
MIŠKAS OŽIA

Miškas ūžia, verkia, gaudžia : 
Vėjas žalių medi laužo; 
Nuliūdimas širdį spaudžia, 
Lyg kad replėmis ją gniaužo.

Girios tamsios, jūs galingos. 
Kur išnykote, plačiausios f 
Dienos praeities garsingos, 
Kur pradingote brangiausios?

Miškas verkia didžiagirių, 
Baisūs kirviai jas išskynė.
Verkia Lietuva didvyrių:
Jų neprikelia tėvynė.

Kas mums praeitį grąžintų, 
Ir jos garsą, ir jos galių ?
Kas tuos kaulus atgaivintų, 
Kur po žemėmis išbalę?

Tu girele, tu žalioji,
Tu, kurių laikai išgriovė.
Tu, lietuvi, kurs vaitoji...
Jūs užmirštumėt senovę!

Bet tas šaltas šiaurės vėjas 
Blaško žmones ir girelę 
Ir, daužydamas užėjęs, 
Mus iš miego kelte kelia.

Mainos rūbai margo svieto: 
Silpnas kelia, tvirtas griūva! 
Nebijokim vargo kieto, 
Juk be jo galiūnai pūva!

Atsibus tėvynės sūnūs,
Didžią pareitį atminę; 
Pagimdys vargai galiūnus, 
Ugnimi uždegs krūtinę!

MAIRONIS.

Lietuvių Pasipiktinimas 
Bolševikų Kesinimusi 
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Laisvėj Gyvenę, Vergais Nebusime
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Šiandien visi laisvie
ji lietuviai mini Lietu
vos Nepriklausomybės 

paskelbimo Sidabrinį 
Jubiliejų. Pavergtųjų ir 
išsklaidytų lietuvių šū
kis yra: "Laisvėj gyve
nę, vergais nebūsime!" 
Jie šaukiasi į visų krik
ščionišką ir demokra
tišką pasaulį paąelbė- 
ti jiem įssilaisvmti iš 
naciu vergijos, apsau
goti Lietuvą nuo oku
pacijos ir pagelbėti jai 
atstatvti savo laisvę ir 
nenriklausomybę.

Lietuva ir visa lietu
viu tauta turi vilti Die- 
vuje, kad šis karas nu
galės kruvinu o s i u s

LIETUVOS TARYBA, kuri vasario 16 d., 1918 m., vienbalsiai nutarė kreiptis: į Rusijos, Vokietijos ir kitų valstybių vyriausybes diktatorius, kurie iiz- 
šiuo pareiškimu: grobė taiką mylinčią

Lietuvos Taryba, kaipo vienintelė lietuvių tautos atstovybė, remdamos pripažintąja tautų apsisprendimo teise ir lietuvių Vil-^au*1? žemes, pavergė 
niaus konferencijos nutarimu rugsėjo mėn. 18—23 d., 1917 metais, SKELBIA ATSTATANTI NEPRIKLAUSOMĄ LIETUVOS VAL-i« išsklaidė tautas po į- 
STYBĘ SU SOSTINE VILNIUJE ir tą valstybę atskirianti nuo visų valstybinių ryšių, kurie yra buvę su kitomis tautomis. įvairius kraštus, ir po

Drauge Lietuvos Taryba pareiškė, kad LIETUVOS VALSTYBES PAMATUS IR JOS SANTYKIUS SU KITOMIS VALSTYBE-į karo vėl visos tautos, 
MIS PRIVALO GALUTINAI NUSTATYTI SEIMAS, demokratiniu būdu visų jos gyventojų išrinktas.

Vilnius, vasario 16 d., 1918 m.
LIETUVOS TARYBOS NARIAI: — Dr. J. Basanavičius, K. Bizauskas, M. Biržiška, S. Banaitis, P. Dovydaitis. St. Kairys, 

Klimas, D. Malinauskas, V. Mironas, St. Narutavičius, A. Petrulis, Dr. J. Šaulys, K. Šaulys, J. šernas, A. Stulginskas, A. Smetona, 
Smilgevičius, J. Staugaitis, J. Vailokaitis, J. Vileišis. >

-------------- -———— ■—

Raudonieji Atsiėmė Rostovą

M

(LKFSB) Maskvos ko
munistų partijos, kuri di
riguoja Rusijos politiką, 
laikraštyje “Pravda” va
sario 8 d. paskelbtoji ži
nia, kuri vėliau buvo pa
kartota biuleteny SSSR Į 
ambasados Vašingtone, a-j 
pie sovietų nusistatymą 
Lietuvą pasilaikyti sau, Į 
USA lietuviuose ir kituo
se demokratiškai nusista-! 
čiusiuose žmonėse sukėlė' 
gyvo pasipiktinimo. Visi1 
prisimena 1920 m. Taikos; 
sutartyje sovietų pasiža- i 
dėjimą: “Rusija be ato- 
dairų pripažįsta Lietuvosi 
valstybės savarankišku
mą ir nepriklausomybę Į 
su visomis iš tokio pripa
žinimo einančiomis juri
dinėmis sėkmėmis ir gera 
valia visiems amžiams at
sisako nuo visų Rusijos 
suvereniteto teisių, kuri 
ji yra turėjusi Lietuvių 
tautos ir jos teritorijos 
atžvilgiu”.

Visi prisimena 1939 m. 
spalių 31 d. Molotovo pa
reiškimą prieš Aukščiau
sią Sovietų prezidiumą: 
“Mes esame nusistatę 
skrupulatiškai ir griežtai 
laikytis sutarčių... ir mes 
pareiškiame, kad visos 
nesąmonės apie susovieti- praradimą, tačiau jie sa

ko, kad tai esą padaryta Stockholm, Švedija, vas. 
pagaI planą. Yra sakoma. 15 _ B Berlyno paduoda. 
kad Vokietijos naciai nori naĮ<tj Berlyno
susiaurinti karo liniją Ru- ------ ................
sijoje, pradedant nuo Ry- eksnlioziir kuri'~Dadarė gos tiesia linija iki Ode- ®KSP110Z1J^ Kuri paaare reitos savaites pabaigoje mai pasiduoti.

Naciai Planuoją Susiaurinti Karo 
Liniją

• v

I 
!

tarp jų ir Lietuva, at
gaus laisvę ir nepri- 

P- klausomybę.
S.-------------
.. i Vedusius Vyrus Šauks Karo 

Tarnybon
Britai Vėi Bombardavo 

Lorient
I
i
15 — Gen. Hershey skel
bia. kad po dviejų ar trijų 
mėnesių bus šaukiama ka
ro tarnybon ir vedusieji 
vyrai turintieji vaikų. Sa
koma, kad per keturius 
sekančius mėnesius bus 
pašaukta karo tarnybon 
po 400,000 vyrų per mė
nesį.

Washington, D. C., vas.

Londonas, vas. 15 —Bri
stų lėktuvai vėl bombarda
vo Lorient, nacių subma- 
rinų bazę, vakariniame 

i Prancūzijos pakraštyj. 
Taipgi įvyko kiti ore veik
smai virš Anglų kanalo ir 
Prancūzijos.

Londonas, vas. 15 — So- tiškam pasitarimui”. Kaip 
vietų Rusijos raudonoji žinoma, iki šiol karo vado- 
armija 
miestą, 
vartai į 
laukus.
kad naciai
250.000 
mieste 
čiau nėra žinių kiek nacių giau nebesigirdi, kaip tik 

' kareivių žuvo, nes naciai nacių pralaimėjimai. Var- 
be didelio pasipriešinimo giai beišgelbės nacių pa- 
pasitraukė iš Rostovo. dėtį ir generolai.

Raudonieji taip pat at- Raudonieji jau visai ar- 
siėmė Vorošilovgradą, ku- tinasi Kharkovo miesto ir 
ris randasi turtingoje Do- bando ten apsupti nacių 
nets upės baseinoj, kaip kariuomenę, 
praneša Sovietų žinios. Į _-----------

Vokietijos naciai patvir- Suardė Berlyno Geležinke- 
ti n a žinias apie Rostovo

tačiau jie sa- *

užėmė Rostovo vybę rytiniame 
kuris skaitomas (Rusijoj)

Kaukazo aliejaus Hitleris. Kaip tik Hitleris 
Apskaičiuojama, pasiėmė vadovybę, 

turėjo apie pradėjo braškėti 
kareivių tame “galybė”.

ir apylinkėj, ta- Iš Rusijos nieko
i 
i

nimą Baltijos kraštų yra 
tik interesas mūsų bendrų 
priešų ir visų prieš-sovie- 
tiškų provokatorių”.

Tikrai, aukščiau minėti 
bolševikų “Pravdos” pa
reiškimai pasitarnaus tik 
naciams, pakirsdami Bal
tijos tautų atsparumą, 
duodami naujos medžia
gos Hitlerio propagandos 
mašinai. Argi Rusija vėl 
laužys savo pasižadėji
mus duotus pasirašant 
Atlanto Čarterį, kur ga
rantuojama tautų laisvė?

susiaurinti karo liniją Ru-

TAUTOS HIMNAS

fronte 
turėjo pats

tai ir 
nacių

dau-

geležinkelio stotyj įvyko

* * *
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Lietuva, tėvynė mūsų, 
Tu didvyrių žemė,
Iš praeities tavo sūnūs 
Te stiprybę semia.

Tegul tavo vaikai eina 
Vien takais dorybės, 
Tegul dirba tavo naudai 
Ir žmonių gėrybei.

Tegul saulė Lietuvos 
Tamsumus pašalina, 
Ir šviesa ir tiesa 
Mūs žingsnius telydi.

Tegul meilė Lietuvos 
Dega mūsų širdyse. 
Vardan tos Lietuvos 
Vienybė težydi!

6,066 Japonai Žuvo
Guadalcanale

Vykdomas Įsiveržimas Europon
Londonas, vas. 14 — Pe-, priversti ir juos besąlygi-

Jung. Valstybių Laivy- ninku, rado tinkamų dar
nas praneša, kad 6,066 ja- bui tik 648. Kiti buvo ser- 
ponai užmušti ir 127 pa- gą tuberkulioze, širdies 
imti į nelaisvę laike pas- nusilpimu (dėl sunkių už- 
kutiniųjų kautynių su ja- krečiamų ligų), venerinė- 
ponais Guadalcanalo salo- mis ligomis, 
je tarp sausio 15 d. ir iki 
japonų visiško susmuki-

i mo ir pasidavimo.
Jung. Valstybių lėktu-

1 vai,, veikianti Shortland 
salose, nušovė 8 japonų 
lėktuvus ir bombardavo 
jų laivus. Amerikiečiai 
prarado 6 lėktuvus.

epilepsija, 
trachoma. Nėra abejonės, 
kad karo sunkios sąlygos 
ir vokiečių kieta okupaci
ja yra priežastimi tokio 
vilniečių sveikatos sumen
kėjimo.

Amerikiečiu Lėktuvai Puolė 
Naples

daug nuostolių. Du žmo
nes užmušė, ir daug su
žeidė. Ekspliozijos prie
žastis neišaiškinta.

I —
★ Pittsburgo priemies- 

vas. čių mokytojai, sustreika- 
nacių vo reikalaudami algų pa
ryti- didinimo. Jie paskelbė ‘sė-

Anglijos premieras Chur-į 
chill pasakė reikšmingą 
kalbą parlamente. Jis ra-į 
portavo apie įvykusią 
konferenciją Casablancoj. 
Tarp kitko premieras 
Churchill pareiškė, kad 
Suvienytų Tautų karo jė
gų įsiveržimas Europon į- 
vyks ateinančių devynių ~ 
mėnesių laikotarpyj.

Ipervesti vyriausią kiną mokinių. Visuome-| Kaip nacių Ašis bus per-

Hitleris Užtemsta Naujoj 
Strategijoj

Berne. švencarija, 
15 — Vokietijos 
“galybei” braškant 
niame fronte, iš neutralių dėjimo’ streiką. Jie ateina 
kraštų ateina žinios, kad į klasę ir ten atsisėdę prie 
diktatorius Hitleris ruo- savo stalo sėdi, bet nemo- 
šiasi

Eisenhower Paskirtas Vy
riausiu Komandieriu 

Šiaurės Afrikoj

Baisiai Karo Nuvarginti 
Lietuvos Žmonės

(LKFSB) “Deutsche 
Zeitung in Ostland” pas
kelbė pranešimą, kad vėl

Cairo, Egiptas, vas. 15— 
Pranešama, kad nepai
sant blogo oro Amerikie
čių bomberiai šeštadienį 
puolė Italijos miestą Na- 
ples, kur randasi svarbus 
aerodromas 
ten sukėlė 
bomberiai 
atgal.

Taipgi
tro praneša, kad Alijantu 
lėktuvai smarkiai bom
bardavo Tunis ir Bizerte, 
Tunisijoj. ir nušovė še
rius nacių transporto lėk
tuvus virš Viduržemio jū
ros.

Crotone ir 
gaisrus. Visi 
saugiai grįžo

Šiaurės Afrika, vas. 15 keli šimtai darbininkų iš 
Pranešama, kad vy- Vilniaus krašto išvežti į 

riausiu amerikiečių, ang- i Vokietijos fabrikus. Ta- 
lų ir prancūzų komandie-ičiau kitas nacių laikraš- 
rium Šiaurės Prancūzų\ tis: “Krakauer Zeitung” 

J ‘ ’ ig..praneša, kad prievarta su-
Valstybių gen. Dwight D. mobilizuoti darbininkai iš 
■o:—i------ kuriam šio-; Vilniaus apylinkių buvo
mis dienomis Prezidentas'patikrinti nacių gydytojo

iš Alijantu cen-

karo vadovybę Vokieti jos, nės veikėjai pastebi, kad blokšta Euronoie Ane-liia Afrikoje paskirtas JunĮmaršalam, * vadovybe toks streikas iabai paže- J“ vomes ^n. Du-ight!
maršalo gen. Fritz Erich mina mokytojus mokinių . jJ ® Eisenhower, kuriam si
von Mannstem. Sakoma, į akyse. Esą tai netikęs pa- 1 tolimuosius nytus, ten mi& dienomis prezidente- r_..............
kad Hitleris susišaukė vi- vyzdys auklėtojų auklėti- susijungs su Amerikos jė- Rooseveltas suteikė pilno Dr. Dietze .kurs peržiūrė- • • V • 1 > « e • • I • ■« . J — w v •■» — — • m a — A ~ i — a . 1 — 1 - I - — A— . i— 2

I

sus savo karo vadus “kri niams. gomis prieš japonus, kad generolo laipsnį. Ijęs sveikatą 1.137 darbi-
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Lawrence Mayoras Proklamavo! Minėjimai So. Bostone Ir
’ ' * ’ 1 “ Cambridge

Parduota Karo Bonų Už $11,200

Lietuvos Nepriklausomybės

Lietuviu Kraujo Auka 
Sumušė Rekordą

- ___Hepriklausomybės Minėjimo Dalyviai Yra Nupirkę 
Karo Boną Už $74,500.00Sekmadienį, vasario 14 

d., 2 vai. po pietų. Munici- 
pal Building svetainėje, 
So. Bostone įvyko Lietu- 

i vos nepriklausomybės Si- 
jdabrinio Jubiliejaus mi
nėjimas. Turiningas kal
bas pasakė svečias kalbė
tojas pulk. Kazys Grinius, 
kuris 1941 m. atvyko i šią 
šalį, kun. Dr. K. Urbona
vičius, ; 
nauskas. 
kun. J. 
dierius 
ir kleb. 
kis. 
buvo adv. Antanas 
(Jankauskas).

Dainų programą 
parapijos choras ir solis
tai. vad. muzikui Rapolui 
Juškai.

Surinko virš 8300.00 au
kų. kurias perduos Ame
rikos Lietuvių Tarybai.

Cambridge. Mass. —Tos 
pačios dienos vakare, pa
rapijos svetainėje įvyko 
Lietuvos nepriklausomy
bės sukakties minėjimas. 
Kalbėjo svečias kalbėto
jas pulk. Kazys Grinius, 
adv. Antanas Young, kle
bonas kun. P. Juškaitis. 
Programos vedėju buvo p. 
Antanas Zaveskas. Dainų 
programą išpildė parapi
jos choras ir solistai-ės, 
tarp kurių buvo ir p. Mar- 
gareta Grvbaitė, kuri lasu- ° *; bai jausmingai sudainavo 

.: “Kur Bakūžė Sa- 
, ,v. . _ , ir “Mano Rožė”.

v aidžios pareigūnų prok- • ^ukų surinkta virš S80.-

«
I 
t

dienomis. Law- 
(Mass.) miesto 
James P. Mee-

Lietuvių Kultūriniam Institutui Surinko S115.05
šiomis

rence.
mayoras
han išleido proklamaciją, 
kuria skelbia Lietuvos 
Nepriklausomybės 25 me
tų sukaktį ir ragina Law- 
rence piliečius tą mūsų 
tautos šventę minėti ati
tinkamomis ceremonijo
mis.

Štai toji Lavvrence ma- 
yoro James P. Meehan 
proklamacija:

PROCLAMATION
\VHEREAS. February 16. 

1943 marks the 25th anniver- 
sary of the Independence of 
Lithuania: and

\VHEREAS. the Republic of 
Lithuania was founded upon 
those principles of Democracy 
and Freedom which we have so 
long cherished in this country; 
and

WHEREAS. the liberties of 
Lithuania have been crushed 
under brutal Nazi oppression 
and lives of its citizen are sub- 
ject to untold misery and hard- 
ship under totalitarian tyran- 
nv: and

VVHEREAS. Americans of 
Lithuania descent have 
notabie ccntribution 
development of this
and their loyalty to the Unite-d 
Statės of

made a 
to the 
country

James P. Meehen,
Lawrence Miesto Mayoras

adv. Kazys Kali- 
, p. S. Mockus, 
Daunis, Koman- 
Dr. M. V. Casper 
kun. P. Virmaus- 

Programos vedėju 
Young

išpildė
of the City of Latvrence. do 
hereby proclaim Tuesday. Fe- 
bruary 16. 1943. as Republic of 
Lithuania Day in Lawrence 
and call upon the citizens to 
observe the occasion vvith ap- 
propriate esere ises.

JAMES P. MEEHAN. 
MAYOR.

i 
Į

America has been a 
source of great strength in the 
present struggle against the 
Axis povvers: and

tVHEREAS. the principles 
t’nat inspire the forces of De
mocracy and Freedom in the 
conf.ict to overcome the forces 
of tyrranv and oppression re- 
quire the restoration of free
government in those countries Blaivybės laimėjimas 
where independence 
crushed. bininkų būvio pagerinimui —i

N0W. THEREFORE. I. medžiaginiam, ir doriniam. 
JAMES P. MEEHAN. Mayor

Jung. Valstybėse pa
vergta Lietuva susilaukia 
vis daugiau ir daugiau 
draugų, kurie užjaučia 
jai. Amerikos lietuviai pi
liečiai su didesniu pasiry
žimu stoja savo senajai 
tėvynei į pagalbą, kad po 
karo ji vėl būtų laisva ir 
nepriklausoma. Iškilmin
gi ir reikšmingi Lietuvos ■ 
Nepriklausomybės 
kakties minėjimai lietu- dainplpe..

i manota '

lair.acijos ir nuoširdus kurios bus persiųstos 
bendradarbiavimas uzti-lAmerikos Lietuviu Tary- 
krrna Lietuvai laisvę ir 
nepriklausomybę.

Dėl tėvynės verta auko-į 
tis, aukoti ir dirbti!

★ Valdžios atstovai pas- 
; tebėjo, kad žmonės puolė- 
■ si pirkti drabužių iš bai- 

yra I mės galimo paskirstymo, 
has been pirmoji sąlyga bet kokiam dar- Bei dalykų Žinovai sako, 

kad drabužių paskirstymo 
nenumatoma, nes esą dra-

COBDEN. bužių yra pakankamai.

Lovvell, Mass. —Sekma- klebonui kun. Strakaus- 
dienį, vasario 14 dieną Fe- kui, kuris taip nuoširdžiai 
deracijos skyrius, Vytau- i 
to klubas, ŠLA kuopa ir < 
Šv. Juozapo draugija, va
dovaujant klebonui kun. < 
P. Strakauskui, suruošė 
iškilmingą ir reikšmingą 
Lietuvos Nepriklausomy
bės 25 metų sukakties 
minėjimą bažnyčioje ir 
svetainėje.

Nepriklausomybes mi
nėjimo programa pradėta 
2:30 vai. po pietų iškil
mingomis pamaldomis Šv. 
Juozapo lietuvių parapi- 

' jos bažnyčioje. Pamaldas 
' laikė svečias kun. Jonas 
t Švagždys, Brocktono lie- 
■ tuvių parapijos klebonas. 
Choras vadovaujamas p. 
Dzedulionytės, vargoni
ninkės, labai gražiai gie
dojo. Pasiprašę Aukščiau
siojo pagalbos sau ir pa
vergtai Lietuvai, lietuviai 
rinkosi į svetainę. Prisi
rinko pilnutėlė svetainė 
patriotingų lietuvių.

Kleb. kun. P. Strakaus- 
kas pradėjo programą pa- 
triotinga kalba ir pakvie
tė chorą išpildyti dainų 
programą. Choras, didy
sis ir mažasis, p. Dzedu
lionytės .vadovaujamas, 
sugiedojo himnus, sudai
navo keliolika patriotin
gų dainelių ir išpildė gra
žius Ameriką ir Lietuvą 
perstatančius vaizdelius. 
Jaunosios mergaitės pa
šoko tautinius šokius.

Turiningas kalbas pa
sakė kun. Jonas Švagž
dys, p. Antanas Kneižys, 
Lowell’io miesto adv. Ha- 
rold P. Ready, ir kun. P. 
Strakauskas, programos 
vedėjas.

Pradėjus programą ir 
kun. P. Strakauskui pra
nešus, 
pirkti 
Karo 
tuojau 
kėjų. 
valdžios pareigūnas išra
šinėjo pirkėjams bonus. 
Tą dieną patriotingieji Į 
lietuviai nupirko Karo bo- 
nų už 811.200.00. Taipgi 
buvo registruojami Karo 
bonų pirkėjai. Dalyvau
jantieji minėjime užsire
gistravo pirkę Karo bonų 
už $74,500.00.

Lietuvių Kultūriniam 
Institutui surinkta $115.- 
05.

Iš to mes matome, kad 
LoweH'iečiai tikrai gra
žiai ir reikšmingai pami-

ir patriotingai dirbo ir va
dovavo Lietuvos Nepri
klausomybės minėjimo 
darbui!

(LKFSB) Amerikos Rau
donojo Kryžiaus Kraujo 
Davimo Skyriaus Čikagos; 
direktorius p. Daužvar- 
dienės vardu atsiuntė pa
dėką lietuviams, nepri
klausomybės sukakties 
proga aukojusiems savo
jo kraujo. Rašte jisai pa
žymi, kad tą dieną Raud. 
Kryžiaus ištaigoje Čika
goje gautas aukščiausis 
kraujo kiekis: 427 pantės. 
Direktorius giliai dėkoja, 
pažymėdamas didelį lie
tuvių grupės kantrumą, 
atsidavimą.

Ar Žinote Kokį Plotą Užima 
Lietuva?
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AUŠROS VARTŲ Panelės švenč. koplyčioje nekar
tą lietuvis rado Motiniško suraminimo ir suklupęs, 

į akis įbedęs į Panelės švč. paveikslą šaukėsi: “Marija, 
Marija! Skaisčiausia lelija! Tu švieti aukštai ant Dan
gaus! Palengvink vergiją! Pagelbėk žmoniją! Išgelbėk 
nuo priešo baisaus!”
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Hitleris Apie 
Leningradą

Kiek Lietuvoje Gyventojų?

kad norintieji gali 
Jung. Valstybių 

bonus svetainėje, 
susidarė eilė pir- 
Per tris valandas

(LKFSB) Nepriklauso- i 
mybės sukakties proga 
pritinka daugiau dalykųį 
prisiminti apie Lietuvą, i 
Pradėkime nuo jos užima
mo ploto: Lietuva drauge 
su Klaipėdos kraštu apė-Į 
mė 21.489 kvadr. mylias, 
taigi — pusė to ploto, ką 
turi Pennsylvanija, arba 
— daugiau kaip pustrečio; 
karto mažesnė už Illinois. 
1939 rn. kovo 22 d. vokie
čiams atplėšus Klaipėdą, Į 
Lietuvos teritorija suma
žėjo 1.100 kvadr. mylių, į 
bet tų pat metų spalių 
mėn. 10 d. grąžinus Vilnių I 
Lietuva apėmė 22.958 
kvadr. mylias. Tačiau pa
gal 1920 metų liepos 12 d. 
sutartį su Rusija Lietuvos 
teritorija būtų 33.937 kva
dratinių mylių.

Raudonoji Armija su
naikino Leningrado apgu

limą ir davė naują smūgį 
1 pranašui Hitleriui.

Lapkričio 8 d., 1941 m., 
Hitleris, kalbėdamas na- 

į cių partijos draugams 
Munich skiepe, sakė — 

; “Prieš Leningradą mes 
; varėme ofensyvą tik pa
kol galėjome apsupti Le
ningradą. Priešas iš bado 
pasiduos. Miestas yra ap
suptas ir niekas negalės 
padėti. Teks mums. Jeigu 

' tikėčiau, kad rusai galėtų 
' pakelti apgulimą, tada 
duočiau įsakymą užpulti 
Leningradą ir jį paimti”.
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katalikų

Lietuvos Gyventojai
Tautybis Ir Tikyba

(LKFSB) 77 G Lietuvos 
gyventojų buvo kaimuose 
ir 23G miestuose. Lietu
vių buvo 80.60 G, žydų 
7.15G, vokiečių 4.10%, 
lenkų 3.04 G , rusų 2.34%. 
Tikybomis
80%, liuterių nepilni 10 
(su Klaipėda), Mozės rel 
7%, sentikių 3%, kitų — 
nežymios mažumos.
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nėjo Lietuvos Nepriklau
somybės Sidabrinį Jubi
liejų. Reikia pažymėti, 
kad Lowell’ięčiai daugu
moj yra iš Vilniaus kraš- 

' to, ir jie pasirodė tikrai 
duosniais ir sąmoningais.I 1 1 •• V • t •• - ■ ■ ■ - - *----- -- ,

' vadovauja patriotingas 
; lietuvis kunigas Pranas
Strakauskas. Jis yra su
manus organizatorius, iš
kalbingas pamokslinin
kas ir kalbėtojas, rašyto
jas ir nuoširdus lietuvy
bės platintojas.

Valio. Lowell’io patrio- 
tingiem lietuviam! Valio,

NEŽINOMOJO KAREIVIO KAPAS —Žuvusiųjų už Lietuves Nepriklausomybę Šios kolonijos lietuviams 
Lietuvos karių garbei Kaune. Tas Nežinomojo kareivio paminklas sukrautas iš 
šimtų atskirų akmenų, kaip simbolis liudija, kad už Lietuvos laisvę aukojo savo 
gyvybę daugiau, kaip šimtai jaunų karių... Ir tie kariai tėvynės meilės kupini 
šaukė — “Tas ne lietuvis, kurs tėvynę bailiai, kaip kūdikis, apleis, kursai pa
mins, ką bočiai gynė per amžius milžinų keliais. Tad — į darbą, broliai, vyrs į 
vyrą, šarvuoti mokslu atkakliu! Paimsim arklą, knygą, lyrą ir eisim Lietuvos ke
liu...” Ir tie jaunieji Lietuvos sūnūs atkovojo iš svetimųjų Lietuvai laisvę... šian
diena vėl šaukia mus mūsų giminių išlietas kraujas — atminkime vargstančių 
brolių dejones ir ištieskime ranką su meile ir užuojauta jiems.

Didieji Lietuvos Miestai
(LKFSB) Lietuvos sos

tinė — Vilnius — turėjo 
210.000 gyventojų, laiki
noji sostinė Kaunas — a- 
pie 130.000, Klaipėda — 
58.000; Šiauliai — 30.000; 
Panevėžys — 25.000. Vi
dutinis gyventojų tirštu
mas — 118 kvadr. mylioj.

Lietuvio Piešinys Ameriko
niškam Angly Žurnale

(LKFSB) Katalikų žur
nalas “Leaves from the 
Garden of St. Bernard” y-Į 
ra įdėjęs gražių piešinių J. 
Pilipausko. Pereitų metų 
Nr. 5 įdėtasai primena! 
gražų Šimonio stilių.

Apskritai amerikiečių 
katalikų spauda rodo 
daug simpatijų Lietuvai. 
Taip neseniai “America” 
Nr. 16 įsidėjo straipsnį, 
kuriame šalia kitų tautų 
sumini ir lietuvių viltis, 
kad Amerika padės at
gauti laisvę.

(LKFSB) Apskaičiuoja- 
;ma, kad 1939 metų pabai- 
: goję Lietuvoje buvo 2.- 
575.363 gyventojai. Su 
Klaipėdos kraštu vokiečiai 

inuo Lietuvos atplėšė apie 
i 153.793 gyventojus, bet 
; grąžinant dalį Vilniaus 
krašto prie Lietuvos prisi

ėdė jo apie 457.500 gyvento
jai. Taip, kad 1939 m. pa
baigoje Lietuvoje buvo a- 
’pie 2.879.070 gyventojai. 
'Dabar — dešimtys tūks- 
: tančių lietuvių išvežta į 
i Sibirą ir dešimtys tūks- 
I tančių priverstiniems dar
bams į Vokietiją. Dauge
lis bus žuvusių nuo karo, 
nuo epidemijų. Tačiau ti
kroji Lietuva, kuri buvo 
pripažinta Maskvos sutar
tyje 1920 metais ir Pary
žiaus sutartyje 1921 m. 
gegužės 17 d. turėtų gy
ventojų apie 4.000.000.

KAS LINKSMIAUSIAS?

; — Jonai, kuris gyvulys 
pasauly linksmiausias?
— Blusa.

Į — Kodėl?
— Ji visuomet šoka.

PLAČIAUSIAI AMERIKOJE SKAITOMAS
yra

mėnesinis, religinis, paveiksluotas laikraštis

“Šv. Pranciškaus Varpelis”
Pigiausias laikraštis yra

"VARPELIS"
Metams kainuoja tik $1.00 

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

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

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

Adresas:
FRANCISCAN FATHERS il

310 Orchard Street Pittsburgh, Penna. <;
Telephone — Hemlock 6567 J į
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Vasario 16-ta diena, kad ir gedulu aptraukta, vis 

vien savo svarbos nepraranda, nes joje 1918 m. Lietu
va pasiskelbė laisva ir nepriklausoma. Toks drąsus 
žingsnis tuo momentu atrodė tuščiu žodžiu, nes Lie
tuva buvo ne tik militariškai bejėgė, bet ir ekonomi- Į 
niu atžvilgiu visiškai nualinta. Pasiskelbti nepriklau
soma ir nepriklausomybę išlaikyti tai du skirtingi 
dalykai, ir Lietuvos kaimynai be abejo gardžiai tada 
pasijuokė iš to didingo, bet kaip jiems atrodė, tuščio 
mosto. Tačiau bejėgė, beveik mirtinai parblokšta Lie
tuva tą nepriklausomybės aktą sėkmingai įvykdė. Ne 
be kovų, žinoma.Kaimynai tuč tuojau pasiskubino jos 
laisvę pačioj užuomazgoj nuslopinti. Nėra čia vietos 
nė gi reikalo tas už nepriklausomybę kautynes išdės
tyti. Jos visiems gerai žinomos. Tenka tik pažymėti 
tuometinį lietuvių tautos didvyrišką ryžtingumą, 
narsą ir pasišventimą. Po dviejų metų kautynių su 
trimi priešais, kurių kiekvienas paskirai buvo už Lie
tuvą daug stipresnis, mūsų tauta išėjo laimėtoja ir 
savo laisvę ne pinigais, ne derybomis, bet ginklu at
kovojo. Iš kur tokia didinga dvasia, toks nepalaužia
mas ryžtingumas? Iš praeities.

Giedodami tautos himną, mes jame randame 
šiuos žodžius: “Iš praeities tavo sūnūs sau stiprybę se
mia”. To himno autorius, Vincas Kudirka, poeto in
tuicija bei įkvėpimo pajučiu, kaip nereik geriau at
vaizdavo lietuvių tautos įgimtą laisvės troškimą ir. 
kas svarbiausia, pajėgumą tai laisvei susigrąžinti. 
Taip, laisvė tai ne kokia naujanybė lietuvių tautai. Ji 
buvo laisva dar priešistoriniais laikais, kada senosios 
Romos istorikai dar nė nežinojo, kaip lietuvius tinka
mai užvardinti. Ji buvo laisva, kai pirmieji rusų ir 
lenkų kronikų rašytojai mini savo raštuose lietuvius 
kaipo drąsius ir atkaklius kovotojus. Ji buvo laisva 
13-tam amžiuje, Rimgaudui, Vyteniui, Mindaugui be- 
valdant. O jau Gedimino, Algirdo, Kęstučio ir Vytau
to laikais Lietuva buvo viena iš galingiausių Europos 
valstybių. Jos sienos siekė toli į rusų kraštą. Vitebs
kas, Smolenskas, Kijevas Lietuvai priklausė. Tas lais
vės ir pajėgumo pojūtis taip giliai įnėjo į lietuvio krau
ją, kad net po kelių šimtų metų nelaisvės, atėjus tin
kamai progai, mūsų tauta priėmė nepriklausomybės 
naštą ir, tarsi nuo seniai įgudusi savarankiškai tvar
kytis, parodė pasauliui, jog ji gali gyvuoti ir progre
suoti be kitų pagalbos.

Tad išsimoka minėti vasario 16-tą dieną net ir 
dabar, laisvės jau nebetekus, nes toji sukaktis pas
katins prie gyvesnių pastangų laisvei vėl susigrąžinti. 
Statoma mums kliūčių, tai tiesa. Grasinama kitiems 
į mūsų reikalus nesikišti. Bet ir anais, 1918 metais 
kliūčių buvo perpilnai. Gi politinė aplinka žada susi

!jon visas lietuvių patrijo
ti nes grupes.

“Šiam užsimojimui su
stiprinti lietuvių vienin
gumą ir padidinti jų veik

lią, norėjo pastoti kelią 
lietuviškieji bolševikai, 
“Vilnies” ir “Laisvės” re
daktorių kurstomi. Tuo 
atžvilgiu jie pasidarė sa- 
botažninkais pilna ta žo
džio prasme. Tasai jų sa
botažas pasireiškė pik
čiausioje ir šlykščiausioje 
formoje. Akiplėšiškais 
šmeižtais, biauriais me
lais ir net skundais sten
gėsi apjuodinti ne tik ALT 
organizatorius, bet visus 
tuos redaktorius ir laik
raščių bendradarbius, ku
rie pasisakė už Amerikos 
lietuvių vieningą veiklą 
Amerikos pergalei ir Lie
tuvai išlaisvinti.

“Amerikos vyriausybės 
ir karo vadovybės tam v
tikri departamentai daž
nai atsiliepia į laikrašti
ninkus ir visuomenės va
dus bei veikėjus vienyti į- 
vairias piliečių grupes di
džiosioms karo pastan
goms ir vengti visų tų da
lykų, kurie vestų prie su
siskaldymų, prie šiuo me
tu nenaudingų ir net pa
vojingų ginčų.

“Mes dėl to matome rei
kalą dar kartą perspėti 
patrijotingąją lietuvių vi
suomenę, kad į jos tarpą 
veržiasi pikti gaivalai, kad 
suardyti jos vieningumą 
ir tuo pačiu sumažinti jos 
veiklą Amerikos karo pas
tangoms ir pakenkti Lie
tuvos nepriklausomybei 
atstatyti.

“Tais gaivalais, kurie sa- 
botažuoja lietuvių visuo
menės vieningumo pa
stangoms visas galimas 
jėgas nukreipti Amerikos 
pergalei, yra lietuviai bol
ševikai.

“Nors mes esame tikri, 
kad tų sabotažninkų pas
tangos bus tuščios, tačiau 
į jų veiklą kreipiame dė
mesį, nes kad ir vienas lie
tuvis, lietuvių bolševikų 
spaudos šmeižtais ir me
lais atitrauktas nuo vie
ningų Amerikos karo pas
tangų ir lietuviško darbo, 
šiais laikais padaro spra
gą. Šiuo metu kiekvienas 
gyvas lietuvis yra reika
lingas”.
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Neperseniai garbės vainiką nvnėm 
Tėvynei laisvai ant galvos uždėt;— 
Dabar su liūdesiu Lietuvą minim. 
Nes priešas į kapus ją žada palydėt.

Jis nesulauks! Nes laisvės tvirtas diegas 
Giliai įstrigo mūs tautos minty;
Tegu ji parblokšta ir laikinai paliegus, 
Dėt idealai jos nepavergti.

Ji laisvės pagrindą nuo amžių įsigijus. 
Senovėje skrajojo erelio sparnais; 
Ir Vytauto laikais nematė ji vergijos: — 
Tai jos kaimynai buvo jos vergais.

Vėliau likimas jai nelaimę atgabeno; 
Tačiau vergovės šimtmečiai juodi 
Nebeišdildė to, kas jau nuo seno 
Glūdėjo jos širdy.

Tai laisvės kibirkštis po pelenais rusėjo. 
Ji rodės jau seniai užgesus. Bet 
Po dviejų šimtų metų vėl aikštėn išėjo 
Ir pajėgė mums laisvę atgabeni.

Ir nepriklausomą valstybę įsikūręs, 
Lietuvis atsirado įgimtoj esmėj:— 
Į šviesią ateitį jam atdarytos durys, 
Laisvojoj aplinkoj jis jautės kaip namie.

Laisvai alsuot pradėjo miestai, sodžiai, 
Atgijo prislėgta lietuviška kalba. 
Jaunuomenė mokytis puolės godžiai, 
Kad būtų Lietuvos viltis ib pažiba.

Ir viskas lyg pavasary pražydo, 
Gyvenimas skambėjo kaip daina;
Bet dėl plėšrių kaimynų keršto ir pavydo, 
Atėj’ sunki diena.

Senasis neprietelius įsibrovė, 
Lyg taiką siūlydams, bet su klasta širdy, 
Neilgai laukęs, viską plėšė, žudė, griovė, 
Kaip barbaras šėlimo įkaršty.

Tarsi koks piktas viesulas į mišką įsisukęs, 
Išraut norėjo tautą iš šaknų. — 
Paleista Lietuvos nutautinimo šūkis 
Ir laukte laukiama jos šermenų.
Bet mūs dvasia stipri,nors silpnos ,kūno jėgos; 

Mes žinom, kad kautynėse pražūna milžinai; 
Jog prislėgta tauta, kad ir maža, paliegus, 
Nenyksta amžinai.

Neišeikvokim dvasinio lobyno, 
Tenesiveisia mumyse nesantaikos perai; 
Neneikime narsos, kuria mus bočiai padabino— 
Ir viskas bus gerai.

Jaukiosios laisvės skonis dar tautoj tebesti, 
Energijos lebrūsi kibirkštis;
Ryžtingi vyrai pančių nebgalės pakęsti 
Ir pelenus nuo blizgančių žarijų nužarstys.

Vargai ir sielvartai užgrūdina lietuvį:— 
Laisvi vėl būsim, kaip ir buvę.

J

“Draugas” rašo:
“Didžiosios Amerikos 

pastangos nugalėti piktą
ją kruvinąją Berlyno-Ro- 
mos-Tokio ašį, reikalauja 
visų žmonių grupių, visų 
piliečių vieningumo.

“Lietuvių katalikų laik
raščiai, pirmoje vietoje
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tuvius vieningai dėtis prie 
visų tų Amerikos darbų, 
kurie veda į pergalę. Kad 
visų lietuvių veikimą su- 
koordinuoti ir tuo būdu 
daugiau nudirbti, suorga
nizuota Amerikos Lietu
vių Taryba, pakviečiant

LATVIJOS MINISTERIS APIE 
LIETUVĄ

daryti netoliesia tokia pat kaip ir anuomet. Jei yra mūsų dienraštis, giliai su- 
skirtumo, tai tik tokis, kad 1918 m. Lietuva visais at prato šio momento svar- 
žvilgiais buvo kur kas silpnesnė. Nepriklausomybės bą įvertino Amerikos ka- 
priešai dabar daug galingesni, bet ir mūsų pajėgos ge- ro tikslus ir pačioje karo 
riau užgrūdintos. K. pradžioje šaukė visus lie-

TRAKŲ PILIES GRIUVĖSIAI — Poetas mums apibudina šių griuvėsių likimą 
šiais posmais — Pelėsiais ir kerpe apaugus augštai, Trakų štai garbinga pilis! 
Jos aukštus valdonus užmigdė kapai, o ji tebestovi dar vis... Tai Vytauto tėvelio 

• Kęstučio sostinė, kai jis valdė Lietuvą ir žemaičius, ligi buvo klastingai Jogailos 
nužudytas... Ir šiandien, kai vilnietis vasaros metu išsprunka iš Vilniaus miesto 
tuojaus atsiduria už dvidešimties kilometrų i Vytauto Trakus ir čia pagyvena 
besisemdamas iš praeities sūnų stiprybe ir sugrįžęs, į Vilnių vėl drąsiai dirba va
davimo Lietuvos darbą, kelia mintis, kad Lietuva turi būti su sostine Vilniumi 
laisva ir nepriklausoma.
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LAISVOSIOS LIETUVOS SIMBOLIS — Laisvoji 
į stovyla Muziejaus sodelyje, Kaune ir šiandien liudija, 
kad ateis valanda, kada lietuvis paskelbs pasauliui, 
kad nutraukiama visi vergijos retežiai ir skelbiama, 

'jog Lietuva ir laisva, kaip ir kitos laisvos tautos. Tam 
viltį duoda paskelbtas Prezidento Roosevelto ir Minis
tro Pirmininko Churchillio Atlanto Carteris su užak
centuotam keturiom laisvėm. Ir tos viltys negęsta lyg 
dangaus akys sidabrinės ir sparnas liurbiško miego 
nemigdo lietuvio krūtinės... Aušra saulėtekio užšvis 
ir mes bėgkim prie Aukščiausiojo, tardami: Ačiū tau, 
Viešpatie, jogei mylėdamas sergėjai mūsų gyvenimo 

irytą ir po didelio bandymo tavo sūnų ir dukrų, radai, 
kad mes silpni, nusiminę tavesp paskutinę tematome 

į viltį tiktai!

4 seminarijos ir didelis pranašas mielai parode 
'skaičius katalikų kultūri- savo ilgų metų darbo Vai
nių ir labdaringų organi
zacijų, gerai išvystyta ka
talikų spauda, katalikų 
knygų leidimo draugijos, 
vienuolynai ir kitos religi
nės įstaigos.”
— Religija. —rašo toliau 

min. Bilmanis, — yra di
delė moralinė (dorovinė) 

Ijėga, kuri išsaugo bran
giausi turtą, kokį tik tau- 
įta turi — sielos skaistu- 
įmą. Drauge su kitais pui- 
j kiais charakterio bruo
žais, ta ankščiau minėtoji 
vakarų kultūros žymė yra 
viena iš svarbesniųjų lie
tuvių tautoje. Lietuviai 
tai kaimiečių tauta, kuri 
turi tą didelę moralinę jė
gą. Tas yra moderniška 
riterių (vyčių) dvasia Lie
tuvoje, tai moderniškas 
dvasios kilmingumas. 
Šventasis Raštas ir Kata
likų Bažnyčia padaro lie
tuvių tautą stipria mora
liniu ir tautiniu atžvilgiu. 
Teisingai prez. Roosevel- 
tas yra pasakęs: “Religija 
yra demokratijos ir tarp-

(LKFSB) Dr. A. Bilma- tybės darbuose. Buvo pa- 
nis, Latvijos Ministeris brėžta pagarba šeimai ir 
Vašingtone, parašė knygą privačiai nuosavybei. ‘Lie- 
apie Latviją ir jos kaimy- tuvos kunigai veikliai da
nus (Latvia and Her Bal- lyvavo ūkiniame ir vieša- 
tic Neighbors). Joje mi- jame krašto gyvenime. Jie 
nisteris Dr. Bilmanis įdo- padėjo plėstis kooperaty- 
miai nupasakoja katali- vams, daryti pažangą že- 
kų vaidmenį Lietuvoje, mės ūkyje, jie steigė kny- 
Jisai pabrėžia, kad Katali- gynus ir mokyklas, 
kų Bažnyčia turi didelės 
auklėjančios reikšmės ir 
kad ji turi didelį vaidme
nį auklėjant lietuvių tau
tinį charakterį. “Nors lie
tuviai, — rašo Bilmanis, 
— buvo vieni iš paskuti
niųjų Europoje priėmusių no, liaudies meno, 
krikščionybę (1387 m.), vienas žino anie tuos pui- tautinio pasitikėjimo šal- 
tačiau jie yra vieni iš 
brangiausių Bažnyčios sū-

! nų dėl savo didelio religi
nio dievotumo. Beveik»

j kiekvienos lietuvės moti- 
j nos svajonė yra pamatyti 
savo sūnų kunigu”. To
liau ministeris prisimena, Lietuvoje buvo 2 katalikų liaudies kilusioje 
kad kunigai nekartą bu- arkivyskupijos, 4 vysku- kijoje. Bilmanis prisime- 
vo pakviesti į Lietuvos pijos, 890 parapijų, 940 na ir savo susitikimą su 
vyriausybę ir tas įnešė bažnyčių, 2 arkivyskupai Basanavičiumi. Tasai lie-

Jie 
prisidėjo prie gražios lie
tuvių kalbos atgaivinimo 
sakydami lietuviškai pa
mokslus ir ugdydami lie
tuvišką- katalikišką spau
dą bei literatūrą. Tą sekė 
bendras pagyvėjimas me- 

Kiek-

tinis”.
Toliau min. Bilmanis nu

pasakoja, kad lietuvių 
tauta net ir tuo laikotar- 

---------- - piu, kai daugelis jos inte- 
kaip ir Latvijos bažnyčio- ligentų buvo ją apleidę, 
se. 1940 m. birželio mėn. rado sau vadovus iš pačios 

dvasiš-

■dus lietuviškus riedžir 
kryžius prie kryžkelių, jie 
meistriškai išdrožinėti. 
Turtingas baroko stiliaus 
menas vyrauja Lietuvos,

sius — iš Vilnijos bažny
čių archyvų surinktas ži
nias apie vietinius lietu
vius. Jis turėjo ilgus sąra
šus lietuvių šeimų, rastų 
bažnyčių knygose. “Ba
sanavičius žinojo, kur ieš
koti savo tautos žmonių”, 
— prideda min. Dr. Bilma- 
nis.

Maldaknygė
“Darbininke” galite ga'uJ ką 

tik išėjusią iš spaudos didelė
mis raidėmis kun. Fr. Juškaičio 
išleistą maldaknygę — '‘Maldų 
Šaltinis”. Ši maldaknygė yra 
paranki kaip vyrams, taip ir 
moterims, nes ji yra nedidelio 
formato — 5’ i x 3'i colių. 
Storumo apie pusę colio, odos 
apdarai, ant kurių įspaustas 
gražus auksinis simbolis — 
kryžius karūnoje. Kaina tik 
$2.50.

“Darbininkas”, 
2C3 \V. Broadway, 
So. Boston. Mass
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teigiamo pastovumo vals- 10 vyskupų, 1970 kunigų,;tuvių tautos atgimimo
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— Tai Pirmoji Tautinė Grupė. — Pirmas Konsulas Davęs 
Kraujo. — Aukojo Kraujo 4 Kareiviu Motina.

Įgaliotas Ministras p. Žadeikis varde laikinai pa
vergtos, bet nuolat besipriešinančios Nacių okupaci

jai Lietuvos sveikina ir ačiuoja visiems Lietuvos čio- 
nykštiems draugams ir savo tautiečiams už moralinę 
ir materialinę paramą. Giminingos Amerikos geros 
valios rezervas tegu neišsenka!

Tasai 16 vasario 1918 m. Nutarimas numatė de
mokratini Lietuvos susitvarkymą.

Tasai Nutarimas padarytas visų tuolaikinių Lie
tuvos politiškų srovių vienybėje.

Tas paskelbimas įvykdytas Gedimino sostinėje ir 
lietuvių tautos atgimimo centre Vilniuje.

Tas aktas, kaip tas Laisvės Varpas, taip garsiai 
skamba, kad ir kurčiai gali girdėti: Lietuviai vieny- 

bėn, to reikalauja Tėvynės išlaisvinimas, to reikalau
ja nepriklausomybės atsteigimas!

Vieningumo ir brolybės nuotaikoje pagerbkime 
vardus tų 20 patrijotų, kurie nepaisydami tuolaikinių 
Lietuvos okupantų bausmės ryžosi paskelbti pasauliui 
lietuvių tautos valią, nusikratyti nuo svetimųjų jun
go ir gyventi nepriklausomai, kaip tikriems savo kraš
to šeimininkams pridera.

Šia proga atsiminkime mūsų tautiečių vargus 
Nacių pavergtoje Lietuvoje; atsiminkime tūkstančius 
mūsų tremtinių, kaip tolimame Sibire, taip vokiečių 
prievartos darbuose. Atsimindami, pasižadėkime jų 
neužmiršti.

Pagerbkime šviesią atmintį mirusių Lietuvos at
gimimo pranašų, laisvos valstybės statytojų, jos lais
vės gynėjų kareivių.

Nepaisant dviejų audrų, žiauriausiai palietusių 
mūsų tautą ir suardžiusių mūsų Respubliką, Lietuvą 
visgi tebėra gyva ir laukia išsilaisvinimo dienos.

Dabartinė Lietuvos padėtis nesiskiria nuo kitų 
Europos pavergtųjų valstybių: padėtis yra traginga, 
betgi nėra beviltiška, nes tautos pasiryžimas aukotis 
dėl laisvės yra neabejotinas ir yra darbais įrodytas.

Tas pasiryžimas yra sutvirtintas dar ta galinga 
viltimi, kuri Lietuvą pasiekė iš vakarų: tai Lietuvos 
okupacijos nepripažinimas per didžiąsias valstybes ir 
Atlanto Deklaracija, kuri žada grąžinti laisvę toms 
valstybėms, kurioms ji buvo prievarta išplėšta, kaip 
Lietuvos atsitikime 1940 ir 1941 metais.

Būdami dėkingi Amerikai už taip didelę moralinę 
paramą, mes turime taipgi įrodyti, kad esame verti 
tokio kilnaus mosto. Todėl:

lietuviai visais būdais remia Amerikos tautos pa
stangas laimėti tautų išlaisvinimo karą ir garbingą 
taiką Atlantic Charter pagrindais, —

lietuviai pažabodami partinį egoizmą sudaro vie
ną visuomeninių pajėgų rezervą ne tarpysaviai kovai 
už pokaro būsimus dalykus, bet šiandieniniems dar
bams dirbti, darbams, kurie yra susiėję su bendromis 
karo pastangomis, su šalpos dalykais, su anti-lietuviš- 
ka propaganda ir su gilesniu grynai lietuviškų studi
jų (research) darbais.

Tegu šie Sidabrinio Jubiliejaus metai būna bro
liškos nuotaikos, tarpysavio pasitikėjimo, įtempto 
darbo ir praktiškos vienybės metai. To reikalauja A- 
merikos uždaviniai, to reikalauja Lietuvos kančios. 
VZashington, D. C. 
1043 m. vasario 10 d.

(LKFSB) Atžymėdami 
sidabrinę Lietuvos Nepri
klausomybės paskelbimo 
sukaktį ir norėdami savo 
krauju prisidėti prie lai
mėjimo demokratijų, ku
rios ir Lietuvai vėl atneš 
laisvę, 110 lietuvių, gyve
nančių Čikagoje, prisira
šė prie kraujo legijono. 
Savo kraują sužeistų ka
rių gelbėjimui lietuviai 
davė Raudonojo Kryžiaus 
patalpose Čikagoje š. m. 
vasario 5 d. nuo antros va
landos. Tarp davusių 
kraują matėsi kons. Dauž- 
varais, adv. Grišius, adv. 
Olis, buvęs Dariaus ir Gi
rėno posto virš. Kasper, 
Andrius Daugirdas, stud. 
Reneckas ir daug kitų ge
rų lietuvių. Davė kraujo 
pantę ir “Draugo” cirku
liacijos skyriaus direkto
rius kun. Cinikas, tuo 
sidarydamas lyg ano 
tuvių kraujo legijono 
pelionu. Pažymėtinas
delis lietuvių ryžtingu
mas: tarp davusių kraują 
buvo, pav., arti 60 metų 
turinti lietuvė moteris p. 
Viltrakienė, kurios keturi 
sūnūs yra USA kariuo
menėje — du majorai, vie
nas kapitonas ir ketvir
tas "VVarrant officer. 
gana to 
dar
duoti kraujo.
šia grupe davė krauje či- 
kagietė Tulkienė, kurios 
du sūnūs armijoje, vienas 
net Salomons salose. Kaž
kurie, kaip p. Kubaitis ir 
p. Kabanauskas davė 
kraują kiek ankščiau, bu
vo tokių, kurie davė krau
jo antru ir net trečiu sy
kiu, atėjo valdybos narių, 
atstovų nuo įvairių orga
nizacijų. Raudonasis kry
žius labai prielankiai apie 
lietuvius išsireiškė, pažy
mėjo, kad tai pirmoji tau
tinė grupė duodanti krau
jo ir kad lietuvis buvo pir
masis kitos valstybės kon
sulas davęs kraujo dėl 

; USA sužeistų karių. Čika
gos katalikų laikraštis

“New World” ir dienraštis 
“Heraid American” at
siuntė savo reporterius ir 
fotografus. Pažymėtina, 
kad organizuojant tą lie
tuvių kraujo legijoną 
daug pasidarbavo p. Dauž- 
vardienė, kuri ir pati sky
rė savo kraujo porciją su
žeistųjų gelbėjimui.

Hitleris Organi
zuojąs “Ersatz” 

Armiją
Mobilizuojami Olandai, 
Belgai, Latviai, Estai, 

Lietuviai.

ARMIJA BŪSIĄ
2 MILIJONŲ

pa- 
lie- 
ka- 
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iš 
gautą žinią, 
besigelbėda- 
trūkumo ar- 
sausio 2 die- 

organizuoti 
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Ne-
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PIRMUTINIS LIETUVOS KARININKAS JUOZAPAVIČIUS žūsta Alytuje 
ant tilto, nuo bolševikiškos kulkos. Tai buvo, kada Lietuva pradėjus savo pir
muosius Nepriklausomybės metus tapo užpulta bolševikų armijos ir kai Lietuva 
kovėsi dėl žūt-būtinio savo likimo, ir štai beginant Alytaus miestą žūsta pirmu
tinis Lietuvos karininkas Juozapavičius. Ar reikia stebėtis, kad netik jo motinos 
raukšlėtą veidą apibėrė krištolinės ašaros, pravirko Lietuva, bet ir mylimoji pra
gydo poeto lūpomis — Nekalbėsi, bernužėli, man meilių žodelių, neužmausi auk
so žiedą ant baitų rankelių...

i
1

Irak’as Skelbia Karį

f!
*' -* ja

kada Lietuva džiaugti.

(LKFSB) Olandų laik
raštis “Netherlands News 
Digest” spausdina 
Stockholmo 
kad Hitleris 
mas iš vyrų 
mijoje, nuo 
nos pradėjęs
“ersatz” armiją, 
dama generolo 
komandai ir norima suda
ryti iš 2.000.000 vyrų. 
800.000 vyrų vokiečiai ti
kisi gauti iš Belgijos, O- 
landijos ir Lenkijos. Li
kusį skaičių esąs pasiry
žęs surinkti iš tokių ryti
nės Europos kraštų, kaip- 
Estija, Latvija, Lietuva,: 
Baltgudija. Ši naujoji ar-j 
mija turėsianti atstoti di
delius nacių nuostolius: 
Rusijoje. Tačiau tos “Er
satz” trupės nebūsiančios 
siunčiamos į kautynių 
lauką (matyt nepasitiki, 
jaučia, kad neištikimi), oį 
tik joms bus pavedamos 
antrinės pareigos. Ir ka
rininkai nevisi bus imami 
iš suminėtų tautų, o tik i- 
ki kapitono laipsniui. 
Aukštesnieji vadai būsią 
vokiečiai. Tą žinią patvir
tina ir lenkų informacijų 
agentūra. pranešdama, 
kad Estijoje vokiečiai 
pradėję naują ‘savanorių’ 
vajų, kurs praktikoje vir
tęs mobilizacija visų vyrų 
iki 35 m. amžiaus; jie yra 
įjungiami į specialų SS 
legioną Estijoje.
čiams paskelbus privalo
mą darbo ir kitą priver
čiamą tarnybą Vokietijo
je, panašius įsakymus iš
leido ir gener. gubernato
rius Lohse dėl Ostlando, į 
kurį įeina ir nacių oku
puota Lietuva. Jau ir da
bar lenkai turį žinių, kad 
specialūs saugumo bata- 
lijonai, sudaryti iš lietu
vių, latvių, ukrainiečių ir 
kaikurių rusų belaisvių 
patruliuoją Varšuvoje.

Netikime, kad iš tų na
cių pastangų kas didesnio 

. galėtų
tautų, 
tuvių, 
nacius 
lių nedaug 
prievarta varomais 
nedaug tegalės

Vokie

VYTAUTAS SVEIKINA JUODĄJĄ JŪRĄ — Tai buvo laikai,
Vytautui viešpataujant, keturioliktam šimtmety, pasiekė Juodąją jūrą ir Lietu
va valdė žemes tarp Baltijos ir Juodųjų jūrų. Ir prisiekė lietuvis, kad — Čia, kur

TINKAMA DIETA—DALIS J ta moterei, kuri perdaug 
fiziniai nedirba. Per sa
vaitę, ji gali suvartoti 4 
kiaušinius, iy2 svaro mė
sos, paukštienos arba žu
vies, ir 2 stiklu pieno kiek-

KARO PASTANGŲGalybė ir turtas kitos 
rytų “mahometonų” vals
tybės, prisidėjo prie Jung. 
Tautų, kada Irak’as pas
kelbė karą prieš ašies jė
gas pereitą savaitę.

Irak’as randasi pietrytų 
Azijoj — ir kaikurių Bib
lijos mokslininkų nuomo
ne, yra lopšys žmonijos 
rasės, originalis Rojaus 
Darželis.

Irakas užima didelį plo
tą žemės, palyginimui 
maždaug kaip New York, 
New Jersey, Pennsylvani- Rausius išradimus apie vi
ja ir Ohio valstybes. taminus, mineralus ir ki-

Žemė labai derlinga ir tus reikmenis dėl gerai 
inžinieriai sako, kad Tig- 
ris - Euphrates upės galė
tų iriguoti 7.000,000 akrų 
žemės žiemoj, ir 3,000,000 
akrų įvairių javų vasaroj. 
Kviečiai, miežiai ir ryžiai 
yra svarbiausi javai, 
bakas auginamas Kur- 
dish kalnuose. Kasmet a- 
liejaus produkcija pasie
kia 5 milijonus tonų.

Šalis 140.000 kv. mylių 
turi 4 milijonus gyvento
jų. Didžiuma kalba ara
biškai. O.VV.I.

Jung. Valstybių valdžia 
pabrėžia svarbą tinkamos _ _
dietos kaipo būtiną dalį vįeną dieną. Daržovės kaip 
karo pastangų. (kopūstai, morkos, žalio-

Peržiūrėjimai dietų įvai- sios pupelės ir tomatės re- 
riuose rajonuose tarp į- komenduojami kaipo mai- 
vairių darbininkų grupių stingi, nebrangūs ir ku- 
įrodo, kad daugelis žmo- riuose yra reikalingų vi
nių netinkamai valgo to- taminų ir mineralų, 
dėl, kad jie nežino kokis 
maistas reikalingas jų y- 
patingiems darbams.

Valdžia paskelbia vė-

I

balansuotų valgių. Šie iš
radimai įtraukti į nusta
tytą dietą, ir ūkio produk
cija paskatinta pristatyti 
reikalingų produktų. Dar 
prie to, studijuojami į- 

Ta- vairūs būdai kaip užlai
kyti maksimumą maistin
gumo konservuotuose val
giuose.

Dietas mažai uždirban
tiems specialiai nustaty-i 
tas. Nustatyti minimumai 
įvairių valgių pagal amžių 
arba užsiėmimą. Paste- 
biama, kad daug kiauši
nių, pieno ir žalių daržo
vių yra šiose dietose.

Pav., nustatyta pigi die-

Jung. Valstybių Agri
kultūros Departamento 
Bureau of Home Econo- 
mics duoda patarimus šei
mininkėms apie ekono
mišką pirkimą maisto. 
Pirkimas dideliais kie
kiais daržovių, kada jos 
sezone ir pigiausios, ir pa
lyginimas valgių kainų į- 
vairių krautuvių, gali su
mažinti maisto iškaščius.

O.W.I.

Novezia Stebuklingojo 
Medolikėlio

“Darbininke-’ dabar galima 
1 gauti “Novena Stebuklingojo 
Medalikėlio Dievo Motinos 
Garbei. Kaina 15c. Užsisakyda
mi minėtą knygutę, prisiųski- 
te 15c. įdėję į koncertą ir gau
site minėtą knygutę. Užsaky- 

;mus siųskite: “Darbininkas”, 
i 366 W. Broadway, So. Boston, 
j Mass.

SEE WHAT YOU’RE INVESTING IN!

Natūralizacijos 
buvo įsakyta 

naturalizavi-

išeiti: pavergtų 
jų tarpe ypač lie- 
nusistatymas prieš 
didelis, parsidavė-.

teatsiras, o 
naciai 
pasi-

Kūrybinis momentas 
džiaugsmo šaltinis, nes

yra 
jame

Vytautas Didysis valdė mus ir gynė, busper amžius, kaip ir buvus, Lietuva tėvy- įmogus turi progą pareikšti sa- 
nė... Tik daugiau vienybės ir pasiaukojimo Lietuvos labui, o nauji Vytautai gimsjVO asmenybę.
iš dabartinės kartos ir vėl Lietuva nužers purvą vergijos svetimos... Prof. St. Šalkauskis.

Ateiviai- Gydytojai
Generalinis Prokuroras 

Frances Biddle pranešė, 
pereitą savaitę, kad dėl 
stokos civilinių gydytojų 
Jung. Valstybėse, Imigra
cijos ir 
Tarnybai 
pagreitinti
mą ateivių - gydytojų.

P. Biddle sakė, kad įsa
kymai jau išleisti pagrei
tinti padavimą natūrali
zacijos peticijų, ir laikyti 
išklausimus atsitikimuo
se praktikuojančių atei
vių - gydytoju arba atei
vių, kurie galėtų prakti
kuoti. jeigu būtų piliečiai.

Išleisdamas įsakymus, 
p. Harrison įrodė, kad 
arba leidimų tarybų nus
prendimu reikalauja, kad 
daug valstybių, įstatymų 
aplikantai įsteigtų Ame
rikos pilietybę prieš gavi
mą leidimo išlaikyti kvo
timus. Kitos valstybės,* 
jis sakė, duoda 
leidimus, ! 
ieigu į paskirtą 
lietybė neįgyta.

l laikinus 
kurie atšaukti,1 

laiką pi- 
O.W.I.
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Tėvynės Meilė
Šįmet apvaikščiojama Lietuvos dvidešimt penkių 

metų prisikėlimo šventė. Tai turėtų būti didelio 
džiaugsmo diena, bet tikrumoje yra gedulo diena. Nes 
Lietuva kartą prisikėlus dabar vėl guli parblokšta, jo
sios sūnūs, dukterys vieni ištremti — o kiti, namie 
pasilikę, belaisviai. Dėlto, nei vienas, kuris myli Lie-i 
tuvą negali būti linksmas šiandien.

O labai daug yra, kurie sako, jog myli Lietuvą. 
Atsimindami tas samanotas trobeles, kur gimė ir au
go; žalias pievas ir laukus, kur bėgiojo būdami vaikai 
tylias upes ir upelius, apie kurias svajojo — beabejo , 
jųjų širdys sujaudintos! Šiuo laiku daugelis, taipgi, 
atsimins — kai Lietuvoj buvo tamsu, trošku, alkana, 
skurdu, kai Lietuva gulėjo retežiais surakinta — ir 
jie nukeliavo toli, už plačių jūrų laimės rasti. Kaiku- 
rie grįžo pas savo motiną, kad po jos sparnu galėtų 
praleisti senatvę ir sudėti savo kaulus amžinam poil
siui po apsamanojusiais, pakrypusiais lietuviškais 
kryžiais ir svyruokliais Lietuvos beržais. Bet didesnė 
dalis čionai pasiliko ir šiandien myli ir visad mylės 
savo paliktą tėvynę.

Mes žinom, kaip prieš 25 metus sunkiais ir bai
siais Lietuvai laikais buvo iškovota jai laisvė ir nepri
klausomybė. Tais laikais atsirado josios sūnų, kurie 
išsižadėjo gimtosios pastogės, savo šeimos ir visą pa
aukavo, ką tik turėjo, neišskiriant nei savo kraujo, 
nei pačios gyvybės. Mat jie mylėjo savo tėvynę.

Mes žinom, kaip du metu prieš budelio įsibriovi- 
mą į Lietuvą visam kraštui grėsė dideli pavojai — tuo
met sudrebėjo visa Lietuva, tūkstančiai širdžių susi
rūpino, kuo galėtų padėti savo šaliai ir tūkštančiai 
pūslėtų rankų nešė ir dėjo savo kruvinai uždirbtą pi
nigą ant tėvynės aukuro. Jie irgi mylėjo savo tėvynę.

Mes žinom, kaip suvirš pusšešto šimto metų tam 
atgal Didysis Lietuvos Kunigaikštis Vytautas savo 
sumanumu, savo malonumu ir sykiu savo galingomis 
kariuomenėmis padarė Lietuvą didžia valstybe ir jo
sios vardą aukštai iškėlė pasaulyje. Bet jojo didžiau
sias nuopelnas tai buvo Lietuvių tautai Katalikų Ti
kėjimo atnešimas. Visi kiti laimėjimai buvo greitai 
svetimų tautų išplėšti. Pasiliko tiktai Katalikybė. Ir 
tą Kristaus Tikėjimą Vytautas taip mylėjo, kad pats 
ėjo tarp savo žmonių, mokindamas juos katekizmo — 
keliavo po visą šalį statydamas daug bažnyčių, kad 
tie Katalikai lietuviai turėtų Dievo Namų, kuriuose 
galėtų savo Sutvėrėją ir Atpirkėją garbinti. Vytautas, 
Didysis Lietuvos Kunigaikštis tikrai mylėjo savo tė
vynę.

Būtų galima pateikti ilgiausius sąrašus Lietuvos 
mylėtojų, pradedant nuo švento Kazimiero, josios Glo
bėjo, ir išvardinant generolus ir artojus, mokytus ir 
beraščius, vyrus ir moteris — tikrus Lietuvos sūnus 
ir dukteris, kurie mylėjo Lietuvą, bet sykiu ir mylė
jo ir garbino Lietuvos Karalių Kristų.

Be Dievo meilės negali būti tikros tėvynės meilės. 
Šiandien aiškiai žinom, kurie yra tautos išgamos, ku
rie ją nori matyti budelio smaugiamą — tai tie, kurie 
yra Dievo išsižadėję. Ir kiti, kurie sakosi, jog savo tė
vynę myli ir yra savo Dievą ir šventą Tikėjimą aplei
dę — toki meluoja arba save prigaudinėja. Toki tik 
myli save — arba geriau ir tiksliau išreiškus, myli pa
saulį, kūno patogumus ir tuščius žemiškus daiktus — 

‘bet ne tėvynę.
Šiandien Lietuva kenčia sunkiausius ir baisiau

sius skausmus! Kodėl? Nesunku suprasti. Kadaise 
Lietuva už savo vaikų nuoširdų ir gilų tikėjimą, už Lietuvoje!

DARBININKAS

KAUNO SENAMIESTIS. — Kas nepriklausomos Lietuvos laikais lankėsi Lietuvoj, tas neabejotinai turėjo lankytis ir Kau
ne. Kaunas buvo laikinoji Lietuvos sostinė. Ten buvo susispietę visos valdžios aukštosios įstaigos ir gyviausias prekybinis ju
dėjimas. Kaunas per nepriklausomybės gyvenimo metus labai pamainė savo veidą. Jis virto Europiejišku modernišku miestu. 
Šiandien gi kai ten nacių rėžimas užgulė, Kaunas vokiečių okupacijoj vaidina tik eilinę miesto rolę. Reikia tikėtis, kad Kau
nas, jeigu i ratiduos sostinės teises Vilniui, bet jis daug pagyvės, kai vėl Lietuvaliks laisva ir nepriklausoma valstybė.

kryžius, už dorus papročius — buvo vadinama “Šven
toji Lietuva”. Bet tos žymės pradėjo dilti. Dar nesu
spėjo užgesti kovų už laisvę gaisrai, nesuskubo užgy
ti karžygių žaizdos — o jau daugelio lietuvių širdyse 
ėmė šalti tėvynės meilė: savimyla, pavydas, nesantai
ka ir kitos nelaimės pradėjo slėgti jaunąją valstybę.

Įsigalėjo įvairiausios neteisybės, skriaudos, ap- 
kalbbos, atšalimas tikėjime! Ištvirkimo tvanas užliejo 
Lietuvos kaimus ir miestus. Netikę šokiai, nepadorios 
kalbos, naktinės vakaruškos, triukšmingos ir girtos 
sueigos sukūrė naujoviškus kapus jaunimo nekalty
bei laidoti.

Ir tas visas traukė prakeikimą ant Lietuvos.
Ištikimieji Lietuvos vaikai tai matydami, ir norė

dami savo mylimą šalį išgelbėti nuo Dievo bausmės 
iškėlė mintį, kad Lietuva būtų pavesta Dieviškajai 
Jėzaus Širdies globai. Tatgi tūkstantinės minios, Baž-I kartojo: 
nyčios ir tautos vadai, vyriausybė, kariuomenė, įvai
rios draugijos, visų sluoksnių atstovai, 1934 metais įėjo mirti! 
dalyvavo, kuomet visa tauta viešai iškilmingai pasi
aukavo Švenčiausiajai Jėzaus Širdžiai, tardami žo
džius:

“Gailestingoji Jėzaus Širdie, atleisk mūsų tautos 
nuodėmes ir padaryk, kad mūsų visų širdys užsideg
tų neužgesinama Tavo meilės liepsna — Jėzaus Šir
die, teateinie Tavo Karalystė mūsų brangioje Lietu
voje!”

Ir žinodami Jėzaus Širdies meilę ir gailestingumą 
galime būti tikri, jog Ji atleido. Bet užtat, kad Lietu
va per savo žmones buvo nusidėjusi, tai dabar turi 
daryti atgailą. Dievas taip leidžia, kad ji būtų nuva
lyta nuo visų savo nešvarių dėmių. Dievas turėjo žmo
nes nubausti, nes jie labai nuo Jo nutolo — nuo Jo 
Bažnyčios, nuo Jo Įs.akymų.

Taip, Lietuvos tauta pasiaukavo Jėzaus Širdžiai, 
bet tai buvo bendras dalykas. O Jis nori viešpatauti 
namuose, šeimose, įstaigose, mokyklose, dirbtuvėse, 
laukuose — Lietuvoje, čionai ir visur.

Kiek žmonių yra, kurie sako jog myli Lietuvą. 
Bet tikroji meilė pasireiškia darbais, ne žodžiais. Yra 
tokių, kurie vadinasi Katalikais, bet kurie neužlaiko 
pasninką, kurie šventadieniais neina į bažnyčią, ku-j 
rie nei rytą nei vakare nesimeldžia, prieš valgį nesi
žegnoja, kurie greitai prisideda prie bet kokių pašai
pų, nukreiptų prieš Tikėjimą ir dorą. Tai ne Lietuvos 
meilės išraiška — tai ne Kataliko elgesys. O Lietuvos 
didybė ir kilnumas pareis tik nuo Katalikų Tikėjimo.

Galingiausias ginklas išgelbėti Lietuvą yra pa
pročių pataisvmas — malda, Dievo ir artimo meile. i 

“Sustiprinkim šiandien dvasią, 
O ryt kraują liesim drąsiai!”

Kulkoms zvimbiant gelbsti sužeistąjį.
Įspraudė sidabrinį į ranką... Budelis 

vienuolių globoje.
Dubline pasklido plačiai, 

gandas, kad kovų lauke; 
žuvęs karo kapelionas į 
kun. P. Doyle. Apie tą iš-į 
girdo ir vienas atostogau
jantis to pulko karys. Iš 
karto jis netikėjo ir vis

I

— Jis nemirė, jis nega

Jam parodė laikraštį.1 
kuriame buvo aprašyta šis 
baisus įvykis. Dabar jau
nasis karys įtikėjo kape
liono mirtį. Tas jį taip su-i 
jaudino, kad jis čia pat.' 
didmiesčio gatvėje suk
niubo ant kelių ir pradėjo 
melstis. Aplink jį susirin
ko smalsuolių minia ir jis 
jiems pradėjo pasakoti:
— Vieno mūšio metu aš. 

gulėjau sužeistas. Vieta, 
kurioj gulėjau, buvo nuo 
šūvių nepridengta ir aš 
kiekvieną akimirką lau-■ 
kiau, kad šūvis atneš man 
mirtį. Tik staiga pajutau, 
kad kažkas atšliaužė prie 

: manęs. Tai buvo karo ke-1 
pelionas Doyle. Jis mane 
nunešė į saugią vietą ir 
mano gyvastį išgelbėjo. ;

Taip, anas gerasis kape
lionas širdies nepagailėjo 
ir jo parodyta drąsi pagal
ba nupelnė to kario di- 
džiausį prielankumą.

i

i

tavo kaimynystėj apleisto 
ligonio, neaprūpinto varg
šo. Aplankyk jį. Tark šil
tą paguodos žodį, nuneški 
maisto nors trupinėlį...
PATARNAVIMAS TAM, 
KURS KRAUJO IEŠKO
Kas gi nebūtų girdėjęs 

apie žiaurųjį Meksikos 
prezidentą Kales. Rodos 
jis visas kankintų krikš
čionių krauju aptaškytas. 
O vis dėlto, kai jis susir
go, atgulė į katalikų ligo
ninę. Tris dienas ir tris 
naktis jis čia išbuvo. Jį 
slaukė vienuolės. Slaugė 
taip rūpestingai, lyg jis 
būtų didžiausias krikščio
nių draugas. Štai kaip sti
pri krikščionių meilė. Ji ir 
priešų neišskiria. Tebūnie

ŠV. PRANCIŠKUS IR 
ELGETA

Pas jaunutį Pranciškų A- 
sižietį atėjo elgeta. Pran
ciškus dar tada nebuvo 
pasiryžęs būti šventu 
žmogumi, o vedė pasaulio 
gyvenimą. Elgeta papra
šė Dievo vardu išmaldos, 
bet Pranciškus nedavė. 
Kai elgeta išėjo, Pranciš
kus ėmė galvoti:
— Jei jis manęs būtų šis vienuolių slaugių elge- 

prašęs kunigaikščio, kara
liaus vardu, aš būčiau da
vęs, o dabar, kai prašė ka
ralių karaliaus vardu, at
sakiau jam...

Pranciškus nebeištvėrė. 
: šoko pro duris, pasivijo 
i elgetą ir įbruko jam į ran
ką sidabrinį. Pats gi pada
rė nutarimų, daugiau nie
kam neatsakyti, kas jo 
prašys Dievo vardu.

i Gražus to šventojo vyro 
pavyzdys. Sektinas jis, y- 
pač dabar, gailestingųjų 
darbų metu. Lietuvos Ne-j 
priklausomybės minėji-

i

sys ir mums pavyzdžiu. 
Gailestingų darbų savai
tėj širdies nepagailėkim 
net ir tiems, kurie mums 
priešais buvo. Niekas jų 
taip nesujaudins, niekas 
mums taip džiaugsmo ne
padarys, kaip geras dar
bas, nuoširdus patarnavi
mas ir tiems, kurie nusi
pelnė mūsų neapykantos.

J. Žvilbutis.
I

ĮSIGYKITE

The Lithuanian Language
mai kvieste kviečia kiek- Kuri{* parašė profesorius
vieną lietuvį, kad jis ten 

, dalyvautų ir pridėtų savo
<

ALFRED SENN. 
Jos kaina tik 40c.

centą aukos prie visų ki- Ši brošiūra verta kiekvie- 
tų, kurios plauks gelbėti , n.ami įsigyti. _ _
brolius vargstančius po i 
žiaurių diktatorių jungu, j

Apsidairyk, ar nėra kur:

Ir mūsų visų, kurie mylim Lietuvą, tas turėtų bū
ti pakartota — ne tik žodžiais, bet kas svarbiau gy
vais savo darbais...

Visi tikime, jog Lietuva iš naujo vėl prisikels. Bet 
visiems reikia prisidėti prie to prikėlimo darbo pa- 

Taip dainavo senovės Lietuviai! Ir mes galėsim paro- doriais, dievobaimingais, katalikiškais veikimais. To- 
dyti didesnio karžygiškumo jei tos didvyrių dvasios kiu ir tik tokiu būdu Dievas teatleis už prasikaltimus, 
semsimės iš Kristaus.

Lietuvių padaryta šventa priesaika yra: “Bran
gioji ir mylimoji mano tėvynė Lietuva! Jokia galybė 
neišraus tavo meilės iš mano širdies. Dieviškoji Jė
zaus širdie, teateinie Tavo Karalystė mūsų brangioje n

Nėra reikalo nusiminti. Yra viltis! Bet toji viltis sto
vi vienų viena. — Reikia visuomet atsiminti ir giliai į 
širdis įsidėti jog — VIENINTELE LIETUVOS PRISI
KĖLIMO VILTIS — JĖZAUS GAILESTINGOJI ŠIR
DIS!

I
I A. M. Mešlis, S. J.

. Užsakymus 
siųskite “Darbininkui”, — 

366 W. Broadway, 
So. Boston, Mass.

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

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

CONN.
PARSIDUODA kriaučių ša

pą geroje vietoje. Dėl kriau- 
■ čiaus yra pirmos klasos maši
nos: Siuvama mašina ir Hoff- 
mans prosijimui mašina, yra

O atsimenu namelį aš gimtinį savo, kur motulė prie ratelio supdama niūniavo. Ir dainelė 
ta lopšinė, ta daina motulės, ir šiandieną man ausyse skamba čiūčia, liūlia, čiūčia, liūlia, ma
žutėli. auk greičiau, užauki — ir tėvynė, ir Dievulis tavęs jauno laukia... Kai išklysiu i pasaulį 
platų, begalinį, tėviškėlės atminimas man laimužę mini... Kai į saulę pasižiūriu, vakaro sau
lužę, man ji primena, kaip gyvą, mylimą mamužę. Ir kasdien regiu tą kaimą, tą namelį savo, 
kur gyvenimo palaima man lopšy liūliavo.

Vasario 28 d., 194o m., Šv. I ctro lietuvių paiapi- extra prosas ir kiti vis; reika 
jos svetainėje, W. Fifth St., So. Boston, Mass., įvyks. Iingi da]ykai kriaušiui. Čia y 
ALRK. Federacijos apskričio vadovybėje Lietuvių K 
talikų Seimelis.

Seimelio sesijos prasidės maždaug apie 1 vai. po 
pietų.

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

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

a- ra labai gera proga bizniui, nes 
aplinkui kiti 5 miestukai netu
ri kriaučiaus — visi kreipiasi 
į mūsų šapą, taigi darbo yra 

į daugiau kaip gaiima padaryti, 
į Pardavimo priežastis — savi
ninkas labai pavojingai serga. 
Norėdami pasinaudoti šia gera 
proga, rašykite E. J. Krikš- 
čiun, VVashington Depot, Conn. 

į Tel. Washington 2041.
» (15-15)



Antradienis, Vasario 16. 19-13

A. A. Angelą Skolastika

1901—1943

0

Kleb. kun. Mykolo J. Urbono 
vienintelė pasilikusi sesuo An
gelą Skolastika Urbonaitė, po 
vyru Milierienė, gyvenusi 
Punxsutawney. Pa., nuo širdies 
atako mirė vasario 6 dieną 
7:30 vai. ryte.

Gimusi West Virginia 
Valstybėje

Angelą Skolastika Urbonaitė 
gimusi balandžio 5 dieną. 1901 
metais. Thomas, West Virgi
nia. kur baigė elementarinę 
mokyklą.

Kai kun. M. J. Urbonas po 
įšventinimo į kunigus tapo pas
kirtas šv. Juozapo lietuvių pa
rapijos. Du Bois. Pa., ji 1916 
metais apie Velykas kartu su 
motina atvyko pas savo brolį 
kunigą, čia ji lankė High 
School, taip pat padėjo savo 
motinai šeimininkauti kleboni
joje, priklausė prie Lietuvos 
Vyčių kp. ir parapijos choro.

Šv. Kazimiero Akademijos 
Alumnė

1918 metais. Angelą Skolasti
ka Urbonaitė išvažiavo į Šv. 
Kazimiero Akademiją. Chica- 
go. III. siekti aukštesniųjų 
mokslų. Kleb. kun. M. J. Urbo
nas rūpinosi padengti už moks-

lą. Atostogų metu atvažiuoda
vo pas savo brolį kunigą ir bu
vo veikli lietuvaitė tėvynainė, 
dirbdama parapijoje ir jaunimo 
tarpe. Šv. Kazimiero Akademi
joje uoliai mokinosi ir buvo į- 
žymiausia akademike. Ji Aka
demiją baigė 1922 metų birže
lio mėnesį su garbingais požy
miais.

Kaip alumnė. ji vėliau visada 
maloniai prisimindavo šv. Ka
zimiero Akademiją ir buvo 
duosni aukotoja Akademijos 
reikalams.

i Ji buvo patogi.
’vvbės pilna. Ji buvo įžymiausia 
darbuotoja tėvynainė šv. Juo
zapo parapijos gyvenime. Ji 
taip pat darbavosi mūsų tėvų 
žemės gerovei ir duosniai auko
jo mūsų tautos kultūrai.
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I
prie šv. Pranciškaus Asyžiečio. Kaina .............................  15c. JĮ
prie Motinos Gerosios Patarties. Kaina ......................... 20c. £
prie Dievo Motinos Nuolatinės Pageltos. Kaina ............ 15c.
už Sielas Skaistykloje. Kaina .....     20c.
Stebuklingojo Medalikėlio Dievo Motinos Garbei. Kaina 15c.

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

NOVENOS
NOVENA 
NOVENA 
NOVENA 
NOVENA 
NOVENA

W ' ■t*’-' \ 1 1

MŪŠIS TIES ŠIRVINTAIS — Kai priešo koja pradėjo minti Lietuvos laisvą 
žemelę per atgimstančios Lietuvos kovas prieš 25 metus ,tai tuomet lietuvis, pakė
lęs savo karingą ranką, vijo lauk neprašytus svečius... Ir štai vienas iš daugelio' 
susikirtimų su bolševikais bei lenkais, kuris liudija, kad lietuvis visuomet pasi-j 
rengęs dėl tėvynės ir savo gyvastį aukot. Kaip poetas sako — Gražų dėl tėvynės į 
pavargti kentėti. Palaimintas darbas šalies prigimtos... O ar mes nors maža da
lele padedame tai tėvų žemei išsiliuosuot...

I

I
i

i
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Mirė Staiga Įžymus Veikėjas 
Kazys Dryža

Philadelphia, Pa. 
Po tūlo laiko, bū
tent, lengvo sune- 
galėjimo Kazys 
dirbo ir sekmadie
nį, vasario 7 d. bu
vo bažnyčioj. Stai
ga tos dienos va
kare mirė nenuils
tantis įžymus vi
suomenės veikėjas 

Kazys Dryža.
Ketvirtadienį, vasario 11 d. su iškilmingo

mis pamaldomis už jo kilniąją vėlę Šv. Kazi
miero lietuvių par. bažnyčioje tapo palaido
tas Šv. Kryžiaus kapuose. Laidotuvėse patar
navo jo būvusio nuoširdaus draugo a. a. An
tano Užumeckio sūnus, laidotuvių direktoriai. 
Laidotuvių reikalais rūpinosi velionio gimi
ninga Briedžių senoji šeima.

Velionis Kazys Dryža gimė (pagal Julijo
nišką kalendorių) sausio 17 d., 1876 m. iš tė
vų Jono ir Ievos (Kvošytės) Dryžų, pasitu
rinčių ūkininkų šeimos, gyv. Rubežninkų kai
me, Rudiškių par., Lietuvoj. Pradinį mokslą 
buvo baigęs Gruzdžių valsčiaus mokykloje. 
1898 m. jis buvo Rusijos kariuomenėje. Kau
kazo apskrityje tarnavo 4 metus, ir už pasi
žymėjimus, ypač šaudyme, buvo pakeltas 
puskarininku, gavo piniginę dovaną ir medalį.

A. a. Kazys Dryža už pasidarbavimą Lie
tuvos Šaulių Sąjungos naudai, Klaipėdos at
vadavimo proga, gavo atmintiną medalį.

Sugrįžęs iš Rusijos kariuomenės į tėviš
kę, jis joje ilgai nebuvo. 1903 m. balandžio 9 
d. atvyko į Ameriką, ir čia Philadelphijoj 
greitu laiku gavo darbą Cukraus perdirbimo 
dirbtuvėje, kur ir dirbo iki mirties. Jis buvo 
nevedęs.

Kalbant apie a. a. Kazį Dryžą, kaipo visuo
menininką ir veikėją, tai jis buvo uolus, duos- 
nus ir nuoširdus. Jo visų darbų nebūtų gali
ma surašyti nei ant jaučio odos. Pažymėsiu 
tik tą, kad per 15 metų buvo Šv. Kazimiero 
par. komiteto raštininku, buvo amžinu Šv. 
Kazimiero Spaudos draugijos, Kaune, nariu. 
Pereito karo metu buvo Tautos Fondo sky
riaus raštininku, ir per jo rankas perėjo 
14,800 dolerių aukų Lietuvai; jis net neėmė 
nei vieno cento išlaidoms, kurias jis turėjo 
dirbdamas visuomeninį darbą. Jis pats vie
nas pardavė Lietuvos Laivės Bonų už $3,400.- 
00, o karo metu pardavinėjo Amerikos Lais
vės bonus, už ką net gavo gražų paliudymą. 
Per 28 metus buvo lietuviškų laikraščių ko
respondentas. Jis perskaitęs laikraščius ne
mesdavo į gurbą, bet atiduodavo kitiems, o 
kai Lietuva dar buvo nesupančiuota, tai ten 
siųsdavo. Per 14 metų priklausė prie Lietuvių 
Darbininkų Sąjungos (LDS) 13 kuopos, ir 4 
metus buvo jos pirmininku. Gausiai rėmė 
mokslo įstaigas, meną ir spaudą, Lietuvą-Tė
vynę ir Katalikų Bažnyčią. Tai buvo tikras 
darbininkijos atstovas. Drąsiai galima jį pa
vadinti net ultra-kataliku, nors jis buvo, kaip 
Amerikiečiai sako: “broad minded”. Todėl su 
kiekvienu žmogum gražiai sugyveno.

Gal būtų naudinga pažymėti, kad laidojant 
a. a. Kazį Dryžą labai lijo, tačiau prisirinko 
daug žmonių jį palydėti amžinybėn. Ant jo 
karsto buvo sudėta apie 50 dvasinių bukietų— 
šv. mišių, ir nuo 11 asmenų gėlių bukietų.

Pamaldose dalyvavo kaip bažnyčioje, taip 
ir kapuose šie kunigai: Ig. Valančiūnas, V. 
Vėžis, St. Raila, Saliamonas Mažeika. Velionio 
karstnešiais buvo šie viengenčiai: Petras Bal- 
čaitis, Juozas čečkauskas, Kazys Matukas, 
Pranas Durauskas, Klimas Katela ir Benedik
tas Aleksandravičius. Dalyvavo Briedžių šei
ma, būtent, senelis Briedis, jų dukteris — Jo
ana ir Bertha Briedytės ir ponia Bekerienė 
(Briedytė). Laidojant Užumeckio sūnums 
pagelbėjo jaunas ričmondietis laidotuvių di
rektorius Juozas Balinskas, kurio ofisas yra 
arti Šv. Jurgio par. bažnyčios, 3336 E. Thomp- 
son St.

Taręs velioniui amžiną atilsį, atkartoju dar 
ir tą, ką tūlas poetas yra pasakęs:

“Nors kūnas jo žemėj su laiku išįrs... 
Bet kilnus jo vardas niekuomet nemirs”.

Kazys Vidikauskas.

Alumnė Darbavosi 
Parapijai ir Tautai

Baigusi šv. Kazimiero 
demiją. Angelą Skolastika su
grįžusi pas brolį kleb. kun. M. 
J. Urboną, padėjo klebonui pa
rapijiniame darbe, mokinda
ma. vargonininkaudama ir 
veikdama įvairiose jaunimo 
draugijose. Ji taip pat daug ra
šė į lietuvių laikraščius.

veikli ir gy-,
Gyvenime Visada Lietu

vaitė Tėvynainė
Rugpiūčio 4 dieną. 1925 me-' 

tais, Angelą Skolastika Urbo
naitė susituokė su p. Mykolu 
V. Miller ir apsigyveno Punx-‘ 
sutawney. Pa. Ji vedybiniame 
gyvenime buvo pavyzdinga, gi' 
tarp kaimynų buvo kilni ir 
garbinga.

Nors čia gimusi ir ištekėjusi 
už kitataučio, bet Angelą Sko
lastika Urbonaitė - Miller pasi
liko visada lietuvaitė tėvynai-. 
nė. Kur bus. ji dažnai atva
žiuodavo pas savo brolį kleb. 
kun. Urboną ir visada aukojo
si dirbti Šv. Juozapo parapijai 

■ ir lietuvių tautos gerovei. To
dėl ji gyvenime turėjo daugy
bę bičiulių, draugų, prietelių, 

’ skaitlingų gerbėjų.

Kūnas Pašarvotas 
i Klebonijoje

Kai pasklido skaudi 
' kad Angelą Skolastika 
; naitė - Miller netikėtai ___  ___ r—o_____ — . ____  -- ---r -____ ___ _________  ___
; nuo širdies atako, visi pažįsta-! pašarvotas, šimtai lankytojų kun. Magnus J. Kazėna= ir kun. i
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Užsisakykite Toniko Pas Mus
Pristatom geriausi toniką 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir visokiems 

Parengimams.
Kainos prieinamos.

Club Beverage Co.
Grafton Avė., Islington Mass.

Tel.Dedham 1304-W
PRANAS GERL’LSKIS,Namu Tel. Dedham, 130't-R

žinia.
Urbo

ną irė

Kaip prisimenam dar neseniai —
Iš pasaulinio karo griuvėsių.
Kėlėsi nepriklausoma tauta
Mūs tėvynės motina Lietuva.

Buvai nusikračius vergijos našta 
Okupacijos pančius sunkius 
Iškentėjai šimtmečius ilgus 
Vėlei buvai laisva tauta.

Ir vėl laisvė sutremta
Bolševiko priešo baisaus — 
Tos skr iaudos niekas neatšauks 
Pakol laisvės trimitas nesugaus.

Dabar naciai kryžiuočiai 
Per šimtmečius priešai amžini 
Trempia šventą Lietuvos žemelę 
Žudo nekaltus jos vaikus.

Mes švenčiame tavo Jubiliejų 
Dvidešimts penkių metų sukaktį 
Mums rieda ašaros per veidus 
Sidabro lašais, skaudžia širdžia.

Ei. pasauli, būk teisingas.
Mes be Lietuvos nenurimsim
Visų mintys ir vilys 
Nepriklausoma Lietuva ir trispalvė vėliava.

A. Dėdinas.

• v

buvo pergabentas į kleboniją ir rių šv. mišias atnašavo kleb.

/ ir reiškė giliausią užuojautą 
nuliūdusiam jos vyrui, bet ypa
tingiausią visų mylimam jos 
broliui kleb. kun. M. J. Urbo
nui.

Kai sekmadienį jos kūnas

A. Tamoliunas.

Pamokslai Dviejose 
Kalbose

Po šv. mišių, kun. Juozzapas 
V. Skripkus lietuvių kalboje 
pasakė griaudulingą. bei turi-

atiduoti paskutinę pagarbą ir 
kartu melsdamiesi už skaisčią 
jos sielą, kurią kad Gerasai 
Dievas palaimintų amžinuoju 
atsilsiu danguje.

Iškilmingos Laidotuvės ningą ir atmintiną pamokslą. I 
Vasario 8 dieną ryte Šv. Juo-; primindamas nuveiktus Urbo- 

zapo par. bažnyčioje atgiedo-! niJ šeimos darbus Bažnyčiai, 
tos trejos šv. mišios už mini- tautai, ir apibūdindamas kil- 
sios klebono sesers vėlę. į nias Angelos Skolastikos ypa-

* tvbes nunmelninp’us darbus ir

■ gražias dorybes. Sekamai sekė 
kitas turiningas pamokslas an
glų kalboje, kurį pasakė kleb. 
kun. Philip Mermann iš Bran- 
dy Camp. Pa.

Po pamokslų, dvasiškijai pri
tariant, prasidėjo giedojimas 
“Libera”. Po paskutinio gedu
lingo palaiminimo, a. a. Angelą 
Skolastika Urbonaitė - Miller 
nulydėta į Šv. Juozapo lietuvių 
parapijos kapines, kur palaido
ta šalia tėvo Adomo Urbono, 
mirusio vasario 4 d. 1907 m. ir 
šalia motinos Marijos Urbonie
nės, mirusios lapkričio 21 d. 
1934 m.

Vasario 9 dieną prieš laidotu-! ^s, nuopelningus darbus ir
ves būta dvejos giedotos šv. 
mišios, o priartėjus 10 vai. 
skaitlinga minia žmonių susi
rinko ties klebonija, iš kur kle
bonas kun. Mykolas J. Urbonas 
su ministrantais ir dvasiškija 
a. a. Angelą Skolastiką atlydė
jo į bažnyčią ir sekamai kuni
gai pradėjo giedoti egzekvijas, 
po kurių prasidėjo iškilmingos 
gedulingos šv. mišios su asista. 
Kleb. kun. M. J. Urbonas atna
šavo iškilmingas šv. mišias, a- 
sistuojant kunigui Geno Monti, 
kaipo diakonu, ir kunigui J. 
Maryland, kaip subdiakonu. 
Ceremonijaras buvo kun. Phi- 
lip Hermann, gi turiferis kun. 
P. Gooder. O prie šalinių alto-

-VA
Milžinų kapai. — Štai kryžių kalnas, kuris pavadintas milžinų kapais. Ir apie 

šiuos ir panašius kryžių kalnus, kurie gimė Lietuvos kalnagūbriuose iš kovų su 
kryžiuočiais (nacių bočiais), poetas šiaip nusako — ...Sutrinko miškai, lyg Per
kūnas aukštai, ir štai netikėtai lietuviai, tarytum ugnis, kad ant stogo užšvis, 
apraitę kryžiuočius užgriuvo. O, buvo mūšys! Apsiniaukus naktis jį dienai pa-l 
rodyt drovėjos; tik kūnų šimtai, suvaryti keistai, ilgai, dar ilgai ten ilsėjos... Rei-į 
kia suprasti, kaip lietuvis puolė savo žemėje atvykusį priešą! Mums primena ir j 
neseniai žuvusiųjų apie dvylikos tūkstančių partizanų kovos prieš raudonąjį oku
pantą. Ten irgi buvo mūšys, kad dienai aukas parodyt bijojo... Ten pasruvo lie
tuvės motinos ašara, bet jie krito jau po to kai apie šimtas tūkstančių į Sibirą 
buvo išgabenta. Ir likusieji lietuviai po skaudžios išmėginimo valandos paliko, 
kaip mūras. Jie paskelbė tarp okupacijiniame momente Lietuvą laisvą ir nepri
klausomą ir jie pavasarininkų himno žodžiai prisiekė 
vienas ir mūsų darbus ir mintis, tvirti mes liksime, kaip plienas, ir bus tik mū
sų ateitis... , I

I

Nors grius įniršusiai ne

Juozas Kaslnskas
Ine.

Laidotuvių Direktorius
Patarnavimas Dieną ir Naktį

602 WashinqTon Blvd
BALTIMORE. Md.

Telephone Plaza 8595
Llmoulnal dėl visokių reikalų

Kunigai Dalyvavusieji 
Laidotuvėse

Be skaitlingos minios žmonių, 
dalyvavusių iškilmingose laido- Q 
tuvėse, gedulingose pamaldų 
apeigose taip pat dalyvavo ir j 
dvylika sekančių kunigų:

Kun. Mykolas J. Urbonas,' 
Kun. Magnus J. Kazėnas, Kun.‘ 
Juozapas V. Skripkus, Kun. A. 
Tamoliunas, Kun. W. E. 
O'Hem, Kun. Geno Monti, Kun.
J. J. Cronin, Kun. T. Kolodziej, Dievo Apvaizdos kalno, Pitts-i

Kun. F. J. Tumer, Kun. J. Ma-. bui^h. Pa. 
ryland, Kun. P. Gooder ir Kun.
P. Hermann.

Be vietinių Seselių lietuvaičių iešpatie, 
ir kitataučių, 1____

Amžinąjį atilsį dovanok a. a. 
! Angelos Skolastikos vėlei, 

, o amžinoji šviesa 
laidotuvėse taip,teSu Jai šviečia per amžius. Ir 

pat dalyvavo ir Motina M. Bap- skaisti jos vėlė tegu ilsisi ra
listą su Sesele M. Paula nuo naybėje Danguje.

Kun. A. Tamoliūna.s.
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ŽINUTES

VIETINES ZiNIOS
po kapeliono kun. Jono Daunio 
diena. Žmonės turės progos pa
simelsti jo išleistuvėms ir pri- 

Sekmadienį tapo pakrikštyti eįti prie sakramentų per septy- 
šie kūdikiai: ! nias šv. mišias. Jis pats laikys

Jonas - Tarnas Jono ir Bro- mišias už mūsų kareivius, 9 v. 
nislavos (Belinskytės) Smols- Mišparus atlaikys 2:30. 
kių.

Jokūbas Jurgio ir Alenos 
(Urbonavičiūtės) Paris.

Ona - Patricija Petro ir O- 
nos (Marcilionytės) Kudrevi- 
čių.

Po
v1 Mišparų, bažnytinėje salėje yra 

rengiama jau išleistuvių vaka
rienė.

Kun. Virmauskis užkvietė vi
są chorą mišparus atgiedoti, 
vakarieniauti ir programą su
daryti.

Antradieni: vakare, parapi
jos salėje. 492 E. 7th St., NEĮ
VYKS susirinkimas, Moterų 
Merginų Kareiviams remti sky
riaus, kaip paprastai, tai bus 
aptemdymo vakaras-blackout.

Kai Lietuva buvo užpulta, jos pirmaisiais nepriklausomo gyvenimo metais, 
apie dvidešimts penki metai atgal, tuomet pakilo lietuvis iš vergovės pančių ir 
suriko — pirmyn į kovą už tėvynę, už brangią žemę Lietuvos! Garbė tėvams, ku
rie ją gynė ir kas už ateiti kovos! Palaimink Viešpatie galingas, atremti audras

7
kaipo pirmos ir malo- llptliojo Lotiffę Irranką, 

nios pažinties.
Svečiai ir viešnios suko į de

šinę ir kairę. Mano akis užkliu
vo ant ypatingai vienos poros, 
kurioj šoko nedidelis, gražus 
vyrukas ir gražios senatvės po
niutė. Apie metus nėra jokios 
kalbos!... Čia man dingte
lėjo mintis, kad tikrai moterys 
nesensta. Aš labai įvertinau 
drąsą ir ano šokiko vyro, nes 
aš būčiau buvęs ir buvau, ma
žesnis tos srities didvyris...

Na, užteks, ir lai bus atleista 
jūsų korespondentui už perilgą 
užsiplepėjimą. Koresp.

tinyčfo* Duris

Praeito šeštadienio į sekma
dienį. naktį, vas. 14 d. kažko
kie blogadariai išpeizojo taip 
vadinamo Lithuanian Commit- 
tee for Russian War Relief lan
gą, So. Boatone, kurs, kaip sa
koma, yra operuojamas taip 
vadinamų vietinių lietuviškų 
komunistų ar jų simpatisato- 
rių.

LANKĖSI

Juodu pentu ar smala išteptas 
visas parašas ir apačioje ne
tvarkingai išbraižyta, taip pat 
juodai, žodžiai: “down With 
communism freedom for Ame- 
rica”.

Trečiadienį, po Šv. Teresės 
Novėnos pamaldų, bus susirin
kimas visų tų, kurie įdomauja
si surengimu kun. kapelionui J. 
Dauniui pagerbimo bei išleis
tuvių vakarienės.

Asmeny Kasto Akstino, iš 
Worcesterio, Bostone apsigy
veno jaunas advokatas. Jis 
sėkmingai yra baigęs Holy 
Cross College. Baigė Boston i 
College Law School. Boston, i
Mass. Jis dabar praktikuoja di-; PragaištinSas- Ir 3iems Viešpats padėjo, ir jie kovą laimėjo... 
džiausioje advokatų korporaci-. 
joje, Sawyer, Hardy, Stone & i 
Morrison, 33 Broad St.. Bosto- j 
ne. telefonas Lafayette 7060. į 
Savo ofisą turi 163 Common- 
wealth Avė., Boston, Mass. Te
lefonas Com. 9166. Ponas advo-i 
katas turi daug labai gerų pa-, 
liudijimų. Jį gražiai perstato ir j 
Worcesterio veikėjai, kaip dva- į 
siškiai, taip ir pasaulionys.

7:30 v. v. ketvirtadienį, 492 
E. 7th St., bus laikomos Mote
rų Merginų Kareiviams remti 
skyriaus susirinkimas.

Kitą sekmadienį. Šv. Petro 
parapijoje, bus švenčiama kai-
--------------- —------------------- Lietuvos Nepriklausomybės 

paminėjime pastebėta, kad di
džiuma programos dalyvių tai 
“Amerikoniukai”. Pradedant 
nuo pamaldų — Kun. Antanas 
Mešlis. S. J., kurs laikė šven
tas mišias ir pasakė atmintiną 
pamokslą yra gimęs ir augęs 
Amerikoje. Taip pat kunigai: 
J. Daunis ir Al. Abračinskas, 
kurie du dalyvavo asistoje. Sa
lėje, programos dalyvių tarpe 
tik trys ateiviai. Choristai ir 
kalbėtojai visi Amerikoje augę 
lietuviai.

DAKTARAI

Lietuvis Dantistas
A. L. Kapočius

517 E. Broadvvay,
SOUTH BOSTON, MASS.
Te!. SOUth Boston 2660

Ofiso valandos nuo 9 iki 12, nuo 
1:30 iki 6 ir nuo 6:30 iki 9 ▼. v. 
Seredomis nuo 9 iki 12 vai. diena 
Subatomis nuo 9 iki 6 vaL vak 
Nedėliomia nuo 9 iiti 12 vai diena 

(pagal sutartį)

j-------------------------------------
į Tel. TROwbridge 6330 

į J. Repshis, M. D 
(REPŠYS)

Lietuvis Gydytojas
278 HARVARD STREET

Kampas Inman arti Centrai Sq. 
CAMBRIDGE, MASS.

Ofiso Valandas 2—1 ir 6—8

PADARĖ SURPRIZA

Šeštadienį, vasario 13 d., š.

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

I
m., 8 vai. vakare, Dariaus pos-' 
to salėje, So. Bostone, energin- j 
gos legijonierkos: Marijonai 
Vinchus ir Marijona Ross (Ra
simavičienė su pagelba savo 
sxveetheart ir kitų, surengė šau
nų surprise bankietą, pagerbti 
p.p. Juozą ir Pauliną Šlažus. 
taipgi legijonierius. jų 20-ties 

gyvenimo su- 
Atsilankė su

kaktuvininkų artimieji drau
gai, kurie gana gražiai pralei
do vakarą draugiškoje ir jau
kioje nuotaikoje. Visi buvo pa- 

ir visi buvo pilnai

PARSIDUODA So. Bostone tel-' metų vedybinio 
smo parėjimu trijų apartmentų kakties proga, 
mūrinis namas ant Dorchester
St. Įeigų S500.00. Pečium ap
šildomas. Įnešti 350.00 cash 
virš pirmų morgičių. Dėl pilnų 
informacijų kreipkitės: Fran- linksminti 
eis T. Keefe, 50 Congress St., patenkinti, kad turėjo laimės 
Boston, Mass. * pakliūti į tą šaunų bankietėlį.

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS SVČ.
Pirmininkė — Eva Marksienė,

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

Vice-Pirmininkė — B. Gailiūnienė,
8 tVinfield St., So. Boston. Mass. 

Prot. Rašt. — Ona IvaSkienS,
440 E. Sixth St., So. Boston, Mass. 

Fin. Rašt. B. Cunienė,
29 GouM St., W. Roxbury. Mass. 

Tel. Parkvay— 1861-W.
Iždininkė — Ona Staniuliūtė, 

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

948 E. Broadrcay, S. Boston. Mass. 
Kasos GI. — Elzbieta Aukštikalnytė, 

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

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

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pa.° protokolų raštininke.

I Ant taip vadinamos žinyčios 
durų, Metodistų Episkopalų, 
kurios pryčeriu yra Kubilius ir 
prie kurio dabar yra susispietę 

i lietuviški bolševikėliai. ištepta 
i didžiulis Rusijos herbas (kūjis 
ir piautuvas), o apačioje iš
braižyta parašas: “Down with 
communism in UJS.A.”

Penktadienį, lankėsi M. Eiro- 
šienė iš Roslindale, Mass. Atsi
lankymo proga atnaujino “Dar
bininko” prenumeratą ir auko
jo S1.00 kalendoriaus fondan. 
Pp. K. ir M. Eirošių vyresnysis 
sūnus tarnauja Dėdės Šamo ka
riuomenėje, kaipo saržantas, 
tikisi, kad ir kitas sūnus 
neužilgo pašauktas.
★ Penktadienį, lankėsi

Juozas Cunys. turįs ofisą, 414 
Broadvvay, So. Bostone. Atsi
lankymo proga atnaujino LDS 
narystės duoklę, užsimokėda
mas už organą “Darbininką”.

- — ..... _ -------- .

laiko, pav., valstybės įstatymų, 
tas tuojau esti uždarytas į ka
lėjimą. ir tūkstančiai įvairiau
sių įstatymų tvarko tą kilnią 
žmogaus LAISVĘ. Iš to ir se
ka, kad žmogus, tik sulig įsta
tymų gyvendamas yra pilnai 
laisvas. Kas įdomu, kad kata
likai turėdami daugiausia įsta
tymu yra laisviausi. Jų gyveni- ir Tą pačią dieną lankėsi An- 
mas patvarkytas taip, kad įsta
tymai diriguoja ir sielos ir kū
no reikalus, ir veda prie amži
nos laisvės ir laimės... Kas link 

į duoklių kunigams, tai yra tik
1 taip, kaip ir organizacijos duo- siauskas aukojo S1.00 kalendo- 

ligos'klės. Jeigu naudojiesi visomis rių fondan.
organizacijos privilegijo- 
tai sumoki savo duoklę.

į Kur buvęs, kur nebuvęs atsira-j Mano to vakaru artimas
dau ir aš su save “trejoku”. I smarkiai degino cigarą, o aš 
Atleiskite man, kad kiek nu- . naudodamas mementu toliau 
krypsiu nuo temos, bet kadan-! tęsiau mano girdėtą teoriją a- 
gi tame bankiete man teko su- pie laisvę. Ir čia man prisiminė 
tikti ir kalbėtis su tūla asme- skulptoriaus Rimšos kūriny :- 
nybe gana rimtu klausimu, tai tapytas labai teisingas šūkis — 
aš ir leisiu sau pareikšti tas įstatymams 
mintis ir skaitytojų žiniai.

— “Aš esu laisvas, bet mano ’ >’ra- 
širdies gilumoj yra Dievas”,— i 
patėmijo man to vakaro mano' 
artimas.

— “Įdomu, kaip tamsta su
pranti laisvę”, — žingeidžiai 
teiravaus.

— ‘^Matai, tamsta, aš žinau, 
kad Dievas yra ir aš tą jaučiu, 
bet eiti į bažnyčią, tai aš jon ir 
nemėginu. Ten įvairios kolek- 
tos... tegul ir kunigai eina ir 
užsidirba taip, kaip ir mes” — 
su skausmu širdyj, tur būt dėl

I reiškiamų žodžių, jis man pa- 
i brėžė.

Supratau, kad turiu reikalą 
su “laisvu” žmogumi ir pasisiū
liau su tūlo prakatbininko teo
rija išaiškinti žodžio “laisvas” 
prasmę. Jis mielai klausėsi ir 
štai keletas anų pareikštų min
čių:

Yra prigimties ĮSTATYMAS, 
kuris aiškiai nurodo, kad au
galai. gyvuliai ir žmonės ver
žiasi į laisvę. (Tamsta su tuo 
sutinki, atsikreipiau į tą asme
nį ir jis patvirtino). Jeigu pri
siminsime pav., kad ir žolynus 
lange, kurie nuolat pasvyrą į 
lauko pusę, tartum norėdami 
išlysti per langą, kad pasi
džiaugus laisve. Žiūrėk uždary
tas gyvulys į nelaisvę, kaip jis 
veržiasi iš ten išeiti... Žmogus 
irgi siekia laisvės... Bet tą lais
vę nevisi žmonės lygiai supran
ta. Pavyzdžiui, 
ninkas išsitarė, 
esą turį mažiausia laisvės, 
turi pildyti dešimts Dievo 
sakymų, penkis 
sakymus ir dar 
klebonas savo 
prisakymų. Gi 
daug daugiau turį laisvės, 
nepildo Dešimties Dievo prisa
kymų. nei penkių Bažnyčios, 
nei pripažįsta klebono, tik turi 
aklai klausyti savo partijos. O 
yra dar viena rūšis “laisvųjų”, 
kuri dar laisvesnė. Tie žmonės 
nepripažįstą nei -Dievo, nei 
Bažnyčios, nei komunistų par
tijos jokių ir kitokių įstatymų 
bei prisakymų. Jie atsikelia iŠ 
ryto ir žino, kad reikia užsi
dirbti duoną (nors čia jau jie 
pildo pilvo įsakymus) ir tą pil
vą užganėdinti, dar prideda ir 
karčiamos ašarų ir sugrįžę į 
namus atsigulę laisvai ant lo
vos spiaudo į lubas, kurie mė
gina sugrįžt iš kur pasiųsti, ir, 
džiaugiasi pilna laisve. Tokia'I 
žmogaus laisvė artima gyvulio 
laisvei. Tik darbas ir lovys. Jei-: 
gu pavyzdžiui paimsime arklį,' 
tai jokio skirtumo nebus.

I

ŠV. JONO EV. BL. PAŠALPINES 
DRAUGIJOS VALDYBA

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

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

Prot. Rašt. — Jonas Glineckis.
5 Thomas Pk., So. Boston, Mass.

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

iždininkas — Vincas Zaleskas,
613 E. 5th St., So. Boston, Mass. 

Maršalka — Jonas Zaiki3,
501 E. 5th St., So. Boston, Mass.

Draugija laiko susirinkimus kas tr> 
čia sekmadienį kiekvieno mėnešk 
2 vai. po pietų. Parapijos salė; 
492 E. 7th St.. Šo. Boston. Mass.

-r—.,................- .. ......... ■— ■ ■■ "■

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

tus, kurie skelbiasi “Darbininke” apsimoka, nes jie parduodi 
šviežius produktus ir maloniai patarnauja. Nuėję į bilę kuria 
krautuvę pasakykite, kad jų skelbimą matėte “Darbininke”.

Povilas Bushmanas
48 Crescent Avenue
Telephone COLumbus 6702

29 Savin Hill Avenue
Dorchester, Mass. COL 1981

Perklos Markei
P. Baltrušiūnas - p. Klinga, Bar

753 Broadway
Tel. ŠOU 3120, So. Boston.

i

vergausiu, kad 
t laisvas būčiau. —Ir tikrai taip 
! v-r-a. Mes matome prigimties 
i įstatymus, pav., arklys neėda 
' mėsos, bet šieną, grūdus ir tt., 
šuo neėda šieno,

I

.s,

bus
i 

adv.

tanas Vaisiauskas iš Cambrid- 
ge. Mass. A. Vaisiauskas savo 
laiku yra buvęs LDS Centro iž-J 
dininku ir nuoširdžiu darbuoto
ju. Atsilankymo proga, p. Vai-Į

bet su mielu 
noru kąsnį mėsos ir tt.. vis tai 
yra jiems priskirti gamtos įsta
tymai. Jeigu pav., žmogui ser
gant daktaras nustatęs
diagnozę nustato kokių taisyk- tos 
lių ligoniui laikytis, o jei ligo- mis, 
nis sulaužo tą jo duotą įstaty- Tas yra visur — pas visas or- 
mą. jis toliau ardo savo sveika- ganizacijas... 
tą ir eina prie savęs sunaikini- • 
mo. Žiūrėk, moterys, kurios la
bai nutukusios, klausydamos aPS^: 
daktaro patarimų atgauna sa- j baigėsi, 
vo liekną liemenėli. Kas nesi-

mados, polkutė 
ir mūsų kalba 
to vakaro arti

mas man nuoširdžiai paspaudė

Smagi, senos
no mus

Mano

tūlas prakalbi- 
kad katalikai

Jie 
pri- 
pri- 
kad

Dabar komunistuojantieji, 
bei jų simpatizatofiai sako, 
kad tai esąs lietuvių - patrijo
tų darbas, nes tas padaryta 

; prieš didžiulį. Vasario 16 d., 
i paminėjimą ir tuoj po pasiro
džiusių spaudoje žinių, kad Ru
sija dar kartą patvirtina rei
kalavimą prijungti Lietuvą, 

j Latviją, Estiją ir Besarabiją 
I prie Rusijos.
j Kaip ten nebūtų, bet mes ne- 
j tikime, kad tą nekultūringą 
darbą būtų atlikę lietuviai pat- 

i rijotai. Ypač lietuviai katalikai 
visuomet smerkė ir smerkia 
smalavimą keno nors langų ar 
durų, kaipo nekultūringą kovos 
priemonę. Mes meldžiamės už 
savo neprietelius.

Kai kas sako, kad tą degut- 
ninkų darbą galėjo atlikti ko
munistai ar jų artimieji, kad 
geriau išsireklamuoti. Rap.

VYČIŲ SUSIRINKIMAS
i 

Į Sekmadienį, vasario 21 d.,| 
4:30 vai. po pietų. Vyčių kam
bariuose. 137 Emerson St., į- 
vyks Lietuvos Vyčių Algirdo 
17 kuopos susirinkimas. Visi 
kviečiami dalyvauti. Valdyba.

į

VARTOK MAŽIAU GASO
i i

DEKORUOS NAUJUS 
PILIEČIUS

Ladies Auxi- 
pirmininkė ir Marijona 
(Rasimavičienė), dabar-

Pirmadienį, vasario 15, š. m., 
Dariaus posto, Moterų pagelbi- 
ninkių dvi narės: p.p. Marijona 
Vinchus, buvusi 
liary 
Ross
tinė, Dariaus posto, Amerikos 
Legiono, Ladies Auxiliary pir
mininkė, Natūralizacijos pilie
čių Teisme, Bostone, papuošė 
naujų piliečių krūtines gražio
mis šios šalies vėliavėlėmis. 
Tikrai gražus ir patriotingas 
minėtų legionierkų darbas. R.

GRABO R1 Ai

Bažnyčios 
kas be ko, 
nepridėtų kelių 
jau komunistai 

Jie

8 Būdais Jūs Galite 
Padėti Sutaupyti 

Gasa

IR TAUPYK KURĄ KARO 
REIKALAMS

1

2
3

4

5

6

7

8

Nen 'Udok savo Gasinio Pe
čiaus ir viršutinių bumerių 
virtuves šildymai.
Virk visus valgius pečiuje.
Virk "vieną-indą” valgių ant 
viršutinių bumerių.
Non azgok rankų, po bėgančiu 
karštu vandeniu, nesiskųsk ir 
nemaZgok indų. Užtaisyk pra
siveržiančias vietas.
Naudok kuomažiausiai karšto 
vandens. Šildyk vandens tik 
tiek, kiek reikalinga. Užsuk 
burnerį tuojau.
Naujose laikyk 
ar žemiau.
Nakties laiku užd-’.ryk miega
mo duris. Nena Jojamus kar. - 
ba- uis visai uždaryk.
Niekados nepalik refrižerato
riaus atidarytų du:-.:. Atšaldyk 
virtus valgius, pirm negu dėsi 
į refrigeratorių.

iurrą 65

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

Ves ko-operuojame su Karo P-odukcijos 
Boardu :r Pctroleum Administracija, kad su
taupyti kurą karo manufaktūroms. Jūs gali- 

k airėje pusėjete daug padėti, prisilaikant 
nurodytų taisyklių.

Padėk apdrausti ir aprūpinti 
gas karui industrijas, kad jos
giausiai gaminti reikmenų. Taigi — PRADĖ
KIME ŠIANDIEN NAUDOTI MAŽIAU 
gaso:

gasu rcikalin- 
galetų kuodau-

I

SAVE OI L

Boston Consolidated Gas Company
F»jetlM4W IN SWPORT 0F IW GOYERNJMNT $ PROCMM TO CONSE’VE YITAL F’JELS FOR WAR PL'RPOSES

S. Barasevičius Ir Sūnus
MOTERIS PAGELBTNINKf

• ETUVIŲ GRABORIUS IP 
8ALSAMUOTOJA8 
Turi Notaro Teise*

254 W. Broadvvay
SO BOSTON MASS 

Tel SOUth Boston ŽS*
Sūnaus gyvenamoji riet* 

638 Dorchester Avė
TY1 COLumbla 253'

CASPER 
ruNERAl MOMt
’87 Dorchester Streei 

South Boston, Man 
Joseph W. Casp* 

(KASPERAS) 
iirtotuvių Direktorių 

8afsamuotoj«* 
VOTARY PUBLK 

.•<rnavima,« Dieną Ir 51- 
o'Yčią šermenim* Dy» 

ŠOU Bostor 143 
Sril' Rrmtnr

ZALETSKAS
UNERAl HOMf

56*1 East Broadvvay
SOUTH BOSTON MASS

O. A. Zaletskas F. E. ZaletakM
Graborlal Ir Balsamuotojai 
Patarnavimas dieną ir nokti 
Koplyčia šermenims dykai 

NOTART PCBLIC
Tel. BOU Beeten MIŠ 
Tel. ŠOU Boston 280Š
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I Need Your

Lietuvis su savo sūnumis stato kryžių prie Lietu
vos kelio... Kiek persekiojimų jis iškentėjo nuo įvairių 
okupantų: lenkų, rusų, nacių... Jeigu prisiminsime vil
niečius iš po lenkų valdymo, tai mes ten rasime budin
čius šv. Kazimiero skyriaus jaunimo narius prie nau
jai pastatyto kryžiaus (pav.. Marcinkonys). Ir taip 
lietuvio širdis nuolat rasdavo kryžiaus šešėlyj surami
nimo... Ir kartais svetimųjų prislėgtas, ypač paskuti
niųjų dviejų okupacijų, kai tūkstančiais iš po kry
žiaus šešėlio brolių ir sesių buvo ištremta į šaltą Sibi
rą bei sunkiems darbams į Vokietiją, lietuvis atsidus
davo ir tardavo poeto Maironio dvasia: "Jei po amžių 
kada skaudūs pančiai nukris, ir vaikams užtekės nu
siblaivęs dangus, mūsų kovos ir kančios, be ryto nak
tis ar jiems besuprantamos bus?’’ Ir tikrai, ar mes 
nuoširdžiai suprantam ir įvertinam kančias mūsų bro
kų ii sesių, kurie iškis. Gyti po plačius vergijos laukus!

I

Kiekvienas garsesni gyvenime nuotikis. ar įvairybbčs 
AGy.n' nas rimtu, iškilmingu mąstu: 
Ar bus jis asmeniškas, šeimos, ar valstybės, 
O ypač tautos Nepriklausomybės metu.

šiandieną mes švenčiam brangios Lietuvos,
Jos atgimimo 25-ius metelius.
Kuri prisikėlė tarsi iš amžino miego,
Ir rodė savo vaikams laisvės — liuosybės kelius.

Jinai buvo garsi prieš 700-tus metų. 
Nuo Mindaugo. Kęstučio ir Vytauto laikų; 
Tuomet jinai švietė visoms tautoms Europoj. 
Smarkiai supliekė Teutonus prie Žalgirio slėnių.

Užėjus smarkioms gyvenimo audroms.
Brangi Lietuva smarkiai nukentėjo: 
Jos brangi žemelė, neskaitlingi lietuviai. 
Suskaldyti tapo i 3 sau nelygias dalis.

Vieną jos dalį Teutonai pasigrobė. 
Kitą jos pusę Lenkija apžiojo;
Svarbiausią gi dalį — brangią jos širdį, 
Rusai - maskoliai beveik per 200 m. teriojo.

Sukaustę nelaisvėj, it retežiais sunkiais,
Visi trys jie išsyk lietuvį užsmaugti norėjo:
Užgynė jam spaudą, kalbą, persekiojo bažnyčią, 
O jei žodį Ištarsi — tau amžinai šaltas Sibiras.

Ir taip sopulingai, pažeminta smarkiai, 
Lietuva kentėjo net iki Didžiojo Karo... 
Po jo gi — sykiu su kitomis tautomis, 
Atgavo 191S m. sau laisvę, nusikratė vergijos.

Tuomet susitvarkėm namie sulyg savo valios ir noro:
Įsisteigem Seimą, mokyklas, kariuomenę, tvarką, statutą. 
Pagaliau įsigijom Baltijoj laivyną sau mažą.
Pramonę, prekybą ir net savo garsųjį Litą.

Lietuva gyvavo gražiai kitų mažų tautų tarpe-. 
Žydėje joje mokslas, tikyba, dora, tautybė, 
Nežiūrint "darbelių’’ Smetonos ir jo pakalikų. 
Lietuvių tauta — buvo kilniu pavyzdžiu visai Europai.

Laike neilgo to savo laisvės amželio,
Motutė — Tėvynė, brangi Lietuva.
Daug iškentėjo, daug vargo patyrė,
Netik nuo priešų žiauriųjų, bet ir nuo savo Sūnų.

Vieni jų trypė ją savo gimtinėj. 
Kiti atsidūrę už raudonų Maskvos sienų. 
Tretieji gi — pasprukę į Chicago, Brooklyn’ą. 
Visi jie bandė spiaut karčiai į veidą jai 1

Iškilo vėl 1939 m. karas, baisios žudynės.
Kurios paskandino pasaulį kraujuos,
Sykiu ir Lietuva, brangioji Tėvynė, 
Tapo perblokšta Maskolio žiauraus.

Atėję čionai raudonieji bolševikai nevidonai, 
Tuoj žvėrišką tvarką pasiūlė visiems...
O kas drįso pasirodyti tikru lietuviu, kataliku. 
Staiga—tūkstančiai į šaltą Sibirą atsidūrė.

Neužteko kančių jai ‘‘bolševikiškam rojui”, 
Tt’oja” neprašyti Hitleris, Naciai atjojo; 
Trispalve pamynę, tuoj Svastiką visur iškabino. 
Ir pavergė visus jie savo “Schwein’išku” rėžimu.

Ir kenčia mūs broliai-sesės iki po šiai dienai.
Vis laukia Rytojaus ir šviesesnių valandų:
Cal baigsis š's karas, gal žmonija susipras...
Ir vėl mes lietuviai atgausime žmogaus teises.

Nere’k nusiminti didžių skausmų valandose. 
Kurie raižo - kamuoja krūtinę tautos: 
Juk po smarkiųjų vėjų, žiemužės šaltos, 
Maloni, giedringa vasarėlė užstoja.

Todėl ir ne veltui prakilnusis poetas. 
Amžiais neužm:rštamas. garsusis Maironis, 
Žadinęs tautą dar prieš Didįjį karą iš miego. 
Yra pasakęs savo eilių garsiuose posmuose-:

“Kas daugel mylėjo, tas daugel kentėjo.
“Tas vyru išaugęs nelinksta nuo vėjo:
“Palaiminta yra tat mokykla kančios...” 
Dėl šviesios ir geresnės būties Lietuvos.

Neverkit jūs. Broliai, tolimame Sibire, 
Neliūskit jūs taipgi — po Nacių rėžimu;
Neužilgo išmuš valanda... Lietuva vėl bus laisva. 
Juk “Atlantiko Čarteris” visus mus gaivina.

Suvienytos Tautos, Dievuliui joms gelbstint. 
Sutriuškins to slibino — trilypės “Ašies” galybę. 
Išlaisvins visas tautas iš retežių sunkių.
Ir vėl jos atgaus savo laisvę, liuosybę.

Ir tuomet vėl Tavo brangioji karūna — 
Garbinga Trispalvė — rūtomis padabinta.
Plėvesuos Vilniuje. Gedimino kalne. 
Taipgi ir kiekvieno lietuvio-vės širdyje.

Nežiūrint kur Tavo brangūs vaikai yr’ išsisklaidę: 
Argentinoj. Brazilijoj, Kanadoj, Amerikoj laisvoj.
Ar kenčia šaltame Sibire, ar Lietuvoj-Vokietijoj yra pri- 

l spausti,
Tavo nelaimių dienose—Tave mes atjaučiam visi’

Taigi, Lietuva garsioji. Tėvynė brangioji.
Kiekvienas iš mūsų sveikinam Tave savo širdyse 
Šiandien II. 16. 1943, minint Tavo 25 m. jubiliejaus šventės. 
Už Tave siunčiame Aukščiausiam savo karštas maldas!
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Pirk Karo Bonus šian
dien. Jie tave ryt išlaikys.

dalis, kuriuos siuntėme a- 
į lijantams, kad nors buvo 
maža dalis mūsų produk

cijos. bet labai svarbi da
lis alijantams. Mūsų mai
sto ekspertai buvo ypatin
gai svarbūs Suv. Karalys
tei ir Sovietų Rusijai. Ir 
Amerikos maistas sulaiko 
tūkstančius Šiaurės Afri- 

. koi ir Vid. Rytuose nuo 
bado.

i
i Galima sakvti kad Lend- 
Lease yra tikriausias už- 

i tikrinimas tarnusavinės 
pagalbos tarne Suv. Tau
tu karėje dėl laisvės nuo 
Ašies plėšikų, kurių užka
riavimo programa stengia 
suskaldyti tautas. FLIS.

i

į

Gyvuok Tu per amžius laisvai ir garbingai.
Sau (dvasios jėgų semk iš protėvių laiko...
O mes gi taviškiai—Lietuviais esame mes gimę, 
Lietuviais norime visuomet ir būt.
Tą kilniąją garbę mes gavom užgimę.
Per amžius neduosim jai ir Tau niekad pražūt!

Kun. S. J. Vembrė.

Kareiviams, jūreiviams 
Ir Marinams Atmintinė 

Dovanėlė

Vasario 16. 1943.

SAVAITE

Labai daug mūsų jaunų vyrų 
i išvyko į Dėdės Šamo tarnybą, 
’ kurie išsiilgę laukia nuo savo 
j namiškių, giminių ir draugų 
bent kokios dovanėlės, kuri su
teiktų jiems džiaugsmą. Tinka
miausia kariuomenėje, laivyne 
ar marinuose tarnaujantiems, 
tai mažytė specialiai jiems pa- 

1 ruošta maldaknygė, rožančius, 
Kristaus Širdies ir Šv. Kristapo 
medalikėliai. Tas viskas sudėta 
į speciali ridikiulį-pocketbook. 
Kaina tik $1.10 su prisiuntimu.

KITA DOVANA: mažytė mal
daknygė, puikus kryželis, Šv. 
Jėzaus Širdies ir Šv. Kristapo 
medalikėliai, taipgi sudėti į ma
žytį ridikiulį. Kaina su prisiun
timu tik 60c. Užsakymus siųs
kite “Darbininkui”, 3S6 W. 
Broadvvay. So. Boston, Mass.

Lease pagelba Kinijai 
siunčiama per Indiją—pa
vojingiausiu oriniu keliu 
visame pasaulyje — virš 
Himalaya kalnų. Kiniečių 
oro kadetai išlavinti šioje 
šalyje, ir perkelti į savo 
žemę lėktuvais.

Iki praeito spalių 
šio, mes išsiuntėme 
triališkų įrengimų
džiagos po Lend - Lease, 
iki virš bilijoną dolerių 
vertės, ir kitą bilijoną do
lerių vertės agrikultūros 
produktų, ypatingai maiš

yto. Bet mes užsieny siun-

ir reikmenų, kuriuos mes, Lend - Lease programa patvarkymų ir ateityje 
ne jie, galime kosekmin- reiškė didelį išsiplėtojimą gausime daug daugiau, 
giausiai vartoti. Negalima mūsų karo produkcijos Daugiau kaip pusė visų 
tikrą karo dainą nei ma-'parankumų. Toliau— vai- Lend-Lease reikmenų, ku-

I
♦

i įrodo, statymu nėra komercija- tuot^ nej palyginti, nei pi- džios įvesti sucentralizuo- riuos mes išeksportavome
: tautų, liskos paskolos kitoms nįgais užmokėti. Tikti būdai pakeitė senus .1942 m. buvo militariniai
:u su- tautoms. Tai yra pristaty- ’Krauju jr sunkiausiu dar- “cash-and-carry” būdus,' daiktai. Amerikos tankai
oa yra mas medžiagos į bendrą pagal kurių valdžios, ku- ir lėktuvai buvo svarbi

Šių dienų įvykiai 
kad vienybė tarpe 
pagrįsta tarpusaviu 
pratimu ir pagarba 
vienintelė viltis dėl atei- šaltinį, iš kurio karas ben- 
ties.

Lend - Lease darbai vis Tautos, pagal išgalės, tei 
mums parodo ką tokia kia bendrai kovai 
vienybė reiškia. Apsimai- rus. medžiagą ir mašinas, 
nymas po Lend - Lease į- Jie mums pristato ginklų

y
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drai vykdomas. Kitos Suv.
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DĖMESIO!

tliksi tikro apaštalavimo darbą, jei pats 
skaitysi ir kitus raginsi užsisakyti 

mėnesinį laikraštį

“ŽVAIGŽDĖ”, tai pats
nio turinio
Jėzaus širdžiai.

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

“ŽVAIGŽDĘ” skaitykite ir būsite pavyzdingais nariais-ėmis 
MALDOS APAŠTALAVIMO SĄJUNGOS.

“ŽVAIGŽDĖJE" surasite, kaip MALDOS APAŠTALAVI
MAS veikia ir vystosi.

as mūsų žmonėms dvasl- 
. pašvęstas Švenčiausiai

TAIGI
Jei norite tyro džiaugsmo ir tikros Kristaus ramybės 

is:le:sti i Jūsų šeimynas.
Jei trokštate, kad Dievo palaima įžengtų per Jūsų na

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

beikitę patys saviškių tarpe ir raginkite kitus skaityti 
platinti “ŽVAIGŽDĘ”.

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

‘ Žvaigždė” dabar padidinta astuoniais puslapiais.

"ŽVAIGŽDĖ"
488 E. Seventh St., So. Boston. Mass.

Užsakymams adresas:

Amerikos tankai 
pagal kurių valdžios, ku-'ir lėktuvai buvo svarbi 
rioms karo ' medžiaga bu- dalis britų šiaurės Afrikos 
vo reikalinga, padavė įsa- kovose nuo 1941 m. rude- 
kymus tiesiog Amerikos nio. Britų lakūnai Ameri- 
fabrikams. Šiuo būdujkoje gamintuose lėktu- 
mūsų “totalinės apsau-Įvais muša nacių lakūnus 
gos” planavimas prakirto j ir naikina nacių karo cen- 
taką sunkesniam darbui, trus su mūsų bombomis, 
karo vedimui.

Nuo Perlų Uosto užpuo
limo, Lend - Lease buvo 
vienas iš mūsų svarbiau
sių būdų nunešti karą mū
sų priešui, pristatydami 
mūsų alijantams karo me
džiagą ir ginklus dėl var
tojimo prieš Ašies jėgas 

kū- visose pasaulio dalyse, ir 
aprūpindami aptarnavi
mus, maistą ir kitus svar
bius reikmenis, kur tik jie 
labiausia reikalingi— mū
sų alijantų kareiviams ir 
civiliams.

Nuo kovo 11 d., 1P11 m. 
iki lapkričio 30 d., 1942 m. 
Jung. Valstybių Lend- 
Lease pageiba pasiekė 7 ir

Kada Kongresas prave
dė Lend - Lease Įstatymą 
kovo mėnesį, 1941 m., jo 
vienintelis tikslas buvo 
"ugdyti Jung. Valstybių 
apsaugą”. Nors nebuvo
me karėje su agresorių 
tautoms, jų neišprovokuo
tas atakas ramių šalių ir 
pasisekimas jų — pasaulį 
užkariauti — programos 
pavojun išstatė mūsų sau
gumą. Mes pasiūlėme tada 
teikti Lend - Lease pagel- 
bą laisvę- mylinčioms tau
toms, kurios jau kovojo 
Ašies jėgas ir tiems, 
riems 
Kada 
pravestas, buvo manoma, 
kad nuolatinis teiki
mas Amerikos ekonomi
nių rezursų šalims, kurios 
kovojo Ašį, gal įvykdins 
įveikimą Ašies be karo 
mums patiems. Bet baisus 
japonų užpuolimas Perlų 
Uosto tik parodė, kad nei pusę bilijono dolerių. Kur 
viena tauta nebuvo saugi, tik mūsų kovotojai randa- 
nuo Ašies atakų. įsi svetimose šalyse,

Iki gruodžio 7 d., 1941 vietinės 
m., Lend - Lease turėjo draugai, 
kelias svarbias pasekmes, aprūpina. Jų mašinos, į- 
Didžioji Britanija, vienų rengimai ir įrankiai patai- 
viena kovodama iki birže- syti, ir kiek galima viskas 
lio 21 d., tais metais —ka- sutvarkyta. Jie gavo vieti- 
da naciai užpuolė Rusiją nio maisto. Jiems pavesta 
— turėjo mūsų neapribo- i oro stotys, laivynų stotys 
tos medžiaginės paramos'ir laivų statybos vietos.

a^ a a a a a aaaaaa • a. V a t w v a ka aj— ,

puolimo Rusijos, smar- jūrose, kaip ir kareiviai 
kiai - kovojančios sovietų ant žemės. Ir apart to vis- 
armijos gavo medžiagą,ko, gavome daug žalios 
nuo mūsų. Bėgyje metų J medžiagos po Lend- Lease

buvo grasinama, 
įstatymas buvo

•>

ten 
valdžios, mūsų 
jų reikalavimus

I

i

mėne- 
indus- 
ir me-

i 
i

Rusai, vis augančiais 
skaitliais, vartoja mūsų 
lėktuvus ir tankus prieš įėmė tik mažą dalį visų 
nacius. Su netekimu Bur-'naujų Amerikos reikme- 
ma mūsų Lend - nų. Mašinerija ir mašinų

Infliacija yra priešas, 
kurio tu negali matyti. 
Nugalėk ją Karo Bonų 
sutaupomi s.

Važiuojant gražiuoju Lietuvos vieškeliu iš Kauno į Šiaulius pamatysi aukštai 
iškilusį bokštą, kuris prašyte prašosi su-stoti ir įlipti jį aplankyti. Tai vienas iš 
daugelio ekskursantų žiupsnys malonu-mo pasigerėti Lietuvos gražiąja gamta.

... č

užtikrinimą. Po nacių už-; Mūsų konvojai apsaugoti Aj-tavęs, gerbiamasis skaitytojau, netraukia anie Lietuvos kalnagūbriai, pašlai-
tės, pievos ir miškai, ar tau neprisimena tos gražios parugės, banguojančio Ne
muno bei Vilijos, Dubysos, Merkio, šventosios... pakrantės... Juk tai auksinė va
saros grožybė, kuri ligonį pataiso, nuliūdusi pralinksmina, išgamą išgydo, atša
lusį sušildo ir prikelia užmirštus tėviškės jausmus...
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