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Lietuviškai kalbantiems 
ir rašantiems kvislingams . 
labai nepatinka, kad mūsų , 
spauda juos vadina tik
ruoju vardu. Tūlas W. G. 
Lasky Brooklyno kvislin- 
kų laikrašty “L.” vasario 
6 d. bando pasiteisinti. Jis 
įrodinėja, kad jie, “prog
resyviai” (suprask — ko
munistai ar komunistų 
pakeleiviai) nėra kvislin
gai.

Jis rašo:
“Todėl progresyviai at

lieka gerą darbą, kuomet 
jie stengiasi pagelbėti Ta
rybų Sąjungai ir jos žmo
nėms”.

Taip, “progresyviai at
lieka gerą darbą” gelbėda
mi Tarybų Sąjungai, bet 
tie patys “progresyviai” 
labai mažai gelbsti Jung. 
Valstybėms, tik tiek, kiek 
yra naudinga Tarybų Są
jungai (Rusijai). Paverg
tai Lietuvai tie “progresy
viai neduoda jokios pa
galbos, ir ne tik neduoda, 
bet įvairiais būdais ken
kia patriotingiems lietu
viams, kurie dirba ir auko 
ja Lietuvai ir jos žmo
nėms, kurie gelbsti Lietu
vai ir jos žmonėms atgau
ti laisvę ir nepriklauso
mybę.

Toliau tas pat kvislingų 
rašytojas sako:

“O reikia žinoti, kad Lie
tuva yra dalis Tarybų Są-Į 
jungos, tad pagalba eina iri 
Lietuvos žmonėms”.

r .

Taip, reikia žinoti, kadi 
Lietuva nėra Tarybų Są-į 
jungos dalis. Tarybų Są
junga, nežiūrint to, kad ji 
sutartimis buvo garanta
vus Lietuvai nepriklauso
mybę ir neliečiamybę vi
siems amžiams, Lietuvą o-j 
kupavo. Tūkstančius lietu-! 
vių ištrėmė į Sibirą. Tary
bų Sąjunga lygiai taip pat 
traktuoja Lietuvos žmo
nes, kaip juos traktavo 
Vokietijos naciai.

Lietuviškų kvislingų 
spauda pakartotinai sako, 
kad jos pasekėjai surinkę 
daug drabužių ir juos pa
siuntę Lietuvos žmonėms. 
Bet nebuvo ir nėra jokio 
įrodymo, kad Lietuvos 
žmonės būtų gavę arba, 
kad tie siuntiniai būtų pa
siekę Lietuvą. Lietuviški 
kvislingai mus nori įtikin
ti. kad Tarybų Sąjungai 
(Rusijai) teikiama pagal
ba yra pagalba ir Lietuvai, 
nežiūrint to, kad Lietuvos 
žmonės negavo 
drabužio.

Geras darbas 
sijos. Lenkijos 
lių žmones, bet savieji tu
rėtu būti arčiau širdies. 
Todėl mes lietuviai dar
buojamės ir aukojame pir
miausia saviesiems. “Pro
gresyviai” gi ne tik patys 
neaukoja saviesiems, bet 
atkalbinėja kitus nuo au
kojimo, siunčia skundus, 
kad tik sutrukdyti Lietu
vos žmonių šelpimo darba. 
kad tik pakenkti kovai dėl 
Lietuvos nepriklausomy
bėm ir laisvės.

Taigi “progresvviai” 
tikrieji kvislingai.
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LIETUVOS TARYBA, kuri vasario 16 d., 1918 m., vienbalsiai nutarė kreiptis j Rusijos, Vokietijos ir kitų valstybių vyriausybes 
šiuo pareiškimu:

Lietuvos Taryba, kaipo vienintelė lietuvių tautos atstovybė, remdamos pripažintąja tautų apsisprendimo teise ir lietuvių Vil
niaus konferencijos nutarimu rugsėjo m. 18-23 d. 1917 b., SKELBIA ATSTATANTI NEPRIKLAUSOMĄ, DEMOKRATINIAIS PAMA
TAIS SUTVARKYTĄ LIETUVOS VALSTYBĘ SU SOSTINE VILNIUJE ir tą valstybę atskirianti nuo visų valstybinių ryšių, kurie 
yra buvę su kitomis tautomis.

Drauge Lietuvos Taryba pareiškia, kad LIETUVOS VALSTYBĖS PAMATUS IR JOS SANTYKIUS SU KITOMIS ' VALSTYBĖ
MIS PRIVALO GALUTINAI NUSTATYTI KIEK GALIMA GREIČIAU SUŠAUKTAS STEIGIAMASIS SEIMAS, demokratiniu būdu 
visų jos gyventojų išrinktas.

LIETUVOS TARYBOS NARIAI: — Dr. J. Basanavičius, K. Bizauskas, M. Biržiška, S. Banaitis, P. Dovydaitis, St. Kairys, P. Kli
mas, D. Malinauskas, V. Mironas, St. Narutavičius, A. Petrulis, Dr. J. Šaulys, J. Šernas, A. Stulginskas, A. Smetona, S. Smilgevičius, 
J. Staugaitis, J. Vailokaitis, J. Vileišis.

Rimtai Kalbant
. - — - - M

Pirmame apie Krymo konferenciją straipsnyje 
aš paleidau darban satyrą. Ji galėjo būti daug stipres
nė, bet su satyra yra toks dalykas, kad juo ji švelnes
nė, juo sėkmingesnė. Ir vėl, saugumo dėliai, kartais
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Trijų didžiųjų valstybių, 
Amerikos, Britanijos ir 
Sovietų Rusijos vadai — 

' Roosevelt - Churchill - Sta- 
1 lin, susirinkę caro Nikalo- 
ijaus II palociuje, Yalta. 
Kryme. Rusijoje, sutarė 
sekančiai:

1. Tarp Amerikos, Brita
nijos ir Rusijos 
smulkmeniškai 
militariniuose 
prieš Vokietiją, 
trumpins karą”. Tarsi kal
bėdami Vokietijos žmo
nėms, o ne Hitleriui, jie į- 
spėjo, kad “nacių Vokieti
jos likimas išspręstas”. 
Vokietijos žmonės, bevil
čiai mėgindami kariauti, 
tik pasidarys sau skaudes
nę pralaimėjimą.

2. Galutinai išspręsta 
padalinti Vokietiją į pro
vincijas militariniam užė
mimui, karui pasibaigus. 
Amerika, Britanija ir Ru
sija užims provincijas, o 
Prancūzija taip pat bus 
pakviesta užimti kitą pro-

i vinciją. Jei Prancūzija su- 
’tiks, kaip tikima. į valdo- 
imają komisiją bus priimti 
■ ir Prancūzijos nariai. Per- 
igalę seks sunaikinimas na
cizmo ir militarizmo ir 

, kotnrolė Vokietijos indus
trijos, kuri galėtų dirbti 
karui reikmenis.

3. Maskvoje bus sudary- 
jta komisija apsvarstymui 
kiek Vokietija turėtų atly
ginti už karo nuostolius ir

buvo 
sutarta 

planuose 
"kas su-

Londonas, vas. 15—Dau- menės esą 70 mylių nuo 
giau kaip 8,000 Alijantų Dresden miesto. Kada A-, kaip ji ta atlyginimą turės 
lėktuvų bombardavo įvai- merikos ir Anglijos bom- duoti, 
rias Vokietijos karo indu- bonešiai nuolatiniai bom-lyginimas būtų daromas 
Sirijos, geležinkelių susi-

Conn., ir Erich Gimpel. 35 siekimus, miestus. Labiau-
m. amžiaus, gimusį Vokie- šia nukentėjo Dresden 
tijoj, mirties bausme — miestas, nes per jį eina 
pakorimu.

Abu nuteistieji buvo at- Prūsijos kariuomenės va- kietijos miestai,
vežti iš Vokietijos subma- rosi tą miestą užimti.
rinu i Maine pakraščius Amerikos ir Anglijos 
lapkričio 29 d., 1944 m., ir bombonešiai prirengia Ru- 
jie laiveliu išplaukė i kraš- sijos kariuomenėms kelią, 
tą. FBI agentai juos areš-

New York, vas.
Jung. Valstybių militaris 
teismas nuteisė WilliamXXVzy XX XX X X X X V— • X » X y L*XXXV \_X X X W X y XXKX>X ,

tenka kiek susivaldyti. Gi rimtai apie konferenciją į Curtis Colepaugh, 26 m.
, kalbant, saugiausia bus paduoti nuomones tų, kurie'amžiaus, gimusį Niantic. 
' turi nepaliečiamumo drąsiau ir atviriau pasisakyti.

Ir taip: netrūksta žmonių, kurie griežtai pasmer-; 
kia Krymo konferencijos nutarimus. Pirmiausia, na-; 
turaliai užprotestavo Londone gyvenanti Lenkijos vy- į 
riausybė. Ji teigia, kad konferencijoj padaryta ket-j 

į virtasis Lenkijos pasidalinimas, ir tai per Alijantų iš- 
! davystę. Rooseveltas, kuriuo lenkai daugiausiai pasi- ■ 
Į tikėjo, paskutinėj valandoj juos apleidęs. Toliau Mas- 
1 sachusetts valstybės senatorius David Walsh stipriai 
išeina prieš Krymo konferencijos nutarimus, vadinda- • 
mas juos pasibaisėtinu smūgiu, nes greta Pabaltės -tavo New Yorke pereita 
valstybių, Lietuvos, Latvijos ir Estijos, parduodama gruodžio mėnesį. Aiškiai 
Rusijai ir kitos Europos šalys. Bet aiškiausiai pasisa- buvo įrodyta, kad jie buvo 1 1 mr__ TT  T7*   __ TT' T —-C Z1 ~ ^-CZ -Z^ — i r* Z i •»1 oninoi iv i
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Pareikšta, kad at-

barduoja Vokietijos mies- darbu ir reikmenimis.
tus ir karo tvirtoves ru-: 4. Lenkijos klausimą ga- 
sams nėra sunku varytis lutinai išspręsti sutarta, 
gilyn j Vokietiją. Skau- 

svarbieji geležinkeliai ir džiai nukentėjo ir kiti Vo- 
kaip tai.

Chemnitz ir Magdebur
gas.

subombarduodami nacių 
tvirtoves, suar d y d a m i 
jiems susisiekimą ir pris
tatymą karo ginklų fron
tui.

Sovietų Rusijos kariuo-

Iškilmingai Minės Vasario 
Šešioliktąją

ko Tėvas Jėzuitas Francis E. Low, filosofijos profe- vokiečių šnipai ir atvyko į 
sorius Bostono Kolegijoj. Jis daro štai kokias išvadas: į šią šalį šnipinėjimo tikslu.

1. Krymo konferencijoj pasėta naujo karo sėkla, j ~~~
nes kruvinai nuskriausta keletas Europos tautų, net ir j ALIIANTAI STUMIASI GILYN 
tokių, kurios ryžtingai prieš Hitlerį kovojo. J „ „,Tn_/A,,r,_

2. Bebaigią nugalėti vieną pašėlusį diktatorių,! Į. SltvjrlvltiJL) 1 Vlxv 1 OVr,S 
mes padarom Europos likimo sprendėju kitą, gudresnį 
ir ryžtingesnį už anąjį.

3. Lūpomis mes garbavojam Atlanto Čarterį, bet 
darbais negarbingai jį paneigiam. Iš viso, kun. Low 
manymu, Krymo konferencijos nutarimais Rusija 
daugiau laimėjo, negu raudonosios armijos pergalė
mis.

Labai charakteringa koliumnistės Dorothy 
Thompson pastaba. Ji sako, kad Krymo konferencijoj. 
Europos likimo sprendėjų tarpe nedalyvavo nė viena 
Europos valstybė. Pirmu požiūriu atrodo, kad tai lyg 
būtų keistas pareiškimas. O ką gi Anglija? Bet Angli
ja, tikrąją žodžio prasme, nėra Europos dalis. Ji turi 
savo atskirą salą. Na, o Rusija? Ta carų, dabar komu
nistų valstybė niekuomet nėra buvusi tikrosios Euro-

i

Paryžius, vas. 15 — Ali- žavimas Rusijai kištis į 
stu- Lenkijos vidaus reikalus”. 

Vokietiją,! Gi atidavimas rytinės 
Siegfried Lenkijos dalies Rusijai 

naciai at-i“yra penktas Lenkijos pa- 
už kiekvie- dalinimas, ir tas padaryta 

jos Alijantų”.

Nuskandino Dar 31 Japonu 
Laivą
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pos dalis, nebent geografiniai. Bet ir šiuo atžvilgiu I toves. 
milžiniška Rusijos didžiuma yra Azijoj. Dvasiniu at-! 
žvilgiu Rusija nesutampa su Europos civilizacija. Ji j 
krypsta daugiau į Aziją. Caras Petras I mėgino ją su- j 
kultūrinti, sueuropinti. Nevisai jam tai pavyko. Su

yra kultūrino (bent dalinai) tik rusų aristokratiją ir 
'inteligentiją. Dabar Rusija tuo du sluoksniu likvida- 

“— vus, grįžta į savo natūralią būklę ir siekia pačią Euro- 
"" pą — nukultūrinti bei sūazinti. Anot nabašniko lordo 

Disraeli Beaconsfield, Rusija, tarsi milžiniškas ledų 
kalnas, nuolatos gręsia Europos civilizacijai. Dabar 
kitas Anglijos lordas kaip tik jai padeda tą pražūtingą 
darbą atlikti. Keistus laikus tenka mums gyventi... K.

I jantų kariuomenės 
miasi gilyn į 
triuškindami 
tvirtoves, bet 
kakliai kovoja 
ną pėdą žemės.

Šiauriniame fronte Ka- Inados ir Britų armijos pa
sivarė arti Goch miesto.
Giedras oras davė progą ..... . ~ «.... . , u VVashington. D. C., vas.Aliiantu lakūnams bom- , _ T ° . .. .
, U /. .4. ... 1d — Jung. valstybių sub-barduoti naciu fronto tvir- . ®marinai, plaukiojanti arti 
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Lenkijos valdžia bus suda
ryta iš dabartinės Rusijos 
pripažintos Lublino val
džios ir iš “kitu demokra
tiniu vadu” Lenkiioie ir iš 

(tremtiniu lenku užsienyje. 
Churchill ir Rooseveltas 
pripažino Stalino reikala

vimą, kad Lenkijos rvtinė
RrnrL-+^7 __ <?pk- s’ena būtu Curzono liniia.

madienį, vasario 18 d., 2:30 Tuo Rusijai tenka didi da- 
val. p. n., Šv. Roko par. sa
lė ie Brocktono lietuviui 
kolonija, visi bendrai, mi
nės Vasario 16-tą. 1.-----
Tėvas Justinas 
pranciškonas iš 
Me., Stasys Mockus iš 
Dorchester. Mass.. vietinis 
klebonas kun. Jonas Švag- 
ždvs ir kiti kalbėtojai.

Programa išpildys vai
kučiai Seselių vadovybėje.

Viso Brocktono draugi
jos pasižadėjo prisidėti su 
aukomis.

lis Lenkijos: Rusija pasi
lieka Lietuvos sostinę Vil
nių ir Lenkijos Lwow.

Kalbės Beveik taip pat sutar- 
-- -- ta ir Jogoslaviios klausi- 
Greene 'mu- nareiškė. kad mar

šalas Tito dabar valdo 
kraštą, ir jis turėjo suda
ryti koalicine valdžia su 
Subasic, Jugoslavijos val
džios pirmininku ištremi- 

■ me. Londone.
6. Pasitarimai triin vals

tybių turėtų būti daromi 
• Tesinvs 2-rame nusl.

Vaškvs,

WESX-l230-Salem, Mass
DARBININKŲ RADIO PROGRAMA

Lenkai Smerkia "Trijų'' 
Nutarimą

Japonijos, nuskandino 
japonų laivą, tarp kurių 
tris karo laivus.

Rooseveltas Vyksiąs 
Į ItalijąLondonas, vas. 15 —Len

kijos valdžia Londone, ir 
lenkai Amerikoje, smerkia 
“trijų didžiųjų” sutarimą zidentas Rooseveltas tikisi 
padalinti Lenkiją. Jie pa- apsilankyti Italijoj ir pasi- prašome kreiptis adresu: 
reiškė, kad sutarimas nau- matyti su Jo šventenybe i
ją laikinę valdžią, yra nie- Popiežių Piju XII. ir gal 366 W. Broadvvav. 
kas kitas, “kaip tik legali- būti sustos Prancūzijoje. 1

Paryžius, vas. 15 — Pre-

šeštadieni, vasario 17 dieną, 2 vai. po pietų iš 
WESX stoties. Salėm, Mass., vėl turėsime progą klau
sytis gražios lietuviškos prorgramos. Prašome pa
sukti savo radio rodyklę ant 1230 kilocycles ir klau
sytis patriotinės lietuviškos programos.

Visus sveikinimus, pranešimus ir skelbimus pra
šome priduoti iš anksto, būtent, nevėliau penktadienio 
vakare, kad galėtume paskelbti šeštadienių radio prog
ramose. Visais Darb’ninkų Radio programos reikalais

DARBININKŲ RADIO
So. Boston 27, Mass.

Tel. SOUth Boston 2680 arba N0Rwood 1449
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Kas Laisvę Mūs Tėvynei Sugręžįs?

Trijų Vadų Pareiškimai Kryme
(Pradžia 1-me puslapyj) 

dažnai; Sutarta, kad tų 
kraštų užsienių reikalų 
minisieriai susirinktų kas 
trys ar keturi mėnesiai, 

u-mas tOKS susirinkimas 
ous Londone, vasarą.

7. Galutinai sutarė, kad 
Dumbarton Oaks neiš
spręstą klausimą apie pa
saulinę organizaciją turės 
galutinai išspręsti susirin
kime, balandžio 25 d., San 
r rancisco, Cal., Ameriko
je. Tuo klausiniu bus atsi
klausta Prancūzijos ir Ki
nijos.

S. Sutarė pagelbėti iš
laisvintoms tautoms iš 
nacių vergijos ir užtikrinti 
žmonėms teises išsirinkti 
sau valdžias. Amerika tu
rės tiesioginę įtaką ir vei
klą Europos valstybių rei
kale.

9. Jie pareiškė, kad lai
mėjimas ir Dumbarton 
OaKs planai pasaulinei or
ganizacijai duos “geriau
sią progą sudaryti pasto
vią taiką”, kad visi turėtų 
laisvę nuo baimės ir neda- 
tekliaus.”

Toks “trijų didžiųjų” pa
reiškimas. Šitas pareiški-i 
mas, kaip ir pirmieji yra 
generalis, abelnas. Jie su
tarė abelnai, bet nieko aiš
kiai ir atvirai nepasakė. A- 
pie Pabaltijo valstybes nė
ra nei žodžio.

Rooseveltas ir Churchill1 
ant visko sutiko, ką Stali
nas reikalavo. Kada Roo
seveltas ir Churchill savo 
kalbose sako, kad karui 
pasibaigus kiekvienai tau-j 
tai bus duota laisvė ir ne
priklausomybę, atrodo, 
kad jie būtų įsitikinę tai 
vykdyti. Bet kaip galima 
žadėti tautoms laisvę ir 
nepriklausomybę vienu 
metu, o nusigrįžus, tas 
tautas skaldyti ir jų že
mes, miestus ir gyvento
jus pavesti kitai galingai 
tautai?

Vilnius yra Lietuvos sos
tinė. Vilnija yra Lietuvos 
žemė. Ji nepriklauso nei 
Britanijai, nei Amerikai, 
nei Rusijai. Todėl niekas 
neturi teisės atiduoti sve-

’ timą kraštą, kitos tautos 
žmones kitai valstybei. Tai 
daroma didelė skriauda 
taiką mylinčiom tautom. 
Labai abejojama, kad to
kiu būdu dus įgyvendinta 
taika pasaulyj. Greičiau
sia, kad nebus taikos, o tik 

' paliaubos; nepraeis daug 
metų, kaip vėl bus sukel
tas pasaulinis karas. Tai
ka tegali išsilaikyti, kada 
ji yra sudaryta teisingu
mu, atsižvelgiant visų tau
tų, didžiųjų ir mažųjų, rei
kalais. Keturių pėdų aukš
čio žmogus turi lygiai to
kią pat teisę gyventi, kaip 

į ir šešių pėdų. Mažos tau
tos turi tiek pat teisių gy
vuoti ir tvarkyti savo rei
kalus savotiškai, kaip ir 
didžios. Jei didžiosios už
smaugia. išdalina, užgro
bia mažas tautas, tai nėra 
teisingumas, o be teisingu
mo taika neįmanoma.

Nors “trys didieji” nepa
sakė. kad Lietuva pripa
žinta Rusijai, bet jei pri
skyrė Vilnijos kraštą, ar 
belieka vilties Lietuvai bū
ti laisvai ir nepriklauso-: 
mai? Ar Stalinas pasiten
kins tik Vilnijos kraštu, o 
likusią Lietuvos dalį paves 
lietuviams tvarkyti? Kaip 
lengva svetimą turtą ki
tam atiduoti.

i

I Nacių Vyriausybė Kraustosi 
Iš Berlyno

Lietuvis Sportininkas Api
budina Philippinų 

Kautynes

I

Vasario 12 d., Boston 
Globė tilpo VVhitney Mar- 
tin’o straipsnis, perduotas 
iš New York per Associa
ted Press iš užvardintas: 
"Cpl. Waitkus, Cambridge, 

Describes Philippine 
Battle”.

Įdėtas šio lietuvio spor
tininko laiškas, įdomiai a- 
pibudinąs japonų saužu- 
džių lakūnų atakas ant A- 
merikos konvojaus ir kaip 
jie po bombardavimo išli
po ant Philippinų žemės.

Prie laiško pridėtas Corp. 
Edvardo S. Vaitkaus, ku
rio tėvelis gyv. 301 Port- 
land St., Cambridge, api
budinimas kaipo gabaus ir 
daug žadančio suortininko 
— base-balininko.

Jis žaidė Pacific Coast 
Baseball League ir 1942 m. 
buvo išrinktas kaipo “the 
most valuable player” mi
nėtoje lygoje. Vasario mė- 

inesį, 1943 m. išėjo karo 
tarnybon.

Reiškia lietuviai jaunuo
liai visur pasižymi. Rap-,

į

____
Paryžius, vas. 15 — Na- 

i cių vyriausybė apleidžia 
Berlyną, nes Rusijos armi- 

i ios visai arti ir kraustosi į 
iNuernbergą, 225 mylios į! 
pietų vakarus nuo Berly-i 
no.

Nuernbergas yra Bavari
joje, toli nuo karo fronto, 
bet arčiau Amerikiečių 
fronto, negu Rusijos.

Raudonieji Stumiasi Link 
Dresden Ir Berlyno

Londonas, vas. 15 — Ru-
• į sijos raudonoji armija ne- 
; sulaikomai eina link Dres- 
. den ir Berlyno.

Vokietčiai pripažįsta. 
> kad Breslau, vokiečių Sile-
• zijos sostinė, jau apsupta.

:-3E-

KAINA —$3.50

Kreipkitės su užsakymu:

ŠFE.VČ. P. MARIJOS 
APSIREIŠKIMAI LIURDE

Šia knyga susidomėjo visi. 
Amerikos Lietuviai.

Ją skaito ir netikintieji!
Liurdo knyga

Gausiai paveiksluota, gražiai 
kietais viršeliais įrišta, 

virš 500 puslapių.

įvyksta kiančiuten

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

<♦> <«- <♦> <♦> <«• <«•
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Išleido Katę Iš Maišo?
Lietuvių spaudoje’, vis ■ 

dar tebekomentuojama a-j 
pie kiek anksčiau paskelb
tą žinią, kaip Sovietų Ru
sijos atstovas lankosi Šve
dijoje pas lietuvius pabė
gėlius iš Lietuvos ir ragino 
juos grįsti atgal Lietuvon. 
Jis tikrinęs kad jiems nie
ko blogo nebūsią Lietuvo
je ir raginęs drąsiai grįžti.

Tas rusų atstovas tur 
būt dar nesužinojo, kad 
įvienas jo “tovariščius”, la
bai uolus sovietinės tvar- 

į kos garbintojas, Antanas 
Bimba, jau senai paleido 
katę iš maišo...

Bostone, viešai ir drą
siai (nors ir žioplai) pa
skelbdamas, kad visi Šve- 
dijon pabėgę lietuviai, bū
sią grąžinti atgal, jiems 
kaltinimai iškelti, ir jie bū
sią nuteisti ir sušaudyti. O 
jei Švedija nesutiktų grą
žinti tų nelaimingų pabė
gėlių? Čia Bimba pasirodė 
ir-gi gerai žinąs sovietų 
metodą, kuomet pareiškė, 
kad Švedija būsianti pa
griebta už sprando ir pa
kratyta taip kad, ji juos 
turės grąžinti, kaip buvo 
priversta Suomija grąžinti 
pabėgėlius estus.

Reiškia, šie “tovariščiai” 
nesusikalba. Vienas, gud
resnis, matyt rafinuotas, 
ragina grįžti, ir kitas nie
ko blogo jiems nebūsią, o 
kitas, matyt “netašytas” 
jau senai jiems paskelbė 
mirties dekretą. P-tis.

Tėvų Pranciškonų 1945 
Mėty Misijos

Chicago, III. — švenč. P. Ma
rijos Gimimo parapijoje, vasa
rio 19-25 d. — Tėvas Juvenalis
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Ncvc Britain, Conn. — Šv. An
driejaus parapijoje, vasario 25 
d. — kovo 3 d. — Tėvas Agne- 
lius Krasauskas, O.F.M.

Paterson, N. J. — Šv. Kazi
miero parapijoje, misijos, 40 
vai. atlaidai, Tretininkų reko-

, lekcijos, kovo 4—18 d. — Tėvas 
Justinas Vaškys, O.F.M.

Chicago. III. — Šv. Jurgio pa-

Ir kaip tu pakliuvai, Tėvyne mūs brangioji
Jau net trečiu kartu į budelių nagus?
Nors duotum mums žinot, kaip sunkiai ten vaitoji, 
Ligšiol dar negirdėtus kęsdama vargus.
Bet bekankindami jie burną tau užgniaužė,
Kad nenugirstų kartais pasaulis platus, 
Kaip išdavikiškai jie sutartis sulaužė 
Ir įgyvendino žiauriuosius Sovietus.
Klaikioj patamsėję tave prie kryžiaus kalė, 
Geriausius tavo sūnus nužudydami;
Antru kartu jau smaugia gimtą mūsų šalį, 
Nes buvo ji tvarkinga, soti ir rami.
Jie įgyvendino savotišką netvarką, 
Padarė taip, kad maisto turėtų pristigt, 
Jie užveisė tiksliai sovietiškąjį vargą, 
Kad Lietuva galėtų Rusijai prilygt.
Ir nesavu balsu lietuvis sudejavo: —
Dar niekad nėra buvęs panašiu vergu! 
Neteko gyvulių, namų, mantos ir javo 
Ir virto driskiumi, vyžuotu ubagu.
O čia ir laisvės nėr, ir skurdas - badas spaudžia,
O čia siautėja raudonasis teroras,
Čia sunkvežimio ragas grasinančiai gaudžia — 
Ką nors išveš tenai, kur niekas nesuras...
Štai ko sulaukei tu, laisvoji mūs šalele! 
Ar taip ten būdavo prieš kelerius metus, 
Kur didis ir mažiuks turėjo savo valią,
Kur laisvės žemėj plaukė pienas ir medus ?
Kur pievos kilimu puošniausiuoju žaliavo,
Kur nokstančių javų siūbuodavo banga?
Kur ežerų vanduo žavėtinai liūliavo,
Kur nesibaigdavo derlius ir prabanga?
Ten būta laisvės, laimės, pažangos ir turto, 
Senovės pasakų, poezijos dainų;
Priviso lyg iš rago gausybės užburto 
Rašytojų, mokslinčių, dainių gerbtinų.
Dabar jie suimti — be teismo likviduoti —
Kiti pas kalmukus yr nusiųsti badaut,
Kiti dar tebe verčiami save parduoti,
Už duonos trupinį jiems vergiškai bernaut.
Ir krašto gerbūvį jie žiauriai sužalojo, 
Lyg barbarų gauja, papratusi ardyt;
Ir ūkio prietaisus sudraskė, sukapojo,
Ir mašinas paliko ant lietaus rūdyt.
Dabar ten nearti dirvonai, vysta gėlės, 
Kur-ne-kur suskė eglė, pusplikė pušis, 
Ir susirūpinęs čiurlena Nemunėlis:
Kas laisvę mūs Tėvynei sugrąžįs?
Tad mums visiems Tėvynės vargas smarkiai rūpi; 
Bet kas jai dureles į laisvę atrakys,
Kai juodvarnis žiaurus ant jos galvelės tupi 
Ir drasko apšvietą — tikrąsias jos akis?
Rods nėr vilties. Bet Lietuva ne pirmą kartą 
Susiduria su aro kruvinais nagais.
Jis buvo net dvigalvis. Rodės, smarkiai kerta
Ir pasigriebęs auką, niekad nepaleis.
Paleido bet gi. Idėja jį nugalėjo,
Nors gynėsi ryžtingai iki pabaigos;
Jis atsispirt prieš naują mintį negalėjo, 
Nestengė sulaikyt istorijos eigos.
Ir mūs gadynės slibinas, aukų priėdęs,
Pilvu sunegalės ir kojas pakratys;
Ir jeigu išdavikas nekliudys begėdis,
Lietuvis veikiai savo laisvę atstatys. J.K.

BALF Jau Turi 103 Skyrius
1944 m. gruodžio 6 d. buvo 

garsinta, kad Bendras Ameri
kos Lietuvių Fondas turi 77 pil- 

į nai susitvarkiusius, registruo- 
jtus skyrius. Gaudamas para- 
jmos iš visų srovių, iš visos A- 
į merikos lietuvių visuomenės, 
Fondas dar nenustojo augęs, 
nors augimo tempas jau darosi 
lėtesnis. Sausio mėn. gale BALF 
jau pasiekė 103 pilnai registruo
tų skyrių, čia paminėsime tik- 

' tai naujuosius skyrius, kurie 
' nebuvo dar registruoti pirmes- 
I niame pranešime visuomenei. 
I Skaitliuosime juos pagal vals
tybes ir alfabetine tvarka.

Connecticut Valstybėje
Ansonia, No. 78, pirmininkas 

S. Bujanauskas. Skyrius didėja.

, rapijoje. kovo 4 — 11d. — Tė
vas Juvenalis Liauba. O.F.M.

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

FRANCISCAN FATHERS,
Mount St. Francis, 

Greene, Maine.
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Kaune, Karo Muziejaus bokšte, yra didelis varpas. 
Jį vadina “Laisvės Varpu”. Netrukus po to, kai Lietu
va tapo laisva ir nepriklausoma, Amerikos lietuviai 
padovanojo jį Lietuvai. Jis pavadintas “Laisvės Var
pu” todėl, kad buvo nulietas pagal formą, kurią turi 
garsusis Amerikos “Liberty Bell”. Kaip iš istorijos ži
nome, Amerikos kolonijos paskelbė savo laisvę “Liber
ty Bell” balsu. Amerikos lietuviai norėjo, kad ir Lietu
va tokį varpą turėtų. Ant Lietuvos “Laisvės Varpo” šo
no matosi VYTIS — laisvos Lietuvos istorinis ženklas 
— simbolis, o žemiau išlietos tokios eilės: O, skambink 
per amžius vaikams Lietuvos, kad laisvės nėr’ vertas, 
kas negina jos!

Thompsonville, No. 97, pirmi
ninkas J. Makaravičius.

Dabar šioje valstybėje jau 
veikia 11 registruotų skyrių. 
Bet dar nėra skyriaus Meriden, 
South Norwalk, Somers, Ter- 
ryville, Bristol, Warehouse 
Point. Nedaug ten lietuvių, bet 
maži skyriai galėtų ten veikti.

Illinois Valstybėje
Springfield, No. 84, pirminin

kas P. Shimkus.
Rockford, No. 85, pirmininkas 

J. Bacevich.
\Voukcgan, No. 94, pirminin

kas Pr. Bujanauskas.
Chicago, No. 91 (Dievo Ap- 

veizdos parap.), pirmininkė Pr. 
Ivanauskienė.

East St. Louis, No. 102, pirmi
ninkas Matas Kimutis.

Dabar Illinois Valstybėje vei
kia 15 registruotų skyrių. Bet 
dar neatsirado šiam tikslui 
veiklių žmonių Chicago Heights, 
Kewanee, Joliet, Aurora, Har- 
risburg, Toluca, Aubum, Ath- 
ens, Taylor Springs, Johnston 
City, Spring Valley, Westville

ir kitose mažesnėse kolonijose. 
Dar bent dešimts ar penkiolika 
skyrių galėtų Illinojuj susiorga
nizuoti, tik reikia kad susivie- 
nymų ar kitų organizacijų val
dybos truputį susidomėtų lietu
vių pagelbos reikalais.

Indianos Valstybėje
Clinton, No. 92, pirmininkas 

Pranas Patašius.
East Chicago, No. 95, pirmi

ninkas Uršulė Gustaitis.
Gary, No. 98, pirmininkas 

kun. J Mortis.
Dar nėra skyriaus Indiana 

Harbor, Seelyville, Michigar. 
City, Bicknell, La Port ir kelio
se kitose mažose kolonijose.

Maine Valstybėje
dabar veikia Levvistono ir Rurn- 
fordo skyriai, bet dar galėtų 
susikurti skyrius Millinocket. 
nes ten yra SLA kuopa.

Maryland Valstybėje
kol kas veikia tik Baltimores 
skyrius, bet lengvai dar galėtų 
įsisteigti naujas skyrius Curtis 
Bay.

Massachusetts Valstybėje
Westfield, No. 96, pirminin

kas Zigmas Jegelevičius.
šios valstybės lietuviai greit 

ir gana gerai susiorganizavo 
šalpos darbui, bet vis dėlto ir 
čia dar stinga skyrių mažesnė
se Kolonijose, kaip Springfield, 
Stougbton, Sunderland. Revere. 
Canton, Northan.pton, Dorches
ter, W. Roxbury, Greenfield. W. 
Fitchburg, Jamaica Plain, East 
Hampton. Hardwick, Bridge- 
water ir Walpole.

Michigan Valstybėje
Susimildami, vieno skyriaus 

Detroite visai didelei Michigano 
Valstybei garbingai atstovauti

neužtenka. Juk ten,visa eilė pa
siturinčių lietuviškų kolonijų: 
Grand Rapids, Muskegon, Mus- 
kegon Heights. Jackson ir kitur.

Nebraskos Valstybėje 
ledai dar nebraška. Nėra ten nei 
vieno registruoto skyriaus, nors 
girdėt iš spaudos, kad Omahoje 
parapijos lietuviai rūbus renka. 
Labai laikas ten susiorganizuoti 
veikliam skyriui.
New Hampshire Valstybėj 
nėra skyriaus Nashua ir Keene, 
o lengvai ten jis galėtų būti; 
juk gerų lietuvių ten visgi yra. 
Reikia tik jiems pajudėti, prisi
minti pareigas artimui.

New Jersey Valstybėje
Eyizabcth, No. 79, pirmininkė 

Stephanie Lauronas.
Elizabeth, No. 80, pirmininkė 

Antanina Bučius.
Elizabeth, No. 81, pirmininkė 

Ursula Džiovelis.
Paterson, No. 86, pirmininkas 

Vincas Adamavičins.
Turėtų dar būti skyriai Pas- 

saic, Cliffside, Jersey City, 
Havrthorne, Perth Amboy, Man- 
ville. Camden. Linden. Trenton, 
Hillside ir Risley.
United Lithuanian Relief Fund 

o f America
19 West Iflfth Street, 
New York 18, N. Y.

“Kentėkite visa, ką da
leis Viešpats; nerūgokite 
ir žinokite, jogei sulauksi
te gadynės, kurioje pras
links persekiojimai...” —

Vysk. M. Valančius.

“Neįveiksi, sūnau, šiaurės: 
Mūsų širdys tvirtos, — 
Seniai buvo išmėgintos, 
Seniai keptos virtos.”

— Vysk. A. Baranauskas.

Chicago, III. paruoštieji rūbai vagonu siunčiami į 
sandėlį Brooklyne.
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Krymo Konferencija
Pagaliau atskleista “trijų didžiūnų” konferencijo 

paslaptis. Nurodyta vieta ir pasitarimų turinys. I 
viena ir kita labai poetinga. Vieta — Sovietų Rusijc 
pietinė dalis — Krymas, angliškai Crimea. Jei angla 
tartų rusiškai, tai išeitų labai skanus dalykėlis — Sme
tona bei grietinė. (Nesuprantama, kuomi grietinė lie
tuviškesnė už Smetoną. Jei Smetona atsiduoda slaviš- 
kumu, tai grietinė ^vepia švediškumu — gradde, ta- 

jei atmestume 
Nors toks

LIETUVA NETURI ŽŪTI!

PRENUMERATOS KAINa
Amerikoje metams ................
Vieną, kart savaitėje metams.
Užsieny metams ....................... 85 C
Užsieny 1 kart sa-tėj metams 82 ’ O

riasi gredde). Bet angliškai Crimea, 
paskutinę raidę, tai išsitartų kaip crime. 
vardas primena kriminalinį nusižengimą, bet konfe
rencijos eiga nešiojasi kaip tik priešingą požymį: vis
kas ten buvo raudona ir saldu. Tik prisiminkite lietu
višką patarlę: kur saldu, ten gardu, kur raudona, ten 
gražu. Žodžiu, konferencijos turinys labai panašus į 
rausvus ledus — šaltakošę, arba dar suprantamiau — 
ice cream. Ta šąlta košelė labai skanus gardumėlis. 
Gaila, kad turi vieną pragaištingą savybę: bematant 
sutirpsta...

Ir taip, viskas prasidėjo sklandžiai ir baigėsi dar 
sklandžiau. Oficijalusis protokolas alsuote alsuoja ra
mybe, tvarka, demokratiškumu ir geru humoru. Bet 
ar konferencijos išdavos užkrės geru humoru ir tau
tas, apie kurias sukosi pasitarimai, tai jau kitas klau
simas. Pavyzdžiui, Prancūzija jaučiasi nustumta į už
nugarį. Mėginama ją paguosti pasiūlant leidimą užim
ti Vokietijos Ruhrą (o gal ir kiek daugiau). Tur būt 
ta malone norima užglostyti faktas, kad DeGaulle ne
buvo konferencijon pakviestas. Jugoslavijai duodama 
plačių demokratinių teisių, bet vis kišama priekin 
“maršalą” Tito (kur raudona, ten gražu). Su Lenkija 
pasielgta be ceremonijų: rytuose jai palikta Curzono 
linija, vadinasi, Lvovas, Gardinas, Vilnius tenka Rusi
jai. Vakaruose lenkus stumiama ko ne į Berlyną — už 
nuostolius rytuose atlyginti. Sienos, kaip sienos. Len
kijai būtų kur kas sveikiau be rusiško elemento, nors 
keli milijonai vokiečių, kuriuos norima Lenkijon įkor- 
poruoti, sudarytų jai labai kietą “pliusą”, kurs veikiai 
išsivystytų į sekamąjį karą. Bet kas aršiausia, kad 
pats Lenkijos nepriklausomybės pagrindas jau visiš
kai paknistas. Konferencija pripažįsta Maskvoj išpe
rėtą “provizorinę” lenkų vyriausybę. Toliau aiškinti 
nebereikia, nes visi žino, ką tai reiškia. Taip pat neten
ka kalbėti apie “gerą humorą”, kuriame lenkai atsi-1 
rado, perskaitę konferencijos manifestą. Jau “humo
ro” atbalsiai griausmingai suaidėjo Washingtono Kon
grese. Aiškaus pareiškimo nemažiau aiškus aidas.

Tačiau konferencijos protokole yra ir neaiškumų. 
“Buvo svarstyta ir apie Balkanus”. Bet kas nutarta, 
nežinia. Reiškia, esama ir slaptų nuosprendžių, nors 
apsidrausta, kad “vienapusiškų” sutarčių nebebūsią 
daroma. (Jau padaryta, kiek Maskvai buvo reikalin- 
ga). Apie Italiją nieko neprisiminta. Apie Vokietiją Belgijai? ir‘kad
daug kalbėta militanmu atžvilgiu, bet apie jos sočia- - 
linę tvarką esą vėliau bus pranešta. Reiškia, planuoja- MYnisteris~Urbšys 
ma tokių dalykų, kurie platesniam pasauliui būtų ne- - 
priimtini. Apie Lietuvą ir kitas Pabaltės valstybes ~
kukliai nutylėta... Čia siūlosi ištisa pastabų virtinė, bet 
ar gi galima imperatorišką manifestą viešai kamanti
nėti?...

Viskas ten buvo imperatoriška: ir buvusių carų 
palocius, ir aukštieji pareigūnai, ir svečių priėmimas 
(kaviaras, vodka, nalivkos, kachetinskoje, šampanas, 
kulebiakos, rastegajai, riabčikai, “porosenkai pod 
chrienom”, žąsys, “golubčikai” ir tt. ir tt.). Vaišinta 
karališkai. Privatinis kapitalizmas pasibučiavo su 
valstybiniu. Tik vienas buvusis driskius sudarė išskir
ti. Tai visuresantis Harry Hopkins, bet jis čia būtinas, 
kaipo rusų kalbos žinovas — daugiau nieko. Pasitari
mai užvardyta Krymo konferencija. Nabašnikai carai, 
sunaikintoji rusų aristokratija ir buržuazija Krymą ministerių 
šiuo kartu angliškai ištartų, paskutinę raidę atmetę. pastarasjs 
Bereikalo, nes Rusijos interesai nenukentėjo. ‘ Baltie- — - - - - '
ji” rusai, kaipo geri patriotai, turėtų džiaugtis, kad TT'uįU**1

Trir, zlonman L-mmc'+a i -iii + Lietuvos 
patri jotais 
Rusijos nelaisvėje. 

Belgija. Austrija ir Lie
tuva turi tam tikrų pana
šumų ir bendrumų. Jos vi
sos trys yra katalikiškos 
šalys, visos trys vidutinio, 
didumo valstybės, surem
tos didelių valstybių: Bel
gija: Prancūzijos - Vokie
tijos; Austrija: Vokietijos-
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je. Pabaltijo valstybės bū
tų vienintelės šio karo a- 
gresijos aukos, o Rusija 
vienintelė agresijos pasi
naudoto ja — beneficiary.

Rusija neturi jokių tei
sių bei pateisinamų pre-

Į ir sparčiai retėja.
Kurie daviniai yra tei

singi ar bent panašūs tei
singumui, patikrinti nėra 
galima. Okupantai Lietu
von nieko svetimo neįsilei
do praeity, neįsileidžia ir
dabar. Lietuva, okupantų tenzijų prie Lietuvos teri- 
’ankose, yra hermetiškai tori jos ir jos žmonių. Lie- 
’.ždarytas kalėjimas ir eg- tuva yra suvereninė vals- 
’.ekuciįos kamera.

Kodėl Lietuva taip bau- sėmis kaip ir Sovietų Są- 
džiama, ir kodėl su ja ir junga. Tas yra pripažinta 
kitomis Pabaltijo valsty- ir užfiksuota visų valsty
bėmis taip elgiamasi, ir bių ir pačios Sovietų Są- 
’iodėl taip jos yra smau- jungos iškilmingais pa

reiškimais. Taikos sutar
timi (liepos 12, 1920) So
vietų Rusija pasisakė se
kamai:

“Remdamasi Rusijos 
Federacinės Socialistinės 
Tarybų Respublikos pa
skelbtąja visų tautu te;~ 
laisvai apsispręst' 
joms visiškai atsiskiriant 
nuo valstybės, kurios su
dėtyje jos yra, Rusija be 
atodairą pripažįsta Lie
tuvos valstybės savaran
kiškumą ir nepriklauso
mybę su visomis iš tokio 
pripažinimo einančiomis 
juridinėmis sėkmėmis ir 
gera valia visiems am
žiams atsisako nuo visų 
Rusijos suvereniteto tei
sių, kurių ji yra turėjusi 
Lietuvių tautos ir jos te
ritorijos atžvilgiu.

“Kad Lietuva buvo kuo
met priklausiusi Rusijai, 
tas faktas neuždeda Lie
tuvių tautai ir jos terito
rijai jokių pareigų Rusi
jos link”.

Po šitos sutarties pasi
rašymo ir normalių bei 
draugiškų ryšių užmezgi
mo, sekė kitos sutartys — 
viena iš jų buvo Nepuoli
mo Sutartis. Šitos sutar
ties pirmas straipsnis ci-

tybė, su tokiomis pat tei-

damos ir naikinamos, 
■sveikas protas ir žmoniš
kumas negali rasti pado- 
umo dėsnių, kuriais suve- 
eniniu valstvbių ir taiką 
nylinčių tautų naikinimas 

žudvmas galėtų būti pa
ilsintas.
Lietuva ir lietuvių tauta 

juk prieš nieką nenusidė
jo. Ji visuomet laikė ir 
dabar laiko savo aukš- 

i ramiai gy- 
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nepriklausomos Lietuvos prezidentus: A. Stulginską, Antaną Smetoną: venti ir sunkiai dirbti savo:

Šiandieną minint Nepriklausomos Lietuvos paskelbimo sukaktį — šešioliktąją 
Vasario, pravartu prisiminti mūsų tautos didžiąsias asmenybes, šventoves ir kai- 
kuriuos įvykius. Štai viduryje šio paveikslo matome — Dr. Kudirką, A. Voldemarą, čiausiu tikslu

Di*. Kazį Grinių; p. Tūbelį ir Dr. J. Basanavičių. Einant taip pat iš kairės žemėje be svetimų maišy 
į dešinę, viršuje, matome — Aušros Vartų šventovę Vilniuje; D. L. K. Gediminą; mosi į jos naminius reika- 
miestų simbolius; D. L. K. Vytautą ir Gedimino pilies bokštą, trečioje gi eilėje, ^us. Lietuva netroško sve- 
apačioje, taipgi einant iš kairės į dešinę: Nežinomojo Kareivio paminklas Kaune; timų turtu ir nereiškė jo-. 
Suvalkų sutarties pasirašymo posėdžio momentas; Lietuvių Misija Klaipėdoj ir kių pretenzijų į teritorijas. 
Laisvės paminklo Kaune simbolis.

■ 

kurios jai teisėtai nepri
klausė. Ji dar prieš karą !

1 • i \/ I |w J į 1/1“ *• | vyriausybe buvo nupajė- paskelbė neutralitetą ir Į
LI6TUV3 TT8 UZQ3ryt3S l\Q’6jirnQSsinta ojos viewn oku
Konsulo Dr. Petro Daužvardžio Kalba, Pasakyta 
Bostone, Vasario 11 d., 1945 m., Nepriklausomy

bės Paskelbimo Sukakties Minėjime.

pantų — puppet 
riausybė pastatyta, 
“vyriausybė” išvaikė tei
sėtą Lietuvos seimą ir pa
skyrė jo vieton neteisėtą 
okupantų seimą — vadi
namą liaudies seimu. Neii 
okupantų sudarytoji vy- 

tokioje pat geografinėje riausybė, nei jų paskirtas. 
pozicijoje santyky su Ru- *r išrinktas seimas Lie
si ja. kaip Belgija su Vo- tuvos žmonių neatstovavo 
kietija. Abi prieina prie

Italijos; Lietuva: Vokieti
jos - Rusijos. Lietuva yra

>” Lie
tuvos žmonių neatstovavo 
ir atstovauti negalėjo, nes j 
jų įgaliojimo neturėjo ir 
jų valios nepildė, o savo 
valios neturėjo: jų valia 

įsteigimą Belgijos ros. Kalbos apie tai, kad buvo okupantų valia.
i kad Lietuvoje okupantų 

----- į elgėsis buvo ir yra prieš 
šydas lietuvių tautos norą ir va-

— vy- šalininkė ir karo priešinin-• 
Ta kė. Lietuvos nusistatymo: 

karo reikalu pailiustravi- 
mui galima konstatuoti į-' 
vykį su Vokietija - Lenki-! 
ja. Kuomet Vokietija už-Į 
puolė Lenkiją ir kuomet: 
Anglija paskelbė karą Vo-! 
kietijai, Vokietija ragino! 
Lietuvą stoti jos pusėn ir! 
atsiimti Vilniaus kraštą, 
kurį Lenkija išplėšė iš Lie
tuvos 1920 m. Nežiūrint to 
fakto, kad Lietuva turėjo

Nesenai skaičiau Belgi
jos užsienių reikalų minis- 
terio kalbą, kuria jis dėko
jo Amerikai ir Anglijai už 
Belgijos išlaisvinimą ir 
belgams pilietinių teisių
grąžinimą. Tarpe kitko, jūros, bet nė viena nesu- 
Min. Spaak pabrėžė, kad daro kliūties kaimynams 
belgai yra dėkingi Angli- prieiti prie tos pačios jū- 

i jai už 
nepriklausomybės 1830 m., Belgija arba Lietuva ken- 
už laisvės atgavimą 1918 kia kaimynų saugumui 
m., ir už išlaisvinimą 1944 yra nesąmonė — i 
m. Toliau ministeris pa
reiškė:

“Šis įspūdingas pasikar
tojimas smagių ir lem
tingų užstojimų leidžia 
mums šiandien pareikš
ti, stipriau negu by ka
da pirmiau, kad esminė 
savybė mūsų užsienio 
politikoje yra . 
draugiškumas.” 
Kaip būtų gera ir malo- skiriant vozdžių ir fuere- 

nu, kad Sovietų Rusija bū- rių garbinimą. Austrija y- 
tų sudarius Lietuvai to- ra Vokietijos hegemonijo
kias sąlygas, kokias Angli- je nuo 1938 m., o Lietuva

Rusijos hegemonijoje nuo 
1944 m., neskaitant 19-tojo 
šimtmečio ir 
Tarpe birželio 
1941 m. ir liepos - spalių gyventojų — ir tie nuolat siu tašku šio karo istorijo-

imperialistinių >*4. Parodo tautos Protes- tas Rusijai ir Vokietijai.
i Tauta nė su vienu okupan
tu nekooperavo ir nekoo
peruoja. Ji kovojo ir prieš 
vienus ir prieš antrus oku
pantus. Nuo abiejų lietu
viai žuvo ir į kalėjimus bei 
koncentracijos stovyklas

dengimui 
ir agresinių užgaidų.

Austrija ir Lietuva yra 
beveik identiškoje politi
nėje padėty: abi karo ir a- 
gresijos aukos. Abi vieno
dai okupuotos ir vienodai 
sukoneveiktos: ir valsty
biškai ir pilietiškai. Abi

teisinių ir kitokių preten- tu°ja Taikos sutartį ir pa-
zijų į Vilniaus kraštą ir 
aiškiai suprato, kad tose 
sąlygose Vilnių buvo gali-: 
ma lengvai atsiimti, tačiau' 
atsisakė pagundos ir nesu
tiko tapti naciškos Vokie
tijos šalininke — pasiliko 
ištikima taikai ir teisiniai 
tvarkai. Dabar, tur būt, už 
tai, ją norima nubausti' 
daugiau už Vokietiją ir 
Vokietijos satelitus. Ru
munijai, Bulgarijai ir Ven
grijai paliekamos bent no-Į 
minalinės suvereninės tei-j 
sės, o iš Lietuvos norima- 
išplėšti visas valstybines:

užsienio biskai ir pilietiškai. Abi pateko, ne šimtais ir tūk-l
Anglijo^ valdo svetimi, abiejų pilie- stančiais, bet šimtais tūk-’

j čiai neturi jokių teisių, iš- stančių. Rusai tvirtina? 
kad vokiečiai išžudė apie 
pusę milijono Lietuvos pi- teises ir paversti jos tautą 
liečiu, o vokiečiai 
kad rusai išžudė apie pusę 
milijono Lietuvos piliečių.
Lietuviai gi patys, savo______.____

1940-41 m. laiškuose, sako, kad Lie- būtų anuliuotos, 
menesio tavoje liko tik apie pusę

matuška” vis daugiau krypsta į jų nustatytas vėžes.
Konferencijos nutarimai, kiek jie prctol ole at

skleisti, atrodo, švelnių švelniausiai tariant, labai ne
apdairūs, vienok skaitosi galutinais. “Kryška” (stoge
lis), kaip sako komsomolcai. Reiškia, namai jau po 
stogu. Tik gyvenkite ir norėkite... K.

&
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Lietuvos užsienių reikalų
> ar ku

ris nors kitas laisvas mi- 
nisteris galėtų pasakyti tą 
patį, ką pasakė p. Spaak. 
Deja, dabar to pasakyti buvo kartu 
negalima. Lietuva-nėra iš-;Čekoslovakija 
laisvinta. Ji yra reokupuo- valstybėmis okupuota Vo- 
ta: vokiška dominacija yra kietijos. Austrija, ei.......
pakeista rusiška domina- Amerikos, Anglijos ir Ru-' 

Jos vyriausybės na- sijos deklaracija, pasira
šyta Maskvoje 1943 m., y- j 
ra pirmoji šio karo agresi
jos auka. Lietuva yra tre
čioji ir bene vienuoliktoji. 
Vokietija Klaipėdos kraš
tą išplėšė iš Lietuvos 1939 
m. kovo mėnesy, o Rusija 

nacinės Lietuvą okupavo birželio 
o. mėnesy 1949 m. Abi agre- 

kitaisį sijos prieš Lietuvą buvo 
pasmerktos lietuvių tau
tos ir Amerikos bei Angli
jos ir kitų savistovių vals
tybių. Amerika Lietuvos 
sukoneveikimą pavadino 
suktu ir sąmoningu galin
go kaimyno žygiu.

Po Vokietijos ir Rusijos 
neteisėtų žygių prieš Lie
tuvą, prasidėjo Lietuvoje 
įvairūs neteisėtumai ir 

1 vargai. Teisėtoji Lietuvos,

cija.
riai yra okupantų kalėji
muose. Lietuvos Ministe- 
ris Urbšys yra vienoje ka- 

’| tegori joje ne su laisvu
Belgijos ministerių Spaak, 

; bet su nelaisvu Austrijos 
Schushnigu.

yra
Vokietijos nelaisvėje, 

kartu su
ministeriais i? 

komunistinės

mėnesių 1944 m. Lietuva 
i su Austrija, 

ir kitomis

einant
i

I

sako, į Rusijos vergą. 
Jeigu Rusijos 

mas realizuotusi 
Lietuva. Latvija

žygis pasiliktų

pasimoji- 
ir jeigu 

ir Estija 
tai tas 

juodžiau-

Vasario Šešioliktos Kūrėjai
Mes buvome tauta nuo Marių iki Marių, 
gyvenome, kovojome, laimėjom...
Paskui atėję stipresni mus pažemiuos uždarė... 
Tylėjom ir kentėjom.
Tiktai ne kartą kilnūs tautos sūnūs 
vergijos rūmo sienas rankom griovė, 
ir šaukdami pagalbon Dievą ir perkūnus 
kovoti nesiliovė.
Bet nors ir tvirtos buvo tų karžygių rankos, 
kalėjimas negriuvo, pančiai vis tvirtėjo, 
tiktai staiga aukštai rūstus dangus nublanko 
nuo audrų, gaisrų, vėjo...
Praūžęs viesulas griuvėsius tepaliko 
ir pelenais nuklojo brangiąją tėvynę, 
bet nuostabios ir gražios buvo tos Velykos, 
kai savo laisvę gynėm.
Pavasarių keliolika atėjo ir praėjo: 
mes drąsūs ir jauni gyvenimą vėl kuriam, 
ir nors daugybę metų vargom ir kalėjom, 
su šypsena į ateitį težiūrim.
Nes mes juk buvome tauta nuo Marių iki Marių, 
nūn mūsų galios nepalenks joks vėjas!
Savo šešioliktos vasario 
mes patys juk kūrėjai.

reiškia, kad ji yra baze vi
sų santykių tarpe Lietu
vos Respublikos ir SSSR. 
Antras Nepuolimo Sutar
ties straipsnis sako:

“Lietuvos Respublika ir 
Socialistiniu Tarybų Res
publikų Sąjunga savitar- 
pyje pasižada visomis ap
linkybėmis gerbti viena 
antros suverenumą bei 
teritorialinį integralumą 
ir neliečiamybę.”
Šita sutartis buvo galio

je karo pradžioje ir. iš Lie
tuvos pusės, ji tebėra ne
sulaužyta ir dabar. Lietu
va, mielu noru, ją atnau
jins ir skrupulingai pildys 
pokarinėje santvarkoje, 
kuri, einant Prezidento 
Roosevelt’o vėliausiu pa
reiškimu, bus paremta 
“just and durable” taika.

Prie šitų dviejų sutarčių 
galima pridėti dar trečią 
sutartį 
galbos Paktą, kuris buvo 
pasirašytas jau šiam ka
rui prasidėjus, būtent, 
spalių mėn. 10 d., 1939 m. 
šiame pakte, kaip ir ne
puolimo sutarty, arba 
Jungtinių Tautų Deklara
cijoje. į kurią inkorporuo
tas Atlantic Charteris, Ru
sija nekėlė jokių abejonių 
(nestatė jokių klausimų) 
dėl Lietuvos integralumo 
ir nepriklausomybės. At
virkščiai. Savitarpio Pa
galbos Pakte buvo tvirtai 
užakcentuotos suverenu- 

i mo teisės ir padarytas pa
žadas draugiškai gyventi, 
viena - kitai valstybei pa
dėti. nesikišant į viena ki
tos vidujinius reikalus. Ši
to pakto preamblius ir 
straipsnis 7 skamba se
kančiai:

"...siekdami plėsti 192) 
metų liepos mėnesio 12 

Tęsinys 5-tame pus'.

Savitarpio Pa-

I

Petras Babickas.



Penktadienis. Vasario 16. 1945

Laisvos Lietuvos kariai raiteliai žygyje atvaduoti Lietuvos sostinę Vilnių. Tai tik istorija šiandien, bet 
ji garbinga žygiais ir kilni sutarčių išlaikyme. Lietuva savo sutartis pildė garbingiausiai, bet tik nelem
ta buvo jai nukentėti pavergimas dėl apgaulingų sutartininkų, kurie anų sutarčių nesilaikė ir ligi šios 
valandos dar tos sutartys nepildomos... Argi pasaulio teisingumas nepakreips į tikras vėžes tuos, kurie 
siekia gruobonišku būdu valdyti tautas?! .

(Kun. P. M. Juro. LDS Cen
tro Pirmininko, kalba, pa
sakyta vasario 11 d. š. m.. 
Lietuvos nepriklausomybės 
minėjime. So. Bostone*.

pačioje 
Lietuva 

Tannen- 
duoda

gėje. O jeigu šiandien mes 
dėl Lietuvos nedirbtume, i 
nieko neaukotume dėl jos, 
išlaisvinimo, ar netaptu-! 
me jos išdavikais ir ar ne
užsitrauktume tautos pra
keikimą?.

F VICTORY
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gadyne ir toje 
triumfo gadynėje 
pradėjo smukti.
bergo kautynėse 
priešams mirtiną smūgį ir
toji galingoji valstybė iš
leidžia vieną geriausių vi
soje Europoje įstatymų 
rinkinį ne lietuvių, bet gu
dų kalba. Reiškia, anų lai
kų Lietuvos vadai neįdėjo 
valstybės pagrinaan tauti
nės idėjos ir kultūros, už-

Minint Vasario šešiolik
tą liūdnose iškilmėse stoja 
prieš mūsų akis įvairūs 
vaizdai ir širdyje kyla į- 
vairūs klausimai. Aš no
riu patiekti Tamstoms tris 

, klausimus. Pirmas, ką ma
nai apie Lietuvą; antras — tat jos inteligentija ir va

dai veikiai nuėjo tarnauti 
svetimoms tautoms ir sve
timoms kultūroms. Lietu
vos istorija labai daug 
moko, tik deja, daugelis iš 
mūsų prasti mokiniai 
neišlaikome kvotimų.

ar tiki į jos prisikėlimą, ir 
trečias — ką darai dėl jo
sios atsistatymo? Šiuos 
klausimus drąsiai statau, 
nes tikiu, kad čia susirin
kusieji esate patriotiniai 
nusiteikę. Tikiu, jog kiek
vienas tikras 
dvasios akimis 
tuvą kraujo, 
skriaudų sūkuryje. Ji pri- Vyskupas Būčys, “tai ir vi- 
kryžiuota vos alsuoja. Jos sos kitos pasauliško tautos 
duslus balsas iššaukė A- 
merikos lietuvius konsoli
duotis: įvairioms organi
zacijoms ir srovėms tam
priau susijungti į vieną 
kūną. į Amerikos Lietuvių 
Tarybą. Mūsų vieningu
mas ir ryžtingumas nors 
dalinai lems Lietuvos kra
što ateitį.

Ką manai apie Lietuvą? 
Visais amžiais Lietuvos

"Tas ne lietuvis, kurs tėvynę 
Bailiai, kaip kūdikis apleis: 
Kursai pamins, ką bočiai gynė 
Per amžius karžygių keliais.
Tas ne lietuvis, kurs liežuvi 
Pamins brangiausios Lietuvos. 
Kursai savy užmirš lietuvį. 
Tėvynės išgama pastos.

Tas ne lietuvis, kurs jos būdo, 
Jos žemės dainų nemylės: 
Neverks, kad patys sūnūs žudo 
Kas verta meilės ir garbės”.

Maironis.

i

BUY
UNITED 
STATĖS

WAR
BONDS

AND 
STAMPS

tėvynainis 
mato Lie- 
ašarų ir

ligingas žmogus įvykina 
sunkiausius nusistatymus 
ir pralaužia tvirčiausias 
užtvaras. Prie panašių pa
saulyj retenybių aš pri
skiriu lietuvius. Kovose už 
Lietuvos laisvę ir nepri
klausomybę savanoriai, į 
apsiavę klumpėmis, apsi-i 
vilkę trumpais kailiukais 
ir apsiginklavę surūdiju
siais šautuvais įrodė savo 
narsą ir sumanumą. Sau- 
jalė inteligentų, nelyginai 
skruzdės, vienybėje su 
dvasiškija sudarė valsty
binį aparatą ir į trumpą 
laikotarpį Lietuva, ūkinin
kų tauta, nustebino didžią
sias tautas. Lietuva netu
rėjo didmiesčių, dangorai
žių, tokių vieškelių, kaip 
didžiosios tautos' bet ji 
turėjo savo kryžkelėse rū- tis ir Erelis”. Enclosed find check to cover šame, 
pintojėlių, kryžių ir tokių; 
liaudies meno kūrinių, ku
rių pasaulio kultūros loby
ne nerasi. Lietuva ginkla- 

ivosi dvasiniais ginklais ir 
svajojo apie elektrifikaci
ją, industrializaciją, urba
nizaciją, mūrinę Lietuvą. 
Lietuvoje gyvenantiems 
užteko visko. Lietuvis, i 
nuoširdus visiems, negro
bė svetimų žemės plotų ir 
nelindo, kaip kirminėlis į 
žemės gelmes, bet jis kilo,!
kaip aras į padanges aukš
tu mokslu, aukšta kultūra, i 
aukšta dorove. Toki Lietu
va turi teisę gyventi lais
vu ir nepriklausomu .gyve 

inimu daugiau, kaip Švei
carija, Olandija, Škotlan- 
dija, Švedija, Norvegija, 
Atėnai, Florencija ir kt. 
Šveicarija neturi nei savo 
sostinės, nei savo valsty
binės kalbos. Be keturių 
pagrindinių kalbų, ji dar 
turi visą eilę tarmių. Mies
tai išmėtyti tarp debesyse 
skęstančių kalnų ir žemės 
turtais tikrai neturtingas 
kraštas. Bet šveicarai gali 
didžiuotis galinga vieny
bės dvasia. Visi naudojasi 
gazu, elektra, vandentie
kiu, radijo ir gyvena sau, 
kaip kokie kunigaikščiai. 
Lietuva gali didžiuotis 
gražia muzikale kalba ir 
savo sūnų bei dukterų ga
linga dvasia. Lietuva turi 
savo sostinę, tautos isto
riją ir priėjimą prie jūros. 
Tik šiandien ji yra pasau
linio siaubo perblokšta. 
Kaltiname komunizmą, 
nacizmą, fašizmą su jų va
dais, bet politikai ne ma-j 
žiau kaltina Amerikos., 
Jungtinių Valstybių poli-; 
tiką, nes atsisakymu stoti 
į Tautų Sąjungą įsmeigė 
peilį į Europos širdį. Jeigu 
taip,, tai ir mes ne be kal
tės. Nukrikščionėjimas ve- • 
dė į nežmoniškumą, o ne
žmoniškumas į beprotybę. 
Tik žmonės nepastebi, kad 
jie yra beprotybės vergai. 
Prie šio beprotybės išūg-Į 
dymo kuomi nors ir mes 
esame prisidėję, nes žmo
gus niekuomet negyveno 
ir negyvens vien duona, i 
bet kiekvienu žodžiu, ku
ris išeina iš Dievo burnos. 
Atėjo valanda, kurioje sa
vo kaltes galime numazgo
ti gailestingumo darbais. 
Alkaną pavalgydinti, nuo
gą pridengti, kalinį išlais
vinti, yra taip kilnūs ir 
išganingas darbas, kad 
nuo to priklausys net mū
sų pačių laimė amžinybėj. 
Nei turtai, nei prabanga 
neteiktų mums džiaugs
mo, jei Lietuva liktų neiš
laisvinta. Tad jos išlaisvi
nimui aukokim rūbus, ne- 
sigailėkim aukų ir darbų. 
Na. broliai, kas kuomi galim 
Stokim į darbą už mylimą šalį 
Prikelkime Lietuvą mūsų.

Kun. Dr. K. Urbonavičiaus 
Knygos - "Vytis Ir Erelis" 
Rėmėjų Skaičius Didėja

I 
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“Vytis ir

Reikia tikrai pasidžiaug
ti, kad trumpu laiku kun. 
Dr. K. Urbonavičiaus stam
baus veikalo
Erelis” susidarė didelė eilė 
rėmėjų. Apie kun. Dr. K. 
Urbonavičių visi labai gra
žiai atsiliepia. Štai talpina
me Dr. A. L. Kapočiaus laiš
ką:

February, 9, 1945
Dear Mi. Peldzius:

Please enter my name as a garbės rėmėjas of “Vy-

During the long span of years that Re v. K. Urbo
navičius spent in Boston, he commanded the respect 
and admiration of all with whom he come in contact 
regardless of their beliefs or religion.

I consider it a great honor to be one of the spon- 
sors.

Very truly yours,
Dr. Anthony L. Kapocny.

Šią savaitę į Rėmėjų eiles įstojo sekantieji:
Kun. M. J. Urbonas, Du Bois, Pa.............................10.00
Mr. & Mrs. J. Srigunas, So. Boston, Mass.*..... . 10.00
Dr. A. L. Kapochy, So. Boston, Mass.....................10.00
L. A. Price, Montello, Mass...................................  10.00

. Mrs. J. Stanislovaitis, So. Boston, Mass..................10.00
Domicėlė Jonušaitė, So. Boston, Mass. ..............  10.00
Vincas Balukonis, So. Boston, Mass. .................. 10.00
Kun. J. J. Čepukaitis, Phila., Pa............................. 10.00
Antanas F. Kneižys, Norwood, Mass. .......... 10.00
Dr. J. L. Pasakarnis, South Boston, Mass. 10.00
K. Zaleckienė, So. Boston, Mass............................... 5.00
A. J. Namaksy, So. Boston, Mass. ........................ 5.00
Simon Alukonis, So. Boston, Mass.......................... 5.00
Mrs. B. Mičiunienė, New Britain, Conn.................. 5.00
Mykolas Venis, So. Boston, Mass............................. 5.00
B. Tilenienė, So. Boston, Mass............................ 5.00
Vincas Grudzinskas, So. Boston, Mass................. 5.00
Karolius Jankunavičius, So. Boston, Mass.............. 5.00

į Vincas Paplauskas, Roslindale, Mass. .................. 5.00
Kun. A. Tamoliunas, New Britain, Conn. ................ 5.09

: J. Bernotonis, So. Boston, Mass................................ 5.00
{Uršulia Unaka, So. Boston, Mass............................ 5.09
Jonas ir Marcelė Galiniai, So. Boston, Mass.........5.00
Ona Bučinskienė, So. Boston, Mass........................ 5.00
Kun. J. Prunskis, Washington, D. C......................... 5.00
J. Salatka, Lowell, Mass............................................ 4.00
Thomas Yakavonis, So. Boston. Mass..............  3.00
Albinas Naudžiūnas, So. Boston, Mass.rf.................. 3.00

’ Morta Šaparnienė, Dorchester, Mass..................... 3.00
Nuoširdžiai dėkojame Gerb. Garbės Rėmėjams, 

Rėmėjams ir Prenumeratoriams, prisidėjusiems prie 
ljKun. Dr. K. Urbonavičiaus knygos “VYTIS IR ERE
LIS” išleidimo. “DARBININKO” Adm.
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giui? Nekaltinkime Kata
likų Federacijos ir Ameri
kos Lietuvių Tarybos, jei 
Lietuvos reikalai nebūtų 
tinkamai apginti. Mes bū
sime kalti, jeigu savo au
komis nesudarysim dide
lių fondų propagandai iiLietuva yra mūsų moti

na. Ji yra mūsų tėvų žemė, delegacijoms. 
'Mes jai daug skolingi. 

‘■Kada Lietuva tapo Ru- i “Lietuviais esame užgimę, 
sijos provincija", rašo ^tuviais nonme ir būt. Tą ;

garbę gavome užgimę, to
dėl neleisim jai pražūt”.

^ Lietuvos sūnūs bei dukte
rys yra mūsų broliai bei 
seserys. Mes žinome, kad 
jie suvarginti, pavergti ir 
ištremti. Jų namai sunai
kinti, turtas išplėštas. 0 
mes iš Dievo Apvaizdos 
visko turime. Giriamės, 
kad mūsų širdyje teberu
sena tėvynės meilė. Tikė
jimas be darbų yra miręs.!

ir

gyvenimo sritys neišlaikė 
lietuvybės ir Lietuvoje vir
to nelietuviškomis. Viena 
tik vieta tautoje išliko lie
tuviška. Tai buvo bažny
čia’’. Bažnyčia buvo liau
dies auklėtoja. Priespau
dos laikais liaudis suvaidi
no labai žymų vaidmenį. 
Sena močiutė prie ratelio 
karunką ir “gadzinkas” 
giedodama išsaugojo savą- 

gyvenimas buvo labai au- ją kalbą ir nenumaldomą 
dringas. Ji kilo ir puolė: jausmą laisvės troškimo, 
kilo ir puolė! Vos spėjo iš- Slapti mokytojai - darak- 
eiti iš girių, lietuviai, dar toriai, dainiai ir knygne- 
būdami stabmeldžiais, pa- šiai skiepijo tautinį susi
dėjo pagrindus didžiausiai pratimą labai sunkiose są- 
anų laikų imperijai. Lietu- lygose. Machabiejų Lietu
viai visada buvo drąsūs, 
narsūs ir sumanūs, bet se
novėje nesirūpino nei savo 
tėvyne, nei savo kalba, nei 
savo šalies dvasia. Vysku
pas Būčys rašo: “Gedimi
no ainiai. Algirdo ir Kęs
tučio bendradarbių vaikai, 
jau didžiavosi slaviškomis 
savo pavardėmis, kuriąs 
buvo neperseniai įsigiję. 
Voror.ieckiai, Wisnioviec- 
kiai. Czartoryjskiai, Ogin
skiai ir kiti toki lietuviai, 
išmokę tėvynę mylėti, ka- jei visi iki 
da jau buvo paliovę lietu
viais buvę“. Vytauto Di
džiojo laikais skaitome di
džiausia Lietuvos iškilimo

Gal kam kiltų klausimas: 
ar yra prasmės sielotis 
Lietuvos ateitimi ir ant 
jos aukuro aukoti pinigus? 
Vos pustrečio milijono gy
ventojų ir iš tų jaunoji in
teligentija išžudyta, kiti 
suvarginti, dar kiti išblaš
kyti po Europą ir Sibirą. 
Ar Lietuva bepajėgs atsta
tyti savo nepriklausomą 
valstybinį gyvenimą? Ki
tataučiai stato dar skau
desnę klausimą: ar ištikrų- 

jjų Lietuva yra reikalinga 
Į Taip lygiai ir meilė be dar-įzn!®niJOs Ru^uros pilnat- 
'bų nieko nereiškia. Dievo ve1’
|ir artimo meilė turi pasi-; Į šiuos klausimus atsa- 
reikšti gailestingumo dar- kymas yra teigiamas. Ar 
bais. mažuose kraštuose negali

i Pirmojo Pasaulinio karo gimti didelės mintys? Ar 
metu Amerikos lietuviai beginkliai negali būti mil- 

įtikrai pasižymėjo gailės- žinais? Dievo pagalba Do- 
i tingumu. Vien į Tautos vydas su akmenėliu ranko- 
Fondą suaukavo virš še- se nugalėjo apsiginklavusį 
šių šimtų tūkstančių dole-: Galijotą. Beginkliai Izrae- 
rių. Tautos Fondas finan- litai įveikė ginkluotus A- 

Jsavo Lietuvos delegaciją syriečius. Sakoma, jog 
Paryžiuje per visą Versa- nuostabusis Brooklyno til- 

. lio pasitarimo laiką; plačiu tas buvęs suplanuotas pa- 
mąstu rėmė šveicariečių' tale paliegėlio inžinieriaus, 
tarybų ir biurų veikimą, Statybos metu teleskopo 

j ypač leidimą propagandi- 
, i nės literatūros anglų.

nematome Ne/P^ncuzų ir vokiečių kai-;
Imtuvas bomis. Tautos Taryba ir 

j Bendras Vykdomasis Ko- 
k mitetas, kurs Washingto- 

ne buvo įsteigęs savo biu
rą, varė labai plačią polit - 
nę ir diplomatinę akciją ir 
nemaža nusvėrė Lietuvos 
kovose dėl laisvės.

Nebūdamas politiku ir 
diplomatu drįstu tvirtinti, 
kad dabar Lietuvai dides
nis pražūties pavojus, ne
gu Pirmame Pasauliniame 
kare. Šis karas planingai 

i žiauresnis. Lietuvos atsta
tymui reikia planingo dar
bo ir didelių aukų. Karui 
pasibaigus, įvyks taikos 
konferencija. Norėsime, 
kad ir mūsų atstovai va
žiuotų į ją ginti Lietuvos 
Nepriklausomybės reika
lų. Kiek mes esame pasi
ruošę šiam svarbiam žy-

vai netruko. Machabiejų 
dvasios paliestieji kunigai 
sukūrė “Saulės” ir “Žibu
rio” draugijas. Išdygo ‘A- 
teitininkai’, ‘Pavasarinin
kai’, ‘Aušrininkai’, šie su
darė pirmuosius Lietuvos 
savanorių pulkus. Jie ko
vojo ir mirė dėl valstybės, 
kurios nebuvo matę. Šian
dien mes, kaip anų laikų 
lietuviai, i._. 
priklausomos 
bet turime daug vilčių, kad 

vienam stosi-, 
me į savanorių kovotojui 
būrius dėl atstatymo Lie-i 
tuvos, prašvis Vasario še
šioliktoji Lietuvos padan-

1 Oi

Užsisakykite Tonikc Pas Mus
Pristatom geriausį toniką 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir visokiems 

Parengimams 
Kainos prieinamos.

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

Tel. Dedham 1304-V7
PRANAS GERULSKIS, Namų Tel. Dedham OOJ.-R
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pagalba žiūrėdavęs į darbo 
eigą. Silpnas fiziniai, bet 
galiūnas dvasioje inžinie- 
'rius triumfavo. Atletų už
rašuose randame, kaip 
silpni jaunuoliai ištver
minga pratyba išvystė sa
vo galias ir tapo garsiais 
pasaulio čiampijonais. Ma
žulės, silpnutės skruzdės, 
dės, nešdamos po vieną 
spaigalį, subuduoja dide
lius skruzdėlynus su įvai
riausiais juose pastatais ir 
keliais. Mažos, silpnos bi
telės nuaudžia gražius ko
rius ir pripildo juos medų 
mi. Mezgėja - nėrė ja, vir
balo pagalba, iš silpnų siū
lų nuaudžia stiprius ir ža
vėtinai gražius mezginius. 
Stebėtinus dalykus mato
me pas Indijos yogus. 
Dvasios galiūno žygiams, 
pasaulis, nors ir nenoro
mis nusilenks. Tvirtu pa
siryžimu, stipria valia re-

v •

Naujos Anglijos Apskričio ALRK 
FEDERACIJOS SEIMELIS

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

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

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

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

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

Rašt. B. Jakutis.

Šitas jaunas vokietukas linksmas gavęs progą pasi
duoti į nelaisvę amerikiečiams Belgijos fronte.
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Pradžia 3-čiame pusi, 
dienos taikos sutartimi 
nustatytus draugiškus 
santykius, pagrįstus ne
priklausomo valstybingu
mo ir nesikišimo į antro
sios šalies vidaus reika
lus pripažinimu;

“Pripažindami, kad 
1920 metų liepos mėnesio 
12 dienos taikos sutartis' 
ir nepuolimo bei taikaus 
ginčų sprendimo 1926 
metų rugsėjo mėnesio 28: 
dienos sutartis tebėra jų’ 
savitarpinių santykių ir i 
prievolių tvirtu pagrindu;; 

“Įsitikinę, kad abiejų 
Susitariančiųjų Šalių in-: 
teresus atitinka tikslių* 
savitarpinio saugumo už
tikrinimo sąlygų nusaky
mas ir teisingas išspren
dimas klausimo dėl vals
tybinės priklausomybės 
Vilniaus miesto ir Vil
niaus srities, Lenkijos ne
teisėtai atplėštų nuo Lie-! 
tuvos, pripažino esant bū
tina sudaryti Lietuvos — 
Sovietų Sąjungos savi
tarpinės pagalbos sutarti. 

“Šios sutarties įgyven
dinimas jokiu būdu netu-į 
ri paliesti Susitariančių Į 
jų Šalių suvereninių tei
sių, ypač jų valstybinės: 
santvarkos, ekonominės 
ir socialinės sistemos, ka
rinių priemonių ir, ben
drai, nesikišimo į vidaus- 
reikalus dėsnio.
šitą paktą pasirašius, 

pateikiant jį Lietuvos Sei
mui ratifikuoti, spalių 14 
d., Užsienių Reikalų Mi-! 
nisteris p. Urbšys pareis-! 
kė:

“Tenka pasakyti, kad 
Lietuvos ir Sovietų Są
jungos santykiai per visą 
20 metu laikotarpį išliko 
draugiški, be jokio šešė
lio, dėka tų principų, ku
rie taikos ir nepuolimo 
sutartyse buvo padėti tų 
santykių pagrindan ir ku
rių iš abiejų pusių buvo 
tvirtai laikomasi. Pasira 
sius savitarpinės para
mos sutartį, Lietuvos 
santykiai su Sovietų Są
junga įeina į naują fazę, 
nes šia sutartimi grąžina
mas Lietuvai Vilnius ir jo 
sritis, o taip pat numato
ma abiejų kraštų savitar
pinė pagalba. Toji pagal
ba, kaip sutarties antra
me straipsnyje nusakyta, 
bus visokia, įskaitant čia 
ir karinę, tokiu atveju.1 

„jei Lietuva būtų kurios 
z trečios valstybės užpulta 

arba jeigu jai grąsytų už
puolimas arba jei Sovie
tų Sąjunga būtų užpulta

į
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ar jai gręstų užpuolimas 
per Lietuvos teritoriją iš 
kurios trečios Europos 
valstybės pusės.

“Tam reikalui Sovietų 
Sąjungai suteikiama tei
sė savo lėšomis bendru 
susitarimu nustatytose 
Lietuvos Respublikos vie
tovėse laikyti griežtai ap
rėžtą sausumos ir orinių 
ginkluotų pajėgų kiekį.

‘Užsieniuose, o taip pat, 
gal būt, pas kai kuriuos 
žmones ir pačicje Lietu
voje, bus kilę minčių, kad 
Sovietų Sąjungos kariuo
menės buvimas Lietuvos 
teritorijoje galįs turėti 
įtakos Lietuvos vidaus 
susitvarkymui ir net jos 
savarankiškam valsty
bingumui. Šitie klausimai 
buvo labai plačiai aptarti 
su Sovietų Sąjungos val
stybės vyrais, iš kurių 
pusės buvo kategoriškai 
ir aiškiai užakcentuota, 
kad Sovietų Sąjunga nie
ku būdu ir jokiomis for
momis nežada kištis Į 
Lietuvos vidaus reikalus 
nė Į Lietuvos vaistybinę, 
ekonominę ir socialinę 
santvarką ar jos karines 
priemones, šitie Sovietų 
Sąjungos užtikrinimai y- 
ra įrašyti ir į sutartį.

“Pažymėtina, kad šitais 
Lietuvos vidaus politiką 
liečiančiais klausimais 
buvo pagrindinai išsikal
bėta su pačiu Sovietų Są
jungos tautų vadu Stali
nu. kuris parodė daug su
pratimo ir simpatijos Lie
tuvių tautos reikalams ir 
užtikrino, kad iš Sovietų 
Sąjungos pusės jokiu at
veju nebus jokio kišimosi 
i Lietuvos vidaus reika
lus. Tuo būdu, jaučiuosi 
galįs tamstas užtikrinti, 
kad Lietuvos ir Sovietų 
Sąjungos santykių būsi
moje raidoje bus toks 
pat draugiškumas, toks 
pat sklandumas, kaip kad 
buvo praeityje, šitų san
tykiu sklandumas praei
tyje, kaip minėjau, pri
klausė svarbiausia nuo 
to, kad Sovietų Sąjunga 
santykiuose su Lietuva 
nuoširdžiai vykdė laisvo 
Lietuvos apsiprendimo ir 
nesikišimo į Lietuvos vi
daus reikalus pradus. 
Sprendžiant iš to, kas yra 
expressis verbis parašyta 
šiandien garbingajam 
Seimui pateikiamoje su
tarty, o taip pat ir iš to. 
kas dar žodžiu buvo Lie
tuvos delegacijai patvir
tinta iš pačių aukštųjų 
Sovietų Sąjungos Vy-
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Laisvos Lietuvos lietuvis troško ir jos atvadavimu sielojosi visuomet. Gi sun
kiose valandose guodėsi netik savo broliams, bet ir augmenijai, štai tūlas poetas 
savo eilėse dainuoja: Nebent berželis svyruonėlis per amžius verkdams mane be-l 
supras... Kas šiandien supras širdies skausmą ano tavo brolio ir sesės, kurie kas- i 
dieninėj baimėj, ir varge... Gal ir jie tik apšąlusį berželį apkabinę guodžiasi!..

1
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Dingęs Sūnūs
Brendu per kapus vis palenkdama kryžius tokius juodus. 
Pasiklausydama grumstuose žodžių paskutinių.
Ieškau pėdų kruvinų po granatų išartus gruodus.
Ak! Sūnau! Atsiliepk! — iš kapų ar gal iš grandinių?

Nežinau, kokia siena tave paslėpė ir užtvėrė. 
Juoda žemė ar kalėjimo grotos sunkios baisios .!
Gal juodi varnai visą tavo jauną kraują išgėrė: 
Ar gal jis rožėmis sužydės, gal šypsosis vaisiuos?

Kapas paskui kapą... liek daug jų tarp arimų apleistų...
1 arp apkasų išartų grabių pailgų, vingiuotų...
T.k pėdsakai, tik pėdos, nulašėjęs kraujas sužeistų.
Gal ir tavo čia būta?.. — tarp šauksmų neišrokuotų.

O. sūnau, sūneli, neišbrenda per ašaras, jier kraują. 
Neišskaitau grumstuose, akmeny, nei kryžiui vardo.
Nors klaupiu ir klaupiu pas kiekvieną lavoną naują, naują...

. O širdį mano jų žaizdos vis drasko, plėšo, ardo.

Atsiklaupk, sūnau, už visus kapus tu bent vienas, vienas. 
Motinos šešėly — už visas Motinas aš ateinu...
Ir dunksnoju i visų, grabų duris ir sienas.
Kurti atgarsiai... o klystu... tarp kapų, kryžių, akmenų.

Marija Aukštaitė.

riausybės asmenų, yra ti-. 
kra, neabejotina,'kad tie* 
patys principai santy- ’ 
kiuose su Lietuva iš So-* 
vietų Sąjungos pusės bus' 
taikomi ir ateityje”.
Šita kalba buvo išreikš-', 

tas lietuvių tautos jaus-j 
mas ir noras kaimyniškai' 
gyventi ir draugiškai san-i 
tykiauti abiejų valstybių 
saugumui ir integralumui.1

Po Min. Urbšio kalbos ir 
Savitarpio Pagalbos Pakto 
ratifikavimo, Rusijos Užs. 
Reikalų Komisaras p. Mo-į 
lotovas kalbėjo spalių mė
nesį 31 d. į aukščiausiąjį 
Sovietų Sąjungos Sovietą * 
ir ten, tarpe kitko, pasakė:

“Sovietų Sąjunga su 
Estija, Latvija ir Lietuva' 
sudarė savitarpio para-' 
mos paktus. Tie paktai y-* 
ra įkvėpti vienintelio 
principo. Jie yra parengti i 
savitarpio parama tarp 
Sovietų Sąjungos vienoje 
pusėje, ir Latvijos, Esti
jos ir Lietuvos kitoje pu
sėje, įskaitant ir karinę 
savitarpio paramą jeigu 
būtų užpultas vienas ku-> 
ris iš šitų kraštų.

“Ypatingas šitų savi
tarpio paramos paktų po
būdis jokiu būdu nereiš
kia Sovietų Sąjungos ki
šimosi į Estijos, Latvijos 
ir Lietuvos reikalus kaip1 
kad stengiasi įrodyti kai 
kurie užsienių laikraščiai. 
Priešingai, visi šitie savi
tarpio paramos paktai i 
aiškiai pažymi pasirašan
čių valstybių nepaliečia
mą suverenumą ir vienos 
valstybės nesikišimo į ki
tos valstybės reikalus, , 
principą. Šitie paktai yra 
paremti kiekvienos iš su
sitariančių valstybių abi
puse socialinės ir ekono
minės padėties pagarba 
ir turi sutvirtinti taikin
go bendradarbiavimo ir 
geros kaimynystės suda
rytų paktų vykdymą 
griežtame abišalumo re
žime ir pareiškiame, kad 
plepalai apie Baltijos 
valstybių susovietinimą 
tėra naudingi bendriems 
mūsų priešams ir visokio 
plauko antisovietiškiems 
provokatoriams.”
Iš aukščiau suminėtų su

tarčių ir iš tik ką pacituo
tų Ministro Urbšio ir Ko
misaro Molotovo pareiški
mų, aišku kaip diena, kad 
Lietuva buvo įtikėjus Ru
sijai ir jos vyriausybės vy
rų žodžiams 
vo obligacijas ir tikėjosi to 
paties iš Rusijos. Deja, 
Rusija pasielgė kitaip.

Rusų žodžiai ir veiksmai 
pastatė didelį klausimą ne

Budėk, Lietuvi!
Budėk, lietuvi, tėvynė tavo
Beveik be žado.
Rusai išnaujo vėl okupavo,
Jos širdį bado.
Dvidešimt metų graži jaunutė,
Laisva klestėjo.
Ilgai kentėjus, buvo laisvutė,
Gyvuot norėjo.
Deja, atėjo vėl antikristai,
Išnaujo žudo,
Spaudžia, kankina kriminalistai, 
Sibire pūdo.
Ne, nevergausi tėvyne miela,
Liksi laiminga.
Kelsis iš karsto nemari siela,
Būsi garbinga.
Ne tam sutverti, ne tam auginti 
Vaikeliai tavo.
Daug kartų buvo retežiais pinti — 
Pasiliuosavo.
Taip ir šiuo kartu ieškom ir siekiam 
Teises atgauti.
Po Dievo kojų Dangum prisiekiam 
Nebevergauti.
Artinas laikas, gal nepoilgo
Mes vėl pakilsim.
Džiaugsmas jausmingai krūtinę dilgo. 
Laisvai prabilsim.
Gyvuok Lietuva, gyvuok brangiausia, 
Nes tu nežūsi.
Dievuje viltį turėk pilniausią,
Kad laisva būsi. U. G.

for the šame purpose — and 
we cannot avoid a decision 
upon it. The policy we adopt 
in this and other similar cases 
will go far to decide whether 
there is to be peace or another 
world war in some ten years’ 
time. Moreover both our hon- 
our and our courage are at 
stake”.
Amerikos vyriausybė, 

Prez. Rooseveltas ir vi
suomenė yra užstoję ir už
stoja Lietuvą visokiais bū
dais. Statė Departamen
tas savo griežtą ir teisin
gą pareiškimą padarė ant
rą dieną (1940. VII. 23) po 
neleistino ir neteisėto o- 
kupantų puppeto nubalsa- 
vimo įjungti Lietuvą So
vietų Rusijon. Tame pa
reiškime yra pasakyta:

“Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos politinė nepri
klausomybė ir teritoriali- 
nis integralumas, sąmo
ningai ir suktu būdu, nai
kinamas vieno jų galingo 
kaimyno...”
Pastebėkite, čia aiškiai 

pasakyta, kad Lietuvos ne
priklausomybę ir teritori
nę čielybę naikina kaimy
nas — ne lietuvių tauta, 
kaip kad kai kurie to kai
myno agentai tvirtina.

Toliau tas pats pareiški
mas sako:

“Šios vyriausybės” reiš
kia — Amerikos, “nusi
statymas yra “žinomas 
visame pasaulyje”. Tas 
nusistatymas yra agresi
jos nepripažinimas, jos 
smerkimas ir kovojimas, i 
Toliau pareiškimas kon

statuoja:
“Jungtinių Amerikos 

Valstybių žmonės yra 
priešingi plėšriems veiks
mams, nežiūrint ar jie 
vykdomi jėga ar jėgos 
grąsinimu.

“Jie taipgi yra priešingi 
by kokiam vienos valsty
bės, nežiūrint kaip pa- 
jėgingos, įsikišimui į vi
daus reikalus by kurios 
kitos suvereninės valsty
bės, nežiūrint kaip silp
nos”.
Amerikos spauda, ypa

tingai katalikiškoji, Lietu
vą ir jos žmones gina kas
dien.

Už visą pagalbą mes esa
me nepaprastai dėkingi vi- 

; soms draugingoms šalims, 
visiems teisingiesiems lai-’ 

jkraščiams ir visiems pado-j 
riesiems geraširdžiams i 
žmonėms.

Padėką visiems reikšda- 
! mi, kreipiamės į visus su 
į nuoširdžiu prašimu užtar
ti ir paremti lietuvių tau- 

i tą teisingoje kovoje už jos 
i inalienable rights — už 
valstybinę ir pilietinę gy
vybę ir laisvę. Lietuvių 

■tauta nori gyventi ir lais
va būti kaip by kuri kita 
civilizuota tauta. Gyvybės 
ir laisvės teisė lietuvių

i
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Kovo 20,1945
Lietuvos Pranciškonų 
Šv. Antano Vienuolyne 

Mount St. Francis
Greene. Maine 
Prasideda

ŠV. ANTANO GARBEI 
Iškilmingos 13-kos 

Antradienių Pamaldos, 
kurios baigsis birželio 4-12 
ŠV. ANTANO NOVENA 
Už visus Šv. Antano pamaldų 

ir novenos dalyvius, už visus 
Pranciškonų Fundatorius ir Rė
mėjus, kas antradienį 7:30 vai. 
bus laikomos Šv. Mišios; vaka
re 7 vai. iškilmingos pamaldos 
su švenč. Sakramento palaimi
nimu. Pamaldų metu bus skai
tomos dalyvių prisiųstos inten
cijos ir karių vardai. Pranciš
konai melsis už juos visus.

Kviečiame Visus 
Šv. Antano Mylėtojus 

Jungtis su Pranciškonais mal
doje. Šv. Komunijoje ir Šv. Mi
šiose, kad per Šv. Antano užtaa- 

rymą išprašius iš Dievo: 
Laimingo Sugrįžimo Mūsų 

Kariams!
Taikos Kenčiančiam 

Pasauliui!
Laisvės Ir Nepriklausomy

bės Mūsų Tėvynei 
Lietuvai!

Iki Kovo - March 20 dienos 
prašome prisiųsti savo ypatin
gas intencijas sekančiu adresu:

FRANCISCAN FATHERS 
Mount St. Francis 

Greene. Maine.

I 
i
Į

tautai priklauso tarptauti
ne ir moraline teise. Už tą 
teisę ir prieš jos laužymą 
lietuvių tauta visomis iš
galėmis kovoja ir kviečia 
teisingąjį pasaulį kovon už 
tarptautinę teisę bei teisė
tumą — prieš tarptautinį 
kriminališkumą ir netei
sėtumą. Teisinga ir pasto
vi taika tvers ir bus gali
ma ją užlaikyti tik tada, 
kada ji bus paremta teise 
ir teisingumu — kada vie
toje jėgos vyraus teisės ir 
žmoniškumas.

Plačiausiai Amerikoje 
Skaitomas

mėnesinis, religinis, paveiksluotas 
laikraštis

• yra

“Šv. Pranciškaus

VARPELIS”
“VARPELIS"

duoda naujausių žinių iš katalikų gy
venimo Amerikoje ir kituose kraš
tuose. Aprašo Lietuvių kančias Lie
tuvoje. Talpina gražių aprašymų, pa
vyzdžių >r trumpų straipsnelių.

Metams kainuoja tik $2.00
Adresas: , '

Franciscan Fathers 
Mount St. Francis 

Greene, Maine

tik Lietuvai, bet ir visoms ei jos — visa sveikoji ir pa
taiką mylinčioms ir teisę trijotingoji lietuvija: apie 
bei teisingumą gerbian- trys milijonai Lietuvoje ir 
čioms valstybėms ir tau- virš vienas milijonas ūž
toms. Principų ir iškilmių- sieny. Jiems pritaria ir 
gų pasižadėjimų subordi- gelbsti demokratiškosios 
navimas jėgai ir klastai y- valstybės, padorieji laik- 
ra labai pavojingas daly
kas — hitleriška filosofi-i
ja, kurią beveik visos tau- nusistatymą ir bylą labai 
tos kovoja ir smerkia. Lie- ■.........
tuvos'okupavimas ir suko- 
neveikimas nieku nesiski
ria nuo hitleriškų žygių 
Austrijoje, Čekoslovakijo
je ir kitur.

1940 m. proforsuoti rin
kimai į taip vadinamą sei
mą — okupantų seimą — 
ir to seimo balsavimai lie
tuvių tautos yra laikomi 
neteisėtais ir bereikšmiais 
— nuli and void. Tą pa
tvirtino Lietuvos piliečiai 
savo sukilimu 1941 m. ir 
nedviprasmiais pareiški
mais 1943 - 44 metais.

Lietuvių tauta hitleriš- 
i kų žygių niekuomet neuž- 
gyrė ir neužgirs. Lietuvos 
piliečiai ir visa lietuvių 
tauta reikalavo ir reika-

• lauja Lietuvai pilnos ne-
* priklausomybės, kaip ju
ridinės, taip ir faktines. 
Tuo reikalu dirba teisėtie
ji Lietuvos atstovai. Vy
riausias Lietuvos Išlaisvi
nimo Komitetas, platus 
underground’as, įvairios 
lietuvių išeivių organiza-!

I

i

ji pildė sa-

t

raščiai ir teisingieji bei ap
dairieji žmonės. Lietuvių

tiksliai nusako Londono 
“Weekly Review“ iš pr. m. j 
rugpiūčio 3 d., būtent:

"The Lithuanians retume to 
obey orders given them either 
by Germany or by Russia. 
They speak of the occupation 
of their country by these two 
Powers as identical and they 
are determined to resist ag- 
gression coming from either 
of them“.
Toliau tas laikraštis sta

to klausimą:
“In these circumstances. 

what are our war aims? Have 
we sėt our faces against ag- 
gression. as such. on a free 
country by a powerful neigh- 
bour? Or do we distinguish 
between German aggression 
and Russian aggression in 
such a way as to condemr. 
Germany and to justify Russia 
for doing exactly the šame 
things? Put quite shortly. are 
we fighting for a principle or 
are we not? The issue in this 
instance is an absoluteiy ciear 
one — the šame vietinis and 

' esactly the šame vvrong done

A
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Pirkite Karo Bonus ir 
Štampas

Kritusiems
Jums, užmigusiems kryžių kalneliuose 
su laisvos širdies laisva svaja, 
iš po pusnių pilkų prasikalusi 
skleidžia žiedą balta lelija.
Kaip žygiavot už tėviškę gerąją, 
galvas guldėte mūšio laukuos, — 
mums jūs dalią, jūs žygius vasaryje 
vyturiai skambins, gegės kukuos.
Giesmėmis girdim kritusius-sakalus, 
puoš paminklai pilkuosius laukus, 
žydės sodai, žydės visos pakelės, 
tiktai jūsų čionai nebebus.
Bet kai tamsiąją naktį palaukėse 
vaikščios baugios ugnelės, liepsnos, 
tai žinosim—jūs sielos ten šaukiasi: 
žengt garbėn, jeigu žūti — dėl jos!

Kazys Inčiūra.



darbininkas

Tėvu Jėzuitu Misijos

»

ykas. S.J. 
Apreiški- 
25 d., T.

laidotas Šv. Mykolo 
Nuliūdime liko giminės, 
kiame užuojautą.

šv. Roko
kovo o — 18 d.. T. Jonas

šv. Kazi- 
18—25 d.. 
J.
šv. Jurgk< 

. 18—25 d. T. Pranas Vasario 5 d. mirė Adomas 
Stanulevičius. Velionis vasario 
8 d. iš N. P. par. bažnyčios pa- 

kapuose. 
Reiš-

|Tamulynų. p. Tamulynienė daug 
pasidarbuoja BALF 60 skyriu
je rūbų skirstymo darbe. Linki
me p. J. Jurgeliūnui greit pa
sveikti.

NORWOOD, MASS

6

GIRDĖTI LIETUVIU 
KOLONIJOSE

»V' st f it iJ. Mass. —
miero parap.. vas. 
'1 Antanas Mešlis. S.

■,riroGil, Ma.Ss. ;
parap.. vas
A ikštikalnis, S. J.

Cambridgt , Mass. — Nekalto 
Prasidėjimo parap.. vas. 18 — 
kovo 4 d., T. Jonas Kidyl

Brooklyn, N. F. — 
mo parap.. kovo 4 — 
Antanas Mešlis, S. J.

Brockton, Mass. —
par..
Kidykas. S. J.

Chicago, III.— Visų šventų 
parap.. kovo 19 — 25 d.. T. Jo
nas Kidykas. S. J.

Baltimore. — šv. Alfonso
parap.. kovo 26 — Bal. 1 d.. T. 
Jonas Kidykas. S. J.

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

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

H'eat Lynu. Mass. — švenč. 
širdies parap.. bal. 15 — 22 d.. 
T. Antanas Mešlis. S. J.

Nashua. N. H. — šv. Kazimie
ro parap.. bal. 22 — 29 d.. 
Pranas Aukštikalnis. S. J.

27 kuopos susirinkimas. Visos 
narės kviečiamos dalyvauti.

Ketvirtadienį, vasario 15 <L 
išvyko į Washington, D. C. p. A.

I F. Kneižys dalyvauti lietuvių
. 'redaktorių ir Amerikos Lietu- - :
' ‘ vių Tarybos valdybos susirinki

me.
i --------
i šiomis dienomis Leit. ir ponia 

už (Dalelytė) P. J. Rainiai. 9 Le- 
ir mūsų ka- nox Ave - susilaukė dukrelės. 

Sveikiname!
Į Leit. Pranas J. Rainis yra da
bari

I
I 

buvo at- Į 
dabar j
Ohio1 

šiomis 
ojiera-1

!

Karys V. Kirslvs. kuris po su
žeidimo Prancūzijoje 
gabentas į New Ycrką., 
pasiųstas į Cambridge. 
karo ligoninę, kur jis 
dienomis pergyveno kitą 
ei ją.

Reiškiame p.p. Kiršliam užuo
jautą dėl jų sūnaus nukentėji- 
mo karo veiksmuose.

Vasario 13 d. paviešėjęs pas Į 
tėvelius p.p. Janiūnus 10 dienų, 
karys (pfc.) J. Janiūnas išvy
ko atgal karo tarnybon. Linki
me kariui J. Janiūnui geriausių 
sėkmių ir toliau Dėdės Šamo 
tarnyboje.

i

Praėjusią savaitę. Cambri- 
džiuje platindamas katalikišką 
spaudą. ypatingai laikraštį 
‘■Darbininką" ir ‘'Varpelį". 
Pranciškonas Tėvas Agnelius 
Krasauskas aplankė visus Cam- i i 
bridžiečius lietuvius, užrašinė
damas šiuos naudingus laikraš
čius. Šį sekmadienį prie bažny
čios durų buvo išdalinta žmo
nėms apie 500 atsišaukimo la
pelių. dėl viršminėtų laikraščių 
prenumeratų, p. B. Jakutis; 
platindamas laikraštį ‘•Darbi
ninką" prie bažnyčios durų, pa
sirūpino kiekvienam įteikti po 
atsišaukimo lapelį. Tikime, kad 
šis katalikiškos spaudos plati
nimo darbas Cambridžiuje bus 
sėkmingas.

i panašių draugiškų surpri-į _________

CAMBRIDGE, MASS.

T.

Ar- 
namuose. 

“surprize party”. 
p. p. Žekevičių iš 
Bankiete dalyvavo

šeštadienį. vasario 10 d., 
lingtone. p.p. Gricių 
įvyko šauni 
pagerbimui 
Cambridge.
gražus būrelis svečių, tarp ku
rių buvo ir kun. A. Baltrušiū- 
nas. p. p. Žekevičiai gavo daug 
linkėjimų ir gražių dovanų, p.p. 
Žekevičiai augina vieną dukre
lę — Genovaitę, kuri Cambrid
ge Sodalicijos pirmininke. Lin- n 
kime p. p- Žekevičiams ir dau- 
gia 
zų.

Vasario 10 d., Šv. Elzbietos Ii-i 
goninėje. Brightone. padaryta 
sunki operacija p. J. Jurgeliū- 
nui. p. J Jurgeliūnas po opera
cijos jaučiasi gerai. Jo žmona 
Marytė yra dukrelė p.p. E. J.

Albert R. Barter
Pirmiau — Pope Optical Co.

Kada Jums reikalingi akiniai leis
kite mums išegzaminuoti akis ir 
pritaikinti akinius. Mes padarome 

dirbtinas akis.
Room 206

507 Mass. St.
Tel. 6-1944

VVORCESTER. MASS.
275 Mam St., Webster, Mass.

Išgirskime Pavergtos Lie
tuvos Balsą— Pagelbėki

me Išlaisvinti
Sekmadienį, vasario 18 d. į- 

vyks Lietuvos nepriklausomy
bės paskelbimo sukakties minė
jimas. Tą dieną šv. mišios Šv.' 
Jurgio lietuvių parapijos baž
nyčioje bus atnašaujamos 
pavergtą Lietuvą 
reivius.

Po p etų. 3:30 valandą, para
pijos svetainėje, St. James Ave., 
įvyks pr įkalbos ir meno prog
rama. Kalbės kun. Pr. Aukšti- 1 
kalnis, S. J., misijonierius, Nor- 
v/oodo miesto viršininkai yra 
pakviesti, ir vietiniai lietuviai 
kalbėtojai. Meno programą iš
pildys parapijos merginų cho
ras ir solistės, varg. p. Julei Vii- ną jautėsi 
kišiūtei vadovaujant.

Federacijos skyrius, kuris šį kasęs, pasijuto blogai. Tuojau 
minėjimą ruošia, kviečia visus nuvežtas ligoninėn, kur už ko- 
lietuvius ateiti ir išklausyti vė- kios valandos mirė, 
liausiu žinių apie Lietuvą ir jos 
kovą dėl nepriklausomybės ir Kazimiero lietuvių par. bažny- 
laisvės. Išgirsite pranešimo iš čios su iškilmingomis gedulo 
Amerikos Lietuvių Tarybos ir trejomis šv. mišiomis Šv. Pran- 
lietuvių redaktorių suvažiavimo ciškaus kapuose. Laidotuvėse 

i VVashington, D. C. ‘ dalyvavo labai daug žmonių.
~~~—----- Į Gah būti, kad pirmos tokios di

delės laidotuvės. Karstnešiais 
buvo visi biznieriai, nes a. a. A- 
leksandras Vaitkūnas buvo biz
nierius. Jis turėjo labai daug 
draugų. Priklausė prie beveik 
visų draugijų, 
nėra draugijos, 
nebūtų buvęs 
Visose ir visur 
veikėjas. LDS 11 kuopos pirmi
ninku buvo per virš 20 metų.

LDS 11 kuopos nariai liūdi 
J. Lenkauskas, p. lietuvių kalba. Antroj savaitėj ■ liūdną žinią iš Karo Depart- netekę savo mylimo pirmininko 

angliš- mento. kad jų sūnus Jonas Ku- ir draugo. Kuopa užprašė šv. 
> kun. lišauskas pavojingai sužeistas mišias .už velionio vėlę vasario 

LaSallie-į sausio 10 d. Luzon saloj, Philip- 12 d. 
pinuose. ( j A. a.

Karys Jonas Kulišauskas bu- paliko 
vo 40-toje Pėkstininkų Divizi- žmoną, 
joj- ‘ i į ’ _ ’ .
trys metai atgal. Jonas prieš į- 

Atojant karo tarnybon buvo šv. 
Į Jurgio lietuvių par. choro, Šv. 
j Vardo draugijos ir kitų narys. 
Jis ir karo tarnyboje buvo ir y- 
ra laikraščio “Darbininko” 
skaitytojas. Jo brolis Stasys 
yra taip pat karo tarnyboje ir 
dabar randasi kur nors Pran
cūzijoj.

Reiškiame užuojautą pp. Ku- 
lišauskam.I• -------------

Prisiminus šiandieninius trečios okupacijos Lietuvos vargus, taip ir veržiasi 
balsas su poeto žodžiais: — O, Lietuva, koks mielas kraštas, kaip pasiilgau taip 
ūmai, to neišreikš nei jokis raštas, tą pasakys vien tik jausmai...

i

I

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMY 
BES MINĖJIMAS

“Sočiai Committee” susideda iš 
sekančių asmenų: Dvasios Va
das kun. F. Kenstavičius. var
gonininkas P. Sakas, pp. L. Ak
stinai, I. Zolubaitė, pp. P. Um- 

|pai, F. Taškūnaitė, J. Čemiaus- 
,kas, A. Jerackas. P. Remeitytė, 
ir G. Pelletier. Visi entuziastin
gai darbuojasi ir yra pasiryžę 
padaryti daug pelno.

LAVRENCE, MASS.
Šv. Pranciškaus parapijos 

statybos fondo komisija nutarė 
turėti “minstrel” ir šokius šv. 
Marijos svetainėje gegužės 5 d. i

I 
kalams surinkta $68.25. Aukavo : 
sekančiai: po $5.00 — kun. P.į 
J. Juškaitis, M. Norbutas. p.p. 
J. Malinauskai, ir p.p. Jaku- i- - - - I

po misijos prasidės vasario 18 d. I

kur norą užsienyj.

PROVIDENCE. R.I
Sausio 29 d. staiga mirė ilga

metis LDS 11 kuopos pirminin
kas, Aleksandras Vaitkūnas. 
Mirė nuo širdies atakos. Tą die- 

gerai. Išėjo kasti
sniego prie savo namų. Kiek pa-

Misijos
Nuo vasario 18 d. iki 25 d. Šv. 

Jurgio lietuvių parapijos bažny- 
I čioje įvyks misijos, kurias ves 
Tėvas Pranas Aukštikalnis, S.J.

Patartina visiems lietuviams 
Į dalyvauti ir pasinaudoti Dievo 
malonėmis šių misijų metu.

p. Benediktas Jakutis,
uolus.čiai; po $2.00 — A. Plekavičius. 
orga-’p. Palaimienė, J. Puzinas; i
lietu-!SI.00 — B. Dvareckienė, S. Lui- Pirma savaitė bendra visiems, kai, gyv. 21 Folan Ave., 
‘Dar- nis. J. Gilis. 2 ’ _ ------,

platintojas. Mockevičienė, A. Daukantas. E. pamokslai bus sakomi 
organizacijos Pranis, p. Remeikienė, p. Būro- kai. Misijoms vadovaus

p. Jan- Dr. A. Bružas, M. S., 7

gyv. Cambridge. Mass.. 
veikėjas lietuvių katalikų 

į nizacijose ir draugijose.
vių katalikų spaudos, ypač
bininko’ nuoširdus i
Šių metų LDS 
seimas. įvykęs Cambridge. kienė. p. Jankauskas,
Mass.. sausio 13-14 dienomis, p. kauskieiė. p. Janeliunas. A. Za- tis.
Benediktą Jakutį pakėlė LDS veckas. p. Jasinskas, p. Kaper. j 

•■Garbės nariu, p. Jakutis vra’ V. Jakavičius. M. Ananis. J. Ba-1 
. I BALF 60 skyriaus pirmininkas, ’ ranauskas. L. Virbickas. A. Am-!

ALRK Federacijos apskričio brozaitienė, J. Vaitkunienė. V.

Šiais metais mūsų parapijos į
Sužeidė Kari Joną 

Kulišauską
Šiomis dienomis pp. Kulišaus- 

gavo1

Vasario 3 d. palaidotas iš Šv.

ir, manau, kad 
kurios velionis 

valdybos nariu, 
buvo nuoširdus

A. a.

I Dvidešimts septynių metų 
Lietuvos Nepriklausomybės su
kaktį minėsime vasario 18 d.

. 1 . . , „ bažnytinėje svetainėje, 3:30 vai. ■raštininkas ir kitų organizacijų Visminas. A. Sargelis, K. PiIko-; . . .P T |P° Piet^- Kalbet°Jais buskun-j
1l

■•9

narys.
pp. Jakučiai išauklėjo gražią 

šeimą. Jų du sūnūs ir žentas y-; 
ra karo tarnyboje.

Šia proga sveikiname p. Bene- 
Vasaiio 11 d. pakrikštyta p.p.Ediktą Jakutį ir linkime jam ir jo 

R. M. Jeoffran (Zablackaitės) Į šeimai Dievo palaimos — il- 
duktė. vardais — Carrol - Anna. į giausių metų ir geriausios svei- 
Krikšto tėvais buvo, karys J.' katos!
Zablow ir p-lė A. Jackutytė. j----------------------------------------

: nis, P. Rudaitis. J. Mockevičius, 
P. Pocius, A. Potembergas. K. ’ 
Arlauskas, K. Arlauskienė. P.

j Monkus ir M. Gerdvinas ir smui-1
1 kiais $11.25.
I Rinkliavą pravedė p-lė E. Bu-, 
į bliauskaitė. p. Kaper, P. Radai- 
tis ir B. Jakutis.

Klebono kun. P. J. Juškaičio; 
pasirūpinimu.

Aleksandras Vaitkūnas 
dideliame nuliūdime 

vieną dukterį ir du sū- 
Jis įstojo į karo tarnybą nu. kurie yra karo tarnyboje. 

Vyresnysis randasi kur nors 
'Anglijoj ar kitur.

LDS 11 kuopos nariai reiškia 
gilią užuojautą p. Vaitkūnienei, 
jos dukrelei ir sūnum, o velionio 
vėlei lai Aukščiausis suteikia 
amžiną ramybę!

Ant. Dzekevičius,
LDS 11 kuopos rašt.

_ _ . . _ T, Dr. A. Bružas, Lietuvos konsu-........... .... A. Potembergas. K ' , , , ,las advokatas Šalna, kongres-1 
manas Thomas Lane, senatorius 
Flannagan. miesto mayoras 
James Meehan , Postmaster 
Charles Cronin ir vietiniai kuni
gai. Paminėjimas ruošiamas 
L. R. K. Federacijos skyriaus.—-----

buvo pakviesti I Ponia L. Švenčionienė su pa- 
svečiai kalbėtojai ir seselės mo-' gelbininkėmis daug laiko pa- 

I švenčia sortavimui ir pakavi
mui suneštų rūbų nukentėju- 

1 v 1 • ta 9 o ta*z-ta tarta ta Zta ta

Mokyklos vaikučiai ir alum-
nai. seselių mokytojų vadovy- kytojos su vaikučiais išpildy 
bėję, perstatė veikalą “Mūsų1 mui programos.
Amerika”. Svečias kalbėtojas Į Pasibaigus prakalboms, adv. siems karo lietuviams. Greitai 
Dr. P. Daužvardis. Lietuvos J- Grigalius perskaitė Lietuvos bus gatavas kitas didelis rūbų

Vasario 11 d. buvo skautui 
sekmadienis Šv. Povilo par. baž-į 
nyčioje, 3 vai. įvyko iškilmin
gos skautų pamaldos. Šv. Povi
lo parapijos klebonas. Prelatas

■ Hickey pasakė skautam^ pi .ta. i nušviesdamas Lietuvos ją- Rezoliucija liko vienbalsiai
. kintą pamokslą. Pamaldose <^a‘ ;VargUs įr kančias, priešų trečio-'priimta ir bus pasiųsta į Wash- 
lyvavo ir mūsų parapijos skau-; . , ... _ . . _ . ....•. j i i j .e okupacijoje.

1 tai. troop =45. E J

Sekmadienį, vasario 11 d.,
7:30 vai. vakare, parapijos sve
tainėje įvyko “Vasario 16-tos" 

j pa minėjimas.

~į. Ą- ■( ą- ąT .< 4. •f-Ą -64-

; konsulas, pasakė labai gražią išlaisvinimo reikalais rezoliuci- siuntinys.
Gavėnios pamaldos kaip pa

prastai įvyksta trečiadieniais ir 
ingtoną. Londoną ir kitą vata- _ Graudūs
lybių ministerijoms. I Verksmai su pamokslu trečia-

Prakalboms vadovavo, vieti- . ■ o. -. , ,dieniais, o Stacijos su pamokslu 
nio Federacijos 16-to skyriaus AuireK,
pirmininkas p. A. Zavrtikas.

A. D.

Taipgi kalbėjo 
parapijos kleb. kun. P. J. Juš
kaitis, adv. J. Grigalius, Tėvas 
A. Krasauskas ir Tėvas Alfon- 

: sas.
Prakalbų metu Lietuvos rei-

1

Pereitą sekmadienį įvyko pa
rapijos Sodalicijos vakarėlis su 
gražia programa.

Sekmadienį, vasario 18 d., 
tuojau po sumos, parapijos sve
tainėje įvyks Moterų Sąjungos

W. J. Chisholm
GRABORIUS 

“Asmeniškas Patarnavimas-

331 Smith St., 
PROVIDENCE, R. I.

Telephone:
Ofiso: Dexter 1952

Namų: PI. 6286
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LAIKAS PASIPUOŠTI i
Žiemos metu yra geriausia pasipuošti elegantiškais, vėliausios mados kaili

niais, pasirinktais iš didžiausios Amerikoje krautuvės — I. J. Fox. Joje rasite pla- 
čiausį pasirinkimą moteriškų kailinių ir prieinamiausiomis kainomis ir sąlygomis.

I. J. Fox krautuvėje galite pirkti kailinius su labai mažu įmokėjimu, o balansą 
mokėti lengvais mėnesiniais išsimokėjimais.

SENUS KALINIUS IŠMAINOME Į NAUJUS ir duodame už juos gerą nuolai
dą ant naujų. Taigi, kodėl neatvažiuoti į I. J. Fox krautuvę ir prisimieruoti ? Atė
jusios į krautuvę, visuomet reikalaukite, kad Jums patarnautų šios firmos atstovas 
p. Bernardas Koraitis, kurks yra kailinių expertas ir žinovas. Jis primieruos ir pa
rinks tokius kailinius, kurie tiks Jūsų skoniui ir figūrai. Per jį pirkdamos kaili
nius gausite dar 10 nuošimčių nuolaidos.

Kviečiame visas Naujosios Anglijos ponias ir paneles atsilankyti pas mus!

44Č
411 VVASHINGTON STREET 

BOSTON, MASS.
... i*?-i**; iSS,* >»

VYRAI ŠAUNIAI PASIRODĖ
Šv. Vardo vyrų draugija, ku

ri jau buvo nariais sumažėjus, 
su pagalba klebono kun. P. M. 
Juro tapo atgaivinta, ir prisi
rašė prie draugijos naujų narių. 
Labai puikiai atrodo kai būrys 
vyrų organizuotai eina prie šv. 

aUĮ Komunijos kiekvieną mėnesį, ir 
viešai pasirodo, kad esą Kris- 

B(..............
bI 
B; s®s

B

įVj, tybai. Bilietėliai jau platinami 
į*į i ir turi geras pasekmes. Klebo- 
B nas pranešė, kad p-lė Elzbieta 
B Zolubaitė pardavė bilietėlių už 
B virš $100.00. Parapijiečiai, o y- 
JųU pač jaunimas darbuojasi ir 
^.trokšta, kad šis užsimojimas 

būtu įvvkdintas.

taus kareiviai.
Sausio lTd. Šv. Vardo nariai 

irgi puikiai pasirodė, kaip baž
nyčioje, taip ir susirinkime. Po 
šv. mišių visi susirinko į bažny
tinę salę, kur įvyko susirinki
mas. Dalyvavo ir klebonas, ku
ris pranešė, kad jau prasidėjo 
vajus parapijos auditorijos sta- 

Durneliai jau plaunami. ... .

F. A. Krancrvičius.

L

Kun. P. M. Juro Nauja 
Maldaknygė

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

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

MŪSŲ
TIESIOGINIS MORTGYČIŲ

SUMAŽINIMO PLANAS
Tai yra paprastas, sumažinta kaina namams 

mortgyčių — panaujinimo planas.
Jei Jūs planuojate pirkti namą ar atnaujinti 

dabar turimą mortgyčių, mes su malonumu ir be 
jokių Jums abligacijų išaiškinsime visas smulk
menas. Pašaukite SOUth Boston 0379.

rnrj 
COOP

ėrativeBankI

!
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VIETINES ŽINIOS
ZINUTĖS

SVARBUS LAIŠKAS. Turiu 
prieš save svarbų laišką. Jis 

- svarbus, nes rašo apie svarbų 
dalyką. Jis svarbus ir dėlto, kad 
svarbūs žmonės jį pasirašo.

Laiškas parašytas BALF 17 
skyriaus. Apart kitko, skelbia 
visuomeninį susirinkimą, Lietu
vių Piliečių salėje, 309 E St. ir 
kviečia visus susirinkti ir per
tvarkyti dalykus, liečiančius 
minimą organizaciją.

Pasirašo skyriaus valdyba: 
Dr. P. J. Jakmauh, Kazys J. Ka
linauskas, Dr. A. Kapočius ir 
Felicija Grendelytė. Labai svar
bu ir įdomu matyti, kad šie vi-

si asmenys yra Amerikoje augę. 
Jie turi didelę įtaką į Amerikie
čius. Mums visiems pridera 
juos šiame remti.

Taip svarbi organizacija, 
svarbūs asmenys valdyboje ir 
svarbu yra draugijoms ir pa
vieniams susirinkti sekm: vasa
rio 18 d., 1945, 2 vai. p. p., klu
bo salėn. Valdyba nuoširdžiai 
kviečia visus. Mes visi nuošir
džiai dalyvaukime susirinkime 
ir organizacijos labdaringuose 
darbuose.

i
' Didžioji Spauda Apie Lietu 

vos Nepriklausomybės 
Minėjimą

Šešiolikta Vasario

DAKTARAI

Šou 4476

i
i

Dr. Joseph F. Antanėlis
OPTOMETRISTAS

515 E. Broadvvay
So. Boston, Mass.

Ofiso Valandos išskyrus 
Trečiadieniais ir Penktadieniais

Vakarais Nuo7 iki 9-tai 
šeštadieniais Nuo 2 iki 8-tal.

Tel. ŠOU 2805

Dr. J. L Pasakantis

I

DR. AMELIA E. RODD 
OPTOMETRISTAI 

447 Broadway
So. Boston, Mass. 

OFISO VALANDOS: — 
Nuo 9 ryto iki 7 vai. vakare 

Seredomis: —
Nuo 9 ryto iki 12 vai. diena

i
i

i

PAGERBĖ ART. R. JUŠKĄ. 
Įžymus muzikas, chorvedis ir 
dainininkas Rapolas Juška, sau
sio mėnesio baigoje apleido var
gonininko vietą Šv. Petro lietu
vių parapijoje. Priežastis buvo 
stoka laiko. Nes jis važinėja1 
gan plačiai po Ameriką koncer- 
tuodamas. Veda didelį ir seną' 
muzikos leidėjų sandėlį. Prie 
to jis dar diriguoja vyrų chorą 
Tėvų Jėzuitų vedamoje bažny
čioje Harrison ave., Bostone.

Rapolui atsisakius nuo vietos, 
kunigai ir choras rengėsi pada-

i
i

Antanas F. Kneižys, 
“Darbininko” redaktorius, 
ketvirtadienį, vas. 15 d., š. 
m., išvyko į "VVashington, 
D. C., dalyvauti redakto-: 
rių ir Lietuvos Tarybos po
sėdžiuose.

LANKĖSI

Bostono dienraščiai savo sek
madienio laidose įdėjo gana 
ryškius pranešimus apie Bosto
no lietuvių ruošiamą paminėji
mą Lietuvos Nepriklausomybės 
paskelbimo 27-tos sukakties. 
Pranešė apie būsiančias pamal
das bažnyčioje ir programą So. 
Boston High School auditorijo
je įdėdami, kunigų, kalbėtojų ir 
net komiteto narių vardus. To
kius pranešimus teko matyti. 
Boston Sunday Post. Boston 

, Boston Sunday 
Herald ir Sunday Advertiser 
Pastarajame ytin platokas bu
vo pranešimas. Tai rodos adv. J. 
Grigaliaus pasidarbavimas.

Po paminėjimo apie šias iš
kilmes įsidėjo pranešimus:

1 Boston Globė, Boston Post ir 
i Daily Record. Pastarasis po 
l ryškia antrašte: “Pleads for 
Lithuania” net citavo Liet. Kon- i

:sulo Dr. P. Dauzvardžio kalbos
| ištraukas.

Apie mūsų koisulo vizitą pas' 
Bostono mayorą J. E. KerrigarJ 
teko matyti: Boston Traveler ir

Tai amžinas Dokumentas lietuvio krauju rašytas, 
Tai Liudininkas karčiausios praeities ir džiaugsmo! 
Tai Triumfas milijonuose kilnių sielų išugdytas — 
Ne staklių austas; bet tyro lietuvio jausmo.

Ir kas jį paglemžt,sunaikint,ar sumindžiot užsimotų? 
Tai Įrašas tautos sieloj, širdy, valioj, prote!
Jis vistiek amžių amžiais dar gražesniais žiedais bu- 
Jo grobuonys patys pirmiau sutrūnytų karste, [jotų,

Ne Jam retežiai, vergija, kapas ar nelaisvės skraistė: 
Jisai apjuosęs mūs tautą meilės amžinumu!
Jis kielike širdžių! Žemės svaigiuosius vynus iššvais- 
Žėri Dievo rankoje, Deimantu nepagrobiamu, [tęs,

Marija Aukštaitė.

Sūnaus Palaidūno Sugrįžimas

BISHOPS' WAR 
EMERGENCY

i

RELIEF
MARCHII-

i 
j
Artūrui Fontainui
— Ar tam reikia tiek išdi-į 

durno? Neturtingesni už 
mane taip darė.
— Tai vargšai. O tu nesi 

vargšas. Niekas negali at
sisakyti nuo savo turtų.* 
Aš tave buvau į 
turtingesnį už kitus.
— Tėve, jūs gerai žinote, 

kad išeidamas aš buvau iš
sinešęs iš savo turtų viską, 
ką galėjau. Ką man reiš
kia gėrybės, kurių negali
ma pasiimti su savim?
— Visą tą išsineštą turtą 

tu beprotiškai praleidai.
— Jūsų auksą iškeičiau į

ANDRĖ GIDE—("N. R.”)

mas.
— Ir vargas, kuris juos' 

seka.
— Tame varge aš jau

čiausi arti jūsų, Tėve.
1 — Ar reikėjo skurdo, kad 
tave paskatintų sugrįžti 

padaręs ’ P-as mane?
į — Aš nežinau; as neži
nau. Išdžiūvusioje dyku
moje aš labiausiai mylėjau 
savo troškulį.
— Skurdas tau davė ge

riau pajusti turtų vertę.
— Ne, ne tai! Ar nesu

pranti manęs, tėve? Mano 
širdis, kai joje nieko nebe-i 
liko, prisipildė meilės. Visų 

smagumus, jūsų įsakymus savo gėrybių kaina aš pir- 
i užgaidas, savo skaistybę Rau aistr4-— Argi tu buvai laimin

gas toli nuo manęs?
— Aš nesijaučiau esąs 

toli nuo jūsų.
— Tai kas gi tave priver

tė sugrįžti? Sakyk.
— Aš nežinau, 

nystė.
— Tinginystė, 

kągi! Ne meilė?
i — Aš sakiau,
i niekuomet jūsų 
■mylėjau, kaip dykumoje.
i Bet aš buvau pavargęs, 
kiekvieną rytą besirūpin- 

' damas, kuo maitinsiuos.
1 Namuose bent gerai paval
goma.

— Taip, tarnai tuo pasi
rūpina. Taigi, alkis tave 
atvedė.

— Gal taip pat bailumas, 
liga... Per ilgą laiką šitas 
atsiktinis maistas mane 
nusilpnino: nes aš tesimai- 
tinau laukiniais vaisiais, 
žiogais ir medumi. Aš vis 
sunkiau ir sunkiau pakel- 

įdavau nepatogumus, kurie 
per 10 dienų pradžioje tik didino mano

auklėjau; aš žinau, kas yra 
tavyje. Aš žinau, kas tave 
traukė į kelionę, aš tavęs 
laugiau iki galo. Tu mane 
galėjai pašaukti... aš bu-

i vau ten.
— Tėve! Taigi aš galėjau 

jus rasti negrįžęs?..
i — Jei tu pasijutai silp
nas, gerai padarei, kad su
grįžai. Eik dabar; įeik į 
kambarį, kurį aš liepiau 
tau parengti. Šiai dienai 
gana; pasilsėk; rytoj tu 
galėsi pasikalbėti su savo 
broliu.

(Bus daugiau)

Antradienį lankėsi Tėvas Pr. 
Aukštikalnis, S. J., “žvaigždės” 
administratorius.

Tą dieną lankėsi diakonas J. 
Bernatonis. Atsilankymo proga, 
atnaujino savo tėvelio LDS na-

_ rystės mokestį, užprenumeravo Daily Record, kuris tą žinią įsi-
ryti jam viešą pagerbimą. Nors savo broliui, kuris yra Dėdės dėjo editorialų puslapy su ant- 
nespėta tai padaryti prieš jam 
apleidžiant vargonininkavimą, 
pagerbimo vakarėlis įvyko vas. 
12 d., Fox and Hound Club.
Beacon St.. Bostone.

Čia susirinko apie 50 choristų 
ir jų rėmėjų. Sulaukus ponų 
Juškų, sėdomės 
vėžį, kiti Steak. Vakarienė dide-. 
lė. Svečių nuotaika linksma. I 
Juokų - šposų daug. Tam jau-j 
nimas. Laikas bėga.

Po ledų ir kavos, kalbos. Kal
bėjo p. Aldona Žirolienė (Jaka- 
vonytė) ir perstatė kalbėti kun. 
Dr. J. Vašką, MIC., D.D.. Ma
rianapolio Kolegijos rektorių, 
Dr. J. Antanėlį, Ant. Grabijoliū- 
tę, diakoną J. Bernatonį, J. Kas
parą, kun. Al. Abračinską ir 
kun. Virmauskį, kurs padavė 
nuo susirinkusių Rapolui stam
bią piniginę dovaną. Ponia Juš
kienė pakviesta atsistoti. Bai
giant gražiai pakalbėjo art. Ra
polas Juška.

Kun. Dr. K. Urbonavičius, 
negalėdamas bankiete dalyvau
ti, perdavė linkėjimus laišku ir 
piniginę dovaną.

Garbe tenka chorui už pager
bimą savo buvusio vado.

I

Samo tarnyboje, metams “Dar
bininką” ir įstojo į kun. Dr. K. 
Urbonavičiaus Vytis ir Erelis, 
knygos rėmėjus. aukodamas 
knygos fondan S5.00.

Lankėsi Domicėlė Jonušaitė.

rašte: Lithuanian Consul Here.
Stebėtojas.

SUSIRINKIMAS
“Aš ne dėl mokytų vyrų 

ir galvočių, bet dėl tų mo
tinų rašau, kurios geb sa
vo vaikams darbus jų bo
čių prabočių pasakoti.” —

S. Daukantas.

Vasario (February) 18, 1945, 
po pietų. South 

valgyti vieni Dr. K. Urbonavičiaus knygos Boston Lietuvių Piliečių drau- 
So. Boston, 

įvyks BALF skyriaus Nr. 17 
! viešas susirinkimas, kurio tiks- i
i las yra prirašyti šios apylinkės 
; draugijas ir organizacijas. Pa- 
i vieniai, kurie dar nepriklauso, 
i taipgi turės progą įsirašyti į šį 
I skyrių, kuris pagal Centro pa- 
Į reiškimo, yra didžiausias sky- 

• rius Amerikoje.
; Nuoširdžiai kviečiame visas 

draugijas ir organizacijas at
siųsti atstovus ir įrašyti į!

, BALF skyrių Nr. 17, vasario 
18-tą.

; Dr. Paul J. Jakmauh, Prez.
C. J. Kalinauskas, Prot. Sekr. 

; Dr. Anthony L. Kapochy, Ižd.
Miss PhyUis Grendal, Fin. Sec

I

Atsilankymo proga įstojo kun. valandą

Vytis ir Erelis garbės rėmėjus, »DOS saleje, E St.. 
aukodama knygos fondan S10. (

Trečiadienį lankėsi Jonas 
Raudeliur.as iš Brighton, Mass.: 

'Atsilankymo proga atnaujino! 
į LDS narystės mokestį ir kalen-: 
doriaus fondan aukojo S1.00.

Trečiadienį lankėsi Mrs. Mar
celė Galinis. Atsilankymo pro- 

1 ga atnaujino LDS narystės 
duoklę, įstojo į Rėmėjus kun. 
Dr. K. Urbonavičiaus knygos — 

1 Vytis ir Erelis ir kalendoriaus 
fondan aukojo S1.00.

Pp. Galiniai yra nuoširdūs 
“Darbininko” rėmėjai. Jie yra 
išauginę sūnų ir dukterį. Sūnus 
Viktoras yra advokatas ir tar
nauja Dėdės Šamo ginkluotose 
jėgose.

Lankėsi Ona Bučinskienė. At
silankymo proga, užsiprenume
ravo laikraštį “Darbininką” me
tanas ir įstojo į kun. Dr. K. Ur
bonavičiaus knygos rėmėjus, 
aukodama 85.00 knygos fondan.

į poeziją ir savo kūno ma
rinimą į geismus.
— Argi dėl to tavo tau

pūs tėvai stengėsi tau į- 
kvėpti tiek dorybių?
— Kad naujo karščio už

degtas, suliepsnočiau gal 
dar gražesne liepsna.

— Galvok apie tą tyrą 
liepsną, kurią matė Mozė 
ant švento krūmo: ji degė, 
bet nenaikino.
— Aš pažinau meilę, kuri 

naikina.
— Ta meilė, kurios aš ta

ve noriu išmokyti, gaivina. 
Kai praėjo tas trumpas lai
kas — kas tau beliko, sū
nau, palaidūne?

i — Tų malonumų atmini-

“Kaip aušrai auštant 
nyksta ant žemės nakties 
tamsybė, o kad taip jau 
prašvistų ir Lietuvos dva
sia.’’—Dr. J. Basanavičius.Gal tingi-

TROwbridge 6330

J. Repshis, M. D. 
(REPŠYS) 

Lietuvis Gydytojas 
278 HARVARD STREET 

Kampas Inman arti Centrai Sų
CAMBRIDGE, MASS 

Ofiso Valandos 2—4 ir 6—8

Tel.

ĮVAIRŪS skelbimai

i

i

I 
! i

sūnau! Ir

Teve, kad 
labiau ne-

ĮVAIRŪS SKELBIMĄ)

Perkins Marke)
P. Baltrušiūnas - p. Klinga, Sav.

753 Broadvvay
Tel. ŠOU 3120, So. Boston.

REIKALINGAS vargoninin
kas Šv. Andriejaus parapijos 
bažnyčiai. Atsišaukite: Rev. M. 
A. Pankus, 396 Church St., New 
Britain, Conn. » (16-20-23)
------------------- -------------------------- -

IŠGELBĖJO LIETUVĮ 
DIDVYRĮ

A. J. NAMAKSY
REAL ESTATE & INSURANCE

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

Res. 37 Oriole Street
West Roxbury, Mass.

TeL Parkway 1233-W

Metinė Mirimo 
Sukaktis

Anglų spauda praneša, kad 
komandierius Fred E. Bakutis, 
USN, gyv. 25 Bunker Ave., 
Brockton, Mass.. tapo išgelbė-

Vasario 18 dieną sueis lygiai 
metai kai mirė a. a. Stasys Nor
kūnas, gyv. Dorchester. Ta pro
ga Šv. Petro lietuvių par. baž
nyčioje įvyks šeštadienį, vasa
rio 17 d., 8 vai. rytą.

Velionio likusi nuliūdime šei
ma kviečia visus dalyvauti me
tinėse šv. mišiose.

Draugijų Valdybų Adresai

iPristatome Alų ir Tonikų
t

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

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

220 E SL Tel. ŠOU 3141, So. Boston. Mass.t

UETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS SVC

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

TeL So. Boston 1298.
Vice-Pirmininkė — B. Gailiūnlenė, 

8 Winfield St., So. Boston. Mass.
Prot. Rašt. — Ona Ivaškienė,

440 E. Sixth St., So. Boston, Mass. 
Fin. Rašt. — B. Cunienė.

29 Gould St., W. Roxbury, Mass. 
Tel. Parkway—1864-W.

Iždininkė — Ona Staniuliūtė,
177 West 7th St., So. Boston, Mass. 

Tvarkdarė — Ona Mizgirdienė.
948 E. Broadway, S. Boston. Mass. 

Kasos GI. — Elzbieta Aukštikalnytė, 
110 H St., So. Boston, Mass

Draugija savo susirinkimus laiko kas 
antrą antradienį mėnesio, 7:30 vaL 
vakare, Parapijos salėje, 492 E. 
Seventh St., So. Boston, Mass.

visais draugijos reikalais kreipkitės 
nrntnknlu raštininke

9V. JONO EV. BL. PAŠALPINCS 

DRAUGIJOS VALDYBA

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

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

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

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

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

Maršalka — Jonas Zaikis,
787 E. Broadvvay, So. Boston, Mass

Draugija laiko susirinkimus kas tr> 
čią sekmadienį kiekvieno mėnesi 
Z vai. po pietų. Parapijos salė 
402 F. 7th St So Rnston Mas-

Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims yra

SOUTH
VINCAS BALUKONIS,

Savininkas

j 258 West Broadway,

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

giai patarnauja.

South Boston, Mass.

Jauki vieta užeiti ir maloniai praleisti laiką su 
draugais ir pažįstamais.

Patarnavimas kuogeriausias.

I tas. Kovojant prieš japonus, jo 
lėktuvą pasiekė priešo ugnis, ir 

į jis buvo priverstas nusileisti jū
roje. Po septynių dienų gumi- 

įniame vaitelyje Amerikos karo 
i laivas jį pastebėjo ir išgelbėjo.

Komandierius Bakutis yra 
Į eskadrilės vadas. Ta eskadrilė.
jo vadovybėje, 
nuskandino 20 ir sužalojo 28 ja-' įkarštį. Naktį, kai man bū- 
ponų laivus ir sunaikino 100 davo šalta, aš galvodavau, 
lėktuvų ore ir dar daugiau ant 
žemės. Jis pats yra nušovęs še
šis japonų lėktuvus.

I

PADĖKA

I

■ ------ -----— —■“ ---------------------------------- I

Res. Šou 3729 Šou 4618

Lithuanian Fumiture Co.
MOVERS — 
Insured and

Bonded 
Local & Long

Distance 
Moving

355 - 328 W. Broadvvay 
So. Boston, Mass.

I

I

GRABORIAI

100 davo šalta, aš galvodavau 
! kad pas tėvą mano lova ge
rai paklota; kai aš badau
davau, galvodavau, kad 
pas mano tėvą visuomet 
būdavo daugiau patiekalų, 
negu reikdavo mano alkiui 
numalšinti. Aš pasidaviau; 
nebesijaučiau pakanka
mai narsus, pakankamai 
tvirtas ilgiau kovoti, ir ta
čiau...
— Taigi vakarykštis rie

bus veršis tau pasirodė ge

I
f

S. Barasevičius ir Sūnus
MOTERIS PAGELBININK6 

Lietuvių Graborius ir 
Balsamuotojas

Turi Notaro Teises

254 W. Broadway
SO. BOSTON, MASS.

Tel. SOUth Boston 2590
Sūnaus gyvenamoji vieta —

838 Dorchester Ave.
Tel. COLumbia 2537

DIAMOND CAFE

305 W. Broadway So. Boston, ; 
Massachusetts į

BALF =17, So. Boston, Dra
bužių Rinkimo komisija nuošir
džiai dėkoja visiems dalyviam-, 
kurie atsilankė i “Whist Party”. 
įvykusią sausio 6 dieną, daly
viams ir aukotojams, būtent: 
“Darbininkui”. “Keleiviui”, St. 
Blinstrub. F. J. Bagočiui. Dr. J.
L. Pasakarniui. Dr. Paul Ja'.- ras? 
mauh, South Boston Cafe. Sil- Sūnus palaidūnas raudo- 
ver Cafe. Clock Tavern, Stran . damas puola veidu į žemę: 
Cafe, Lithuanian Fumiture G..,! — Tėve! Tėve! Kad ir ka- 
South Boston Jlard’va re, Joni ’s žinkas būtų,

• Hardvvare, J. Doyle Package 
I Store. F. & W. Fruit Exchange,
* Flood Sq. Hardware, Paul’s
I •
Men's Store. George Stukas.

1 Baltic Florut5. Dor. Amcr. Liti. 
, Citizens Club, Mrs. Mockus, St. 
Į Mockui. Mrs. Dilis, Mrs. O’Hal- 
loran, Mrs. Ti'.m.,”i< h. A’exan- 
der’s Shampoo, Adolph J. N ..- 
maksv. Mrs. Stravinskas. Mr < 
Sangaila, Mis. Svilas. O. IVaš
kienei, Mrs. Kropas, Mr. an/. 
Mrs. Stasiulis.

aš vis jaučiu 
savo burnoje laukinių sal-į 
džių gilių kvapą. Jų sko-j 
nio niekas neįstengtų per
mušti.
— Vargšas vaikelis! —. 

taria tėvas, keldamas jį, — 
aš su tavim gal peršiurkš-. 
čiai kalbėjau. Tavo brolis i 
to norėjo; čia jis įsakinėja. Į 
Tai jis iš manęs pareikala-! 
vo tau pasakyti: “Be Na
mų nėra tau išganymo”. 
Bet klausyk: aš tave iš-

r

CASPER
FUNERAL HOME
187 Dorchester Street 

South Boston, Mass. 

Joseph W. Casper 
(KASPERAS) 

Laidotuvių Direktorius Ir 
Balsamuotojas 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas Dieną ir Nakt] 

Koplyčia šermenims Dykai 
Tel. ŠOU Boston 1437 

ŠOU Boston 3960

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 East Broadway 
SOUTH BOSTON, MASS

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

Patarnavimas dieną ir naktį 
Koplyčia šermenims dykai 

NOTARY PUBLIC 
Tel. ŠOU Boston 0815

ŠOU Boston 2609



s. Vasario 16, 1945 DARBININKAS

“Esame tikrai laimi: 
turime Dievui dėkot

ir daugiau Dievui ir Marijai 
garbės! Galėsime bažnyčiai nu
pirkti labai reikalingus naujus 
bažnytinius rūbus, liktorius.

RYTINIU 
VALSTYBIŲ ZIMBS
Parapijos Istorinių 50 Metų 

Minėjimo Vakaras

8

toriniais atminimais 
siu 50 metų Šv Andriejaus lie
tuvių parapijos gyvavimo lai
kotarpio.

Visi parapijiečiai susidomėjo 
tuo istoriniu parapijos Auksinio 
Jubiliejaus speKtakliu ir pripil
dė svetainę kaip niekada pir
miau.

Pionierė parapijietė Petronėlė 
Kochanskienė skambiomis eilė
mis ryškiai nušvietė tą nepa
prastą okaziją.

Svarbųjį 1894 — 1915 metų 
vaidmenį prašmatniai vaizdavo 
kita pionierė parapijietė Ona 
Radzavičienė. kuri įdomiai nu
pasakoja apie Žvirblienės pa
kvietimą važiuoti į Ameriką, 
kur pradžioje laiko 12 burdin- 
gierių. iš kurių 9 apsiveda su 
lenkėmis, gi trys pasilikę nie
kam netikę. Tuo laiku lenkų 
kunigas bandė laimėti lietuvius, 
bet jie nelinko prie lenkų. Ona1 
Radzavičienė sužino r~:~ — 
maldas lietuviams laikomas Šv. , , ,. .. . , tu dabar savęs, žinok.Marijos airių baznvcioje. kur.....................   .. i mirčiai ten laukia tavęs,eina ir tampa sužavėta kun. J., 
Žebrio pamokslu. Lietuviai au-! i/i i i/ i» «« •
koja ir pasistato bažnyė.ą Lie- KW>. Kilti. VaSfcdM LaikSIS 
tuviams nepaprastas džiaugs-! Kun. Antano A. Vaškelio kie
mas. Tam vaidmeniui įdomumo, bonavimo laikais įscenizuotas 
priduoti padeda Stasė Milukie-į didelis jo rūpestis parapijiečių 
nė.

Po trumpa pertrauka. Čia pa-'naudai- 
sigirsta muzika ir Edvardas! Pasaulietė Elena 
Makauskas, kunigo J. Žebriopuikiai moko 
asmenyje, kviečia brolius lietu- • vaikučius, 
vius glaustis vienybėm vienas uoliai 
kitam paduoti ranką, būti tvir-, kvėpti lietuvybės 
tais žydriame tikėjime. ’’ 
parapiją ir melsti Dievą, 
padėtų tokį kilnų darbą 
zuoti...

Neu- Eritain, Conn. — Vasa
rio ketvirtąją, sekmadienis, 1 
vai. po pietų, buvęs įdomus gra
žiomis svajonėmis ir svarbus is-

iš praėju- monstranciją ir visa kas bažny 
čiai reikalinga, švenčių metu 
gražiai papuošime altorius. T: 
krai ima džiaugsmas, žinodama 
kad Dievulis išklausė mūsų 
maldų”.

Ona Gudinienė su džiaugsm 
pritaria: 
gos ir
kad viskas gražiai tvarkosi mū
sų 
Mergaičių Sodalicija, 
Vardo Draugija, ų 
ninkės. Kad Dievas 
duotų, ilgą amželį bendrai su 
mumis darbuotis”.

M. Pavasariūtė skambina ar
pą ir vaizduoja 
ties Svajones”. Baigoje, gir- 
džiasi Angelo balsas: “Viskas 
taip įvyks, kaip parapijiečiai 
svajoja ir troško. Septyniolika 
metų kun. Grikis darbavosi mū
sų tarpe. Jis dažnai kalbėdavęs: 

"Žinokite, kad kryželiai yr 
sunkūs visi, o be jų pasaulyj ame pa-,. , . , fi juk negyvensi; bet jei įssizadi 

kas po 
99

parapijoje. Tada NEŽINOMOJO KAREIVIO KAPAS — Žuvusiųjų už Lietuvos Nepriklauso-
i yra simbolis 

it ant 
k tėvynės aukuro ir savo gyvybes, kad tik tėvų žemė būtų laisva nuo vergijos ir 

priespaudos. Tas sukrautas iš akmenėlių paminklas yra tai lietuvių širdžių pa
minklas ir amžina priesaika, kuri reiškiasi žodžiais: “Tas ne lietuvis, kurs tėvynę 
bailiai (ar kvislingiškai), kaip kūdikis apleis, kursai pamins, ką bočiai gynė per 

“Angelo Praei-• amžius milžinų keliais...” Šiandien Lietuvą apsiautė tamsos valanda. Bet tamsos 
Baigoje, gir- valanda tai yra Didžiojo Penktadienio mintis, o po Didžiojo Penktadienio sekė tik 

už trijų dienų Prisikėlimas. Tikėkime, kad Lietuva pergyvenus tamsos valandą iš
vys savo garbingą atsikėlimą.

gyvuos 
šventojo mybę Lietuvos karių atminties pagerbimui, Kaune. Šis paminklas, ta 

gal ir Treti- lietuvių amžiais kovojančių dėl laisvos ir nepriklausomos Lietuvos, sudedan
jam tik

Į

į

gerovei, ypatingai

Visi dėl Dievo tikrai tarnavo, . 
Parapijonams pasidarbavo. 
Juos Visagalis gal numylėjo, 

I Kad greit pas save paimt nore-
I

i 
!I 
I

Mes Neleisim I

lietuvybės

Denisevi- 
parapijos

Tačiau, kun. Vaške- 
besirūpindamas į- 

dvasią vi- 
įkurti i siems. ypatingai čia-gimusiems 

kai3 dėl to. atostogų metu. įveda 
reaii- mokyklą, paskui pertraukia Se- 

seles Pranciškietes ir įsteigia 
i konventą, kuriame pastoviai ap
sigyvena.

Čia vienas iš parapijos įkūrė
jų. būtent. Jonas Skritulskis la
bai įdomiai prakalbėjo, vaiz
džiai ryškindamas praeitį ir 
dabartį. Publika atydžiai dėmė
josi ir gausiai plojo.

Sekančiose Oonos Valinčienės 
eilėse, kurias deklamavo P. Ko
chanskienė. atsispindi dvasios

jo.
Bet jųjų vieton skirė ketvirtą. 
Kurs energiją turi taip tvirtą. 
Bėgyje penkių laiko metelių 
Nuveikė daugel gražių darbelių. 
Gražiai išpuošė šventyklos na

mą,
Ir jau paskelbta, kad skolos nė

ra.
Tad dabartiniam mūsų Klebonui į 
Maldaukim visi Dievo malonių, 
Kad ji sveikatoj laikyt geriau

sioj,
Su mumis gyvent galėtų ilgiau-; 

šiai.

I

I

1915-1931 Metų 
Laikotarpis

Vaizduojamas 1915 — 1931 
metų laikotaipis. kuriame Šv. 
Andriejaus lietuvių parapija 
puikiai gyvuoja. Bažnyčia ne be 
viena, bet ir kita didžiule ir erd
vi mūrinė užbaigta.

, Bronė Mičiūnienė ir Ona Gu
dinienė kalbasi apie kun. Ed
vardą V. Grikį, tapusi antruo- vadų vaidmuo: 
ju parapijos klebonu po tragin- 
kos kun. J. Žebrio mirties.

Dėl įdomumo, pasinaudosime 
keliomis ištraukomis. Štai. Bro
nė Mičiūnienė aplanko naują 
kleboną. grįžta ir pasakoja 
linksmą naujieną: “Buvau pas 
kleboną pasikalbėti apie Gyvo
jo Rožančiaus draugiją. Žinai, 
kad mes vienos eidamos savoj 
keliais. nieko nenuveiksime, i 
nieko nepelnysime. Kun. Grikis 
žada sekmadienį sušaukti visos 
parapijos moterų susirinkimą. 
Kurios ateis, bus iškilmingai 
prirašytos prie šv. Rožančiaus 
draugijos. A. kaip gerai! bus 
daugiau narių! daugiau pinigų!

Laikas greit bėga kaip vande
nėlis.

Ar tai upeliai ar šaltinėliai: 
Taigi prabėgo daugel dienelių. 
Net penkios dešimts gražių me

telių.I. Šios parapijos nuo įkūrimo.
Švento Andriejaus vardo davi

mo.
Pirmieji žmonės čion susidėję 
Meldė Šventojo būt užtarėju. 
Pirmasis buvo jos įkūrėjas 
Kunigas Žebris dvasios vadovas. 
O po jo mirties jo įpėdinis 
Buvo Edvardas Kunigas Grikis. 
Trečias po jųjų buvo Tėvelis 
Dvasios Vadovas Kunigas Vaš

kelis.

i

Mes neleisim, brangi tėvyne, niekam 
Tavo laisvės, tavo žemės po kojų pamint. 
Pasiryžę mirt, tavo sargyboj liekam 
Ir išvesti iš pavojų žengiame pirmyn.
Ar ne vakar nukamuotai, nukankintai 
Sutrupėjo sunkūs pančiai, amžiais nukalti? 
Po tamsios nakties skaisčiai rytai nušvinta 
Ir sutikti saulės slenka debesys balti...
Milžinų kapais mūs kelias nužymėtas —
Ir šiandieną, kaip kadaise, nepristigsim jų — 
Tegu šėlsta nuožmios vėtros, tegu mėtos — 
Nenutrauks tavo gyvybę laikančių gijų.
Neprarasi niekad amžinų troškimų, 
Neužmirši ištesėti savo įžadų:
Skelbti laisvę, nors be balso, nors užkimus, 
Nors merdėjime tepasilikusiu žadu.
Vai tikėk, tikėjimo, tėvyne, nepraraski, 
Sopulingą savo veidą kelki išdidi — 
Ne nuo šiandie tau gimtinę gūžtą drasko, 
Ne nuo šiandien prasidėjus eisena graudi.
Tais keliais praėjo jau gausingos kartos, 
Tais keliais ir ateitis kaip vandenys tekės — 
Nesuklupusi tikėjime nė karto,
Amžinai jinai į laisvę veršis ir tikės.
Pasiryžę mirt, tavo sargyboj liekam
Ir išvesti iš pavojų žengiame pirmyn.
Mes neleisime, brangi tėvyne, niekam 
Tavo žemės, tavo laisvės po kojų pamint...

J. Aistis.

į

I

I

NEW BRITAIN. CONN
Kardok

RESTAURANT
HARTFORD AVĖ., IR NORTH ST.

Geriausi alūs dideliais stiklais.
Patarnavimas malonus ir mandagus. 

Visus nuoširdžiai kviečia
ANTANAS KARDOKAS, savininkas.

f/
i

Dabartinį Kleboną 
Pagerbiant

Prašmatni programa aukota' 
pagerbti kleb. kun. Matą A. i 
Pankų nuopelningo jo penkių, 
metų klebonavimo proga.

Edvardas Miller ir P. Šilin
gaitė puikiai vaizdavo kilnias 
klebono pastangas, kad parapi
jiečiai taptų šio krašto pilie
čiais.

J. O'Bright su kitais vaiku
čiais išreiškė nuoširdžius pa
sveikinimus kleb. kun. M. A. 
Pankui.

D. Kalinauskaitė, padarius į- 
vadą. Tikėjimą vaizduoja E 
Sakalauskaitė. Viltį — T. Matu
laitė, Meilę — Irena Narcum. 
Pabaigus, klebonui aukoja savo 
emblemų gėlių puokštes.

Publikai labai patiko mažyčių 
mergaičių šokis ir mažyčių da-

l Ės. Į
Šv. Cecilijos Choras žaviomis! 

] dainomis apvainikavo tą nepk- 
; prastą ir garbingą istorinį 50 
metų minėjimo vakarą.

Prie pabaigos sekė kleb. kun. i 
M. A. Pankaus kalba, kuri pali
ko nepalaužiamus pasiryžimus 

i tolesniai darbuotis Dievo gar
bei, Bažnyčios naudai ir pačių 
lietuvių gerovei. Čia reikia tar
ti. kad klebonas džiaugėsi tokiu 
gausingu parapijiečių dalyvu- 
mu, įvertinant rįuopelningą kle
bono darbuotę ir pagerbiant jo 
asmenį. Tikrovėje, kleb. kun. M. 
A. Pankus nusipelno to viso pa
gerbimo, nes atmokėjo parapi
jos skolą, padarė daug pageri
nimų. įrengė naują didįjį alto
rių ir naujus vargonus, suorga
nizavo keletą svarbių draugijų, 
įkūrė Naujosios Statybos Fon
dą tikslu pradėti tuojau po ka 
ro statyti ir kleboniją ir Lietu
vių Centro rūmus.

Baigiant, Šv. Cecilijos Cho
ras sudainavo, publikai sustojus 
ir pritarus. “Lietuva, Tėvynė 
mūsų".

Pianu akompanavo Jane ir 
Lorraine Semniski. Vaidinimo 
prirengimu daugiausiai pasi
darbavo vyresnioji Seselė M. 
Urbana. OSF.

Žmonės patenkinti, išsinešda
mi maloniausius neišdildomus 
įspūdžius, didžiuodamiesi pra- 

leitimi ir džiaugdamiesi dabar-: 
timi. Sąmata.

me. Išgirsime daug įdomių ir 
svarbių žinių apie pavergtą Lie
tuvą ir mūsų brolių ir sesučių 
vargus ir kančias.

T. M.

1 HARTFORD, CONN.
Vasario 18, 1 vai. po pietų į- 

vyks LDS 6 kuopos susirinki
mas. Dar kurie nėra užsimokė
ję už organą “Darbininką” ma- 

į lonėkite ateiti ir atsilyginti.
Raporteris.

LIETUVOS NEPRIKLAUSO
MYBĖS MINĖJIMAS 

Sekmadienį, vasario 18 d., 11 
vai. rytą. Šv. Andriejaus lietu
vių par. bažnyčioje bus atna
šaujamos šv. mišios už kenčian
čią Lietuvą ir visus kareivius, i

2 vai. po pietų, lietuvių sve-į 
tainėje, 354 Park St.. įvj..„ __
bų ir dainų programa. Kalbės 
kleb. kun. M. Pankus, miesto: 
mayoras G. Quigley, p. Anicetas! 
Simutis. Lietuvos Generalinio į 
Konsulo sekretorius iš Nevv- 
York. Muzikos ir dainų progra-į 
mą išpildys šv.

Kviečiami 1 
vauti tautinės

C. BROOKLYN, N. Y

ia Akelaitytė, Juozapina Au-
Kotryna Bagdonaitė, 

", Janet Bridic- 
kuries per kaitė. Adelė Būdelytė, Magdale

na Būdelytė, Ona Čaplinskaitė, 
ją būryje, gavo tinkamą dova Darata čučulytė, Donaitiene 
ną, kaipo atlyginimą už jųjų iš- Tga, Stella, Dubauskaitė, Luci- 
tikimumą. Kun. Antanas Du 1* Geisey, Marijona Ivoškaitė, 
Pinskas, dr-jos dvasios vadas Regina Jončaitė. Alverta Jovai- 
lietuviškai ir angliškai pasakė saite, 
pamokslą apie veiklų kataliką- fuškauskaitė, 
katalikę. į C-------

Sodalicija turi tik 117 narių 
tačiau 67 iš to skaitEaus buvo 'iūtė, Mrs. Mary Keydash. Mrs. 
ištikimos per visus metus. Tai Amna King. Betty Knapik, Vera 
didelis nuošimtis, kuriuo bent Lazauskaitė, Lelija Lekavičiūtė, 
kuri parapija gali didžiuotis. Mrs. Sophia Lipton. Magdalena

Garbė valdybai, kuri 1944 m. Lukošaičiūtė, Valerija Maka- 
buvo Magdalena Būdelytė, Ane- rauskaitė, Ona Maskevičiūtė, 
lė Keidošiūtė, Marijona Nemu- Angelą Maskevičiūtė. Marijona 
raitė. Valerija Makarauskaitė ir Mažeika, Genovaitė Miliauskai- 

Marijona 
Nemurai- 
Marijona 
Paškaus-

Sodaliečių Sekmadienis
Vasario 4 dieną įvyko me- Raitytė, 

tinis pagerbimas ištikimų soda Janina Biežytė, 
liečiu. Visos narės, 
12 mėnesių priėmė šv. Komuni- 

gavo tinkamą dova

Emilija Jurkštienė. Elena 
Alora Kendr-ck, 

Dolores Keidošiūtė, Marė-Te- 
-esė Keidošiūtė, Anelė Keido-

Eleanora Pečiulytė. Garbė tė, Ona Nageliūtė, 
mergaitėms, kurios buvo ištiki- Nauyalienė, Marijona 
mos. ’ tė, Bernice Norkiūtė,

Norkiūtė, Eugenija
kaitė, Dolores Pečiulytė. Elea
nora Pečiulytė. Ona Petkiūtė, 
Pranciška Petkiūtė, Eleanora 
Petnkiūtė, Florence Petrikiūtė, 

_ .. , Mrs. Nellie
kitais Dietsch. Mildred Pilipauskaitė, 

Elžbieta Preibytė, Magdalena 
Ramanauskienė, Marijona Ru- 
žinskaitė. Viktorija Šilinskytė, 

‘ Albina šimkevičiūtė, Leoną 
Šimkevičiūtė, Darata šimkevi
čiūtė. Eleanora šimkevičiūtė, 

Anelė Marijorfa Stalionytė, Mrs. Eve- 
• , ■ lyn Straus. Marcelle Strazdaus- 

kaitė, Stella Strazdauskaite. A- 
‘' t Štreimikytė, Lelija 

Valčeskaitė, Albina Višnauskai- 
tė. Dolores Višnauskaitė, Mrs. 
Agnės Wisnauskas. Mrs. Nellie 
Zimnavoda.

Pusryčiai ir Susirinkimas
Po mišių parapijas salėje s'o- 

dalietės turėjo užkandžius ir 
metinį susirinkimą. Klebonas 
kun. dr. Mendelis negalėjo daly-j^r^u^ Petrikiūtė, 
vauti, nes buvo užimtas 
darbais ir jam reikėjo atnašauti 
mišias.

Svarbiausias reikalas : 
kime. tai buvo rinkimas 
valdybos. 1945 metams 
čios išrinktos tvarkyti 
reikalus: pirmininkė — 
Keidošiūtė, vice-pirm. Janina 
Biežytė. ižd. Marijona Nemu- 
raitė, raštininkės — Ona Čap- nastazDa 
linskaitė ir Eleanora Petrikiūtė.

Iš mokyklos sodaliečių Dolo
res Bagdonaitė, Bernardina 
Baylytė, Antanėta Minkevičrū- 
tė ir Rūta Razauskaitė pelnijo 
ištikimybės dovaną. Valdyba 1944 m.

Mūsų parapijoj yra net tris Pirm. Magdalena Būdelytė; 
dvasinės draugijos moterims ir vice-pirm. Anelė Keidošiūtė; 
mergaitėms. Altoriaus ir Ro- ’žd. Marijona Nemuraitė; 
žančiaus dr-ja rūpinasi dvasi-; Valerija. Makarauskaitė; 
niais reikalais senosios kartos Eleanora Pečiulytė, 
moterų. Sodalicija apima Ame- Valdyba 1945 m
rikoje gimusių augusių mergai- Pirm An'lė Keidošiūtę: 
čių ir moterų reikalus. Galų ga- pirm. Janina Biežvtė; 
!e mokykla turi savo sodaliciją. rijona NemUraitė; 
kurion priklauso visos mergai- Oaplinskaitė • 
tės priėmusios pirmą šv. Komu- Petrikiūtė 
niją-

Kun. Dubinskas klebono var
du ir parapijos žmonių vardu 
dėkojo sodalietėms už jų gražų 
pavyzdį ir medžiaginę paramą 
parapijos reikalams. Sodalietės, i 
kaip ir kitos dvasinės parapi-i 
jos dr-jos. tai tikra pažiba mūsų; 
parapijos. Lai gyvuoja Sodalici-i 
jos dvasios vadas kun. Antanas; 
Dubinskas. lai gyvuoja visos tos 
draugijos narės!

susirin- 
naujos 

; sekan- 
dr-jos

rast, 
rast.

vice- 
ižd. Ma- 

rašt. Ona
rast. Eleanora

Jums nereikia porcijos 
korčiukės pirkimui J. V. 
Karo Bonu.

•:
I >

Juozas Kasinskas
Ine

Laidotuvių 
Direktorius

602 VVashington Blvfl
BALTIMORE 30. Md.

Tel. Lexington 8595 
Llmosinai dėt visokiu reika'<i 
Patarnavimas Oieną ir Na«t)

PENKTA KARO AUKA
Iš mūsų parapijos jau penki 

'yra žuvę lietuviai karo lauke. 
Paskutinis žuvo gruodžio 27 d., i „

11944, tai Al. žižys. Jis paliko 
•vks kai įnuliūdime savo motiną, dabarti-

■ nę Vosilienę ir jauną žmoną su 
! trimis vaikučiais. Už velionio 
; vėle jau buvo užprašytos kelios 
! šv.

i

v. Cecilijos choras.;I
visi lietuviai daly-j “Piršlybos”, kurį persta to “Vy- 

šventės minėji- čiai”.

mišios.

TEATRAS
Vasario 25 d. mūsų par. sve

tinėje bus suvaidinta teatrėlis:

1944 Garbes Sąrašas 
Ištikimų Sodaliečių

Eugenija Adomaitytė. Marijo-

V

ve
Yankiai sargybos pareigose Luzon saloj. Upės sro- 
plaukia filipinietis.


