................
Julius Belskis. Haverhill, Mass.........
Petras Svirskas. Haverhill. Mass......
Albina Svagzdys. Chicago, III............
A. Vanagas, Dayton, Ohio .................
Pranas Deimontas. IVaterbury, Conn...................
Victoria Anthony, VValtham. Mass.......................
Ona Kibartienė. So. Boston. Mass.......................
A. Paulauskas. So. Boston, Mass........................
Mr. M. Sroga. Orange. Mass..................................
K. Jakutis. Bridgeport. Conn...............................
Juozas Bujanauskas. Bridgeport. Conn................
J. Barolis. Hartford, Conn....................................
Mykolas Kuodis. Norsvood, Mass........................
Jonas Aidukonis. Norwood, Mass........................
Uršulė Pazniokienė. Norvvood. Mass....................
Mrs. Zupkauskas. Phila., Pa......... :........................
P. Miliauskas. Montello, Mass...............................
Paul Gelzinis. Brighton, Mass...............................
A. Paulekas. Washington. Pa...............................
Mrs. Anna Mikalausky. Simsbury, Ct................
Vercnica Kaktaitienė. VVaterbury, Conn.............
Kazys Kanapinskas. Brooklyn, N. Y....................
A. Stulpinas, Waterbury, Conn............................
Francis Korsack, So. Boston, Mass....................
J. Petronis, Hartford, Conn.................. .................
Mrs. A Stanulienė, Nash.ua, N. H.......................
Zigmas Karalius. VVaterbury, Conn....................
S. Alebnovičienė, Lowell, Mass.............................
Mrs. R. Atkas. Seymour, Conn............................
Joseph Dudutis. W. Lynn, Mass...........................

Stonis, E. VValpole, Mass...................................
Kuzminskas, VVaterbury, Conn.......................
Kašėtaitė, VVaterbury, Conn...........................
Povilaitienė. VV’aterbury, Conn........................
Pranskietis. VVaterbury, Conn........ .-...............
Juodaitė, VV’aterbury, Conn..............................

J. Jokubauskas, Waterbury, Conn.......................
N. Meskunas. VV’aterbury, Conn...........................
P. Jokubauskas. VV’aterbury, Conn. ....................

Urbonas, VV’aterbury, Conn..............................
Valuckas, VVaterbury, Conn............................

Mrs. B. Kališius, Dorchester, Mass......................
N. N.........................................................................
N. N...................... ...................................................
N. N..........................................................................
Shimgus. Cambridge, Mass...................................
Marium, Cambridge, Mass. ................................
Mrs. E. VV’esockes. Athol, Mass...........................
J. P^amanauskas. VV’orcester, Mass. .................
Magdalena Riklatienė, VV’orcester, Mass............
K. Stotkus, Worcester, Mass...............................
Teresė Zarecki, Dorchester, Mass.......................
A. Barkauskas, S. Lavvrence. Mass....................
Mikalina Samulevičienė. Scranton. Pa................
Pranas Macius, Haverhill. Mass..........................
Jonas Jaruševičius, Haverhill, Mass. .................
P. Petkus, Dayton, Ohio ...................................
A. G., So. Boston. Mass.......................................
Viktorija Jurgelaitė. So. Boston, Mass. ............
Peter Eleones. Fairmont, W. Va..........................
J. Balsevičius, VV’orcester, Mass..........................
Marijona Pajaujienė. VV’orcester, Mass...............
Alfonsas Galcius. Worcester, Mass...... ..............
Juozas Glaviekas, Worcester, Mass....................
Bernarda Tamulevičienė. VVorcester, Mass. .....
A. Vaitkus, Hartford, Conn.................................
A. Remeikienė, Hartford, Conn..........................
Emelia šimkevičiūtė, Cleveland. Ohio .............
Bronius Šlepetys, Valara. Ont., Canada ............
H. Waicheks, So. Boston. Mass..........................
Mrs. M. Litvinas. Ansonia, Conn.......................
A. Kauneckienė, VV’aterbury, Conn......................
K. Matulionis, VV’aterbury, Conn........................

Zdanys, VVaterbury, Conn...............................
S. Baranauskas, VVaterbury, Conn......................
V. Vitkus. VVaterbury. Conn...............................
P. Laurinaitienė, VVaterbury, Conn. .................
Ona Aleskevičienė, VVaterbury, Conn................
V. Brazauskas. So. Boston, Mass.......................
Mrs. F. Hugal. Dorchester, Mas3.......................

Visiems aukotojams nuoširdžiai dėkojame,
“Darbininko” Administracija.

2.50
2.00
2.00
1.50
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

Kaip per sapną prisimenu šią šiaudais dengtą 
mano tėviškę. Tai ne tas pats namas ir ne ta pati so
dyba, bet labai panaši į mano tėvų kukių namelį... Ir

dienomis Lietuvos vais buvo p. J. Levonaitis ir 
tremtiniams aukavo rūbų pp. p-lė B. Megavičiūtė. pp. V. F. 
Raudeliūnai iš Brightono ir Zargenai sudaro gražią šeimą 
taipgi aukavo $3.00 dėl tiesio- iš keturių vaikučių. Sveikina- 
ginio siuntinio; p. M. Norbutas 
aukavo $5.00. Geraširdžiai 
Cambridžiaus lietuviai suauka- 
vo apie 500 svarų maisto ir 
rūbų, kuriuos A. Daukantas 
pasiuntė Balto Centran praei
tą savaitę. Visiems 
jams, ačiū.

Vasario 15 d„ 6 vai. 
parapijos svetainėje

me.

aukoto-

Komuniją. Taipgi priimti nauji 
nariai. Po mišių, parapijos sve
tainėje, įvyko metinis draugi
jos bankietas su gražia prog
rama ir parodyta Šv. Vardo 
draugijos paradas filmose. 
Bankietui vaišes paruošė narių 
žmonos, p. P. Vaitkus ir jo 
tėvelis priruošė kitus gardumy
nus ir parūpino gardžią kavą. 
Reikia dar priminti, kad laido
jimų 
savo 
kus
kuriais galės 

! parapijos parengimuose.
irai gražus darbas iš p. P. Vait-

Sausio 27 d. staigiai mirė a. 
a. Jonas Urbonavičius. Velionis 
sausio 30 d. iš N. P. bažnyčios 
palaidotas Šv. Mykolo kapuose. 
Velionis paliko didžiame nuliū
dime žmoną Margaretą, du sū-į 
nūs ir tris dukteris. Sūnus Pet- ; 
ras šiuo tarpu randasi Ameri- pUS§s šv. Vardo draugi-

direktorius p. P. Vaitkus 
lėšomis įrengė automatiš- 
kavos virimui boilerius, 

naudotis visuose 
Tik-

vakare,
įvyksta kos karo laivyne ir yra kelyje nariai labai patenkinti

1.00 štai šio vargingo namelio pagailėjo raudonasis tiro- 16 "*>“•,Y“ ^Ve£kV“!T1bartine veikto-
1 00 .. 8 . . . .v *U_ . kviesta gerų kalbėtojų, kūne ti ir dalyvauti tėvelio laidotu-^ dėka eabaus kunigo
1 00 n^S — *jiS area^avo maniškius, išvežė j Sibirą ir atve- dar nesenai atvykę iš tremties, vėse. Velioniui paskutinį patar- ‘naimin
! aa žė burliokus, kad naudotųsi svetimu kąsniu ducnos. Taipgi bus graži programa, navimą suteikė graborius p. P. _________? 1.00-------
1.00 Panašių namelių paliko tuščių arba į juos atvežė ka- 

. 1.00 capus - mongolus labai daug. Nes daugiau kaip še-
1-00 šiasdešimt tūkstančių lietuvių išvežė iš Lietuvos vien .1.00

. 1.00

navimą suteikė graborius p. P. 
Vaitkus, kuris turi savo mo
dernišką koplyčią 195 Webster 
Avė. Likusiai didžiame nuliūdi- 

Įme velionio šeimai reiškiame 
gilią užuojautą.

Sausio 1 d. šv. Vardo drau- 
mi- 

priėmė Šv.

da
tai 
J.

G. 
P.
NI.
P. 
L.
B.

V. 
K.

P.

Dalyvaukime visi ir savo gau
siomis aukomis paremkime 
Lietuvos kovą dėl nepriklauso
mybės.

tik prieš pat Stalino su Hitleriu susipešimą... Štai ko-i _ , ------- . o Jr r ., , , I Sekmadienp vasario 8 d. N.
i.00 kis diktatorių “rojus ’... Dėlto, ir vien jau tik dėlto, P bažnyčioje, pakrikštytos p.p.
1.00 visi laisvi lietuviai turi pareigos kelti balsą prieš ver- v. F. Zargenų sūnus, vardais— gija bendrai dalyvavo šv.
1.00 gijos raudonąjį jungą... Jonas - Antanas. Krikšto tė- -šiose ir bendrai
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00 j
1.00
1.001
1.00
1.00,
1.00.
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

... 65
.. 60
... 60
... 50
... 50
... 50
... 50
... 50
... 50
... 50
... 50
... 50
.... 50
.... 50
.... 50
... 50
...50

.... 50

.... 50

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

Sekmadienį, vasario 8 d. N. 
P. par. bažnyčioje apsivedė 
p-lė H. Priskinytė su p. A. Se- 
snausku. Jaunavedžiams liudijo 
p-lė A. Priskinytė ir p. J. Ver- 
siackas. p. H. Sesnauskienė 
(Priskinytė) yra p.p. M. M.
Tęsinys 6-tame puslapy J

Nash.ua
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Ką pasakoja pabėgęs rusų 
aviacijos

_________ i
i 

| Čia jis pasakoja, kad at-l 
'rastas sotuš, patogus gy- 

“kapitalistinėje” 
pasauliniam karui vakarų Europoje labai pa

veikė Raudonąją armiją. 
Jo manymu, apie 500,000 
raudonarmiečių bandė pa
bėgti. Tie pabėgimai būtų 
buvę masiški, tik kad 
USA kariuomenės parei
gūnai atsisakė priglausti 

iš Raudono-

SU PARAŠIUTU į 
KVIEČIŲ LAUKĄ

Vos pasibaigus antra- venimas 
jam l 
vienas rusų transporto 
lėktuvas nukrito kelyje 
tarp Paryžiaus ir Čekoslo
vakijos. Artėdamas prie 
žemės lėktuvas užsidegė 
ir 8 rusų 'karininkai sude
gė taip, kad nebebuvo ga
lima atpažinti. Tik trys pabėgančius 
spėjo iššokti parašiutais, s^os armijos.

. pulkininkas Vo- ssSR _ BANKROTAS
To raudonojo pulkinin

ko liudymas apie Sovietų 
Rusiją labai įdomus. Jis 

’ rašo:
— Nežiūrint visų Stalino 

pažadų atnešti geresnį 
gyvenimą rusų tautai, ne
įžiūrint visų Molotovo ir 

> -smarkavimų, 
Į Sovietų Sąjunga šiandie
ną kaip medžiaginiu taip

5
DEŠIMTS MILIJONŲ 

KALINIŲ
Taip, bolševikai žiaurūs 

net. ir saviesiems. Tasai 
rusų pulkininkas toliau 
rašo:
— Po to, kai buvo išlais

vintas Leningradas, pro
testuodami prieš vyriau
sybės atsisakymą pakeis
ti kolektyvinių farmų sis
temą, partizanai maišta
vo tris dienas. Pagaliau 
generolas Ždanovas pa
šaukė diviziją NKVD da- 

i tvarkai atstatyti, 
ninkas pasakoja, kaip ji- Į1944-5 metų žiemą aš ma- 
sai vieną kartą lėktuvu čiau ukrainiečių lagerį, 
vežė šešias jaunas ruses kur apie 12,000 valstiečių, 
19-21 metų, komunistinio apiplyšusių, dažnai be ba- 
jaunimo nares, paruoštas tų ir beveik išbadėjusių, 
šnipinėjimui. * (buvo suvaryta, kad iš čia
— Mums buvo įsakyta; pradėtų savo tremties ke- 

išmesti jas arti miesto, lią į Sibirą... Aš nesigarsi- 
kur buvo okupacinė 
kiečių kariuomenė, 
nebuvo pasisiūliusios 
darbui ir histeriškai 
rėsi, kai artėjome r— 
tos vietos. Visos iš jų, iš-j 
skyrus vadę, turėjo būti 
įsuptos jėga į parašiutus 
ir išstumtos iš lėktuvo. 
Aš sužinojau, kad pen-

tautojų... Kiekviename 
krašte mes turėjome daug 
galimybių; mus sveikino 
kaip didvyrius, bet į kele
tą savaičių mes buvome 
nekenčiami. Karčiai per 
visą Europą mus lydėjo 
piktas gandas, kad vieti
niai žmonės rengiasi sta
tyti paminklą atminimui 
“nežinomojo ruso prie
vartautojo”.

RUSAITES IŠMETA SU 
PARAŠIUTAISIi i ~—

Toliau tasai rusų pulki- linių

Pirmasis Lietuvos karininkas Juozapavičius žūsta nuo bolševikų kulkų už 
brangią savo tėvynę. Jis praliejo krauja ne svetimoj žemėj, bet savo tėvų žemėj 
— Lietuvoje. Jis uždegė meilės ugnimi savo brolių širdis ir lietuvis trenkė savo 
kumštimi į raudonojo bolševiko sprandą, kad tas nuo pirmojo pasaulinio ka
ro ligi su Hitleriu susibičiuliavimo nedrįso nė piršto pridėti ant Lietuvos žemės. 
Lietuvis tiki, kad teisė vėl viešpataus pasaulyje.

’ I 
VO-
Jos 
tam 
spy- 
prie

silius Kotov (stapyvardė), 
leitenantas Nikolaev ir 
dar vienas. Pirmuoju du 
nusileido į kviečių lauką, 
Prancūzijoje, netoli kits 
•kito ir girdėjo, kaip sudu
žo atsitrenkęs į žemę jų 
lėktuvas.

LAISVE BRANGESNĖ (Višinskio
UŽ KOMISARO 

PYRAGUS
Kadangi sudegusiųjų ir dvasiniu atžvilgiu yra 

kūnai nebebuvo galima subankrutavusi, ir dau- 
atpažinti, manė kad tarp guma išauklėtų Rusijos 
žuvusių buvo ir pulk. -Ko- žmonių tą žino. Diktatū- 
tov, gi iš tikrųjų jisai bu*- rinio socializmo eksperi- 
vo išlikęs gyvas ir tą pro- mentas apvylė rusų liau- 
gą panaudojo pabėgti. Ne- dį. Inteligentai gyvena 
buvo jam lengva apsi- baimėje, kad gali netekti 
spręsti: Rusijoje jo laukė Kremliaus malonės, bai- 
darbas su 5,000 rublių mėje, kad nakčia gali iš- 
mėnesmio atlyginimo ir girsti besibeldžiančius į 
atviras kelias* j T1 duris sovietų policijos
pramogas bei privilegijas, agentus. Kariai, kurie 
kurių eilinis sovietų pilie- matė vakarų kraštus, pa- 
tis negalėjo tikėtis. Juk vydi to gausumo ir tų 
jisai jau buvo atlikęs 86 laisvių... Milijonai rusų 
žygius su lėktuvu virš Vo- mielai sukiltų prieš reži- 
kietijos, buvo apdovano- mą, bet to negali pradėti, 
tas keturiais medaliais, nes slaptosios policijos 
Tačiau visą savo karjerą sistema yra taip budri ir 
Rusijoje jisai pasiryžo sėkminga, kad revoliuci- 
apleisti, nes pažino kito- ja lieka negalima...

v •

Jaunutis Lietuvos Gynėjas
Pas kalvį vieną kartą jaunuolis atėjo 
Atsiimt kardo, kurį buvo užsisakęs.
Ir naujas kardas žavingai žibėjo,
Ir jauno riterio nušvito akys.
Bet jo ranka pakelti kardo negalėjo.
“Šis 'kardas nesunkus, — taip kalvis jį ramino;— 
Tik rankos nesuaugusio vaikino
Kilnoti jį dar nepilnai yr tvirtos.
Jei tau šis kardas yr likimo skirtas,
Tai porą metų turėsi palaukti,
Kol jį pajėgsi iš makštų ištraukti”.
— “Ne, ne! Aš šiandien jį turiu vartoti!
Tėvynė pavergta. Aš stosiu į rikiuotę
Ir eisiu ko greičiausiai ją vaduoti”.
Ir luktelėjęs trumpą valandėlę,
Jis staigiai kardą virš galvos iškėlė &
Ir kirto juo^per orą, net sušvilpė vėjas.
Ir kardą į makštis džiaugsmingai įsidėjęs, 
Skubėjo susijungt su Lietuvos gynėjais.

- ■- e - jfc, Kmitas.

žygiuojančius į Vakarų
Europą. Jis rašo:

j — Mes, kurie buvome
gera, disciplinuota armija kios iš jų nusileido gy- 
kare, — pirmame perga- vos, bet tik viena 
lės švystelėjime pasidarė- sugrįžo į Maskvą, kitos — 
me minia girtų prievar-! žuvo”.

vėliau

nu žinąs kiek yra kalinių 
Rusijos lageriuose, bet 
man atrodo, kad 10 mili
jonų — būtų labai apytik
ris apskaičiavimas. Šių 
kalinių nemokamas dar
bas yra svarbus atsiliku
siam sovietų ūkiui, nors 
iš dalies atitaisąs tą atsi
likimą pramonės organi
zavime, — taip sovietų 
gyvenimą vertina į USA 
atbėgęs rusų inžinierius - 
pulkininkas. Dr. J. Prunskis.

kį — laisvės gyvenimą 
vakarų Europoje.
— Niekada anksčiau aš 

nebuvau matęs taip lai
mingų, taip 
žmonių, kaip kad kai aš 
atskridau su bombonešiu 
į Rumuniją— pirmą kraš
tą, kurį pasiekiau kaip

aprūpintų

AMERIKOS IR RUSŲ 
KARININKAI *

Apie Ameriką rusų nuo
monę taip pulkininkas 
nusako:
— Rusai stebisi Jungti

nėmis Amerikos Valsty
bėmis ir yra draugiškai

vienas iš nugalėtojų, — nusiteikę; abejoju^ga
ražo jisai.

STALINAS MANO, 
KAD JIS ŽUVĘS

Šiuo metu jisai yra jau šie dalykai:
Jungtinėse Amerikos Vai-i — Rusų kareiviai nieka- 
stybėse ir savo patyrimus da negalės atsistebėti, 
aprašė trijuose štraips- kad Amerikos karininkai 
niuose, pavadintuose ‘Sta- ir kariai 
lin thinks Fm dead’ (Sta- panašios

'kad aš esu momis, valgė tą patį da- 
tie straips- vinį ir draugavosi beveik 
išspausdinti kaip lygūs su lygiais. Ma-

lėtų pasisekti Kremliaus 
dabartinės pastangos pa
laužti tą draugiškumą”.

Labiausiai rusus stebino

buvo apsirengę 
rūšies unifor-

linas mano, 
nebegyvas); 
niai buvo
“Saturday Evening Post”.Ino* atlyginimas sovietų a-

GRAŽIOS IR NAUDINGOS jį 
KNYGOS s

J Iš Vokietijos gauti platinti šie vertingi šv. 
J Sosto Delegatūros lietuviams leidiniai:
< Šventoji Istorija, Naujasis Testamentas. Paveiks-
5 luotą ir gražiame popieriuje knyga. 95
J pusi. Kaina — 1.50 dol.
i Simas Sužiedėdis, šventas Kazimieras 1458-1484. 
į Kaina 25 centai.

‘Maldei kis - Maceina, Lyčių problema. Kaina — 
i 25 centai.
j Stasys Yla, Meilė. Kaina — 50 centų.
i Šias knygas galima gauti (užsisakant ir per paš- 
i tą) “Darbininko” administracijoje: —

i! 
i!

i! 
i!

i!

viacijoje (pulkiiūnko lei- kėlę pasibaisėjimą tie, 
tenanto) buvo 4,u00 rub- Maskvos teismai ir valy- 
lių per mėnesį, — rašo 
pulk. Kotov. — Eilinis ru-_____  —___ - -
sų armijos karys gauna damas, kad vienas neat- 
30-40 rublių per mėnesį... sargus žingsnis galėtų, jį 
Pirmas dalykas, kurį aš (nutrenkti į Sibirą. Jis bu- 
pastebėjau sutikęs ameri- vo liudininku, kaip na- 
kiečių generolą, kad jo ci-muose, kur gyveno, nakti- 
garetės iš to paties poke-!mis įsiverždavo bolševikų 
lio, kaip ir paprasto kario policija. Jau vien išgirdę 
jo štabe. Rusų armijoje jų žingsnius, prieš atida- 
kareivis gauna tik pigiau- rydami duris žmonės atsi
stos rūšies palaidą taba-' sveikindavo su kits kitu, j 
ką; kiekvienas karininkų! pasiruošę areštui.
laipsnis turi savo cigare-: qALUT|NA| ATITRŪKS- • 
čių rūšį. Už pokelį cigare- TA STALINO 
čių, kokias rūko rusų ge- _ Tačiau nacių • 
nerolas, eilinis rusų karys ktas 1939 metais galu- 
turėtų atiduoti savo dvie- Unai išbloškė bet kokius! 
jų mėnesių algą. Sovietų iikuAius 
Armijoje yra toks griež- vietaįs

kėlę pasibaisėjimą tie,
• 

mai. Jis netgi. nesiveržė į 
fabriko direktorius, jaus-

| J Nauji ’48 m.!

FORO
Hsiffi I £sįĮf

TRUCKS

TA NUO STALINO
— Tačiau nacių - rusų

»
i

tas pasiskirstymas kasto
mis, kad įvairaus laipsnio 
karininkai turi skirtingas gikalbėti, —
valgyklas. Kaip pulkinin
kas, aš buvau perdaug 
aukštas, kad galėčiau val
gyti su kapitonais, bet 
per žemas, kad valgyčiau 
su generolais”. -

REVOLIUCIJOS 
AUKLĖTINIS

Šitaip dabar apie rųsų 
armiją atsiliepia rusų 
pulkininkas, o jis buvo iš
auklėtas revoliucijos dva
sioje. Jo tėvas buvo vieno 
Maskvos fabriko darbi
ninkas, motina dirbo vais
tinėje. Abu juodu verkė 
kai sužinojo apie Lenino 
mirtį.

Pats pulk. Kotov baigęs 
Technikos Institutą Mas
kvoje, lėktuvų inžinieris, 
drauge turi ir piloto pažy
mėjimą. Jis buvo Komso- 
molo (komunistų jauni
mo) narys. Kelis kartus jį 
ragino dėtis į komunistų 
partiją, bet jis vis aiški
nosi — dar nepakankamai 
pažįstąs marksizmą; tik
rumoje gi, jame buvo .su-

pasitikėjimo šo
ne tik manyje, i 

bet ir drauguose, su ku-- 
riais atviriau galėjau pa

rašo pulki-
ninkas.

Karo pradžioje jisai bu- 
vd paskirtas viršininku 
14 inžinierių ir 300 darbi
ninkų, kurių uždavinys 
buvo apginkluoti rusams: 
į Maskvą atsiųstuosius 
britų ir amerikiečių lėk
tuvus. Kokia Rusijoje bu
vo betvarkė pavaizduoja 
atsitikimas iš jo gyveni
mo: kartą jis važiavo
traukiniu į gretimą aero
dromą pažiūrėti, kaip iš
bandomi karui apšarvo- 
tieji lėktuvai. Traukinyje 
netikėtai sulaikė jį ir eilę 
kitų jaunuolių policija. 
Nieko nepadėjo jo aiškini
masis. kad jis vadovauja 
būtiniems kariniams dar
bams. Policija tik pasakė:
— Mums pavesta parū

pinti 60,000 karių para- 
šiutistų ir tankistų, ir jūs 
būsite vienas iš jų...”

MINIA GIRTU 
PRIEVARTAUTOJŲ

Tasai rusų pulkininkas 
.stebėjo raudonarmiečius._

I

?■ t;

PADARYTI STIPRESNI, KAD ILGIAU TVERTU!

i

l

‘Em
-X.

• :-.ų>

daugiau
Trys kaip normaliai

— Šešių ir 
su 115 arklių

Naujos ašys...
vairavimas...

Naujas
"be poilsio”, 

išsitempimo ir 
nusidėvėjimo. 

Trokai ilgiau

tome

See

YRA naujas Fordas 
Bonus Built ——

'18 m... Didžiausias
kas. kada yra buvęs! Jie talpinti 
per dem yra nauji.
nauji inžinai 
du V-8’s — 
jėgos! Naujos ašys... tre
mai.... vairavimas... stab
džiai... Naujas Milijono 
Dolerių cab su gyvenamo 
kambario komfortais! Mo
deliai? Virš 115... penkios 
naujos serijos... du nauji 
padarymai didžiausi
Fordo Trokai visoje For
do istorijoje!

Ir kiekvienas šių naujų 
Fordo Trokų dėl lfMS m. 
yra Bonus Built — pada
rytas su ekstra pajėgin- 
gumu kiekvienoje jo daly
je. Šis ekstra pajėgumas 
teikia DARBUI PATVA-' 
RVM4 ir apsimoka jums 
dviems atvejais pinigų 
taupant! Ii štai kaip

i • PIRMA: Šie DARBO 
T rokas PATVARUMAI duoda 

tro- Pordo Trokams galimybės 
prekių, 

kraunama.
i Fordo Trokams nėra apri

botas darbas.

• ANTRA: Šie Bonus 
Built DARBO PATVA
RUMAI teikia Fordo Tro
kams dirbti 
be mažiau 
mažesnio 
Šie Fordo 
tveria, už tai, kad jie len
gviau dirba.

(ATEIKIT ŠIANDIEN — 
pamatykite vienatini Bo- 

' nūs Built troką. kuris yra 
geriau padarytas. kad il
giau tvertų. Nestebėtina, 
kad šiandien naudojama 
daugiau Fordo Trukų kaip 
kitų!

Wcbstcris sako. Bonus 
reiškia “ka nors specialiai 
pridėti dar prie priklau
somo dalyko".

su-

__ į,
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GIRDĖTI LIETUVIU 
KOLONIJOSE '

kiai ruošiasi pravesti rūbų ir 
balų rinkimo vajų. Kviečia vi- 

į talką — kas aukomis, 
darbu prisidėkite.

sus
kas

NOftVOOO, MASS

Amerikos Lietuvių Tarybos Brockiono Skyrius
Kviečia Visus Patriotinguosius Lietuvius 

Vietinius ir iŠ Apylink ės miesteliu dalyvauti 
LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS 30 METŲ 

SUKAKTIES — 16 Vasario Minėjimo —

HARTFORD, CONN
Šiuomi pranešu, kad LDS 6 

kuopos susirinkimas yra per
keltas Į 22 d. vas.. 2 v. p.p.. 
nes 15 d. vasario. 2:30 vai. p.p. 
Įvyks 
mybės

9

Lietuvos Nepriklauso- 
minėjimas. Bus graži 

programa — brolių Motuzų- 
Beleckų garsinės filmos: taipgi 
kalbės Vytautas 
menkos Pilietis,
okupacijas Lietuvoje.

i

i 
i 
i 
į i 
I 
r

ma Whist Parties. Žmonėms la-1 
bai patinka toki parengimai, 
nes jie gausiai lankosi ir beveik 
kiekvienas dalyvis laimėja gra
žią dovanėlę. Rengimo komisi
ja. vadovybėje Petro Jeskelevi- 
čiaus ir Edvardo Eilios, kvie
čia parapijiečius ir iš apylinkės 
prieteiius dalyvauti.

Susirgo Melionas
savaitę susirgo kleb. 

ir pasidavė 
kad pa-

IŠKILMĖSE

Beleckas. A- 
pra leidęs abi 

Vietiniai 
ir apylinkių lietuviai kviečiami 

vasariodalyvauti sekmadienį.
15. 2:30 v. p.p.. švč. Trejybės 
par. mokyklos salėje. Rap.

LAWREHCE. MASS

iškil-
ang-

Misijos Užsibaigė
Sekmadieni, vas. 8 d. 

mingai užsibaigė misijos 
lų kalba. Labai gausus skaičius
jaunimo dalyvavo vakarais ir 
i šryto. Ypatingai daug žmonių 
lankėsi prie Sakramentų, nes 
tą dieną Šv. Vardo vyrai ir 
Motinų Arkibrolijos narės ėjo 
prie Dievo Stalo “in corpore". 
Tėvas 
gražiai
lietuvių ir anglų 
kurie išgirdo kun.
sijonisto. pamokslus, buvo nuo
širdžiai patenkinti. Dvasiojo 
sustiprinti parapijiečiai pamal
džiau naudosis Dievo malonė
mis gavėnios metu.

Ge raidas 
ir Įdomiai

šią 
kun. F. Norbutas 
Norvvoodo ligoninėje, 
tikrintų sveikatos stovį. Pasi-
melskime. kad Dievulis stip
rintų kun. Norbuto sveikatą. 
Kleb. kun. F. Norbutą pava
duoja kun. A. Janušonis iš 
Brockton. Mass.

I --------------
Iš vasario 6 į 7 d. naktį mi

rė Kazys Astramskis, 54 metų 
amžiaus, iš amato siuvėjas ir 
turėjęs savo siuvyklą 1148 
Washington Street. Jis mirė 
pasirgęs Nornvoodo ligoninėje.

Palaidotas antradienį, vasa-

Vasario 15 d., 1948 tn.
8:30 vai. šv. Roko par. bažnyčioje bus atnašaujamos 

iškilmingos šv. Mišios ir pamokslas. 
Šv. Roko parapijos salėje

2 valandą p© pietų
Bus kalbų ir meno programa.

Federacijos skyrius, vasario
22 d., bažnytinėje svetainėje. 
3:30 valandą minės Lietuvos 
nepriklausomybės sukaktį. Kal
bėtojas pakviestas iš New
Yorko. Dr. Pranas Padalskis. 1

Federacijos skyrius rūpinasi no 10 d. iš Warabow Funeral 
sudaryti Centro skirtąją Fede- Home. 1156 Washington St. 
racijos vajaus kvotą.

•••

Sodalietės ruošia "Sleigh 
Ride Party" vasario 15 d., po 
pietų.

Taipgi jos sunkiai dirba ruoš- 
damosios perstatyti “Vakarien- 

Aguonėlė.būtį”.

SCRANTON, PA.
mi-

nepaprastai 
vedė misijas 
kalba. Visi. 
Geraldo. Pa-

Lietuvos nepriklausomybes 
nejimas. — Principaliai kalbė

tojai — J. E. vyskupas 
William J. Hafey. Majoras 
Hanlon, Dr. Kučas ir kiti.

Šios kolonijos lietuviai ruo
šiasi iškilmingai minėti Lietu
vos nepriklausomybės sukaktį 
— Vasario 16-ją — pirmadie
nio vakare,
North Scranton 
School. šį minėjimą ruošia 
Juozai*) lietuvių parapija, 
dovaujant Prelatui J. V. 
liauskui. komiteto Garbės 
mininkui.

Principaliai kalbėtojai pasa
kys turiningas kalbas. Bus ir 
muzikalė programa.

šio parengimo komiteto pir-į 
imininku vra Jonas Stirna,' i 
sekr. Juozas C. Noreika, ižd. i 

i

bus 
penk-

vasario 16 d..
Junior High 

Šv. 
va- 
Mi- 
pir-

Gavėnios Pamaldos
Per gavėnią pamaldos 

laikomos trečiadieniais, 
tadieniais ir sekmadieniais po
piet. Graudūs verksmai bus 
gieda- ii trečiadieniais, ir po 
tam bus trumpas pamokslas ir 
palaiminimas Švenčiausiu 
kramentu. Penktadieniais
vaikščiojamos stacijos po piet 
4 vai : 
mokslu 
dieniais 
maldos

Sa- 
bus

ir vakare 7 vai. su pa- 
ir palaiminimu. Sekma- 
po piet. 3 vai. bus pa- 
ir palaiminimas.

Highland kapuose.
Sakoma, kad jis palikęs dvi 

seseris ir brolį Connecticut 
valstybėje, bet niekas nežino 
jų adresų ir apie mirtį negalė
jo jiems pranešti.

Taigi a. a. Kazio Astramskio 
seseris ir brolis arba kas kitas 
praneškite adresus arba patys 
atvykite į Norwoodą, kad su
tvarkyti mirusio palikimą. Ga
lite rašyti laidotuvių direkto
riams viršui nurodytu adresu. Įsiackui,

p. Kazys Naujokaitis, buvęs i 
automobilių ir gasolino biznyj, į 
Noru-oode. dabar atostogauja' 
saulėtoje Floridoje. Jis džiau
giasi pasprukęs nuo šalčių ir 
gilaus sniego ir apgailestauja 
automobilistų čia, kad negali 
jiems pagelbėti.

Matyt, kad p. Naujokaitis 
pasiilgo Norwoodiečių. ypač 
savo žmonelės ir kviečia ją at
važiuoti. Bet p. Naujokaitienė 
visai nenori važiuoti. Taigi ga
limas dalykas, kad p. Kazys 
Naujokaitis neužilgo sugrįš į 
sniegu apdengtą Norvoodą.

j Šv. Jurgio lietuvių parapijos 
(“reunion”, kaip teko 
! įvyks balandžio 17 d., Nonvood

Sekmadienį, vasario 22 d., 
3:30 vai. po piet >. Šv. Jurgio 
lietuvių par. svetainėje, Fede
racijos 10 skyrius ruošia Lietu
vos nepriklausomybės paskel
bimo sukakties minėjimą. Bus 
įžymūs kalbėtojai, vienas jų 
nesenai iš tremties, Europos 
atvykęs.

PHILADELPHIA PA

Padėka

I

Šio, Amerikos pirmosios sos
tinės, miesto leituviai ruošiasi 
didingai paminėti Lietuvos Ne
priklausomybės šventę. Minėji
mo iškilmėms suorganizuot ini
ciatyvos ėmėsi Philadelphijos 
Lietuvių Raudonojo Kryžiaus 
skyrius ir Bendrojo Amerikos 
Lietuvių Šalpos (BALF) Phi-

Nuoširdžiai dėkojame už su-. ladelphijos skyrius išsirinkda- 
ruoštas vaišes mūsų sūnelių— raį ^am tikslui specialę komisi- 
Aleksandro ir Edvardo Kava-'ją iš energingų Philadelphijos 
liauskų inžinierijos mokslo už-; lietuvių tarpo, būtent, p. p. 
baigimo proga. Didžiausią pa-jKaniušį, Žadeiką, Pūką, Bačin- 
dėką reiškiame rengėjams, ku- • sj{ą jr K. Dantą. 
rie tiek daug sunkaus darbo 
įdėjo, būtent, p. Jurgiui Ver- 

pp. Adomui ir Ievai 
I Šidlauskam, p. A. Kurienei ir 
j p. Valentinai Naujokaitei. 
•Taipgi dėkojame giminėms, 
draugams ir bendrai visiems 
dalyviams už pareikštus svei
kinimus, linkėjimus ir <______

Dar kartą dėkojame visiems 
iš savo jautrių širdžių. Mes to 
įvykio niekad neužmiršime.

Jonas ir Ona Kavaliauskai, 
sūnus inž. Aleksandras ir 

sūnus Jonas, Jr.
Adolfas ir Marcele Kavaliaus

kai, sūnus inž. Edvardas ir 
duktė Florencija.

WESTFELD, MASS.
sužinoti.

Juozas C. Kvergas. Jiems gelb-; jJnior High School svetainėje.

Statybos Fondo Parengimai 
šeštadienį.

vak. Įvyks
\Vh.ist Party 
nėie. Pelnas 
Paminklinės 
Fondui. Taipg 
tadien.Į j»er gavėnią bus ruošia-

vas. 14d.. 8 vai.
Valentine's Dav 
parapijos svetai- 
skiriamas Karo 
Salės Statybos 

i ir kiekvieną šeš-

• sti daug kitų asmenų.
i Pasibaigus kalbų ir dainų 
programai mokyklos svetainė
je.

i sey.
ko rezervacijas ir Dr. Pranas’ 
Sack (Sakalauskas) yra prog
ramos pirmininkas. Principaliu 
kalbėtoju bus Rev. William Pa- 
kutka iš Marywood Kolegijos.

Visi kviečiami dalyvauti.

Apie dvi savaitės atgal atvy
ko iš Europos lietuviai tremti-' 

įvyks bankietas Hotel Ca-įniai pp Julius įr Stasė 
. Mrs. H žiliam Miller tvar*, tavičiai ir apsistojo pas pp.

Glebauskus, gyv. 35 Austin St.
.» .

Vasario 11 d. vakare, tuo- 
ijau po pamaldų įvyko Moterų 
Įsodalicijos susirinkimas ir pro- 
į grama. Parodyta gražūs juda- 

Šios kolonijos lietuviai smar- mieji paveikslai.

FEBRU ARY SALE

CAMBHID6E, MASS.
Pradžia 4-tame ptrl.

Preskinių dukrelė, gyv. Cam- 
bridžiuje. šaunus vestuvių ban
ketas įvyko Cambridge lietu
vių klube. Jaunavedžiai tuoj po 
vestuvių ba n kieto išvyko pra
leisti “medaus mėnesį”, p. H. 
Sesnauskienė karo metu tarna
vo moterų marinų pareigose. 
Tankine jaunavedžiams p.p. 
A. II. Sesnauskams linksmaus 
vedybinio gyvenimo.

Sekmadienį, vasario 8 d., pa
rapijos svetainėje įvyko šau
nus metinis parapijos bankie
tas. Kadangi tą dieną Cambri- 
džiuje įvyko, rodos, I 
vestuvės, tai bankieto pasėkos j 
buvo nepergeriausios. Bet visi j 
dalyvavę bankiete džiaugėsi į 
šeimininkių vaišingumu ir gra
žia programa. Programą išpil
dė muzikas p. M. Karbauskas 
su būreliu choristų, iš kurių 
gražiausiai pasirodė A. Kontri
mas. A. Jankauskas, V. Jan
kauskaitė ir E. Šakalys. Muzi
kos patiekė p. I. Ambrozaitis 
ir E. Valentinas. Bankiete da
lyvavo svečių kunigų iš South 
Bostono.

Šeimininkės pareigas ėjo p. 
A. Ambrozaitienė, o graborius 
p. P. Vaitkus prižiūrėjo bankie
to eigos ruošą. Šeimininkių

Kiek šiam korespondentui pa
vyko sužinoti, šiai komisijai 
pasisekė susitarti su visomis 
trims Philadelphijos lietuvių 
parapijomis ir su Richmondo 
Muzikalės svetainės klubu, bei

31
su kitomis Philadelphijos lie- 

dovanaš. 'tuv^ų organizaciJomis- kad bū
tas iškilmingas 

Nepriklausomybės 
kartu, Muzikalės

Svetainės salėje, vasario 15 d., 
'(pradedant minėjimą 2:30 vai. 
po pietų.

i Minėjimo programai numaty- 
’ta paskaitos, meninė dalis ir 
• atitinkamos rezoliucijos. Kal-
■ bėtojų numatyta lietuvių ir 
■anglų kalba, tarp kurių bus 
(tokių įžymybių kaip amerikie
tis teisėjas Boyle, lietuvis D. P. 
(dėstąs Pennsylvanijos universi
tete prof. Salys, redaktorius 
Tysliava ir keli kiti.

Meninę dalį atliks Philadel
phijos lietuvių “Dainos Cho-; 
ras”, vadovaujamas p. Nor-| 
kaus ir paįvairinimus duos Šv. J 
Jurgio parapijos vaikučių cho-; 
ras.

Rezoliucijų komisijon išrink
ti adv. Cheledin, prof. Salys ir 
p. Grinius. Atrodo, kad visi 
Philadelphijos lietuviai prita
ria minėjimo ruošimui ir skait
lingai atsilankys į minėjimą.

Papildomai teko sužinoti, kad 
minėjimo proga surinktos au
kos bus skiriamos šelpimui lie- ... 
tuvių tremtinių, esančių Euro-■ d- iki kovo 7 d.

tų ruošiamas 
Lietuvos 

I minėjimas

6
M. 
E. 
E.

grupę sudarė sekančios: 
Vaitkienė, J. Iienkauskienė, 
Stankūnienė, J. Tocionienė, 
Daukantienė, M. Jankauskie
nė ir p. Griškienė. Panelės So- 
dalietės patarnavo prie stalų. 
Bankietas iš visų pusių tikrai 
buvo šaunus.

Šiomis dienomis staigiai ir 
sunkiai susirgo p. E. Lučins- 
kieųė. p. E. Lučinskienė šiuo 

į tarpu randasi namuose, bet su
stiprėjus sveikatai i-uošis ope- 
racijai. Linkime p. Lučinskie- 
nei greitai pasveikti.

Šiomis dienomis iš tremties 
per A. Daukantą atsišaukta į 
'Cambridžiaus lietuvius, despe-

nas. Tarnas Verseckas, Myko
las Andruškevičius, ir Vladas 
Paulauskas. Tema ir diena bus 
vėliau paskelbta.

Jaunimo žaidimo Centras
Po Šv. Vardo Brolijos globa, 

bažnytinėje svetainėje prasidė
jo Jaunimo Žaidimo Centras. 
Vieną vakarą į savaitę susi
rinks berniukai, antrą vakarą 
mergaitės ir lavinsis įvairiuose 
sportuose. Mokytojai ir prižiū
rėtojai yra sekanti: Bronius 
Steponavičius, Zigmas Stane
vičius, Jr., Stasys Blažionis, 
Alphonsas Versiackas, . Hypoli- 
tas Valentinas, Albinas Ver
seckas.

keturios j "iratiskai reikalingi pagelbos bu- 
jrelis tremtinių. Tremtiniai, ku- 
Irių tarpe randasi našlės su vai
kais ir kurie neturi jokių gimi
nių Amerikos, reikalingi sku
botos maisto paramos. Per 
Daukantą prisiųsta laiškai 
kantiems: A. Burokienei, 
Jakučiui, E. Vitkauskienei, 
Rimšienei, F. Mankui, K. Sa- 
maliui. p. K. Samalis ragina
mas pasiimti laišką iš A. Dau
kanto. Šie asmenys, kurie pra
šo pagalbos, yra sunkioje padė
tyje; j*e mažai kalba, pirmi jų 
žodžiai: “gelbėkite maistu kuo- 
greičiausiai”. Būtų puikus 
krikščioniškas žingsnis, jei mes 
jiems nors po vieną siuntinį 
maisto pasiųstume. Siuntinys 
kainuotų apie 7-8 dol. su pa
siuntimu. Aš manau, kad mes 
tą galėsime padaryti. Konser
vuotas maistas ir medicina 
jiems skubotai reikalinga.

A. D.

A. 
se-
B.
A.

WATBBURY, CONN.
Sekmadienį, vasario 15 d., 7 

vai. vakare, Šv. Juozapo lietu
vių par. mokyklos svetainėje 
įvyks Lietuvos nepriklausomy
bės minėjimas. Kalbės svečiai 
kalbėtojai. Išgirsite daug nau
jienų. Kviečia visus ateiti pa
siklausyti.

Pereitą sekmadienį įvyko Šv. 
Juozapo lietuvių par. choro 
koncertas, vad. komp. A. J. A- 

., . .Aleksiui. įžanginę kalba pasa- įsrinkti* ... . Ti ke kleb. kun. J. Valantiejus. 
Solo dainavo Lietuvos Operos 
artistas Jonas Butėnas, nese
nai atvykęs iš tremties. Pianu 
skambino viešnia artistė p. Al
dona Strumskytė. Ji ir artis
tui Butėnui akompanavo. Dai
navo šios vietinės solistės: Ale
na Šneiderienė, Marijona Alu- 
bauskaitė, Marcelė Andrikytė, 
Nell Meškunienė; duetas — 
Florencija Petrauskaitė ir Ste- 
panija Sapranienė.

Taipgi dainavo Vyčių, Mote
rų Sąjungos ir Studentų cho
rai. vadovaujant komp. A. J. 
Aleksiui. Dalis programos buvo 

I išpildyta tautiniais šokiais.
Koncertą ruošiant daug pasi- 

Idarbavo p. Lakminaitė, A. Va- 
, siliauskaitė, M. Alubauskaitė, 

M. Kašėtaitė, p. Glodenienė, 
M. Karinauskienė, N. Janušai- 

Penny Sale (tienė, O. Šmotienė, M. Beke-
Sekmadienį, saus. 25 d. įvyko rienė, M. Stankevičienė, P. Jo- 

Gyvojo Rožančiaus Brolijos kubauska s, J. Žemaitis, A.
“Penny Sale”. Pelno liko $70,: Šambarys, J. Vilčiauskas. V. 
kuris skiriamas į naujos baž- į Urbonas, P. Šmotas ir J. Kai- 
nyčios ir mokyklos statybos rys. 
fondą. j

Maldos Apaštalavimo Brolija
Maldos Apaštalavimo Broli

jos metinis susirinkimas įvyko 
vas. 6 d. Sekantieji 
naujon valdybon: Pirmininkė— 

į Ona Kraučiūnienė; v. pirm- — 
Petronė Andruškevičienė; prot. 
rašt. — Uršulė Gaudeliunienė; 

!fin. rašt. — Ieva Dzedulionie- 
nė; ižd. — Karalina Versečkie- 
nė. Lig. Lankytojos — Ona 
Bomilienė ir Petronė Stanilio- 
nienė. Fed. Atstovės — Teresė 
Blažionienė ir Gertrūda Gren- 
dienė. Maršalka — Ieva 

i lenienė.

Lietuvos Nepriklausomybės 
Minėjimas

Praeitą sekmadienį įvyko 
Lietuvai Vaduoti ir lietuviams 
šelpti organizacijos susirinki
mas Šv. Kazimiero draugijos 
susirinkimas, kurios pirminin
ku yra Zigmas Jegelevičius, 
rašt. Petras Samulevičius, vice 
pirm. Jonas Baliulevičius ir ižd. 
Vaclovas Minkelis.

Valdyba gana veikli ir gra
žiai darbuojasi Lietuvos ir lie
tuvių labui.

Susirinkime buvo iškeltas 
Lietuvos Nepriklausomybės 
minėjimo klausimas. Reikalas 
buvo gyvai apsvarstytas, iš
dirbtas planas ir to plano įvyk
dymui išrinkta sekanti komisi
ja: J. Žala. F. Žvalioms, S. 
Jaškūnas ir kun. V. Puidokas. ;

Komisija nutarė pakviesti 
nesenai atvykusį iš Europos p. 
J. Kazlauską ir ponią Kazlaus
kienę (tik atvykusią) princi-1 
paliais kalbėtojais, iš Waterbu- 
ry, Conn. Ponai Kazlauskai su
tiko atvykti. i

Taipgi kalbas pasakys klebo
nas kun. V. Puidokas, misijo- 
nierius Pr. Bulovas ir k.

Minėjimas Įvyks bažnyčios■ 
salėj ateinantį sekmadienį, vas. j 
15 d., 4 vai. po piet. (Komunijos diena įvyks sek.

Kviečiame vietinius ir apy-įkovo 14 d., 8 vai. ryte. Visi 
linkės lietuvius susirinkti į mi-’tėvai ir sūnūs priims bendrai 
nėjimą, kur išgirsite naujausių' šv. Komuniją. Po pamaldų sve- 
žinių iš Lietuvos ir bendrai iš 
Europos. B.

poje. Gasis-Gasiunas.

Sau-

Misijos
Mūsų klebonas pranešė, 

parapijos misijos įvyks kovo 1
kad

Kortavimo Vakaras
Moterų Sąjungos 73 kuopa* 

rengia savo namuose privatinį 
kortavimo vakarą vas. 23 d., 8 
vai. vakare.

lengvai įsi-

♦H VAfNtNGTON fTBBST
BOSTON, MASS.

W.J.ChidMta
GRABORIUS 

“Asmeniškis Patarnavimas" 

331 SmithSf., 
PROVIDENCE, R. I.

Teiephone:
Ofiso: Dexter 1952

Namų: PI. Hžte

I. J. FOX didžiausia moteriškų drabužių 
firma Amerikoje, skelbia FEBRUARY SALĖ 
— DIDELI IŠPARDAVIMĄ. Šiame išpardavi
me kainos yra labai sumažintos. Taigi, pasi
naudokite šiuo dideliu išpardavimu —įsigy
kite kailinius dabar.

SENUS IŠMAINOME Į NAUJUS — Jei tu
rite senus ir nudėvėtus kailinius, mes galime 
Jums išmainyti į naujus ir už juos duoti ne
mažą atlyginimą. Taigi, kam dėvėti senus ir 
nunešiotus kailinius, kada galite 
gyti naujus?

Mūsų krautuvėje galite įsigyti kailinius labai lengvomis 
Mes duodame išsimokėjimui prieinamiausiomis sąlygomis, 
mis pagal jūsų aplinkybių.

Atėjusios i krautuvę visuomet reikalaukite, kad Jums 
šios ’-rautuvės lietuvis atstovas Bernar
das Koraitis. kuris yra kailinių eksper
tas ir žinovas. Per ji pirkdamos kaili
nius sutaupysite 10'< nuolaidos.

Ponas Bernardas Koraitis visuomet 
palankiai atsiliepia į ponių pastabas.

Bernardas Koraitis

sąlygomis, 
pritaikinto-

patarnautų

LO WELL, MASS
Milžiniškas Parapijos Centinis 

Kermošius
Milžiniškas parapijos centi

nis kermošius įvyks kovo 14 
d., parapijos svetainėje. Visas 

■ pelnas skiriamas naujos bažny
čios 
dui.I

ir mokyklos statybos fon-

Korespondentas.
šv. Vardo Brolija

Šv. Vardo, tėvų ir sūnų, 
i Komunijos diena

Šv.

tainėje įvyks pusryčiai, kalbos. 
Rengimo komisijon įeina Albi
nas Verseckas ir Bronis Stepo
navičius. Muzikalinę dalį prog
ramos išpildys Hypolitas Va
lentinas.

Debatai
šv. Vardo Brolija rengia de

batus. Į rengimo komisiją bu
vo paskirtas Albinas Versec
kas. Debatuos sekantieji: Juo
zas Sabaliauskas. Jr._, Petras 
Saulenas ir Hypolitas Valenti-

M

Dabar yra laikas 
TAUPYTI SAVO REZERVUS ...

Taupyk iki $40 reguliariai kiekvieną 
mėnesį SERIJINIAIS ŠERAIS 
Investuok nuo $200 iki $2000 j 
PAID-UP ŠERUS
kurie visuomet augs ir galima atpirkti pilna 

verte ($200 už Šerą) bile kada.

Abu: SERIJINIAI SERAI ir PAID-UP SERAI moka reguliarai 
ividentu| kas metų ketvirtis ir pilnai APDRAUSTI.

MERCHANDS
CO-OPERATIVE BANK 

“Draugingas Bankas Namų Savininkams 
ir Taupytojams” 

24 School St. — CApitol 7-9090 — Boston, Mass-
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VIETINĖS ŽINIOS
1 I A

Salin Vergija! jjaįįn Hitlerio Sąjungininkai - Bolševikai!
Visi

ZINUTFS Tautinio minėjimo trilypės 
iškilmės. Bostonas didingai ir

Daug pigiau. Matau laikraš- naudingai minės vas. 16-tąją. 
čiuose, kad Chicagoje, lietuviai' i jo Val. r., draugijų valdy- 
minės Lietuvos nepriklausomy
bės sukaktį (vas. 16ją) gražia 
programa, į kurią įėjimas as
meniui bus $6.50. Bičiuliai 
Save Carney Hospital Lietuvių 
komiteto rengia gardžią vaka
rienę su puikia programa.
South Bostono lietuvių kliubo __ ___,______ __________
salėje, E St., vas. 15 d., 6 v.v., tų Visi išklausys ugningo vas. 
už $2.00 asmeniui.

Bostono labdaringoji lietuvių 
visuomenė turės progos grįž
dama, iš masinio lietuvių susi
rinkimo, sueiti į vakarienę po
ilsiautų ir paremtų Carney li
goninės statybos vajų, vadovy
bėje Jo Ekscelencijos Arkivys
kupo Richard J. Cushing, D.D.

bos savanoriai sueina su vėlia-, 
vomis Šv. Petro parapijos baž
nyčion pasimelstų - dalyvautų 
su Jėzumi Kristumi, Jo nekru
vinoje aukoje Lietuvos ir jos 
nuskriaustųjų piliečių gerovei. 
Pavieniai ir draugijų nariai, 
kas galės, eis prie Sakramen-

lietuviai į iškilmingą Vasario 16 - Lietuvos Nepriklausomybes 
Paskelbimo 30-tųjų sukaktuvių

MINĖJIMĄ
Sekmadienį, Vasario-Feb. 1S d., 1948

< •

DAKTARAI
•----------------------------------- .

8OU 4476

Dr. Joseph F. Antanėlis
OPTOMETRISTAS
515 E. Broadway

So. Boston, Mass.

Ofiso Valandos išskyrus
Trečiadieniais ir Penktadieniai*.

Vakarais Nuo 7 iki 9-tal
•eitadieniais nuo 2 iki 8-tal.

ŠOU 2712 Res. BIG 9013ŠOU 2712 Res. BIG 9013

Dr.J.C.Seymow
LANDŽIUS 

Lietuvis gydytojas ir 
chirurgas. Naudoja vėliausią 

X-Ray aparatą 
Pritaiko akinius. 
534 E. Broadway, 
So. Boston, Mass.

Valandos' 2 iki 4 ir 7 iki 8.

Dr.J.C.Seynour
LANDŽIUS

Lietuvis gydytojas ir 
chirurgas. Naudoja vėliausią 

X-Ray aparatą
Pritaiko akinius.
534 E. Broadway, 
So. Boston, Mass.

9

Valandos' 2 iki 4 ir 7 iki 8.

16-tos minėjimo pamokslo.
2. Po pietų, lygiai antrą va

landą. erdvioje South Boston 
High School salėje, masiniame 
Bostono ir iš kitur patrijotin- 
gų lietuvių susirinkime, prasi
dės prasmingos prakalbos su į- 
vairia programa. Turiningas 
kalbas pasakys kongresmanas 
John F. Kennedy, tremtinys 
gydytojas Petras Kazlauskas, 

j tremtinys misionierius kun. Jo- 
'nas Borevičius. S. J. ir kiti. 
Lietuvos mylėtojai sudės aukų 
kovai dėl jos laisvės.

Bus tikrai didingos ir nau
dingos prakalbos!

3. Tautinės šventės apvaikš- 
čiojimas baigsis įspūdinga va
kariene, kurią labdaringos mo
terys ir merginos rengia lietu
vių piliečių salėje, E St., 6 v.v. 
Visi yra kviečiami ir į šį paren
gimą. Dalyvaus įžymūs svečiai. 
Pelnas eis Camey ligoninės 
statybai.

Taip ir baigsis trilypis Bos- 
jtono ir apylinkių lietuvių vas. 
, 16-tos minėjimas, 
dieną, 1948 m.

Melskimės, veikime ir auko
kime, kad Lietuva ir lietuviai 
būtų laisvi!

• --------------
! Svečiai. Mūsų tarpe šiuom 
: laiku lankosi ir lankysis daug 
j svečių.

Vas. 8 d., gelbėjo bažnytinia
me darbe Tėvas A. Mešlis, S. 
J., laikraščio 
daktorius, ir 
ministratorius 
Rainis, S. J.

Vas. 12 d., atvyks Tėvas Jo
nas Borevičius. S. J. Šis bolše
vikų labai kankintas misionie
rius sakys pamokslą sekmadie
nį per šv. mišias už Lietuvą.

Po to lauksime Tėvo Vlado 
Jeskevičiaus, S. J., Tėvų Mari
jonų, Tėvo Jono Vosyliaus, 
MIC. ir kitų.

Šv. Kazimiero dienoje, Tėvas 
Stasys Būdavas padės vesti 
jaunuomenės rekolekcijas.

Už savaitės įvyks metiniai 40

South
i

Dalyvaus ir pasakys kalbas žymūs kalbėtojai: Jungtinių Amerikos Valstybių kongres- 
manas Jalui F. Kennedy iš Washington, D. C.; Lietuvos Konsulas A. O. Shallna. Kun. Jonas 
Borevičius. S. J.—tremtinys. Dr. Petras Kazlauskas, ką tik atvykęs iš Europos. Estų ir latvių 
atstovai. Vietiniai kalbėtojai.

Amerikos legijono Stepono Dariaus postas atatinkamom ceremonijom pagerbs žuvu
siuosius dėl laisvės.

PUIKI MENINĖ PROGRAMA: Muzikas R. Juška. “Gabijos” ir “Dainos” chorai. Dr. J. Antanėlis ir 
p-lė A. Grabijoliūtė.

Tą pačią diena 10 vai. So. Bostono Šv. Petro lietuvių bažnyčioje vyks iškilmingos pamaldos dėl LIE
TUVOS LAISVĖS.

Priešų išblaškyta Lietuvių Tauta nuo snieguotųjų Sibiro taigų per partizanų kaulais nuklotas Lietu
vos girias iki laisvosios Amerikos 'krantų vieningai kaupia jėgas didžiajai išsilaisvinimo kovai.

Lietuvi - Amerikieti, tavo pareiga garbingai įsijungti į šią Laisvės kovą!
Tad vieningai j Vasario 16 minėjimą! Bostono Lietuvių Komitetas Lietuvos Nepriklausomybei Siekti.

valandų atlaidai, ir daug kuni- F St. gatvių. Argumentai be 
gų talkininkų - svečių. ’ prasmės, sako Petreikių pavyz

dys.

1
' 5 — 

a--——.........  ——c
A. J. NAMAKSY 

REAL ĖST ATE < 
INSURANCE

409 W. Broadtvay
SO. BOSTON, MASS. 

Office TeL So. Boston 0948

Bes. 37 Oriole Street
West Roxbury Maaa
T*L Parkway 1283-W

DRUM SCHOOL
Leo Krauskas mokina mušti 
drumą. Turiu didelį patyri
mą. Jums nereikalinga šį in
strumentą įsigyti iki išmok
site. Jūsų sūnus gali lengvai 
išmokti. Mano mokykla yra 

užpakalyje Metropolitan 
Teatro.

Hoffis Mušk Supply
11 HoUis Str., Boston, Mim 

Tel. Han. 6223

Res. Šou. 3728 Šou 4818

Ijthuaiian Furniture Co.
MOVĖR8 —
1 n* u red and 

Bonded
Local A Long 

Oistance 
Moving

326-328 W. Broadw*y 
SO. BOSTON, MASS.

Vas. 8 d., apsivedė veikėjas 
Jonas R. Baltutis su panele 
Stanislava Valeckaite, gyv. 
928 E. Broadway, So. Boston 
Mass.

GAUSUS SUSIRINKIMAS
VASARIO 16 REIKALU

I

Remkite tuos profesijonalus ir biz
nierius, kurie savo skelbimais remi* 
‘Darbininką”.

Kas norite Įsigyti Saulttoje 
Calrfornijoje Namus ar kitas 

nuosavybes 
kreipiatės pas:

CHAS. LIKSIS
Realstatininkas

710 N. Van Ness Avė., 
Hollywood 38, Calif.

Vas. 11 d., mirė, kelis mėne
sius sirgusi Ona Krilevičienė 

’ buvusi Kulpinienė f" 
čiūtė), 45 metų, gyv. 303 W. 
3rd St. Gimusi, ir visą amžių 
gyvenusi So. Bostone. Paliko 
vyrą Pranciškų, ąūnų, dvi duk
teris, ir motiną. Laidojama iš 
Šv. Petro parapijos bažnyčios, 

si jomis — ypač Vaikelių dar- vas. 16 d., 9 v. J. Pašarvota 
želio kambariais — ypač tuomi savo namuose . 3^ W. 3rd St., 
vaikų darželiu, 'kurs randasi 
paminklinėje mokykloje, Ot 
čia ir atsirado dar vienas šio 
darželio bumburiukas bei žie
delis: Petreikių Vincukas. Ka
zys (Brocktonietis) ir Pranciš
ka (Juknevičiūtė, Lawrencietė) 
Petreikiai atveža savo sūnelį

\

Dar vienas žiedas. Gal dau- 
vasario 15 guma South Bostono lietuvių 

jau yra matę abi šv. Petro pa
rapijos mokyklas, ir džiaugia-

“Žvaigždės” re
to laikraščio ad- 

Tėvas Aukšti-

Geriausias Pasirinkimas
Įvairių degtinių, likerių alaus ir vyno.

So. Eoston.

Pristatome alų ir degtinę į namus.
Patarnavimas greitas ir mandagus.

T. SULLIVAN, INC.
' Petras Jakubėnas, savininkas

323 W. Broadwoy, So. Boston, Mass.
Tel. ŠOU 6651

I

Užsisakykite Toniko Pas Mas
Pristotam geriausį toniką 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir visokiems 

Parengimams. 
Kainos prieinamos.

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

TeL Dedham 13O4-W
PRANAS GERULIKIS, Namų Tel. Dedham 1304-R

Vasario 6. Šv. Petro lietuvių 
parapijos paminklinėj mokyk-

(Jasunevi-Į |oj įVy^o gausus ir gyvas su-

raštininkams jų tekstus sure
daguoti.

Buvusieji tremtiniai pasiža
dėjo išdalyti — paskleisti mi
nėjimo plakatus.

Komiteto ižd. Dr. A. L. Ka-:

Labai ačiū. Ponios B.' Cūnie- 
nė ir M. Gailienė parapijos mo
kyklų fondo vą^ąyybei perda
vė šv., Petro parapijos moterų
ir merginų kliubo gausią auką na, kun. Jonas Borevičius, S. 
— $140. Ši organizacija yra J., Dr. Petras Kazlauskas, ką 

kasdien iš Sųuantum, Mass. Už veikli ir karui pasibaigus. Jos tik atvykęs iš Europos, Bosto
no latvių ir estų atstovai. Dai- 

“Dainos’’ cho-
tai mes statome šį mūsų vaikų veikimas kareivių labui, per 
darželio naują diegelį pavyz- karą, dabar, įvairiems labda- nuos “Gabijos”, 
džiu tiems, kurie mano, kad tai rybės, kultūros ir tautos reika- rai, žinomas muzikas Rapolas 
per toli mūsų mokyklosna vai- lams yra platus ir sėkmingas. Juška. įžymi So. Bostono solis- 
kams ateiti nuo M S|., ar nuo Už tai valdybai ir visam kliu- tė Antanina Grabijoliūtė ir vi-

■ bui pridera didelis ačiū. jsų mėgiamas dain. Dr. Juozas
------------- I Antanėlis.

j I
Didelė auka. Ponia Marijona į

Jeigu reikia pagalbos išpildyme' Jeskevičienė aukavo Šv. Petro 
parapijai savo rankų darbo 
puikią albą ir prie mišių reikia
mus lininius. Šie nauji parėdai 
bus pirmą kartą vartojami, va
sario 22 d., 10 vai. r. per Juo-

(VAIRŪS skhbimai

sirinkimas Lietuvos Nepriklau
somybės Šventės — Vasario 16 
reikalu. Šiame susirinkime da
lyvavo nemažai ir draugijų iš- )x>chv pasižadėjo suorganizuo-Į 
rinktų atstovų. Bostono Lietu- ti aukų rinkėjus-jas.
vių Komiteto Lietuvos Nepri- Pasirodė, kad iš Komiteto • 
klausomybei Siekti valdyba iš- Valdybos pusės beveik viskas1' 
davė ./raportus susirinkusiems atlikta bei baigiama 
kas jau padaryta dėl šios iš- D ' 
kilmingos lietuvių šventės mi
nėjimo. būtent, kad gauta bei 
užkviesta šie kalbėtojai: kon- 
gresmonas John F. Kennedy,
Lietuvos Konsulas A. O. Shall-. są pasauliui per rezoliucijas ir 

tą savo balsą paremti atatin
kama auka Amerikos Lietuvių 
Tarybai — Lietuvos 
gynėjai.

Pasirodė, kad iš Komiteto 
beveik viskas 

l atlikti. 
Dabar belieka plačiąjai visuo
menei vas. 15 d. perpildyti erd
viąją So. Bostono High School 
auditoriją, išklausyti įdomių 
pranešimų, pareikšti savo bal-

laisves
Rap.

EXTRA
Jonines Susirinkimas 

Bus Ankščiau

Komite- 
Lietuvos 
ir nacių 
inž. Jo-

iš-Iš priežasties Vasario 16 
kilmingo minėjimo, kuris pra
sidės 2 vai. po pietų So. Bos
ton High Schoolėje, Šv.
Ev. Paš. d-jos susirinkimas 
bus visą valandą ankščiau, bū
tent, 1 vai. po pietų, par. sa
lėje, taip kad
draugijos reikalus 
spėti laiku nueiti 
Nepriklausomybės

Jono

So. Boston Fumiture Co.
d 

Matracai naujai perdirbami
Kainos pranešama Iš ankst<

Jūsų kreditas geras

Pristatymas skubus

380Vo West Broadwa>
Tel. ŠOU 2758

GRABOB1A1

INCOME TAX 
blankų, kreipkitės pas 
John J. Roman ir sūnų

Vakarais nuo 6 iki 9 valandos, 
šeštadieniais nuo 1 iki 9 vai.

Advokato F. J. Bagočiaus ofise •zo *r Marijonos Jeskevičių 40 
302 W. Brondvay, So. Bostone metų vedybinio gyvenimo su- 

------------------------------------------ kakties šv*. mišias. Ponia Jes-
PARSIDUODA — Dėlei ne- kevičienė dažnai įtaiso bažny- 

sveikatos pigiai parduodu 3-jų čiai reikmenų. Dėkojame ir 
šeimynų namą su visais įrengi
mais. Atsišaukite tuojau pas 
savininką ant 3-čių lubų: J. 
Šulčius, 6 Loring St., So. Bos
ton 27, Mass. (6-t-16).

Lankėsi

S. BaraseričtasirSūnus
MOTERIS PAGELBININKt 

Lietuvių Graborius-Batsamuotojae 
Turi Notaro Teises

254 W. Broadwaj
SO BOSTON MASS

Tel. SOUth Boston 2580

Sūnaus gyvenamoji vieta
838 Dorchester Avė
TeL COLumbla 253?

Lietuvos Nepriklausomybės
Dekleraciją perskaitys 
to raštininkas, buvęs 
partizanas, bolševikų 
kalintas ir kankintas, 
nas Vasys.

i Dr. P. Jakimavičius gavęs 
pažadėjimą iš gubernatoriaus 
raštinės, kad Vasario 16 bū
sianti paskelbta Massachusetts 
Valstybėje, kaipo Lietuvos 
Respublikos Diena.

Aptarta Rezoliucijų turinys į
ir palikta pirmininkams ir antrame puslapyj.

nariai atlikę 
galėtų su- 
į Lietuvos 

minėjimą.
Valdyba.

Daugiau vietinių žinių

I

i

savaitę lankėsi “Darbi-Šią 
ninko” redakcijoj kun. F. Ken-

i

BARGANAS — parsiduoda
3 šeimynų namas po 4-5-5 stavičius iš Lynn, Mass.. ir 
kambarius, dviejų šeimynų 4-4 kvn. A. Janušonis iš Brockton, 
kamb. ir krautuvė ir 3 karų Mass., kuris dabar pavaduoja 

sergantį kleb. kun. Norbutą.
Kun. F. Kcnstavičius su vie

tiniais veikėjais-jomis planuoja 
suruošti prakalbas su gražia 
programa West Lynn, Mass.

garadžius. jeigu $1548.00. A- 
partmentas yra tuščias, 163 ir 
165 W. 8th St.. So. Boston.

Dorchestery parsiduoda 2 
šeimynų po 6-6 kambarius. 
Namas puikiausioje padėtyje.

Šaukite BL—8-672.
(13-17)

PAIEŠKOJIMAI

Adv. Grigalus Vyksiąs 
! VVilkes Bar re

----- \

Sekmadienį, vasario

r

Pristatome Alų ir Tonikų
Mes turime 11-kos rūšių alans ir įvairių tonikų. Mes alų ir 
toniką pristatome vestuvėms, į namus, krikštynoms, parems 
ir piknikams. Patarnavimas'skubus ir mandagus, šaukite

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

220 E SL, Tel. ŠOU 3141, So. Boston, Mass.
•a

C A S P E ą
FUNERAL HOMC

187 Dorchester Street 
South Boston, Mass 

Joseph f.Caspet 
(KASPERAS) 

Laidotuvių Direktorius •» 
Baisa muotajas 

NOTARY PJLTBLIC 
Patarnavimas Dieną ir Naku 
Koplyčia šermenims Dyk*1 

▼ei ŠOU Boston 1437 
ŠOU Boston 3886

I
I ■

i '

YAKAVONIS
Funeral Home

741 No. Main St.
Brockton, Mass.

V. YAKAVONIS
Laidotuvių Direktorius Ir 

Bateamuotojas 
Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Koplyčia Šermenims Dykai 

Tel. Brockton 8-1580
i
i
i
i

. Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims yra

SOUTH BOSTON CAFEi
adv. Jonas J. Grigalus, Metro-'

'i
------ _ |

C --------- ----------
•Pa. Lietuvių R- K. Susivieny-Į'

15 d.
Paieška u puseserės Aleksandros - ,

Pranckcvičiūtės. Po vyru pavardės polilan District Komisijos na-, 
nežinau. į Ameriką išvažiavo 1921- .... '
metais. Taipgi paieškau mamytės,rys, išvyksiąs į Wukes Barrc, 
brolio Felikso Vaitkaus, kuris išva-;
žisvo j Ameriką prieš 10 metų. A-» 
budu Akmenės vaisė., Mažeikių ap
skrities. Jeigu kas žinote apie juos, 
malonėkite man pranešti, būsiu la
bai dėkinga. Aš taipgi paeinu iš 
Akmenės vaič.. Mažeikių apakr. Ra
šykite: Kazė iDargytėl Arlauskie
nė, Glen Edtth Hctel. Wctwter. N.Y.

(13-17-20)

mo Amerikoje reikalais.
Kai žinoma, šiais metais mū-j 

sų Susivienymo seimas įvyks 
Bostone birielio 27, 28, 29. 30 
ir liepos 1 d.d. J

Vincas Balukonis. Savininkas

i

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

giai patarnauja.

South Boston, Mas.

i'
<'

fl

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 East Broad way
SOUTH BOSTON. MASS

O. A. Zaletskas, F. E. Z* teteka* 
Graborial Ir Balsamuotojal.

Patarnavimas dieną Ir naktį 
Koplyčia Šermenims Dykai

NOTARY PUBUC
Tat. ŠOU Boston 0815 

ŠOU Boston 2808

*i
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Maryland Gubernatorius ir 
Baltimore Mayoras Paskelbė 

REPUBLIC of LITHUANIA DAY

|

»

Maryland valstybės Gubernatorius Wm. Preston 
Lane, J r. ir Baltimore miesto Mayoras Jhomas D'Ale- 
sandro, J r., prisilaikydami Maryland seimelio priimto 
įstatymo, proklamavo Vasario 16 — Republic of Lith
uania Day ir ragina visus tos valstybės ir Baltimore 
miesto gyventojus tą dieną atatinkamai paminėti. 
Ragina dalyvauti visose tos šventės iškilmėse ir įsa
ko iškelti vėliavas prie visų viešų valdžios namų. Lie- i 
tuvos Respublikos Diena — Vasario 16 yra tai vals-' 
tybinė šventė.

Štai proklamacijų tekstai:
ENECUTIVE DEPARTMENT 

ANNAPOLIS, MARYLAND 
GOVERNORS PROCLAMATION 

“REPUBLIC OF LITHUANIA DAY” 
FEBRUARY 16th, 1948

i
WHEREAS. in accordance with Joir.t Resolution No. S of the 

A.cts of the General Assembly of Maryland of 1935. the Gover
nor is airected to proclaim February 16th of each year for the 
observance and commemoration of the founding of the Republic 
of Lithuania: and

WHEREAS. February- 16th. 1948, vili make the thirtieth 
anniversary of the founding of the Republic of Lithuania;

N0W. THEREFORE. I. AM PRESTON LANE. JR., GOV
ERNOR OF THE STATĖ OF MARYLAND. do hereby proclaim 
Mondav, February. 16th. 1948. as “REPUBLIC OF LITHUA
NIA DAY" and reąuest that the flag of the United Statės be 
displayed on all Gcvernmer.t buildings and urge that our people 
observe that day by appropriate ceremonies.

The Great Seal
of the Statė of
Maryland

f

Nežinomojo Kareivio kapas K? me, Lietuvoje. Tai kapas lietuvio 
sūraus, kuris mylėdamas savo tėvynę išėjo ginti ją nuo priešų. Rodos, 
žmogui mirti — natūralu, nes visa, kas gimė, turi kartą ir mirti. Eet 
mirtis mirčiai nelygi. Vieni jų mirė savo krašto laisvę begindami, kiti 
žiaurių valdovų pašaukti laisvųjų pavergti, o dar kiti krito aklo negai
lestingo likimo aukomis... Kada mes prisižiūrime j tą Nežinomojo Ka
reivio kapą mes klausiame savęs už ką gi jis mirė?! Ir čia pat atsaky
mas — už tėvynę... Jis mirė mylėdamas artimą, jis išpildė didžiausią 
Dieve įsakymą, šiandien visa Lietuva nusėta nežinomųjų karių kapais. 
Vienur kitur miškuose rymo smutkeliai ir apie juos kaišytai žiba lie
tuvis/.os rūtos ir pinavijas. O kai kur net bijūnų krūmas slėnia rymantį 
smuikelį ant nežinomojo kario 
liko išniekintas ir išdraskytas 
Gyvas lietuvio balsas šaukia iš 
tėvų kraštas, į pasaulio sąžinę 
P.?'ka!av-ja dabar, o nerytoj, ne 
aliais darbais ir žygiais!

kapo, kad jis nebūtų išniekintas, kaip 
tas lietuvių tautos paminklas Kaune, 
teskapų tylos, kuriais tapo visas mūsų 
irreikalauja teisybės ir žmoniškumo.

tik gražiais žodžiais ir pažadais, bet re
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GIVEN Under My Hand And The Great Seal 
Of -The Statė of Maryland At The City Of Ar.na- 
polis. On This Fourteenth Day Of Januarv, In 
The Year Of Our Lord. One Thousand Nine 
Hundred And Forty-Eight.

WM. PRESTON LANE, JR.,
Governor

BERTRAM L. BGONE. II.
Secretary of Statė

; prasikaltimus ir prašant išlais- si yra kviečiami pasinaudoti 
_ . .. . . . 'vinimo mūsų tremtiniams iš jų ganingu Gavėnios laiku.Taip sjmetą sue-na 30 metų * &

. . . / . . . .. dabartines sunkios būklės. Ne-nuo lietuviu istorijoj atminti-
žiūrint šalčių, gan gražus bū- nos dienos — vasario 16 — < » »

T . . . - rvs žmonių dalyvavo.Lietuvos Nepriklausomybes, - •» j
Akto paskelbimo. Tačiau ta! trečiadienį Pelenėje, šventin- 
mūsų nelaiminga bočių šalelė ti pelenai buvo barstomi beveik 
merdėja apkaustyta galingų j 
kaimynų vergijos pančiais. Vai 
sunku, sunku lietuviui, net ir 
laisvoj A.merikoj gyvenančiam, 
prisiminti skaudų liūdną likimą 
mūsų tėvynės Lietuvos.

Dabartinė karta.
dama mūsų Tėvynės 
Didįjį Penktadienį, 
kelti akis į dangų 
šaukdama 
girnai visi 
žefnės. bet 
vuje ir Jo 
je-

Tad sekmadienį.

30 METI

pergyven- 
Li etųvos 

tiktai gali 
ir dūsauti

Dievo pagalbas. Rė
mus apleido čia ant 
mūsų viltis tai Die- 
Tėviškoje Apvaizdo- į

I 
vasario 15

d. visi Baltimorės lietuviai su
sirinks 11 vai. rytą dalyvauti j 

„ iškilmingose šv. mišiose, kurios - nations of the °bus atnašaujamos už kenčian- . 
jčius mūsų tautos viengenčius 
• šv. Alfonso par. bažnyčioje.
Kareivių Motinų Dr-ja ir Lie
tuvių Legionierių Postas daly
vaus būryje su savo vėliavo
mis. Kun. dr. Mendelis atna
šaus mišias ir pasakys pamok
slą. Visi Dievo maldausim pa
sigailėjimo. “Viešpatie, jei mū
sų nekaltų lietuvių vaikelių ir 
mergaičių ir jaunuolių kraujas 
yra reikalingas 
mūsų persekiotojų. 
Steponu pirmu 
niu meldžiame

kas valandą per visą dieną. 
Per mišias 12 v. vidurdienį ne
buvo galima įeiti bažnyčion, 
net ir takai buvo pilni. Vakare 
7:30 v. mokyklos vaikučiai gie
dojo Graudžius Verksmus. Taip 
Taip bus kas trečiadienis.

Penktadieniais Kryžiaus Ke- i
lias bus vaikščiojamas 3 v. ir *
7:30 v. v. Sekmadieniais 4 vai. 
po pietų vėl bus Stacijos, kad 
žmones, kurie negali ateiti 
penktadieniais, galėtų dalyvau
ti sekmadieniais. Gavėnios pa- 

• mokslai bus sakomi kas trečia- 
5 dienį po Graudų Verksmų. Vi-

iš-

NUOTRl’POS
vasa-

atsivertimui 
tai 

Kristaus
Tavęs jį

su šv. 
kanki- 
priim-

PROCLAMATION BY 
MAYOR THOMAS D'ALESANDRO, IR. 

DESIGNATING 
MONDAY, FEBRUARY 16th, 1948 

AS
REPUBLIC OF LITHUANIA DAY

\VHEREAS. the patriotic peace loving citizens of Lithuania 
have an abiding desire to retain their national unity and have 
eamed the admiration of the freedom loving
earth by their galiant struggle to establish a Lithuanian Re- 
public. and

WHEREAS. despite untold hardship and brutal occupations. 
the people of Lithuania have never lošt hope of ultimate free
dom. and

WHEREAS, many thousands of heroic Lithuaniar.s who 
refused to live under the yoke of desjotism emigrated to Amer- 
ica and. as is fitting and proper. these Arr.ericar.s cf Lithua- 
nians ancestry retain a love of their native country and its 
destinies. and

VVHEREAS. Baltimore is justlv proud of its mar.v citizens 
of Lithuanian ancestry for their many contributions to the civic 
velfare of our City. Statė and Nations. and

WHEREAS, February 16th has by an Act of the Maryland
Assembly been designated as REPUBLIC OF LITHUANIA 
DAY. commemorating the founding of the Lithuanian Republic.

N0W. THEREFORE, I, THOMAS D'ALESANDRO, JR..Į11 .
Mavor of the City of Ealtimore do hereby proclaim Mondav, • irnia ...
February 16th. 1948 as “REPUBLIC OF LITHUANIA DAY" L:etuvių Svetameje h 
and do urge all our citizens to give serious thoughts to the 
many cultural contributions made by Lithuania and the trials

•end tribulations of Lithuania in its endeavor to its God-given 
right to maintain its status as a free nation. I further urge a 
display of the American Flag on our public buildings and re- 
quest our citizens to take part in the various ceremonies being 
arrangod for the proper observance of “REPUELIC OF LITH
UANIA DAY”.

The Great Seal 
of the City of 
Ealtimore

IN VVITNESS VVHEREOF. I have hereunto sėt 
my hand and caused the great Seal of the City 
of Baltimore to be affbced this Second day of 
February. in the year of our Lord, or.e thousand 
nine hundred and forty-eight.

THOMAS D'ALESANDRO. JR„
Mayor

vasario
IUS

16 -d. 
viešas 

Vasario 16 d. minėjimas. Anta
nas Miceika ir Draugijų Tary
ba turi sudarę plačius planus, 
kad ta sukaktis būtų garbingai 
paminėta. Pirmadienį, pasida
linsime mintimis ir kiek galima 
raminsime vienas kitą šitais 
mūsų Tėvynės skaudžiais lai- 

: kais. Be abejo mūsų klebonas 
1 prisidės prie vakaro

Gavėnios Knvrutė

iškilmių.

Gavėnios
pirmadie-

Pe’.er.ę
Sakra-

Gavėnia
Įžanga į išganingą 

laiką buvo padaryta 
nį ir antradienį prieš
turint išstatytą švč. 
mentą per abi dienas, kaip ku
nigai garsino permaldavimui i 
Dieviško Majestoto už žmonių J

Pradžia o-ėiamt pusi. f 
balsiai nick.o nereiškė Vo-! 
kietiiai ir Rusijai, kad iri 
revoliucijos metu. Tuodu į 
okupantai ir girdėti neno-i 
rėjo apie Lietuvos atkūri-; 
mą. Reikėjo pat ems lie-j 
tuviams su ginklu ranko
se 1918 m. vasario mėn.! 
16 d. Neprklausomybėsį 
Akta paremti ir Ji įgyven-i 
dinti. Nelaimei iš Rusijos 
nesulaukėme grįžtančių 
lietuvių ginkluotų batalio
nų, kaip to sulau’.'ė lenkai! 
ir čekai. Tūkstančiai sa
vanorių atidavė savo gy
vybe, kad Lietuvos 
publika gyventų, kad mes 
laisvi būtume. ' 
raudonuosius, 
vokiečius ir atrėmę Pavis-; 
lio besočius, lietuviai ga- 
’ėjo atsikvėpti ir. Ameri
kos lietuviams i 
imtis intensyvesnio 
valstybės stiprinimo dar-įklausoma, 
bo.

Šiandien su pasididžia
vimu galime prisiminti 
1918 - 1940 metų Nepri
klausomą Lietuvą, kada, 
po ilgos vergijos ir dide
lių skausmų, 
ir gyvenimu 
Tauta įrodė, 
kūrybinga, 
kultūringa, 
protėvių garbės ir didin
gos praeities, verta lais
vės ir nepriklausomybės, 

. — kad Ji yra valstybinė 
tauta, amžina tauta, ku
riai tėvynę prie Nemuno 
ant rytinio Baltijos kran- 

|to amžiams pats Dievas 
paskyrė.

Negalėdami Lietuvos 
Nepriklausomybės atga-'ir maistipgiausis-----
vimo 30 metų sukaktį iš-lvams bei šilumą teikiantis 
kilmingai švęsti šventoje;mulas raumenų veikimui. 
Tėvynėje, mes, Vakaru Arbata nesudaro
Demokratijos |

• y

skaitomasi kaip su suve
renūs Lietuvos valstybės 
piliečiais. Priešingai nesu
prantamas yra Vakarų De- 

Imokratijos politikos veiu- 
mainingumas, kad su de 

Į facto ir de jure pripažin
damos Lietuvos Respubli
kos piliečiais elgiamasi 
kaip su beteisiais žmonč- 

'mis, kaip su vergais. Mes 
apeliuojame į krikščioniš
kosios Vakarų Demokra
tijos sąžinę.

Lietuvis niekada nepa
kentė ir niekada nepakęs 

' pažeminimo ir vergijos.
s tauta negali

J būti pavergta ir išnaikin- 
T?k'išvijęisavo valstybėje 

pcbšuosiustauta Sa,i ramiai gyventi, 
i kurti ir savo genijų pa
reikšti.

Lietuviai kovos ir nėnu- 
n-idedant, rims, kol Nemuno šalis 

savo vėl bus laisva ir nepri-

Edv. Karnčnas.

į 
I 

savo* darbu į

Lietuvių 
kad Ji yra 

vieninga ir 
verta savo

Mes patys galime pasi
rinkti altorių, ant kurio 
aukosimas — ant savimy
los ar ant Dievo ir artino 
meilės altoriaus.

Fr. Ozanam.

Paragvajų Arbata
Mes pardavinėjame
Pa rak vaju Arbatą 
ir prisiunčiam į Jū
sų namus 12 unci
jų tos arbatos už 
$1.00, arba vieną 
svarą už $1.25.

Daugelio daktanj yra pasaky
ta, kad Paragvajų Arbata yra 
gera širdies taisytoja ir ener
gijos kūrėja. Ji yra gera virš

kinamiems organams, stimulas 
' ir zuaistingiausis vastas ner-

Šv. Blažiejaus dienoje, 
rio 3 d. mūsų kunigai palaimi
no gerkles daugiau negu 5,000 
asmenų. Rytą nuo 7 vai. iki 9 
vai. vakare tai žmones ėjo be 
pertraukimo. Kun. dr. Mende
lis sako, ačiū Dievui, dar yra 
žmonių, kurie tiki, kurie ieško 
užtarymo pas šventuosius.

Kaip pirmadienį Grabnyčių 
dienoje, taip šv. Blažiejaus iš
kilmėje mokyklos vaikučiai da
lyvavo šv. mišiose. Marijos į- 
vedybų dienoje jie puikiai gie
dojo }>er šv. mišias. Antradienį 
klebonas atsilankė į visus sky- 
rii’s ir išdalino pusmetinių kvo
timų pažymius. Visi vaikučiai 

i gražiai pasirodė kvotimuose.
Kas tik atsilankė į kun. Jo

no Mendelio vedamas rekolek
cijas pereitą savaitę, tai gyrė 
jo turiningus pamokslus. Visi 
sakė, kad tie pamokslai be a- 
bėjo reikalavo daug darbo, kad 
juos taip iškalbingai priruošti.

Sveikiname Antaną ir Olgą 
Danaičius susilaukus sūnelio. 
Motina randasi Maryland Ge- 
neral ligoninėje, bet ji ir sūnus 
;gan geroj sveikatoj.

Kas sekmadienį lietuviškas 
radio pusvalandis iš Radio sto
ties WBMD parodo daugiau 
pažangos. Albertas Juškevičius 
ir Juozas Ruzgą nesnaudžia, 

j Jie suranda įvairių įvairiausių 
žinių ir žinelių iš lietuvių gyve
nimo Baltimorėje ir tas žinias 
radio bangomis paskleidžia 
carp tarp lietuvių. Albertai ir 
Juozai, nepailskite.

i

ŠTAI ŽMOGUS
“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. 
Pabaigoje knygos yra šventai 
Valandai lagai gražūs apmąs
tymai. Knyga turi 186 pusi, i 
Perspausdino kun. J. Vaitekū
nas. Knyga gerais stipriais 
sėliais. Kaina $1.50.

Užsakymus siųskite: 
“DARBININKAS”, 
3G6 V. Broaduay, 

So. Boston 27, Mass.

vir

sti-
Pa-
ne-, U --------------- ------------------- —

pripažįsta-' migo *r sloginamo jausmo, bet 
mos Lietuvos Respublikos atgaivin^ išsek^ias "— 
piliečiai, tremtyje DP var- l " 
du paženklinti, o Tėvynė-!
e — <........................... !

kais pasmerkti, — turime Imieguistumą ir yra labai gardi 
teisę reikalauti, kad visi!gerti su medum'
_ i etų vos piliečiai būtume 
okiais visur pripažįstami 

ir kad su mumis būtų

i jėgas
j kurie yra pavergę. Ji yra gera

— — j kūno ir proto stiprintoja,
sovietų kacetinin-i Paragvajų Arbata išblaivo

ALEXANDER’S CO. 
414 W. Broadway, 

So. Boston 27, Mass.

tų,

15 BROOKLYN (N. Y.)
L LIETUVIŲ GYVENIMO

-------------------------------------------------------------------

t
i

Lietuves Nepriklausomybės 30 Metų
Sukakties

MINĖJIMAS
Ruošia New Yorko Lietuvių Taryba 

SEKMADIENI, 
Vasario-Feb. 15 d., 1948 

WEBSTER HALL 
119 E. lHh Street, New York, N. Y.

Pradžia 4:30 vai. popiet
Kalbas pasakys Lietuvos Pasiuntinys Pulk.
P. Zadeikis ir Dr. Pf.Padafakis.

Skaitykite ir platinkite 
katalikišką spaudą— laik
raštį “Darbininką”!

Artistė Barbara Dar
lis dainuos rinktines 
dainas. Dalyvaus Ap
reiškimo parapijos di
džiulis

i Juozas Kaslnskas
Ine.

f.MDOTTTVHJ 
DIREKTORIUS

602 Washington Blvd.
BALTIMORE 30. Md.
Tel. Lexington 8595 

Llmotinai dėt visokių reikalų. 
Patarnavimas Dieną ir Nakų.

i

I

choras, vad. 
muz. P. Sakui. Šokiams 
gros J. Tamašausko 
orkestras. Bilietai iš 
anksto S 1.00 ir $1.25 
(rezervuoti). Prie durų 
bus $1.25 ir $1.50 (re
zervuoti).

Visi kviečiami —
Visi laukiami. Artistė Barbara Darlis
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