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Ką Sako Sovietų Šaltiniai 
Apie Ištremtuosius į Sibirą

(LKFSB) Buvo laikas, 
kai Amerikos lietuviai ko
munistai rašė, kad pas
kelbtasis ištremtųjų sąra
šas esąs sudarytas gal 
kur nuo kapų nurašius 
pavardes ir skelbė kitas 
nesąmones. Dabar patys 
skelbia iš Maskvos pra
nešimus, kad “daugelis 
lietuvių piliečių buvo iš
blaškyti po plačią Sovietų 
Sąjungą”. Esą, Lietuvos 
Evakuavimo centralinė 
komisija atidarė savo 
skyrius 17-je apylinkių, 
kur įsikuria iš Lietuvos 
atvežti žmonės. Dauguma 
jų gauna darbą ūkyje ar 
pramonėje. Iš jų jau kai- 
kurie darosi ‘stachanovie- 
čiais” laimėtojais darbo 
rungtynėse, o mes pasa
kytume — aukomis bolše
vikiško darbininkų išnau
dojimo. Pagal Maskvos 
pranešimą, sunkumų esą, 
bet visgi dauguma aprū
pinama drabužiais, autu
vu. Iš pranešimo matyti, 
kad vaikams stengiamasi 
duoti bolševikišką auklė
jimą, o kaikurie iš suau
gusių esą ruošiami būti 
valdininkais Lietuvoje. E- 
są ruošiami ir darbo bei 
slaugymo kursai. Lietu
vių kalboje leidžiami 
spausdiniai ir atsišauki
mai, kurių nuo karo pra
džios ixi 1942 m. lapkr. 
mėnesio išspausdinta 
1.650,000 egzempliorių. 
Per radiją esą vedama lie
tuviškoji propoganda ir iš 
lietuvių esą sudaromi rau
donosios kariuomenės 
vienetai.
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Lietuvoje Veikia Slaptas 
Atvadavimo Komitetas
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Dar Apie Vlado Paulausko 
Nelaimę

i

Naciai Sušaudė Per 1.000 
ZmoniŲ. Patvirtintos Žinios 
Apie Mobilizaciją Lietuvoj

• vįš Londono 
apie Anglijos 
paskelbtas ži- 
Lietuvoje yra 

slaptas
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Lowell, Mass. — “Dar
bininko” bendradarbis pe-j 
reitos savaitės pabaigoje 
prisiuntė anglų kalba lai
kraštį, kuriame tilpo pla
tus aprašymas gaisro 0- 
maha Packing kompani
jos įstaigoje. Gaisrą vaiz
duoja taip pat paveiks-' 
lais. Vienas paveikslas pa-j 
rodo policijos ambulansą' 
ir kaip neša neštuvais i i 
ambulansą p. Vladą Pau
lauską.

Kaip praneša, p. Vladas 
Paulauskas šokęs nuo tre-į 
čio aukšto į gatvę; sulau-1 
žė dešinę koją, veidas i 
smarkiai apdegęs, plau- Į 
kai gerokai apsvilę ir ran
kos baisiai apdraskytos ir 
apdegusios. Jis puldamas 
smarkiai susitrenkė ir 
šlaunių kaulus sulaužė.

Buvo iššauktas specia
listas gydytojas iš Bosto-, 
no, kuris naujomis gyduo
lėmis ir priemonėmis su
teikė pagalbą nuo apdegi- 
mo.

Gydytojai sako, kad jis 
pasveiks, jeigu nesusida
rys komplikacijų, bet už
ims ilgą laiką.

Melskimės, kad mūsų 
organizacijos Garbės Na
rys, uolus veikėjas, p. Vla
das Paulauskas pergyven
tų tą skaudžią nelaimę. 
Lai Dievas jį stiprina 
sveikatoje.

I Ir Kanados Armijoje Yra
Lietuvaičių

(LKFSB) Ne tik USA, 
bet ir Kanados kariuome
nėje yra savo noru įstoju
sių lietuvaičių. Taip nese
niai į moterų kariuome
nės eiles įstojo Toronte 
pirmutinė lietuvaitė p-lė 
Janina Krisiūnaitė.
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Tikėjimo simbolis, tai ši koplytėlė, kuri randasi ant kelio tarp Tob- 
ruko ir Libijos. Ji matė, kaip Romelis varėsi paskui britus iš Libijos į 
Egiptą ir kaip britai vijosi Romelį iš Egipto į Libiją ir toliau. Visi pasta
tai aplink ją sugriauti, o koplytėlė su vyraujančiu bokšto viršuje kry
žium išliko ir liudys daugeliui metų šių moderniškų laikų darbus.

Maciai Areštavo Lietuvos 
Konsulą Marseille Mieste
(LKFSB) Prancūzijoje, 

Marselle mieste Lietuvos 
garbės konsulu buvo 
Henrikas Mallet. Vokiečių 
spaudžiama Vichy vy
riausybė jau seniau buvo 
uždariusi tą Lietuvos kon
sulatą. Tačiau vokiečiai
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Naciai Bando Atsiimti Velikyj Lūki
Maskva, sausio 11 

Raudonoji armija atsiė
mė 13 miestelių Georgiev- 
sko geležinkelio susijun
gimo apylinkėje, šiauri
niame Kaukaze, ir nukir
to visus, išskyrus vieną, 
geležinkelius, kurie eina 
iš to miesto į vakarus, sa
ko Sovietų komunikatas.

Dono fronte, kur rusai 
veda ofensyvą ir eina link 
Rostovo, naciai sustipri
no pasipriešinimą, ir su
silpnino raudonųjų žygia
vimą. Taipgi naciai sus
tiprino puolimus rusų 
centraliniame fronte. Na
ciai nori atsiimti Velikyj 
Lukį miestą.

— pės. Tolimiausį punktą jie 
yra pasiekę, tai Kamen- 
nomostskoje, kuris yra 
dvidešimt penkios mylios 
į pietus nuo Piatigorsk.

Raudonieji sako, kad jie 
užgrobė daug ginklų ir. 
karo medžiagos šiaurės 
Kaukaze, kur vienoje vie
toje užmušė 200 nacių.

Taipgi praneša, kad nu
skandino priešo transpor
tą 12,000-tonų Barents 
jūroje.

Nauja Hopkins Vienetą 
Rusijai Gelbėti

Vyriausio Vado Kalba 78-tam
Kongresui

Pereitą ketvirtadienį, 
sausio 7 d. š. m. Preziden
tas Rooseveltas pasakė 
svarbią kalbą 78-tam 
Kongresui. Jis davė meti
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sužinoję, kad konsulas iš- ‘n? apyskaitą, pažymėda 
davė pasą vienam Lietu- i mas Amerikos progresą 
vos žydui, kaip mums kare. Su pasitenkinimu 
praneša, konsulą H. Mal- pareiškė apie pasiektus 
let areštavo. Paskutiniu 
metu kons. Mallet gyveno 
miestelyje Aix en Proven-i
ce, netoli Marseillės uos- į nesitenkina vien pasiseki
te. Kur dabar areštuotą (mais karo frontuose, bet 
konsulą naciai padėjo, ne
turime žinių.

rezultatus visuose karo 
frontuose.

Prezidentas Rooseveltas

trenktas iš Afrikos, bus 
be pertraukos bombar
duojama ašis Europoje, 
teikiama pagalba Rusijai. 
Prezidentas tikisi, kad jei 
ne šiais 1943 m., tai kitais 
metais Suvienytos Tautos 
laimės karą. Priešas bus 
nugalėtas ir visame pa
saulyj bus įgyvendinta 
taika, paremta teisingu-

(LKFSB) Mūsų kores
pondentas 
praneša 
spaudoje 
nias, kad
susiorganizavęs 
sąjūdis vaduoti Lietuvą iš 
vokiečių okupacijos. Yra 
susidaręs slaptas Lietu
vai vaduoti komitetas, 
kurio veikimas pasireiš
kia plačiai. Be kitko ko
mitetas skatinęs pasiprie
šinti atkeliamiems nau
jiems vokiečių kolonis
tams iki kraujo. Okupan
tai esą už tai sušaudę per 
tūkstantį žmonių. Visame 
krašte slapta platinami 
atsišaukimai prieš vokie
čius. Tas viskas labai er
zina vokiečius. Patvirti
nama žinia, kad uždaryti 
Lietuvos universitetai, ke
liolika profesorių įkalinta 
ir visa eilė studentų iš
vežta į koncentracijos 
stovyklas. Vyrus varu ima 
į karines dalis ir į vidaus 
policiją.

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

Britai Bombardavo Vokietijos 
Indusrijos Centrą

tų nuostolių. Vieną 
lėktuvą nušovė.

nacių

J. V. Oro Jėgos Puolė 
Tripolį

sausio
Jung. Valstybių

matomi už 100

penktas Rurh 
puolimas 1943

Šiaurės Afrika,
11
Dvyliktoji Armijos Oro 
jėga puolė Vokietijos na
cių aerodromą, dešimt 
mylių į pietus nuo Tripo
li. Tuo pačiu laiku Viduri
nių Rytų Vadovybės lėk
tuvai puolė ašies jėgas 
rytinėje Tripoli dalyje.

Britai Puolė Priešo Bazes 
Burmoje

* ♦ *
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Londonas, sausio 11 — 
Britų 150 bomberių puolė 
Vokietijos industrijos 
miestą Essen, Rurh dis- 
trikte, kur randasi Krup- 
po dirbtuvės. Bomberiai 
sukėlė gaisrus. Iš tų 150 
lėktuvų prarado tik sep- 
tynius. Sakoma, kad gais
rai buvo 
mylių.

Tai jau 
distrikto 
m.

Essen miestas turi 500,- 
000 gyventojų. Yra tai di
delis anglies distriktas. 
Be to, net taikos metu 
Kruppo dirbtuvėse dirb
davo 35,000 darbininkų, 
kur dirba kanuoles, tan
kus ir kitokią karo me
džiagą.

Taipgi nakties metu 
Britai suleido minas į na
cių kontroliuojamą van
denyną.

Vokietijos naciai, matyt 
atsilygindami, puolė Ang
lijos pietvakarinio pa
kraščio miestelį, kur už- tų komunikatas, 
mušė dvylika žmonių, su- puolė priešą 
žeidė keletą ir padarė ki- punktuose Burmoje.

taip pat atvirai kalba ir a- 
pie tai kas bus padaryta 
ateityje ir po karo. 1943 
metų ateitis remsis 1942 
metų pasisekimais ir prie
šui neteiks jokio džiaugs
mo. Japonai bus bombar
duojami jų žemėje, puola
mi Pacifike ir bus siunčia
ma pagalba Kinijai, kad 
priešas būtų nugalėtas. 
Bus panaudota galinga jė
ga, kad Hitleris būtų iš-

i 
I 
I I
į Prezidentas pažymėjo, 
; kad pusantro milijono 
jaunų vyrų yra už šio 
krašto ribų, kurie lieja 
kraują visuose frontuose. 
Ragino pasilikusius na- 

' muose daugiau aukotis ir 
priimti nuoširdžiai vy
riausybės patvarkymus. 
Ateityje gali būti ir dau
giau suvaržymų, bet visi 
turime būti pasirengę pri
imti ir pergyventi, nes to 

■ reikalauja geresnė ateitis.

mu.
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ALIJANTAI APDAUŽĖ DAR 
DU JAPONŲ LAIVUS

Iš Suvienytų Tautų Cen
tro, > ustralija, sausio 11 
— Alijantų vadovybė 
praneša, kad jų bombe
riai, besivydami japonų li
kusius konvojus, kuriuos 
bombardavo per tris pas
tarąsias dienas Lae apy
linkėj, Naujoj Gvinėjoj, 
trenkė į du japonų laivus.

Taipgi
puolant japonus Rabaul 
bazėje.

praneša, kad
New Delbi, Indija, sau

sio 11 — Britų lėktuvai, 
(lydimi kovotojų, smarkiai 
puolė japonų bazes arti 
Rathedaung, apie 20 my
lių į šiaurę nuo Akyab, 
Burmoj. Kiti lėktuvai 
puolė priešo sunkvežimus 
arti Ingyj, į šiaurvakarus 
nuo Shwebo, praneša Bri- 

Taipgi
ir kituose

VVashington, D. C., sau-
Komunikatas iš Kauka- s*0 H — Prezidentas Roo- 

zo praneša, kad raudono- seveltas įsteigė Rusijos 
i ji armija atsiėmė Nezlob-' Apsaugojimui Komitetą, 
nają, penkios mylios į kurio pirmininku paskyrė 

i pietvakarus nuo Geor- Harry Hopkins. Šis komi- 
igievsko, ir Lisogorsk, bis- tetas prižiūrės, kad būtų 
kį toliau į pietvakarus. t išpildyti Rusijos reikala- 
G-eorgievsko šiaurės - ry- vimai teikti jai karo me
tinės dalyje raudonieji at-!H5,a<jra 
siėmę Vorontsovo - Alek- 

I sandrovsko je, trisdešimt 
(mylių nuo Kūma upės.

Tarp Georgievsk ir Vo
rontsovo - Aleksandrovs- 

ikoje, sako rusai , kad jie 
užėmė Obilnoje, Novoza- 
vodenskoje, Kurna ir Ot- 
kaznoje, kurie randasi a- 
biejose geležinkelio pusė
je, kuris eina į šiaurės-ry
tus nuo Georgievsko.

Raudonieji taip pat va
rosi pirmyn šalę Malka u-

džiagą.
Sunkumai teikti Rusijai 

pagalbą, kurie buvo susi
darę pereitą vasarą ir ru
denį, dabar esą pašalinti, 
ir dabar, kaip praneša iš 
aukštųjų šaltinių, ši šalis 
gali pasiųsti tiek karo 
medžiagos Rusijai, kad 
jos apriboti uostai vargiai 
galėtų priimti.

p. Hopkins nuomone 
• Rusijos frontas yra svar- 
j blausias visame pasaulio 
I kare.
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Naujas Pašto Patvarkymas Dėl
Siuntinių Kareiviams

Nuo sausio 15 d., 1943 lai bus paštoje priimami 
m., pagal J. V. Karo vado
vybės nurodymų, paštas 
įveda daug svarbių ir 

I griežtų patvarkymų siun
tinių siuntinėjime karei
viams, kurie yra už šio 
krašto ribų. Padaryta šios 
penkios permainos:

1. Nei vienas siuntinys 
ar dalykėlis siuntinyj ne
bus galima siųsti, nebent 

(bus kareivio ar jūreivio 
■ prašomas ir tas prašymas 
jojo vyresniojo patvirtin
tas.

2. Kiekvienas siuntinys
turės turėti vyresniojo a- 
ficierio patvirtinantį laiš
ką, prijungtą prie siunti
nio. Pašto darbininkai ne
priims siuntinio kareiviui 
ar jūreiviui be tokio pat
virtinančio laiško. 

! 3. Neivienas siuntinys
negalės būti sunkesnis, 
kaip 5 svarų, ir negali bū
ti ilgesnis kaip 15 colių ar 
turėti daugiau kaip 36 co
lius ilgumo ir platumo.

4. Laiškai kareiviams ar 
jūreiviams nebus siunčia
mi oro paštu, nebent bus Leit. Lukas kas savaitę 
vartojamas V-Mail laiš- kalba per radio į Amęri- 
kutis. V-Mail laiškai bus kiečius iš Raudonojo Kry- 
priimami ir siunčiami, žiaus Eagle klūbo Londo- 
Visi kiti laiškai bus siu n- ne. Leit. A. Lukas yra 

jčiami paprastai laivais. Jung. Valstybių aviacijos
5. Laikraščiai ir žurna-'daliniu.

•r

Į

japonus iš Papua tvirto- 
Trakene kai- 
ir pusė nuo 

pakraštyj, 
tą kaimelį už-

vės, užėmė 
mėlį, mylia 
Sanananda, 
Užimdami
mušė 40 japonų.

Lietuvis Karininkas Žuvo 
Mūšy Virš Vokietijos

tik tada, kada leidėjai 
juos siųs ir jei patys ka
reiviai bus juos užsipre
numeravę. Tėvai ir pažįs
tami negalės prenume
ruoti laikraščių ar žurna
lų kareiviams. Kariuome
nės pareigūnai sakosi, 
kad jie patys prenume
ruoja užtektinai laikraš
čių ir žurnalų visiems ka
reiviams.

Yra daug organizacijų, 
kurios siunčia kareiviams 
įvairių dovanų. Kariuo
menės vadovybė sako, 
kad buvo labai daug 
sunkinimų ir dovanų 
sikartojimų per tokių 
ganizacijų siuntimus, 
reikia patvarkyti tokį 
transportacijos išnaudo
jimą.

Geriausias būdas susi
siekti su kareiviais už šio 
krašto ribų yra V-Mail ir 
tai greičiausias būdas.

Lietuvis Kalba Per Radio 
Iš Londono

ap- 
pa- 
or- 
tai

(KFSB) Queens Univer- 
| siteto Kingston studen-

New Britain sa- tas< ką užbaigęs kari- 
loj, sausio 5 d.^ brigados- ninku kursą, pilotas Artu

me s D. Vilkaitis jau perei- 
• tų metų pradžioje buvo iš
siųstas iš Kanados į užjū- 

jrį. Dalyvaudamas oro ata- 
įkose pereitų metų pabai
goje buvo užmuštas mūšy 
virš Vokietijos. Tai pir
mutinis lietuvis Kanados 
aviacijos karininkas žu-

gen. Kenneth N. VValker 
dingo akcijoje.

Tas pats komunikatas 
sako, kad vėliausiuose su
sirėmimuose dar du japo
nų lėktuvus alijantai nu
šovė.

Karo biuletetinas pa
duoda, kad Amerikiečių 
kariuomenė visai išstūmė vęs mūšyje.

I
l

i
Londonas, sausio 11 —

į Amęri-
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Britai Bombardavo Italijos 

Miestą
Roma, sausio 11 — Ita

lijos karo vadovybė pra
neša. kad Britai bombar
davo Palermo. Sicilijos 
miestą. Italai sako, kad 
laike bombardavimo už
mušta 46 žmonės ir 72 su
žeista.

Draugingos Valstybės 
Premjero Sukaktis

Angliakasių Streikas ; Konvojai Atmušė 35 Priešo 
Submarinų Puolimą

Londonas, sausio 11 — 
Pereitų metų gruodžio 
pradžioje pasiekė Angliją 
iš Amerikos laivai, ku
riuos plaukiant buvo už
puolę priešo submarinai, 
viso apie 35. Laivai ir lėk
tuvai atmušė priešo sub- 
marinus ir mažiausia du 
submarinus nuskandino. 
Kaikurie laivai nukentėjo, 
tačiau naciai negalėjo

Tęsiasi t
t

sau-Wilkes-Barre. Pa., 
šio 11 — Čia sustreikavo 
25,000 angliakasių kietų
jų anglių kasyklose. 
Streikas kilo dėl pakelto 
unijos mokesčio. Be to, 
darbininkai reikalauja, 
kad kompanijos pakeltų 
jiems algas po du doleriu 
į dieną. Jeigu šis streikas 
nebus greit užbaigtas, tai 
gali kilti generalis anglia
kasių streikas sausio 15 d. prasilaužti pro karo lai- 

(Sakoma, kad laike vie- vus gynėjus.
nos savaitės, 
kas užsitęs, 
pritruks anglių), 

monsignoras Schramek, United Mine IV orkers of 
kurs neseniai šventė savo Amerika pakele savo _na- 
auksinį kunigystės

(LKFSB) Mums drau
gingoji Čekoslovakijos 
valstybė turi savo vyriau
sybę Londone. Josios mi- 
nisteris pirmininkas yra 
monsignoras 1_______ ,

*
jeigu strei--------------

New Yorkui Naciai Pripažįsta Trauki
mąsi Iš Kaukazo

darbininkas

‘t .y

;’istėlis ,.’?ikra,štaį "Dai!^ Lenkai Stengiasi Išplėsti 
Workerj vadina darbi-; - 
ninku” dienraščiu, bet vi-' 
si gerai žino, kad tas laik-j 
rastis nėra darbininkų u-Į 
nijos organu. Tas laikraš-j 
tis buvo ir yra komuniz-

Savo Propogandę
(LKFSB) Londone Len

kija turi sudariusi savo 
___ ___ ________  vyriausybę ir veikimo

mo propagandos skleidė- i centrą, kuriame darbuo
tu jasi 70 jų parinktų žmo

nių, visą savo laiką pa- 
Mes visuomet sakėme ir švęsdami Lenkijos reika- 

sakome, kad antrojo, tre- jams įr gaudami iš to pra
šiojo ar ketvirtojo fronto gyvenimą. Per kiekvieną 
atidarymo Europoj ar A- mėnesį jų išlaikymui ir jų 
zijoj reikalą palikime mu- darbo finansavimui, kaip 
sų karo vadovybei. Prezi- praneša mūsų korespon

dentas, išleidžiama maž
daug po 10.000 svarų ster

lingų, ir tas jau darosi 
treji metai. Daugiausia lė
šų gauna iš užtrauktosios 

j paskolos iš demokratinių 
valstybių.

dentas Rooseveitas taip 
pat pasmerkė rašomųjų 
mašinėlių strategus. Ta
čiau komunistai taip ir 
negali išmokti 
‘dainuškos’.

Įdomu, kodėl komunis
tėliai nereikalauja antro
jo fronto Sibire su japo
nais. Juk japonai Suvie
nytų Tautų irgi yra žiau
rūs priešai?...

“L-vė” rašo:
“Be to, “Daily Worker” 

ragina Amerikos vyriau
sybę, griežčiau reaguoti į 
fašistinę Ispaniją ir fašis
tinę Turkiją, kurios dirba 
Hitleriui. Tolydžio dien
raštis ragina vyriausybę 
imtis griežtesnių priemo
nių prieš visokius muni- 
chierius, hitlerininkus na
mie je.

“Nereikia nei aiškinti, Į 
kad mes (suprask, komu
nistai. Red.) tai nuomonei „ _
pritariame”. į į1 - Pe™tos vi-

Kur čia laisviečiai nepri-: durj,1 Pollcl')? sus«ke ,r 
tars tokiai nuomonei, kuri1 sunatkmo taip vadinamą 
kelia nepasitenkinimą Į ??’
musų valdžios politika.i 
Tačiau valdžia ir visi loja-! 
lūs šios šalies piliečiai la-i 
bai gerai supranta, kad; 
komunistai savo ragini
mais nori nukreipti val
džios akis nuo savo nelo
jalių darbų.

naujos

Čikagoje Lankėsi Lietuvos 
Garbės Konsulas Iš 

KanadosNew York, sausio 11 — 
Pereitos savaitės pabaigo
je. iš Berlyno per radio

- - - - • -. jubi- riams po 50 centų į mėne-
liejų. Jisai yra kilęs iš la- si mokesnių.

.....................Federalės valdžios pa- pranešta, kad nacių armi- 
reigunai pasiūlė streiką 

gabumais nutraukti, grįžti darban
ir tuo pačiu laiku vesti de
rybas. Tačiau valdžios pa
reigūnų pasiūlymas dau
guma balsų tapo atmes-' 
tas. Bet Dorrance kasyk
lų darbininkai, kurių skai
čius siekia 1.000, nubal
savo priimti pasiūlymą ir 
nutarė grįžti darban. Tai
gi galima tikėtis, kad dar
bininkų streikas nebus 
sėkmingas. Susiskaldę 
mažai ką galės laimėti.

Karo metu reikėtų veng
ti streikų, ir jeigu jau kur 

i negalima susitaikinti, tai 
pasiduoti valdžios parei
gūnams išrišti ginčus.

I

bai neturtingos kaimiečių 
šeimos Moravijoje. Pasi
žymėjęs savo 
tasai katalikų kunigas 
buvo visada aktyvus pat- 
rijotiniame ir socialinia
me veikime. Jisai įsteigė 
čekų krikščionių socialų 
partiją ir iki 1939 metų 
buvo Čekoslovakijos ka
talikų darbo unijų vado
vu. Geriausios kloties jam 
linkime.

Sąmokslas Apjuodinti 
Kongresą

VVashington. D. C. — 
Kongreso atstovas Dies 
(D.) iš Texas. atidarymo 
dienoje, sausio 6, Atstovų 
Rūmuose pareiškė, kad 
jis greitu laiku išdėstys 
smulkmeniškai “apie są
mokslą diskredituoti ir 
sunaikinti Kongresą, ku
riame dalyvaują kaikurie 
mūsų valdžios viršininkai, 
kuriuos aš įvardinsiu ati-i 
tinkamu laiku”.

streiką ja traukiasi iš tolimesnių 
Kaukazo 

ma- 
na-

savo pozicijų 
fronte, nes ten rusai 
siniai tankais puola 
cius.

Siunčiama Daug Maisto 
Rusijai

Garrett Whiteside, Senato komisijos clerka su savo 
asistente per Kalėdų šventes, žygiuoja į Baltus Rū
mus užgyrimui biliaus, kuris pakėlė Federalės val
džios darbininkams algas.

t

(LKFSB) Neseniai tar
nybos reikalais į Čikagą 
buvo atvykęs mūsų gar
bės konsulas Kanadoje p. 
Grand-Suttie. Kaip žino
me, jisai nuolat gyvena 
Toronto mieste.

i

I
!

Sunaikino Gasolino "Juo
dąjį Marketą"1I I

VVashington, D. C., sau
sio 11 — Maisto paskirs
tymo administracijos pa
reigūnai sako, kad iš A- 
merikos pagal ‘lend-lease’ 
programos daugiausia 
maisto siunčiama Sovietų 
Rusijai. Pastaraisiais lai
kais Sovietai reikalauja 
daugiau sviesto. Apskai
čiuota, kad šiais metais iš 

i Amerikos apie 176.500,- 
000 svarų sviesto bus pa
siųsta Rusijai.

Be to, Rusijai 
| ma didelis kiekis 
; maisto produktų, 
kenuotų daržovių 
šių.

i

Sunaikino 353 Priešo Lėk
tuvus Naujoj Gvinėjoj

Washington. D. C., sau
sio 11 — 
mento 
duoda.
Douglas

Karo Deoart- X 
spokesmanas pa- 
kad laike gen. 
MacArthur kam-

siunčia- 
ir kitų 

ypač 
ir vai-

KIBIRKŠTYS i
M i am i, Florida, sausio

Dies sako, kad specialia PaniPs Naujoj Gvinėjoj 
>mitetas. kuris tyrinėja su^aikmu mažiausia 3o3 Įkomitetas, kuris tyrinėja 

neamerikonišką veikimą, 
ir kuriam jis pirminin
kauja. “turi įrodymus, 
kad radikalų grupės pa-

japonų lėktuvai. 19 karo 
laivų ir 85 prekybiniai lai
vai.

Nori Gauti 90 Bilijonų Karo 
Gamybai

Laikykite Atdaras 
Bažnyčias!

— 293; Šv.

naudojo milijonus dolerių Rusai Ne Tik Nacius, Bet Ir 
kredito bankose. dalį jų 
nelegaliai, bandydami nu
galėti Kongreso narius” 
pereituose rinkimuose.

“Jeigu šios valdžios eg- 
zekutyvis skyrius”, sako 
Dies. “neatleis nuo parei
gų tų viršininkų, kada 
faktai bus atidengti, tuo
met aš turėsiu čia kalbėti 
diena iš dienos, kol tas 
bus padaryta”.

Minas Turi Nugalėti
Maskva, sausio 11 —Sa

koma. kad nacių kariuo
menė besitraukdama
Kaukaze prisėja minų vi
suose keliuose, 
sams tenka ne 
ciais grumtis,
nas nuo kelių prašalinti.

! Naciai besitraukdami vis- 
!ką naikina.

VVashington. D. C., sau
sio 11 — Karo medžiagai 
gaminti įstaiga nori, kad 

• būtų paskirta 80 bilijonų 
dolerių ginklų gamybai. 

I Tačiau tuo nepasitenkina 
karo vadovybė. Ji nori 
gauti 90 bilijonų dolerių.

Todėl ru- 
tik su na- 
bet ir mi-

Alijantai Pristatė Daugiau 
Ginklų Rusijai

i$1tI

I

PLAČIAUSIAI AMERIKOIE SKAITOMAS 
yra

mėnesinis, religinis, paveiksluotas laikraštis

“Šv. Pranciškaus Varpelis”
Pigiausias laikraštis yra 

"VARPELIS"
Metams kainuoja tik $1.00 

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

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

"VARPELIS 9 9

t

I

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

1 Adresas:

i FRANCISCAN FATHERS
Z 310 Orchard Street Pittsburgh, Penna.

Telephone — Hemlock 6567

Londonas, sausio 11 — 
Šiomis dienomis Sovietų 
Rusijos šiaurės uostą 
siekė Alijantų laivai 
karo ginklais.

Alijantų laivus buvo 
puolę nacių karo laivai, 
bet jie buvo priversti pa
sitraukti, ir nė vienas A- 
lijantų laivas nežuvo su 
karo medžiaga.

pa
su

Komunistu Lietuviški Atsi
šaukimai Prieš Nacius

(LKFSB) Nors po rau
donosios okupacijos Lie
tuvoje sužlugo bet kokia 
komunistų įtaka, bet da
bartinėje lietuvių patrijo- 

■ tų kovoje prieš nacius ir 
komunistai (žinoma su; 
savais tikslais) stengiasi; 
dalyvauti Lietuvoje pla-Į 
tindami prieš vokiečius! 
nukreiptus lietuviškus 
kominterno leidinius ‘Tie
są’, atsišaukimus į jauni- 

į mą. į partizanus, į Pabal- 
; tijo tautas.

I

Boston Daily Record, 
sausio 7 d. š. m. laidoje 
rašo: ų

“New Yorko laikraštis 
sako, kad bažnyčioms gali 
būti atsakyta aliejaus ku
rui per žiemą, pagal įsa
kymą. paruošta Washing- 
tone.

“Šis yra antras pasiūly
mas racionuoti

; “Pirmame 
i mes turėjome 
ir privilegiją 
pasipriešinti 
pasiūlymui, ir

; esame pasiryžę tai vėl pa- 
daryti.

“Mes gėrėmės rusų ko
munistų kovojančia dva
sia. bet visiškai nėra do
vanojimo dėl skolinimosi 
jų nedievotų praktikų ir 
uždaryti mūsų Dievo na
mus, kaip jie uždarė savą
sias.

“Išeikime mes iš aklo] 
materializmo debesų ir 
stokime prieš faktą, kad 
mes negalime laimėti ka
ro be mūsų Dangiškojo 
Tėvo pagalbos.

“Mes galime turėti ga
lingiausią Armiją žemėje, 
baisiai galingą Laivyną ir 
labai pajėgingą oro jėgą, 
bet jei mes neturėsime 
Dievo palaimos mūsų tik
slas yra žuvęs.

“Vietoj uždaryti bažny
čių duris ir atsakyti mū
sų žmonėms religijos ma
lonumą ir paguodą, mes 
turėtume panaudoti pilną 
spaudos ir radio jėgą pa
raginimui kiekvieno vyro, 
moters ir vaiko Jungtinė
se Valstybėse kasdien 
melstis už oergalę ir tai
ką”.

m.

religiją. 
atsitikime 
malonumą 
įspūdingai 

ateistiniam 
dabar mes

N. Pakalnis,
Jurgio— klebonu yra kun. 
K. Paulonis, — 162; V. J. 
Atsimainymo (Maspeth), 
kleb. kun. J. Balkūnas, — 
210. Čia dar trūksta An
gelų Karalienės parapijos, 
iš kur taip pat išėjo nema
žai jaunuolių.

užgrobdama gasolino ra- 
cionavimo kuponus ver
tės 1,002,500 galionų.

Leit. C. O. Huttoe, apsi
gynimo policijos vadas, 
praneša, kad areštavo Eu
gene Hale Brading, kurio 
namuose taip pat rado ga
solino racionavnmo kupo
nų vertės 2500 galionų. 
Pakelį, kuriame buvo mi
lijono galionų vertės ku
ponų, konfiskavo paštoje. 
Jie buvo užadresuoti Bra- 
ding’ui.

Kuponai buvo siunčiami 
iš Washington, D. .

So. Bostone neva lietu
vių socialistų leidžiamas 
ir redaguojamas laikraš
tis “Maikis” labai mėgsta 
kunigieną. Taip ir mir
guoja “kunigai, jagamaš- 
čiai” ir panašiai. Tūlas jo 
bendradarbis stato sau 
klausimą ir pats į jį atsa
ko: “Kokia žmonijai nau
da iš kunigų? Jokios! Kai 
aš pamatau minyšką, o y- 
pač kunigą su atbula apy
kaklę, tai 
panieką 
kad tokie 
zojasi...”

“Maikio” redaktorius, 
kaip ir jo bendradarbis, 
dega “panieka ir neapy
kanta” prieš kunigus, vie
nuoles ir visus tikinčiuo
sius. Beveik kiekvienas to 
laikraščio numeris taip ir 
atsiduoda socialistų Mon- 
tvydo ir Kiaulėno dvasia.

Ar galima tikėtis, kad 
“Maikis” kada nors su- 

į rimtės ir išsivilks iš nea
pykantos švarko? Var
giai. Tik to laikraščio 
skaitytojai gali jį pagydy
ti iš tos manijos ligos. Jei
gu atsirastų skaitytojų, 
kurie atsisakytų prenu
meruotis tą laikraštį, pa- 

; reikšdami protestą nea
pykantos prisigėrusiam 
redaktoriui, tai gal kiek 

, susilaikytų nuo šmeižimo 
■ kunigų ir kitų žmonių.

«

Brooklyno lietuvių komu
nistų laikraštis “L.” gruo
džio 24 d., 1942 m. laidoje 
vėl pradėjo kvarksėti apie 
antrojo fronto atidarymą 
Europoje. Tas laikraštis 
patvirtina anglų kalba lei
džiamo komunistų dien
raščio “Daily Worker” ra
ginimus. (Beje, tas komu-

i

pajuntu didelę 
ir neapykantą, 
dykaduoniai va-

Pereitų metų pabaigoje 
Naujoje Anglijoje buvo 
užklydęs iš Chicagos ko
munistėlis Abekas. Ko
munistėliai suruošė jam 
prakalbų maršrutą, kvie
tė darbininkus į tas pra
kalbas. Tačiau lietuviai 
darbininkai labai gerai 
pažįsta komunistus ir į jų 
prakalbas nesilankė, 
gšai, komunistėliai 
kiekvienos kolonijos 
spaudoje verkšleno,
mažai žmonių dalyvavo 
prakalbose.

Tas parodo, kad lietu
viai darbininkai pažįsta 
vilkus avies kailiuose. 
Mes tikime, kad šiais me- iš Oslo, Norvegijos, 
tais komunistų melžiama pliozija padarė daug nuo- 
karvutė visai užtruks. istolių.

Var
is 

savo 
kad

Užmušta Daug Nacių 
Norvegijoj

Stockholm, Švedija, — 
Sausio 11 — Didelis nacių 
amunicijos sandelis Tjoe- 
me, Oslofjord, Norvegijoj, 
susprogdintas ir daug na
cių kareivių užmušta ar
ba sužeista, kaip praneša 

Eks-

i

Brooklyno diecezijos or
ganas “Tablet” įtalpino, 
kiek iš lietuvių parapijų, 
Brooklyn, N. Y., tarnauja 
Jung. Valstybių armijoje- 
je, būtent: Apreiškimo, 
kurios klebonu yra kun.

SMAGU MELSTIS 
Iš Geros Maldaknygės

Darbininkas" siūlo šias maldaknyges 
už labai nupigintą kainą:

“MALDŲ ŠALTINIS”, didelėmis raidėmis, odos 
apdarais, auksiniais kražtais, 432 puslapių. .. $2.50

DIEVAS SU TAVIM, juodi, tikro kolenkoro virbe
liai, 192 pusi___ ___________________________ _

JĖZAU, PAS MANE ATEIKI, Juodi, tikros odos 
Ir lankotus virbeliai; apvalūs kampai —............

MALDŲ RINKINĖLIS, balti celuloidiniai virbeliai
MALDŲ RINKINĖLIS, balti celuloidiniai virbeliai 

su kabi ko  — ________________________
PULKIM ANT KELIŲ, Juodi tikros odos apdarai,

555 pusi. .....................................................................
SVEIKA MARIJA, Juodi tikro kolenkoro virbeliai, 

raudoni krabtai, 384 pusi.............................. ......
VYRAI BROLIAI, speciali vyrams maldaknygė, 

parinktos gražiausios maldos, bilkinė labai plo
na popiera, Juodi kolenkoro virbeliai...................

GYVOJO ROŽANČIAUS PASLAPTYS .....................
DANGAUS ŽVAIGŽDUTĖ, juodi odos apdarai, 

auksuoti kraštai, 288 pusi. Kaina .................... $1.50 i
ANIOLAS SARGAS, juodi odos apdarai, auksuoti 

kraštai, 288 puslapiai. Kaina ............................ $1.50

MALDŲ RINKINĖLIS, juodi kolcnkaro viršeliai, 
328 puslapiai. Kaina ................................................-......  65c.

"DARBININKAS"
36S W. Broadway, So. Boston, Mass. ;

«1

35o.

$1.25
$1.00

11.50

$2.75

85c.

$2.50 
. 20c.

I
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Du broliai — Max (vidury) ir Buddy Baer, Įsirašę 
Į U. S. Armiją priima priesaiką.

sių jis priėmė paskyrimą 
Solicitor General of the 
United Statės.

Biddle tarnybos metu 
tame ofise, Imigracijos ir 
Natūralizacijos tarnyba 
buvo perkelta iš Teisingu
mo Departamento į Dar
bo Departamentą. Vienas 
iš 15 atsitikimų, kurį jis 
išlošė Aukščiausiame Tei
sme buvo įsteigimas Algų 
ir Valandų Įstatymo.

Jis užgyrė registraciją 
5 milijonų j

i

Apie "Broliškas" Tautas
Vilnius nebuvęs Lietuvai 
priskirtas ir tokiu būdu 
Želigovskio žygis nebuvęs 
nelegalus. Laimei pats

“Išeivių Draugas” rašo:
Susitinkant su esančiais 

šiame krašte lenkais, daž
nai tenka išgirsti juos 
kalbant apie brolišką len- Maršalas Pilsudskis pali-
kų nusistatymą lietuvių ko savo asmenišką liūdi ji- 

I atžvilgiu. “Mes brangi- mą šiuo reikalu, kuris yra 
nam jūsų kultūrą, jūsų patalpintas L.

i kalbą, jūsų tautines tradi- čiaus knygoj 
ei jas”, sako jie, “

Natkevi- 
parašytoj 

mes vi- Prancūzų kalba apie Lie- 
svetimšalių !̂ sai neturim jokio nedrau- tuvių - Lenkų ginčą (La- 

kad apsaugotų didžiumą giško nusistatymo lietu- das Natkevičius, aspect 
lojalių žmonių. Jis sakė— viU atžvilgiu. Mes turim Politiąue et Juridiųue du 
kad “šie Amerikos sve- tieg daug svarbių bendrų Differend Polono - Lithu- 
timšaliai padėjo su jų jė- politinių interesų na, ir anien. Kaunas 1930 p. 211, 
ga pastatyti fizinę ir dva- kodėl mes negalim broliš- 12). Kiti atvirai pasisako, 

’ ' _ Užminus kad pripažinimas lietu-
Department of Jus- apie Vilnių jie arba kaip viams jų tautinių teisių 

Mackiewicz mėgina įrodi- Lenkijai yra nenaudin- 
nėti, kad lietuvių tauta į gas. Grąžinimas Vilniaus 
jį neturi jokių teisių, mė- Lietuvai, reikštų grąžini- 
gina netgi aiškinti, kad mą užimtų kitų kraštų že- 
Suvalkų sutartimi einant mių ir tas aišku labai pai- 

nioja visą klausimo iš-

lojalių žmonių. Jis sakė— atžvilgiu.

sinę tobulybę mūsų tau- kai sugyventi”, 
tos... ] 
tice yra pasišventęs tiky
bos, laisvo susirinkimo 
nebūtų uždraudžiami. Jo 
pareiga yra susekti tuos, 
kurie kenkia tautiniam

Francis Biddle, Jungt. damas ir rašydamas strai- gyvenimui ir saugumui ir 
Valstybių Generalis Pro- psnius laikraščiams. 1911 panaikina šias teises”, 
kuroras, yra žmogus stip
rių įsitikinimų, kuriuos 
jis paremia veiksmais. 
Respublikonas, jis rėmė skyrimas, t -------------- ---- ~~-----j
Theodore Rooseveltą, ka- Harvard teisių studentai bos laiku buvo_ tyrinėja- P; 
da Progressive Bull Moo- pageidavo, 
se partija buvo įsteigta. 
Jis balsavo už Al Smith 
1928 m. ir rėmė Roosevel
tą nuo 1932 m.

Jis paeina iš vienos iš Jung. Valstybių Prokuro- 
žinomų senų rui Pennsylvanijos Rytų 

šeimų Philadelphijoj, kur Distrikte. 1934 m. per 12 
jo tėvas buvo teisių pro- mėnesių, buvo National 
fesorius University of Labor Relation Board pir- 
Pennsylvania. Jis parašė 
knygą, kuri pajuokia išdi- tais jis daug laiko pralei- 
dumą tų senų šeimų. Jo 
gyvenimo troškimas buvo remdamas Senatorio Wa- 

sunai- 
unijas. 

todėl, 
dūkas, Edmund Randolf, j kad jų nariai negalėjo tei

singai derėtis.
Biddle kitas visuomeni

nis darbas buvo patarėju 
dėl Tennessee Valley Au- 
thority. Po to buvo teisėju 
Jung. Valstybių Circuit 
Court of Appeals Penn- 
sylvanijoj, tarnyba, kurią 
jis galėjo turėti per de^rtuo-
gyvemmą. Bet tas darbas !ti buvo padaryta 1941 m. 
netiko jo aktyviam tem-|dėl jo komunlstiškų sim. 
peramentui. Po 12 mene- patijų> Imigracijos

Labai malonu, kad Katalikų Bažnyčios galva turi ■ kritsIprendta^Nuo ka-'

dinio laivo prikrovimo. sprendimą.
Kaikur šios kooperacijos 
užteko ir dėmesio nebuvo

.kreipta į kas dabar vadi- gentų tarpe pasitaiko su
narna “Bridges case”. Eet tikti tokių žmonių, kurie 

. Biddle vis perviršijo yra tikrai draugiškai nu- 
Board of Review nusista
tymą ir sakė, kad Bridges Jie žiūri į Lietuvą 
turėtų būti deportuotas, tuoniolikto ar devyniolik- 

|Tie, kurie rėmė šį nusis- to šimtmečio romantikų 
tatymą aiškino, kad jo akimis ir brolybę remia 

i tikslas buvo pašalinti da- ne sentimentu, bet realiu 
iyką iš administracijos į- bendradarbiavimu, 
ištaigų ir padėti tenai, kur įmanomas tiktai 
galutinas teismo sprendi
mas bus padarytas.

Neseniai p. Biddle apie 
ateivius pareiškė —

“Didžiuma mūsų ateivių 
bus lojalūs mūsų demo
kratiniams principams, 
jeigu mes piliečiai Jung. 
Valstybių jiems tą leisi
me. Yra mūsų pareiga 
mūsų šaliai ir mūsų įsiti
kinimams ugdyti jų loja
lumą... tol kol ateiviai šio
je šalyje prisilaikys prie tų gerų lenkų intencijų, 
šios šalies teisių, jie netu- kuriomis prisidengus yra 
ri bijoti jokio sulaikymo 
nuo Teisingumo Departa
mento, arba kitų valdiškų 
šakų... Apgynimas mūsų 
šalies nebus leistas perse
kiojimams mūsų nepilie- 
čių. Jeigu mes sudarysi
me jausmą tarp ateivių ir čiam vilko kaily, 
kitų svetimšalių, kad jie 
čionai nereikalingi, mes 
statom į pavojų mūsų 
tautinį vieningumą... tai

_ _i padaryti, būtų sunaikinti 
kad juos vėl paneigus, tikra, pastovi taika nebegalės Net nekatalikų spauda pilnai jam pritaria. Ar taip pat ■ ir vienu laiku gavo iš Lai- | ką mes patys apgyname. 
įvykti. bus ir taikos konferencijoj? K.1 vyno užgyrimą dėl rekor-! FLIS.

maža salelė, iš visų pusių apsupta karo

m. Vyriausias Teisėjas 
Holems paskyrė jį savo 
sekretorium, metams pa- 

į tą vietą visi

Per 10 metų jis prakti
kavo teisę Philadelphijoj, 
pakol jis buvo paskirtas 
specialiu pagelbininku

1941 m. Biddle buvo pa
skirtas laikiniu ir vėliau 
generaliniu prokuroru.

Biddle dabartinės tarny-

Retkarčiais lenkų inteli-

sistatę Lietuvos atžvilgiu, 
ne aš-ma Standard Oil kompa-i 

ni jos kontrolė dirbtinos 
gumos. Daugiau 8,000 a-į 
teivių - priešų buvo areš- į 
tuoti nuo Perlų Uosto už
puolimo, iš kurių buvo in-i 
ternuoti ir kiti paleisti. 
Šis dalykas perėjo per 
šimtus tarybų.

Daugelis amerikiečių 
buvo apskusti ir keli nu
bausti kaltinami sukili
mu. Pats Gen. Prokuroras 
vedė bylas prieš vokie
čius šnipus, kurie atvyko 
į mūsų šalį priešų subma- 
rinais.

Prieš kelis mėnesius 
Biddle sukėlė dvi skirtin
gas nuomones dėl jo 
sprendimą deportuoti 
Harry Bridges. Bridges, 
australietis, niekad neta
po Amerikos piliečiu. To
dėl, kad jis organizavo 
dokų darbininkus, jis bu- 

i vo įtartas, kaipo komunis-

Pasaulinė spauda labai iškelia Popiežiaus Pijaus 
XII kalbą, pasakytą Kalėdų šventės proga. Anot “New 
York Times” ji skamba, ji skamba kaip “aukščiausio
jo teismo nusprendis”, kurs ypačiai vertingas tokiu 
momentu, kada pasauly vyrauja neįmanomas širdžių 
įnirtimas ir nuomonių sąmyšis. “Joks Kalėdų pamok
slas nepasiekė tiek klausytojų, kaip Popiežiaus Pijaus 
XH kalba, kurią jis Kalėdose pasakė karo nuvargin
tam pasauliui, — sako minėtasai laikraštis. “Per šias 
Kalėdas, daugiau kaip kada nors, Popiežiaus balsas 
vienų vienas skamba autoritetingai tarp tylinčio pa
saulio. Pamokslinyčia iš kurios jis kalba daugiau ne
gu kada nors panaši į tą Uolą, ant kurios pastatyta 
Bažnyčia
jūra. Šioj aplinkoj, ar bet kokioj aplinkoj nieks nelau
kia, kad Popiežius kalbėtų kaip karo ar politikos va- geriausia 
das, bet kaip pamokslininkas, kurs stovi virš kauty
nių, bešališkai surištas — kaip pats išsireiškia — su 
visomis tautomis ir pasiryžęs bendradarbiauti su bet 
kokia nauja tvarka, kuri atnešdintų teisingą taiką”.

Kiti laikraščiai pabrėžia Šv. Tėvo rūpestingumą 
individo (paskiro žmogaus) teisėms patikrinti, kad su 
žmonėmis nebūtų apseinama lyg su kokiomis bedva- įvykdytas, kada jis buvo gnerio pasiūlymą 
siniomis masėmis; kad kiekvienam žmogui būtų su- paskirtas į tą pačią vietą, kinti kompanijų 
teikta teisė išlaikyti “dvasinį, intelektualinį (protinį) 
ir dorovinį gyvenimą”; kad būtų išlaikytos juridinės 
teisės ne tik kiekvienoj valstybėj, bet ir tarptautinia
me santykiavime, žodžiu, visi Popiežiaus reikalavi
mai papunkčiui priešinasi rūpiam materializmui ir 
moderniškajam pagonizmui bei stabmeldystei. Paga
liau pabrėžiama pastovi ir nepalaužiama Šv. Tėvo išti
kimybė krikščioniškiems principams, kurie, kad ir 
gerai pasauliui žinomi, bet dažnai pamirštami ir 
laužomi.

Tad matome, kad karo ir socialinės netvarkos 
nukamuotas pasaulis, įbridęs į ištvirkimo balą ir iki 
kaklo kraujuose išsimaudęs, noroms - nenoroms grįž
ta prie nuolatos pamirštamų ir lengvamaniškai laužo
mų principų. Jie sudaro būtiną tvarkos, ramybės ir 
gerbūvio pagrindą. Jie aiškūs ir visiems priimtini, tokį vyraujantį autoritetą. Tiesa, jo skelbiami princi- ’ r^pradŽos^dokų* "darbi
nes šimtmečiais išbandyti. Už jų paneigimą tenka pai seni kaip pasaulis ir plačiai žinomi, bet Šv. Tėvas: njnkai, po Bridges vado- 
skaudžiai atkentėti. Šv. Tėvas tai primena ir perspėja, moka juos išdėstyti ir tarsi už rankos prie jų privesti. | vybe, rėmė karo pastangą

mininkas. Sekamais me-

do raštais ir kalbomis,

kurią turėjo jo proprodė- Jis juos smerkė,

po Jurgiu Washingtonu, 
tai yra generalio prokuro
ro vietą.

Prezidentas Rooseveltas 
ir Biddle lankė tą pačią 
pradinę mokyklą Massa- 
chusetts ir vėliau abu lan
kė Harvard Universitetą. 
Biddle baigė su aukštais 
laipsniais Kolegiją ir Tei
sių Mokyklą. Jis padarė 
pragyvenimą mokytojau-

t

i

kuris 
supran

tant vienai tautai kitą ir 
branginant vienai kitos 
interesus. Jie aiškiai pasi
sako už tai, kad Lenkija 
padarė Lietuvai neatitai
sytą lig šiol skriaudą ir 
kad daugelis lenkų buvo 
griežtai nusistatę prieš 
buvusios vyriausybės 
litiką šiuo klausimu, 
ja, toki lenkų žmonės 
tik retos išimtys.

Paprastai, užkulisuose

po-
Dė- 
yra

siūlomas broliškas sutiki
mas, slepiasi ta pati agre
sijos dvasia apsiginti žo
džiu. Bet tai yra tik at
kartojimas vilko ir ėriuko 
istorijos, kuris nedaro 
garbės nei vienam sėdin-

MARE
yHEįS EVERY 

PAY DAY
C\fj^80ND DAY

Iš Kelionės Egiptan
Prof. K. Pakštas

(Ištraukos iš Prof. K. Pakšto knygų 
"Aplink Afrikg", antras tomas, 
133-221 pusi. Kaunas, 1936 m.)

Sakka arba vandens pardavėjas vis dar 
maišosi Kairo gatvėse: ant jo nugaros išpūs
tas ožkos kailis, pilnas rožėmis ir kitais kve
palais parfumuoto vandens, lėtai jis sukinė
jasi ir dairosi ir siūlo keleiviams to kvepian
čio vandens išsigerti. Pas jį rankose ir puo
dukas, iš kurio visi geria, negalvodami apie 
jokius mikrobus. Yra ir vienuolių ordenas, 
vadinamas Hemali, kurs irgi pardavinėja 
gatvėse vandenį, užtaisytą apelsino žiedais, 
vynuogėmis ar irkisu. Pilna visur vaisių par
davėjų, taip pat įvairių saldumynų, pyragai
čių, kurių “švarumas” sumažina europiečio 
apetitą, nors ir rūpėtų paragauti. Sutiksi ir 
rammal, laimės būrėją, kurs į gatvės smėlį 
žiūrėdamas nupasakos tavo ateitį. Yra ir ke
liaujančių virėjų, kurie slankinėja su savo 
mažomis virtuvėmis ir kiekvieną minutę yra 
pasirengę pagaminti tau šviežius pietus: ga
balą mėsos, žuvies ar ko kito šiaip taip nury
jamo. Pro visuomet atviras skutyklų duris 
pamatysi, kaip barzdaskutys skuta barzdą 
ar galvą, kurią pacientas, dažnai ant stalo

aukštai atsisėdęs ir kojas po savim parietęs, 
laiko atsargiai ištiesęs ar patempęs, o skutė
jas vaikščioja aplink jį kaip koks skulpto
rius su peiliuku. Tai arabų muzaiyn.

Bet tikriausius Rytus, tikrą Islamo dva
sią pajusi, kai išgirsi iš aukšto moskės mina
reto (madna) muaddino arba muedzino gie
dantį, galingą balsą, šaukiantį Pranašo išti
kimuosius prie maldos: Allahu akbar (4 kar
tus) ašhadu anna la ilaha illa’-llah; ašhadu 
anna Muhammadan rasulu’llah (du kartu); 
heiya‘ala’s-sa-lah (2 kartu); heiya’ala’lfalah 
(2 kartu); Allahu akbar (2 kartu); la ilaha 
illa’llah”. Lietuviškai išvertus visa tai reikš
tų: “Dievas yra didžiausias; aš liudiju, kad 
nėra Dievo, be Allaho; aš liudiju, kad Maho
metas yra Allaho pranašas; eikite prie mal
dos; eikite prie išganymo; Allahas yra di
džiausias; nėra Dievo, be Allaho”. Ieškant 
mums suprantamo palyginimo šiam medzino 
šauksmui, geriausiai tiktų prisiminti iškil
mingų mišių užbaigos ilgą, iškilmingą into
naciją “Ite, Missa ėst”, bet ir tai bus tik toli
mas panašumas.

Vakare, sutemus klaiku darosi šitose ne
apšviestose Musky klampynėse. Krautuves 
uždarius, jų sargai (bauvab) išsitiesia ant 
gatvių prie pat durų savo mažutes iš palmių 
lapų ir stagarų loveles ir rengiasi kiškio mie
gui.

Musky, tai ištisas bazaras, susidedąs iš 
tūkstančių atskirų mažyčių krautuvėlių, ne

apsakomo įvairumo dirbtuvėlių ir panašių 
smulkių įstaigų. Bazaras — tai persiškas žo
dis. Arabai jį vadina suk. Didesnio urmo 
krautuvės vadinamos uakala. Rytų papročiu 
visos šitos krautuvėlės, teisingiau būtų kios
kai, susispiečia vienon kurion miesto dalin, 
kurios atskiri kvartalai ir gatvės vadinama 
moskių arba dar dažniau, gaminamų ir par
duodamų prekių vardu. Tai čia rasime sūk 
en-nahhasin arba vario kalvių suką; sūk el- 
khurdahiya — geležies raitytojų ir kalvių 
suką ir t.t. šitose krautuvėlėse nesistebėk, 
jei iš ta vės paprašys dešimteriopai daugiau, 
negu daiktas vertas. Apsišarvok didžiausia 
kantrybe, laikyk viską juokais ir derėkis. 
Pamatysi, kad kaina kaip nuo kalno galvo
trūkčiais pradės ristis žemyn. Pasiūlyk ma
žiau, negu manai duoti, kad būt galima po 
truputį pridėti. Pardavėjas sakys švaiya 
(per mažai), bet pasiųs savo pagalbininką ar 
tarną į gretimą kavinę ir atneš mažutį puo
duką tirštos arabiškos kavos ir paduos gerti, 
kad tu ilgiau užsibūtumei. Derybos tęsis to
liau. Pagaliau jis pasakys: “khuduh balas” 
(imk už nieką): tai reiškia, kad derybos nu
mušė daikto kainą beveik iki minimalinės 
kainos. Taip aš pirkau arabišką garinę di
delę pypkę “narghilą”, kuriai patalpinti rei
kėjo užsakyti ilgą dėžę, nes į mano skrynias 
ji netilpo.

Musky krautuvėles valdo ne vieni arabai. 
Čia yra ghetto “Haret el-Yahud”, žydų kvar

talas, taip pat kaip ir armėnų ir graikų bei 
koptų. Patį bazarų centrą sudaro didelis už
dengtas stogu kvartalas Khan el-Khalili, į- 
steigtas 1400 m. Per jį eina gatvelės ir skers
gatviai, kur spiečiasi šilkų ir įvairiausių kili
mų prekyba. Yra tai pats centras Musky ba- 
zarų, jų įdomybių cimes. Čia pat spiečiasi 
nemaža garsių moskių, kaip El-Hasanein, 
El-Azhar ir kitos, kurių minaretai iškyla 
aukščiau visų aplinkinių trobesių. Bet, ger
biamieji, viename laiške viso pasakiškai Įdo
maus Kairo juk neaprašysi.

Šalia įdomybių visur čia tikėkis ir viso
kių nešvarumų: purvo, dulkių, ir nemalonių 
kvapų. Savo kelionėje aš dar nemačiau ne
švaresnio ir vargingesnio padaro už Egipto 
fellahą ar neturtingą miestelėną. Net viduti
niuose restoranuose visuomet tikėkis paduo
tame valgy rasti vieną kitą plauką: tai jų 
taisyklė: Manydamas, kad ši taisyklę išim
čių nemėgsta, aš viename restorane papra
šiau tarną, kad plaukus jis man paduotų ant 
atskiros lėkštės... Šį juoką jis labai rimtai 
priėmė ir ketino pasistengti atskirti plaukus 
nuo kitų valgių... Taip, juk čia Rytai... Ogi R. 
Kiplingas juk sako: “Rytai, tai Rytai, o Va
karai, tai Vakarai; ir šiuodu dvynuku nie
kuomet nesutiks”. Susitikti susitinkame, bet 
atskirų nuomonių pasiliekame, nes sielos 
nesusitinka, nors ir ilgisi susitikti, kaip E. 
Heilo tvirtina.,

(Galas)
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Darbas Tarptautinio Raud. Kryžiaus Komiteto Pasižymi; 
Drąsumu Ir Pasišventimu — Su Pasitikėjimu Visų Kariau

jančiu, Yra Šiandien Stipri Pasaulio Jėga.
Su keliais išskyrimais, 

kada karas prasideda, su
tartys tarp kariaujančių 
yra panaikintos. Viena iš
imtis yra Genevos Sutar
tis. pagal kurią visų tautų 
Raudonojo Kryžiaus
draugijos veikia. Yra fak
tas. kad karo metu Rau
donasis Kryžius pasireiš
kia kaipo pasaulio jėga.

Raudonasis 
šiandien pareiškia žmoni
jos aukščiausius idealus. 
Kur tik yra reikalas, kur 
tik yra nelaimė, kur tik 
nelaimingi šaukiasi pagel- 
bos Raud. Kryžius veikia 
su pasiryžimu ir pasišven
timu. Didžiojo karo tra
gedijoj jo simbolius švie
čia tamsiame pasaulyje, 
gerbiamas priešo ir drau
go. Sergantieji ir sužeis
tieji žino jo mielaširdystę. 
badaujanti ir suskurdę 
pažysta jo priežiūrą. Kaip 
visų didžiųjų dalykų, taip 
ir Raudonojo Kryžiaus

■ 
i 
i

nesusipratimus, ir pakei-j 
sti sąiygas taktingais pa- 
siūlijimais vadovybei. Ka
da reikia, Tarptautinis 
Komitetas duoda oficia
lus “demarches” val
džioms.

Rugsėjo mėn., 1939 m.> 
Komitetas, kaip ir kitose 
karėse, priėmė darbą at
gaivinti centralę agentū- 

Kryžius rą apsimainymui infor
macijų apie karo belais
vius. Šiandiena su štabu 
Genvoj ši agentūra turi 
virš 20 skyrių įvairiuose 
Šveicarijos 
su šimtais 
tūkstančiais 
tūkstančiais

' I KI ■
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kantonuose, 
darbininkų, 
savanorių, 

laiškų ir pa
kelių kas dieną, ir milijo
nus belaisvių vardų sąra
šuose.

Sutvarkymas pakelių su 
maistu, drabužiais kny
goms ir kitokiais daiktais 
viso pasaulio belaisviams 
yra milžiniškas darbas. 

_ _____ Tam tikslui, plati trans- 
pagrindinė idėja yra kuk- porto organizacija buvo 
Ii. Gelbėti sergančius ir 
sužeistus karo metu, ne
žiūrint kokią uniformą jie 
dėvi, kokią vėliavą jie ne
ša. Nei tautiniai, nei reli
giniai nei socialiai nesusi
pratimai neįeina į šią di
delę kovą prieš žmonijos 
kentėjimą.

Tarptautinis Raudonojo 
Kryžiaus Komitetas Ge- 
nevoj, palaiko pasaulyje 
pasitikėjimą į Raudonąjį 
Kryžių, kuris buvo įsteig
tas 1864 m. Po vadovyste 
jo narių, visi šveicarai. 
Raudonojo Kryžiaus dar
bas vykdomas bešališkai. 
Jie prižiūri, kad valdžios 
prisilaikytų Raud. Kry
žiaus sutarčių. Jie per
duoda komunikacijas 
tarp kariaujančių šalių 
tautinių Raud. Kryžiaus 
draugijų. Jie gauna ir per
duoda valdžioms sąrašus 
karo belaisvių 
internuotų.

Tarptautinio 
delegatai lanko 
kur belaisviai 
laikomi. Jie peržiūri daly
kus ir kalba privačiai su 
belaisviais. Jie priima 
skundus ir bando ištaisyti

ir civilių

Komiteto 
stovyklas, 
ir civiliai

įsteigta. Raud. Kryžiaus! 
prekybiniai laivai plaukia 
tarpe Lisbono ir Vidurže-^ 
mių Jūrų uostų. Daugiau 
negu 6,000 prekybinių va
gonų išvažiavo iš Gene-! 
vos, veždami daugiau ne-' 
gu 12,000.000 pakelių. Pa
keliai adresuoti žino
miems belaisviams, gimi
nių arba draugų, yra tuoj 
pristatyti ir reguliariai iš
siuntimai bendram išdali-t 
nimui tarpe belaisvių yra1 
daroma iš Raud. Kryžiaus! 
sandelių laikomi Genevoj i 
tam tikslui.

Kiekvienas 
platina darbą 
nio Komiteto, 
nalių pareigų 
jimas sergančių ir karo; 
sužeistųjų — atsirado rei-I 
kalas sudaryti centrinę ■ 
informacijos agentūrą dėl 
karo belaisvių, keičia su
žeistuosius kareivius, 
siunčia į neutrales valsty
bes karo belaisvius, kurie ‘ 
reikalauja pagelbos ki-1 
tuose klimatuose, repatri-’ 
juoja civilius evakuotus iš į 
karo zonų, jie ieško tų, ' 
kurie pasimeta masių ju
dėjime karo metu, išdali

karas pra- 
Tarptauti- 
Prie origi- 

— prižiūrė-

I
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JĖZAUS ŠIRDIS PASAULIUI...
... PASAULIS JĖZAUS ŠIRDŽIAI!

I AR JŪS NORITE PATIKTI 
i JĖZAUS ŠIRDŽIAI?

Naujiems Metams sužibės Lietuvių Katalikų 
| padangėse nauja vilti nešanti

į “ŽVAIGŽDĖ”
Taigi visi JĖZAUS ŠIRDIES Mylėtojai j skubėkite užsirašyti

į “Zvai
MALDOS APAŠTALAVIMO ir f JĖZAUS ŠIRDIES SĄJUNGOS

Mėnesinį Laikrašti.
Leidėjai TT. Jėzuitai------Kaina 50# metams

į Kas prisius $1.00 gaus ir didelį, spalvuotą Jėzaus 
Širdies paveikslą... Adresas: —

"ŽVAIGŽDĖ"
488 E. Sevenih Si., So. Boston, Moss.

Telefonas So. Boston 2384
I

Naujai atidaryta Merchant Marine mokykla, Sheepsread Bay, Brook- 
lyn, N. Y., didžiausia pasaulyje, kur mokinami prekybinių laivų jūrei
viai, kaip būti išmokslintiems ir karo transporto darbui.

ĮVAIRIOS žiniosc

(LKFSB) Šiemet sueina 
60 metų kaip mirė žino
mas lietuvių rašytojas 
šiaulėniškis Senelis arba 
pagal jo tikrąją pavardę— 
kun. Juoz. Silv. Dovydai
tis. Pirmoji jo kunigavi
mo vieta buvo Stelmužė, 

j Čia jisai įkūrė parapijinę 
mokyklą ir patsai buvo 
mokytoju. Pasižymėjusį 
kunigą vysk. Valančius 
pakvietė būti savo sekre
toriumi, o vėliau paskyrė 
Varnių seminarijos rekto
riumi. Jis įkvėpė Valan
čiui mintį Lietuvoje pla
tinti blaivybę, jis parašęs 
tuo reikalu visą eilę laiš
kų, kurie buvo paskelbti 
vyskupo vardu. Jisai savo 
lėšomis ir Ant. Baranaus
ką pasiuntė į Petrapilio a- 
kademiją ir tenai jį išlai
kė. Rusai šį lietuvį patri- 
jotą sekė ir ypač jis nete
ko jų akyse “pasitikėji
mo”, kai atsisakė rusų 
žandarams duoti klierikų 
drabužių, kai jie norėjo 
kunigiškai apsirengę sek
ti žmones, ieškoti sukilė
lių. Rusai pradėjo prieš jį 
bylą ir pagaliau ištrėmė į 
Rusiją. Lietuvoje buvo 

Į pagarsėjęs savo knygele 
| “šiaulėniškis Senelis”, sa
vo straipsniais. Rusijos gi 
ištrėmime, kad turėtų sa-

(LKFSB) Dėl karo su
sisiekimas su ištremtai
siais į Sibirą žymiai pa
sunkėjo. Net ir lenkai su
laikė individualinių siun
tinių persiuntimą. Dar y- 
ra galima pasiųsti pinigų 
ir, kaip patyrimas rodo, 
geriausiai čia patarnauja 
American Express Com- 
pahy. Iš New Yorko dar 
galima siųsti drabužius ir 
kitus dalykus per World 
Tourist, bet apdrauda ir 
persiuntimas beveik dvi
gubai kaštuoja kiek pa
tys siunčiami dalykai. Se
niau gerai patarnavusi su 
telegramų persiuntimu 
RCA, dabar nustojo ryšį 
palaikyti. Iš Anglijos 
mums praneša, kad ir iš 
ten susisiekimas su trem
tiniais labai prastas. Iš 
Anglijos dar galima siųsti 
tremtiniams telegramas 
anglų ar prancūzų kalbo
mis, bet iš tremtinių at
sakymo negaunama. Yra 
pagrindo manyti, kad 

| tremtinių susižinojimas 
su kitų valstybių gyven
tojais labai apsunkintas.

Kiek Lietuvai Kaštuoja 
Nady Okupacija?

(LKFSB) Skelbdamas
varankišką pragyvenimą apie tai, kaip vokiečiai iš-V IT * *4«***^ į X Z X ----------

; Tomske dirbo puodus. Ta-I naudoja okupuotas Euro-
pos tautas, belgų žurnalas 
“News From Belgium” 
apskaičiuoja, kad viduti
niškai kasdien nacių oku
pacija kaštuoja Belgijai 
$1,200,000, Norvegijai — 
$1,500,000, Prancūzijai — 
$12,000,000; Olandijai — 
$1,800,000. Iš tų sumų tik 
dalis eina išlaikymui vo
kiečių okupacinės kariuo
menės, didžioji gi dalis — 
Vokietijos pasipelnymui. 
Neturime žinių, kiek na
cių okupacija kaštuoja 
Lietuvai, bet prisiminus, 
kaip vokiečiai per Didįjį 
karą gabeno Lietuvos 
mišką ir kitas vertybes, o 
taip pat darant palygini
mą su aukščiau paskelb
tomis sumomis, galima 
nujausti, kad nacių oku
pacija kaštuos Lietuvai 
daug milijonų dolerių, o 
ką jau bekalbėti apie išve
žamus į Vokietijos fabri
kus ir ūkius mūsų vyrus, 
ką bekalbėti apie kitas 
darbo ir kraujo aukas.

me mieste jisai pradėjo 
varyti platų tikybinį vei- 
ikimą tarp tremtinių kata
likų ir provoslavų, užtat 
buvo vėl perkeltas į Kain- 
ską. Pagaliau jisai gavo 
leidimą persikelti į Ekate- 
rinoslavą. Neturėdamas 
pinigų didžiąją kelionės 
dalį atliko pėsčias. Po ilgų 
rūpesčių ir prašymų rusai 
jam leido persikelti į Iluk- 
štą. Iš čia slapta aplankė 
tėviškę ir netrukus—1882 
m. gruodžio 28 d. mirė. 
Vaižgantas yra suradęs jo 
rašytų lietuviškų gies
mių, sakmių ir kitų daly
kų.

Atsišaukimas Prieš Vokie
čius Vilniaus Mieste

Jaukios lietuviškos Kūčios dalyvavo prei. m. l. k™- 
sas, kons. Dauzvarais, 
prof. K. Pakštas, vietos 
kunigai, būrys lietuvių i 
pabėgėlių, keli šimtai či-! 
kagiečių lietuvių. Skam-: 
bėjo lietuviškos giesmės, 
buvo rodomi paveikslai iš ^J^» Vilniuje pasirodė at- 
Šventosios žemės, garbės sišaukimai. Mums teko

(LKFSB) Gruodžio 24 d. 
vakare Šv. Jurgio parapi
jos salėje, Čikagoje, įvyko 
lietuvių kūčios, kuriose

I
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na maistą, drabužius ir 
medikalius reikmenis ci
viliams ir tt.

Atsiekti savo plačiausią 
naudingumą karo metu, 
Raud. Kryžius turi būti 
aktyvus ir taikos laiku. 
Įvykdinti šį siekinį, pagal 
Amerikos patarimą. Lyga 
Raudonojo Kryžiaus
draugijų buvo įsteigta pa
baigoje pasaulinio karo. 
Du objektyvai pamatavo 
šį sprendimą: pagerini
mas viešos sveikatos ir į- 

' steigimas pasekmingos 
pašalpos nelaimėse.

Per Lygą, kuri veikia at
skirai nuo Tarptautinio 
Komiteto, tautinės Raud. 
Kryžiaus draugijos pasi
maino informacijas, ku
rios liečia veikimą ir koo
peruoja įvairiose tarptau- 

. tiniuose projektuose, ku
rie nepadengti Tarptauti
nio Komiteto.

Raud. Kryžius sujungė kupantų daugelis pranciš- 
' visas šalis. Šiandieną jis konų buvo turėję apleisti 
yra ryšys tarp išskirtų savo tėvynę 
tautų. Kiekvienas įverti- per vienintelį likusį rube- 
na jo principus. Valdžios žiu 
pripažįsta 
jos bando prisilaikyti ne- šių 16 pranciškonų, 
tik sutarties žodžiais, bet.klausančių Lietuvos 
dvasia; ir jų pasitikėjimas’Kazimiero 
į Tarptautinį Komitetą y- 
ra pripažinimas 
mingo darbo.

Šiuose faktuose glūdi 
didelė viltis ateityje, žo
džiuose Dr.
Prezidentas Tarptautinio 
Komiteto, — “Netik savo 
humanitarinėj sferoj į- 
steigimas Raud. Kryžiaus 
buvo epochos įvykis. Jis 
pakreipė tarptautinę tei- 

I sę į vagas, kurios galuti
nai prives prie galutino 
panaikinimo karo. Pa
stangos suhumanizuoti 
karą yra to kelio pirmas 

t atsiekimas”. A.R.K.

(LKFSB) Ryšium su
; darbininkų gabenimu iš i 
i okupuotų kraštų į Vokie- i 

. I

svečiai pasakė kalbas, ku- §auti žinil* aPie lenkl* kaI'
• • • - liūdnas rašvtą atsišaukimą,

kuriame raginama, kad į 
Vokietiją nuvykusieji 
darbininkai stengtųsi lai-* 
kytis dėsnio; kuo blogiau 
priešui, tuo geriau pa-; 
vergtoms tautoms. Darbi
ninkai raginami kuo ma
žiau parodyti darbingu
mo, saugotis vokiškos-na- 
ciškos propagandos ir ti
kėti į Europos išlaisvini
mą.

Eilėje miestų, kur šei
mininkauja vokiečiai, o 
taip gi ir Vilniuje pasiro
dė atsišaukimų, kuriuose 
pasisakoma prieš žydų 
žudymą. Atsišaukime sa
koma: “... mes katalikai 
nenorime būti Poncijais 
Pilotais. Negalime veiks
mu pasipriešinti prieš vo
kiečių nusikaltimus, nie
kuo negalime padėti ar ką 
nors išgelbėti, bet mes 

j protestuojame iš širdies 
i gelmių, būdami persunkti 
I užuojautos, pasipiktinimo 
ir pasibaisėjimo”.

riose prisiminė
Kūčias dabartinėje Lietu
voje, ragino nepamiršti 
Lietuvos ir visomis išga
lėmis prisidėti prie jos 
vadavimo, priminė skaus
mingą Kūčių vakarą, kokį 
pergyvena mūsų ištrem
tieji į Sibirą. Pažymėtina, 
kad i bendras kūčių vai
šes buvo kviesti neturtin
gieji lietuviai, kurie čia 
netik nemokamai pasivai
šino, bet ir į namus gavo 
maisto parsinešti; taip gi 
nusiųsti sveikinimo siun
tinėliai artimesnės apylin
kės lietuviams ligoniams.

Lietuviai Pranciškonai 
Vargsta Nacių Vokietijoje
(LKFSB) Gelbėdami sa

vo gyvastį nuo pirmųjų o-

ir dangintis!

į Vokietiją. Dabar 
jo siekinius; Vokietijoje yra pasiliku- 

ic--- pri-
Šv. 

pranciškonų 
provincijai. Du iš jų kuni
gai, o keturiolika broliu
kų. Vietiniai katalikai 
jiems yra parodę prielan
kumo ir jiems Vokietijos 

Max Huber, katalikų vyskupai sudarė 
galimybių tęsti teologijos 
mokslą dar neuždarytose 
pranciškonų seminarijose.

Jung. Amerikos valsty
bėse turime keturius Lie
tuvos provincijos pranciš
konus: du kunigu, vieną 
klieriką ir vieną broliuką. 
Jie, kiek sąlygos leidžia, 
rūpinasi kitų ištrėmime e- 
sančių pranciškonų pra
gyvenimu.

pasek-

I

Vilniuje Dar Esą 11000 
Žydę

(LKFSB) Pranešdama, 
i kad naciai Vilniuje išžudė 
dešimts tūkstančių žydų, 

: KAP pastebi, kad dabar 
į Vilniaus mieste įsteigta
me žydų ghetto esą tik a- 

Į pie 12.000 žydų. Kaikurie, 
gyvi išlikę, čia galėjo būti 
atgabenti ir iš kitų mies
telių.

Infliacija yra priešas, 
tūrio tu negali matyti. 
Nugalėk ją Karo Bonų 
su taupomis.

f

Nuo Nacių Rankos Žuvo 
6 Vilniaus Profesoriai

— •

(LKFSB) Lenkų katali
kų spaudos agentūra KAP 
praneša, kad nacių buvo 
nužudyti ar šiaip žuvo ry
šium su nacių okupacija 
šie buvusieji Vilniaus uni
versiteto profesoriai len
kai: teisių prof. Pr. Bos- 
sowskis. geodezijos prof. 
K. Jantzenas, matemati
kos prof. St. Kempisty, 
teisių prof. Br. Wroblews- 
kis, botanikas prof. J. 
Trzebinskis ir istorijos 
lektorius St. Civinskis.

Pirk Defense Bonds ir Stamps!

Prohibicijos atgarsiai. Laike prohibicijos dienų bu- 
pratiesta kur tai tolumoj nuo gasolino stoties gu-vo L -minis vamzdys. Dabartiniu laiku, atkreiptas dėmesys, 

kuris parodė, kad tas guminis vamzdys sujungtas su 
2,000-galionų gasolino tanku. Tai rasta Clevelande.



Antradienis, Sausio 12,1943 DARBININKAS B
J. Butkevičius.

5v. Steponas, - Didysis Vengrijos Valdovas
thinis įstatymdavis, bei 
Vengrijos valstybės įstei
gėjas. Per ilgą laiką tasai 
dievotas paprotys prie jo 
melsties, nebebuvo kaip

tų kraštų arba tautų eg
zistencija, arba žuvimas; 
kitiems vergavimas, ar 
nepriklausomybė; prany
kimas nuo žemės pavir
šiaus; atmainymas ir pa- 

tautinės savo

Istorijos pirmynžanga ir 
jos vystymasis, — tai bu
vo pats didžiausias aukš
tos interpeliacijos veiki
mo rezultatas, įvairiose
gamtos ir kultūros srity- prie istorinio šv. Stepono, 
se, ir vaisingas individua- o tik liūdnas, melacholin- laidojimas 
lių asmenų bei plačiųjų gas, dvasios akimis žiū- garbės,, ar triumfalė jos 
žmonių masių, vienų ir 
antrų, pastangų dėjimas, 
kiek galint daugiau vieni 
kitų tikslus bei įvairius 
reikalavimus suprasti, ir 
daugiau prisitaikinti prie Į ninės 
bendros ir abelnos istori- šv. Steponą mums parodo 
jos tąsos. Tarpe tų indivi-įkaip begaliniai gilaus ti

kėjimo, teisingos religijos 
ir grieštos moralės asme
nį, o karalių, kurs visuo
met teisingai veikė, turė
jo geležinę ranką ir geleži
nę savo valią. Jis buvo ge
rai informuotas tvėrėjas 
ir organizatorius; krikš-

; čioniškasis karalius ir val
dovas pilniausioje to žo
džio prasmėje; jis buvo 
vienas tų galingiausių pa
sauly valdovų, kurių isto
rinė paskirtis ir rolė, buvo 
išrišti ir pilniausia gyve- 
niman pritaikinti, svar
biausiąsias savo šalių pro
blemas.

Tos tuometinės Vengri
jos problemos, — buvo ly-

rint, besimeldžiančio seno 
valdovo ir išpažinėjo pa- 

i veikslas, simbolizuojamas 
laukų ir miškų legendose. 
Iš antrosios pusės, moder- 

istorijos daviniai,

dualių asmenų ir bendrų
jų žmonijos masių, kurios 
daugiausia padėjo pastan
gų, kad kaip galint dau
giau pagerinti tautinį ir 
socijalį įvairių kraštų ir 
valstybių žmonių gyveni
mą, kurie pilnai suprato 
savo laikus, kuriuose gy
veno, ir aiškiai pramatė 
ateities reikalavimus, ku
rie iškils jų pačių šalyse. 
Pagaliau tokių individua
lų tarpe, kurie didesnei V. 
Dievo garbei ir savo šalies 
tautiečių labui, niekuomet 
nesvyruodami veikė, nors 
už tai didžiausių kritikų ir 
įvairių persekiojimų daž
nai susilaukdavo, — veik 
pačią didžiausią ir garbin
giausią vietą užėmė ir Šv.
Steponas,— Vengrijos ka
ralius.* Šis individualus 
didvyris, Tautinėje Veng
rijos Istorijoje, suvaidino 
didžiausią rolę! Jis įsteigė 
Vengrijos karalių Dinasti
ją, jis buvo skaitomas di-i 
džiausiu misijonierių rė
mėju ir Katalikų Bažny
čios pilioriumi. Jis įsteigė 
didelę karaliją, iš kurios!^

tąsa.
Vengrijos tauta, pati 

pirmutinė stojo darban, 
teigiamai visas minimas 
problemas išrišti. Rytinių 
savo kaimynų spaudžia
ma, ji apsistojo ir įsistei
gė Karpatijos Baseine. 
Vengrijos valstybės vyrai, 
Arpad’o vadovaujami, 
greitai ir pasekmingai 
perėmė savo rankosna vi
są taip komplikuotą tuo
laikinę krašto situaciją, ir 
po tam, kai jie visi savo 
tarpe susiformavo į vieną 
tautą, — jie nutraukė vi
sus iki šiol turėtus savo 
ryšius su Rytais, ir politi-į 
ne savo kryptimi, pasuko 
linkui Vakarų. Šios prob
lemos ir jų išsprendimas, 
visuomet dar toli stovėjo 
nuo to išsprendimo galu
tinumo. Antrame X šimt
mečio vidury, visos šios 
senos problemos vėl aktu
aliai iškilo viršun. Tauti
nė krašto vienybė tapo su- 

visų Šiaurinių ir Rytinių
isniui smukti žemyn; ry
šiai su Vakarais vėl tapo 

", ir Vengrija 
automatiškai paliko By- 
zantijos ir Vokietijos im- 

- IRv- realizmo karo lauku. 
_ j J Tuo kritingu Vengrijai 

9 momentu, pimioraibetis

I

Didžiausias, koks yra kur nors buvęs orlaivių statybos kiemas, tai Či
kagoje. Jis apima 50 miestiškų blokų didumo plotą ir turi apie 15 atskirų 
dirbtuvių namų. Pagrindinė statybos išdirbystė, tai orlaiviams inžinai.

K. t '’į
ffiyiĮĮ)—__ j

Give enouįh
♦

‘ Jr ** 4r <
♦

/ ♦

...soon enough!
GMATBI 8OJTON unitu wa* tuno

giai tokios pačios, kaip ir j“ .r.*? . 
visų Šiaurinių ir Rytinių paikinta, 
.tautų, kurios buvo didelė-,T 
je tų laikų Pietinės kultū
ros įtakoje. Kiekviena tų, , . .
minimu tautų tuomet sta- rau^.?? 
tė svarbiausią klausimą:
— kur kreipti tos tautos 
ir valstybės vairą:— 
tus, ar Vakarus? ■ 
genybę ar krikščionybę ? 
Steigti Feodalines Vasali-

ne-

kunigaikštis
Gezą, surinko ir paėmė sa
vo rankosna visą centrali-

vėliau padarė dar tvirtės-1 priklausomybe’^^Turėti nę šalies gaUą‘ Dabar Ven- 

soje Vengrijoje buvo labai Į 
iškilmingai švenčiama 900; 
metų nuo jo mirties jubi
liejus.

Viešoji pagarba ir mel- 
dimasis į šv. Steponą, — 
prasidėjo jau 1038 m., 
kuomet jis buvo kanoni-, stumiami 
zuotas. Tuo laiku, kai sa-isavo kraštų ateities, į pa- 
vo žmonių akyse, truputis Įčią Europos širdį, kad su- 

truputį, jis pradėjo rasti tinkamus būdus, su 
pralošti visą savo žemiš- kurių pagalba galima bū- 

ir pradėjo tų išrišti tuos klausimus, 
kaip my-inuo kurių priklausė visa

i priklausomybę?
betvarkius, laukinius įsta- 

! tymus, — ar ugdyti Tau
tinę Vienybę? Šios visos, 
— tai ir buvo svarbiausios 
to laiko problemos, su ku- 

; riomis neišvengiamai tu- 
įrėjo susidurti visi Rytinių 
’ tautų vadai, kurie buvo 

dėlei istorinės

po

kąją pagarbą, 
būti skaitomas,

Sportininkas Henry Armstrong (dešinėj) ir par-

nių kovą Portland, Ore.

galinu įsteigė krikščioniš- Bažnyčią, laisvą nuo Vo-’kurios gražiausias simbo- 
kąją Vengrijos karaliją, kieti jos Imperijos ir jos lis, buvo Šventoji Vengri- 
Apvainikuotas šventuoju Bažnyčios įtakos, — jis į- jos karūna, Popiežiaus pa- 
Vainiku, ir nešiodamas sa- stengė tuo būdu užpreser- dovanota, iš kurios paga
vo rankose Apaštališkąjį vuoti tautinę savigarbą ir liau išsivystė ir bažnytinė 
kryžių, kuriuos abu- jis savo šalies nepriklauso- emblema, kuri pagaliau 
buvo iš paties Popiežiaus mybę, bendruose Europos patapo tikrąja Vengrijos 
rankų priėmęs, jis nar- tautų rubežiuose. Tautos Emblema ir tik
slai kovojo prieš visus Ka-' Jis taipogi pasekmingai ruoju ir bendruoju jos Į- 
talikų Bažnyčios ir tėvy- išrišo ir tautinės vienybės 
nes priešus, su galinguoju ir valdovo karaliavimo 
savo sentėvių kardu, su klausimus, kai jis gražiai 
tvirtu, nustatytu pasiryži- ir pavyzdingai pravedė vi
ntui, ir su nepalaužiama, sus savo viešpatystės įsta- 
geležine savo valia. Jis tymus ir sutvarkė visus 
buvo pirmutinis Vengrijos reikalus, pastatydamas ir 
karalius, V. Dievo Malo- pačią monarchiją ant gry- 
nės paskirtas pastatyti 
kaip reikiant valstybę, ir 
sutvarkyti visus šalies gy
ventojų reikalus. Po ne
ganėtinai nuspręsto, dau
giau iš principo politinio tų, ir išlaikytų.
pobūdžio, jo tėvo krikščio- Laike savo valdymo bei 
nybę Vengrijoje įvesti darbo, kaip įstatymdavio, 
bandymo, jis su dideliu 
vidujiniu savo sielos karš
čiu, su giliu tikėjimu ir 
dideliu dvasiniu savo uo
lumu, vedė savo žmones į 
tikrąjį krikščioniškąjį ke
lią. Senoji šimto metų Va
karinės kultūros įtaka, tik 
dabar teparodė pilnus sa
vo vaisius, krikščioniško
sios karalijos sutvėrime, 
Katalikų Bažnyčios Veng
rijoje suorganizavime, ir 

i pagaliau Vengrijos valsty
bės gyventojų krikščiony- 
bėn atvertime.

Ištisai užlaikydami tau
tinę savo pačių charakte
ristiką ir tradicijas, — 
Vengrijos gyventojai da
bar ūmai pradėjo persiim
ti Vakarinio pasaulio idė- idėjų, pritaikinti taip, kad 
jomis, ir dalyvauti kultu- abejos lygiai galėtų funk- 
riniame jo gyvenime.

Painūs ir komplikuoti 
Rytų ir Vakarų klausimai, 
šv. Steponui pagaliau lai
mingai pavyko išspręsti 
Vakarų naudai, kas paga
liau užtikrino Vengrijos 
rasei, tautai ir pagaliau 

‘valstybei, egzistenciją

grija vėl atgaivino politi
nę savo vienybę, ir pradė
jo vėl savo žmones vesti 
atgal, linkui Vakarų kul
tūros. Jis aiškiai suprato, 
kad tos visos pryšaky be
stovinčios problemos, nė
ra vien politinės ir mate- 
ripalės, — bet kartu ir 
dvasinės. Tai gi nieko ne
belaukdamas, jis ir visa 
kunigaikščio šeima, priė
mė krikščionybę. Jis ati
darė savo šalies rubežius 
katalikų misijonieriams; 
tačiau savo sieloje, jis vis 
tik dėl to, netapo tikru 
krikščioniu. Kas dėlei jo 
paties, nuo pradžios iki 
galo, krikščionybė ir Va
karinės kultūros tąsa, — 
Vengrijoje pasiliko; bet 
tas kartu reiškė, kad jis 
pasiekė ir politinės savo 
karjeros galą. Kad pagi
linti tautoje Vakarų Eu
ropos dvasią, kad pasek
mingai išrišti painias ki
lusias tarpe Vokietijos ir 
Vengrijos problemas, kad 
surasti naują tautinę ir 
valstybinį Vengrijos gy
venimą, kad sutverti nau
ją ir tvirtą šalies vyriau
sybės formą, visa tai ku
nigaikštis Gezą pavedė at
likti savo sūnui Steponui, 
kuris buvo išauklėtas Ka
talikų Tikėjime. Šv. Ste
ponas V. Dievo Apvaizdos 
padedamas ir laiminamas J mažiausiai ant tūkstančio 
visas šias dideles irpai-Įmetų! 
nias problemas, įstengė 
gana pasekmingai išrišti.

Sunkiai kovojęs, bet pa
skiau pasekmingai nuga
lėjęs kaikuriuos puslauki
nius savo vadus, kurie 
stengėsi išgauti įvairiems 
Vengrijos kraštams neti-

muštas sportininkas Lew Jenkins, kai turėjį kumšty- * kenksminga auto-
nomiją, Šv. Steponas pa-

nai ekonominių pamatų, 
ir sutverdamas galingą 
valstybinę
kuri vyriausybę kaip rei
kiant prižiūrėtų, aprūpin-

tautinės charakteristikos 
• Vengrijos gyventojų eg
zistencijos tąsą, savo ra
sės ypatybėse, ir suteikti 
Vengrijai lygią vietą, tar
pe visų kultūringųjų Va
karinės Europos tautų. 
Pirmosios 

į Vengrijos”
Steponas greitai išvystė 
Vengrijos tautą iki tokio 
laipsnio tipo, kuriame ji 
pilnai galėjo išlaikyti vi
sas geriausias rasines sa
vybes ir ypatumus, kurie 
pilnai atatiko naujiems 
Vakarinės kultūros reika
lavimams. Tokiu tai būdu, 
ir dabartiniai gyventojai, 
tvirtai pasiliko tikraisiais 
istorinės Vengrijos sentė
viais!

Europinės Vengrijos 
žmonės ir suvienyta Ven
grijos tauta, išsivysčiusi 
Vengrijos karalijos ribo
se, nepriklausoma ir suve
reninė Vengrijos valstybė, 
visiškai nepriklausoma 
nuo kitų kraštų Vengrijos 
Katalikų Bažnyčia ir ki
tos visos moderninės Ven
grijos gyvenimo formos, 
yra tikras ir didžiausias 
šv. Stepono darbo ir orga
nizacijos vaisius’ Taigi ir 
nestebėtina, kad Vengri-

“Europinės 
įtakoje, šv.

Ii
i

statymu. Ne kas nors ki
tas, kaip vien tik jis, taip
gi padėjo pamatus ir krik- . , _ . ....J . ... įjos žmones, tauta, valstv-scioniskajai, tautinei Ven-iį - • o .’ . *
arijos kultūrai kurios di-lbe ir Baznycla’ tun taiP gnjos kultūrai, kurios di didelį ie š Stepono pa
džiausiąs pažymys, tai _ .. 5 ..
harmoninga kombinaciia' maIdun^- taiP dideliai jį harmoninga kombinacija [ u bi k d
senosios istorines Vengri-' - ® .. ’ , .., ssia, jau veik tūkstantisjos rasines kultūros, su: , . ...

. krikščioniškąją Vakarų
organizaciją, Europos dvasią.

organizatoriaus ir steigė
jo, — jis persodino Veng
rijos žemėn ir daugybes 
kitų įvairių tautų šviesių 
minčių ir kilnių sumany
mų, institucijų ir įvairių 
organizacijų pavidale; ta
čiau ir visos senosios, iki 
šiol buvusios fundamen- 

! talės, naudingos instituci
jos, — taipgo gi gražiai 

Įveikė ir klestėjo.
Šv. Steponas pasistengė 

įkvėpti kilniąją Vengrijos 
dvasią, į visas šias naują
sias institucijas, ir paaks- 
tino šį naują, anot šv. E- 
vangelijos, kilniųjų sveti
mų idėjų užmaišymą, tin
kamai užrauginti, ir prie 
senųjų, — jau esančiųjų

| šviečia ir gaivina, nuolati
niai berodydama tobulą ir 

Pasekmingai išsprendęs Į neklaidingą kelią pirmyn, 
tris didžiausias X šimtme-1 
čio problemas. Vakarų ‘ 
Europos ir krikščionybės! 
naudai, būtent: Tautinės 
Vengrijos nepriklausomy
bės ir suverenumo, mo
narchijos ir politinės vie
nybės klausimus, — šv. 
Steponas išsprendė taipgi 
ir ketvirtąjį, iš šių trijų 
iškilusį, būtent: užtikrinti

lutas Kasinskas
Ine.

Laidotuvių Direktorius 
į Patarnavimas Dieną ir Naktį 

i 602 Wdshington Blvd.
BALTLMORE, Md.

į Telephone Plaza 8595 
. Llmosinal dėl visokių reikalų.

DARBININKO" KNYGYNE GALIMA 
GAUT! SEKAMŲ KNYGŲ —

Su užsakymais kreipkitės —

"DARBININKAS”
366 W. Broadway, So. Bastau. Mass.

A3C Pradžiamokslis - elementorius, 40 pusi. Kaina.. 30c.
DIEVO MOTINOS APSIREIŠKIMAS ant Kalno 

La Salette. verte kun. Ig. A. Abromaitis, 65 
pusi. Kaina ...............................................................  25c.

DR. VINCO PIETARIO RASTAI. Tomas III, kie
tais apdarais, 267 pusi. Kaina ........................... 50c.

GĖLIŲ PINTINĖLĖ, graži apysaka. 96 pusi. Kaina 20c. 
TRUMPAS KATEKIZMAS, vadovėlis pradžios mo

kykloms ir pirmai vaikų ^pažinčiai. Paren
gė Kun. J. B. Končius, S.T. D. Kaina ...............  20c.

KATEKIZMĖLIS — Pirma Išpažintis. Sutaisė Kun.
P. Juškaitis. Kaina ...............   15c.

NOVENA prie šv. Pranciškaus Asyžiečio. Vertė K. 
Kaina ............................_.......................................... 15c.

NOVENA prie Motinos Gerosios Patarties. Kaina .... 20c. 

NOVENA prie Dievo Motinos Nuolatinės Pagalbos
Kaina .......................................-.............................

NOVENA už sielas skaistykloje. Kaina

TRYS KELEIVIAI, krikščionis, žydas ir turkas.
Graži apysaka. Kaina .......... 25c.

PIETŲ AMERIKOJE, keliones Įspūdžiai. Paraše
Kun. J. Paškauskas. Kaina...... .......................

PLANETOS IR ŽVAIGŽDĖS. parašė Gerutis, 87 
pusi. Kaina .................................................. ...........

SPARNUOTI LIETUVIAI — Darius ir Girėnas. 
Parašė kap. P. Jurgėla, gerais apdarais. Kai
na ...................................-............-.......-...............

VALGIŲ GAMINIMAS IR NAMŲ PRIŽIŪRĖJI
MAS. čia rasite daugybę įvairių valgiams 
gaminti receptų. Kaina su prisiuntimu

5
Icijonuoti, artimame vie- i 

nos tarpe kitų bendradar- i 
biavime, ir kiek galint na- : 
šiau dirbtų kilnų krikščio- ; 
niškosios Vengrijos tau
tos pagerinimo darbą. Šv. 
Steponas padėjo tvirtus 

! pamatus taipogi ir šiam 
j ypatingam Vengrijos sta
tutui, kurio charakteriš-

* klausias taškas, — tai bu- 
‘ vo autonominė visų Ven
grijos valstybės provinci
jų administracija, kurios 
išsivystymas gavo pradžią 
iš paties karaliaus priva-i 
tiių turtų. Didžiausias bu-i 
vo jo tvarinys ir darbas,— Į 
sutverti Tautinę Vengri
jos valstybę, kuri gyvavo!

J

v

Šv. Steponas tikrai pa
sekmingai išrišo tautinį 
Vengrijos Nepriklauso
mybės bei suverenumo 
klausimą. Jis suvedė savo 
žmones į vienybę ir glau
dų bendradarbiavimą, su 
Vakarinėmis tautomis; ta
čiau įsteigus nepriklauso
mą Vengrijos karaliją ir

_., į
gana ilgus šimtmečius, ir
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PENNSYLVANIJOS ŽINIOS auditoriją, vertės 2.000; klebo- 
namus atremontavo už

VIEŠPATS PAKVIETĖ JĄ 
PAS SAVE

tai ne viskas. Ši uoli 
vis. rodos, veržėsi 

svarbaus

dar- 
pir- 
įvy-

■

nijos 
3.000.

Bet 
buotė
myn prie vieno 
kio. Savo užjaučiančioje širdy
je. klebonas vis nujautė didį 
reikalingumą palaikyti lietuvy
bę ateityje. Apsiėmė dar vieną 
milžinišką darbą atlikti — 
būtent. atidaryti parapijinę 
mokyklą. Jautė jis, kad moky
kla yra svarbus parapijos 
ramstis. Nors našta atrodė 

visgi mūsų 
apsiėmė

iš- 
nuotaika. Dar laisvino jos kojas nuo suklupi

mo atimdamas joms vaikščioji
mo galią.

Jos kūną parvežė į Pittsbur- 
ghą ir gruodžio 24 d. palaidojo 
šv. Kazimiero kapinėse. Seselės 
meldėsi už jos vėlę tris dienas, sunki, bauginanti, 

klebonas karžygiškai

Dievo Apvaizdos Kalnelyje į mas šaltas blakstienas; Jis 
tikra kalėdinė nuotaika. F 
kelios dienos ir jau galės svei
kinti Kūdikėlį prakartėje... Bet 
štai gruodžio 20 d. gauta tele
grama iš Philadelphijos: “Su
sirgo Seselė Lorraine Armana- 
vičiūtė. šv. Jurgio parapijinės 
mokyklos mokytoja. Guli ligo
ninėje. Padėtis 
kiam Motinėlės 
Motina Aloyza 
į Philadelphią. 
rado Seselę Lorraine išvykusią 
į amžinybę — į gyvųjų laimin
gųjų miestą — pas Šv. Pranciš
kų.

A. a. Seselė Lorraine Arma- 
naviėiūtė kilusi iš Pittsburgho. 
Šv. Kazimiero parapijos, susi
laukusi vos 28 metų amžiaus 
baigė savo žemės kelionę. Vieš
pats išlaisvino jos sielą nuo 
mirties ją pasiimdamas amži
nam gyvenimui. Jis išlaisvino 
jos akis nuo ašarų, suglausda-

kritiška. Lau- 
atvažiuojant". 
tuoj išskubėjo 
bet nuvykusi

Daug šv. Mišių buvo paaukota 
už jos vėlę. Tat tikimės, kad J4 panešti.
Sės. Lorraine pasipuošus gra- 1939 metais atidarė parapiji- 
žiomis dorvbėmis. nuopelnų n? mo.-cyklą ir vienuolyną, ku- - - - 
pilna susitiks savo Sužiedotinį 
Amžinybės rūmuose ir amžinai 
giedos palaimintųjų giesmę. 
Mes čia dar pasilikusieji tavęs 
ir tavo gerų darbų Kristaus 
vynuogyne neužmiršime. Tavo ves- 
mokiniai dažnai prisimins tave 
“Reąuiesce in Pace!” maldoje.

“Iš žemės padarei mane. Vie
špatie ir kūnu apvilkai, prikelk 
paskučiausioj dienoj” — kalbė
jo mintyse seselės berdamos 
žemę ant jos grabo. Taip bai
giasi teisingųjų gyvenimas.

rių atidarymas ir iki šiol užlai
kymas kainavo 5.000 dolerių. 
Atidarymo metu mokinių ga
vome 110. Mokytojavimo pa
reigas pildyti paskirtos lietu- 

Nukryžiuoto Jėzaus Sese
lės iš Elmhurst, Penna.

k
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Sveikiname Kleboną Kun. M. F 
Daumantą 10 Metų Klebonavimo 

Proga

Nors pradžia atrodė sunki, 
bet klebonas turėjo viltį, kad 
ateityje vaikučių būrelis padi
dės. Taip ir įvyko. Dar tik 
ketvirti metai kaip mokykla 

; gyvuoja, o registravimo rekor
dai kasmet didėja. Šį metą tu
rime 177 vaikučius savo moky
kloje. Tai vis garbė ir dėka 
mūsų klebonui, kunigui M. F. 
Daumantui.

Šie nacių kapai apsidengė tylia aplinkuma ir daugiau anie nacių nariai nešaukia “Heil Hitler”. 
Tai kapai Egipte, kur Rommelis buvo sutiktas britų blizkriego ir grąžintas j Libiją su ugnies ir 
kardo palydovais. Šie nacių kariai jau atsiekė pergalę ir taiką. Štai prie ko veda diktatoriai.

Jo nenuilstanti darbuotė nuo- 
įlat neša gerą vaisių. Parapija 
netik didėja, bet jau naujoji j 

tuvių katalikų įstaigas ir vie- fcarta rodo geras pasekmes.! 
nuolynus. ypačiai vietinių Se- jaunieji ir senieji, išvien, jun- 
sėlių Jėzaus Nukryžiuoto Naš- gj^į darbuotėje parapijos ir 

. kuris susilaukia stam-, tautos labui. Giradvillės lietu- 
bių aukų kasmetą. Gerbiamas vįaį jau rodo žymią pažangą 
celebrantas yra nuoširdus dva- net įr profesionalų eilėse. Turi- 

- ’ me lietuvį gydytoją, lietuvį 
graborių. lietuves mokytojas ir 

■ slauges, taip-gi ir daug kitų pa- 
I sužymėjusių parapijiečių biz
nierių.

Malonu tokiam darbščiam, 
pavyzdingam klebonui pareikš
ti padėką. Tad šia proga svei- 

i kiname Jį ir rengiame 10 metų 
klebonavimo paminėjimą, sau
sio 17 dieną, šių metų. Tą die
ną 10:30 valandą ryte įvyks , 

I iškilmingos šv. mišios mūsų 
bažnyčioje, kurias ceiebruos 
su asista pats klebonas. Mišio
se dalyvaus svečiai kunigai, 
draugijos, mokyklos vaikučiai 
ir visi parapijiečiai drauge ir 
apylinkės svečai.

Vakare 7 ;30 vai., parapijos 
auditorijoje, pagerbimui ir į- 

I vertinimui klebono sunkios 10 
didįjį alto-jmetų darbuotės mūsų parapijo- 

“----- :---- i šauni vakarienė
| su programa. Kunigas A. J. 
Neverauskas. vietinis mūsų vi
karas. savo gabumais ir ener
gija yra klebono didelė parama 
visuose parapijos užsiėmimuo
se. Jis bus šio vakaro vedėjas. 
Dalyvaus kunigai, svečiai, pa
rapijiečiai, vietinis choras, va
dovystėje pono muz. L. Šorio, 
ir bus įžymių kalbėtojų. Jų tar
pe rasis: ponas J. Gegužis iš 
Mahanoy City, kun. S. J. Nor- 
butas iš Frackville, Pa., ir vie
tinis advokatas K. C. Kilker.

Lauksime visų malonaus at-, 
silankymo, kad pertai galėtu
me visi drauge su Girardvilie- 
čiais pasveikinti šį mūsų tau
tos ir visuomenės geradarį. 

Rengėjų Komisija.
J. Kasakaitis, pirmininkas.

GirardviUe, Penna. — Sek
madienį. sausio 17 d.. Šv. Vin
cento parapijoje įvyks paminė
jimas. klebono kun. M. F. Dau- • laityną. 
manto. 10 metų klebonavimo 1 ' 
sukakties.
... „ . , l sios vadas. Per jo tarpininkys-1kunigas Daumantas, kaipo J r

,. , . , i te ir patarimus daug jaunų'pavvzdmgas kunigas, uolus pa-, r ° J i. ' . , I sielų pasiekė savo pašaukimus Itnotas. ir veiklus klebonas, v- .
. .. . į kunigystės ir vienuolių luo- ra visų mylimas ir plačiai pa-.,. . . . , .. mą. Ar tai ne garbė Dievui irgarsėjęs lietuvių kolonijose, y- i

- •. , t- j- ■ mums Lietuviams turėti tokipac Philadelphios diecezijoje.
• . ■ j : uolų, pasišventusi KristausGiliai savo širdyje atjausda- _ , _. _

mas lietuvių katalikų reikalus. mūsų tarpe,
kunigas Daumantas nenuils- \ Celebranto darbuotė patin
tančiai darbavosi tautos palai- gai paaiškėjo Jo dabartinėje, 
kymo ir išsiplatinimo tikslui, pavyzdingoje parapijoje. Gi- 
Jvykdino tai savo plačiai žino- rardville. Pa. Nuo 1933 m., rug- 
ma veikla, nuo pat pirmųjų jo sėjo 4 dienos jis čia klebonau- 
kunigavimo metų. Jis yra bu- ja. Šiame trumpame laike, su 
vęs Lietuvių Moksleivių pirmi- Dievo pagelba ir savo duosniu. 
ninku; Vyčių ir kitų įvairių or- susipratusių parapijiečių koo- 
ganizacijų kuopų steigėjas ir peravimu, kur. M. F. Dauman- 
platintojas; jis mokytojavo tas yra nuveikęs nuostabius 
vienerius metus Marion Hills darbus. Parapijos skolos at- j 
Kolegijoje; pirmininkavo Lie- mokėjo 16.000 dolerių; bažny-' 
tuvių Dienai dvejetą metų; čios vidų atnaujino už 4.700: ' 
nuoširdžiai remia ir platina ka- nupirko naujas stacijas ir pui-! 
talikišką spaudą. Jo finansinė kų balto murmuro 
parama yra pasiekus visas lie- rių už 7.000; ištaisė parapijos reng,ama

organizavimo darbą lietuvių 
tarpe Pacifiko pakrantėse.Pasi- 
tikėdamos Dievo malone, ir įsi
tikinusios Klebono ir parapijie-

' čių nuoširdumu ir įdėjų kilnu
mu, Seserys drąsiai žengia į 

I naująjį lietuvių pasaulį dalin
tis mažųjų vaikelių meile, su- 

į augusiųjų vargais ir rūpes- 
i čiais, jaunimo viltimis ir džiau
gsmais — darbais įrodyti tą ką 
lūpomis taip dažnai ir karštai 
giedame: 
naudai, ir žmonių gerybei...”

Skirtosios Seserys — Motina ‘ visus Susivienymo priete- 
M. Aloyza, Sesuo M. Gloria. ir liūs ir rėmėjus. 
Sesuo M. Asizija apleis Pitts-. 
burghą sausio 18 d., ir tikisi 
pasiekti Los Angeles mėnesio I 
pabaigoj.

Prelato J. Maciejausko ir p. 
Viktorijos M. rūpesčiu Sese
rims vienuolynas jau nupirk
tas, ir parapijos žmonių pa
stangomis įrengtas, išimant 
keletą reikmenų koplyčiai:

Puškos — auksinis indelis iš 
kurio dalinama Šv. Komunija 
kainuoja $20.00.

Stacijos už $50.00 ; 4 Klaup- 
tukų $25.00; žvakydžių $20.00; 
Patena $5.00; Amžina lempa 
$25.00.

LRKSA Naujų Narių Vajų Paskelbus
Praveskime Didžiausią Ir Sėkmingiausią Mobilizaciją 

Po LRKSA Vėliava

Seni kostumeriai i r nauji ..visi 

pripažįsta viršenybe

PICKtfICK
"ALE thot is ALE rr

PICKWICK ALE • 330^ PICKWICK

PITTSBUR6H, PA.

Su lapkričio 1, šių metų,’į svetimas. Dabar Susivie- 
prasidėjo generalinis LR- nymo jaunamečių klasės 
KSA naujų narių vajus. sutvarkytos moderniš- 

Vykdomoji Taryba kvie- kiaušiais būdais. Jos turi 
“Tegul dirba tavo gįa į tfarbą visas apskritis, rezervus ir atsiskaitymo 

— - ■” i visas kuopas, visus narius, vertes.
■vieno Rneivipnvmn nrioto-

Susivienymo vadovybė 
kviečia pasidarbuoti, kad 
po šio vajaus visi galėtume 
pasidžiaugti ir pasidi
džiuoti rezultatais. Pasiro- 
dykim susipratusiais žmo
nėmis, branginkime kas y- 
ra mūsų pačių sukurta, iš
auginta. Turėdami stiprų 
Susivienymą turėsime 
daug didesnės įtakos Ame- 

Kuopų organizatoriai rikos gyvenime, ištiesime 
gaus nustatytus komisus, stipresnę pagalbos ranką 

Gerbiamą dvasiškiją pra- mūsų senai tėvynei Lietu- 
šome ateiti į pagalbą savo vai jos kovoje už laisvę ir 
kooperacija, savo įtaka. 
Klebonai prašome globoti 
klases, o jei laikas nelei
džia, pavesti tas pareigas 
savo asistentams.

I Kiekvienai klasei kvota
— bent 30 naujų narių.

Centras pagamino bro
šiūrėles lietuvių ir anglų 
kalbomis su svarbiausio
mis informacijomis ir pa
aiškinimais apie Susivie
nymą, apie klases, mokes
čius, rezervus ir t. p. Tos 
brošiūrėlės žymiai paleng
vins organizatoriams dar
bą. Kam tik jų reikia, 
kreipkitės į centro ofisą, 
kuris be atidėliojimo pri- 

, siųs.
Šio vajaus metu ypatin

gą dėmesį atkreipiame į 
jaunąją kartą. Kur tik vei
kia pilnamečių skyriai, ten 
turėtų atsirasti fr jauna
mečių skyriai. Lietuviško 
jaunimo yra daug. Vieton 
giedoti tautinio išmirimo 
raudas pamėginkime jau
nimą organizuoti. Tai dau
giausia priklauso nuo tė
vų. Jei tėvai norės ir įkal-

Kurios kuopos neturite 
išrinkę organizatoriaus, 
artimiausiame susirinki
me išrinkite. Kuo greičiau, 
tuo geriau. Kuo didesnis 
skaičius kuopų ir jų orga
nizatorių aktyviai stos va
jaus darban, tuo rezulta
tai bus geresni.

i

nepriklausomybę.
žodžiu, kam tik apeina 

lietuvių tautos ateitis, ge
rovė, savišalpa, labdarybė, 
katalikiškos ir lietuviškos 
kultūros reikalai, tuos vi
sus kviečiame stoti j ben
drą darbą — augint mūsų 
Susivienymą.

I MEDUS
Grynas bičių medus, kurį bi

tės sunešė iš žydinčių javų, gė
lių, pievų ir medžių yra tikras 
vaistas. Taigi, įsigyk kvortą 
medaus ir gerk jį su arbata ar 
kava vietoje cukraus. Kas var
toja medų — to slogos nevar
gina. Kvorta kainuoja $1.00. 
Jo galite gauti “Darbininko” 
administracijoje, 366 W. Broad- 
way, So. Boston. Mass.

Naujos Anglijos Lietuvių

Šv. Pranciškaus Seserys Vyks
ta Į Lietuvių Centrą 

Los Angeles, Califomia

Gavusios Jo. Eksc. Pittsbur- 
: gho Vyskupo leidimą priimti 
pakvietimą ir .eigti veikimo 
centrą J. M. Pi *lato J. Macie- 

; jausko naujai sukurtoj parapi- 
' joj, Motina M. Dovydą skiria 
tris Seseris pradėti katėk izavi- 
mo, apaštalavimo, ir jaunimo

Jeigu atsirastų gc/adarių,• 
kurie norėtų savo ypatinga in
tencija paaukoti minėtiems 
tikslams, arba prie apmokėji
mo dalinai prisidėti Seserys dė
kingai priims ir aukotojus mal
doje atsimins. Sulig esamų ap
linkybių parapijos bažnyčia y- 

I ra toloka nuo Seserų namo, 
tat prisieina rūpintis koplytė
lės įrengimu, kurioj Seserys, 
pildydamos savo pašaukimo 
pareigas turi pirma atlikti 
“Marijos dalį” prie Jėzaus ko
jų, o laikotarpius laisvus nuo 
maldos pašvęsti, kaip Morta. 
Jėzui patarnauti artimo asme
nyje.

Lietuviai yra pasižymėję uo
lumu bažnyčioms ir koplyčioms 
statyti ir puošti. Tegul jie ne
nustoja steigę šioj nykioj že
melėj tūkstančių altorių, tegul 
uždega nesuskaitomą daugybę 

i altorinių lempelių nušviesti ki- 
! tiems takus į Dievą. Kiekviena 
Į nauja bažnyčia tai nauja Dievo 
Karalystė žemėje, o jos ieško
dami lietuviai susilauks viso 
kito gero. Los Angeles lietu- 

, viai nepasigailėjo pastangų įsi
kurti Dievnamį savo dvasios 
reikalams, ir yra pasiryžę tą 
brangų turtą, kaipo paveldėji
mą ateinančiom kartom.

Apie Seserų kelionę į tolimus
vakarus ir apie lietuvių veiklą rūpestingai taupytas Susi
nau jame centre bus daugiau ži-, vienymo turtas turi pereiti 
nių kiek vėliau. M. M. A.' į savųjų vaikų rankas, o ne

Vasario 28 d., 1943 m., šv. Jurgio lietuvių parapi
jos svetainėje, St. James Avė., Norwood, Mass., įvyks 
ALRK. Federacijos apskričio vadovybėje Lietuvių Ka
talikų Seimelis.

Seimelio sesijos prasidės maždaug apie 2 vai. po 
pietų.

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

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

binės savo vaikams rašy- 
tis prie Susivienymo, jie 
anksčiau ar vėliau tą pa
darys. O įkalbinėt ir ragin
ti reikia. Susivienymas y- 
ra visų narių turtas. Vy
resniems mirštant jis turi 
pereiti į jaunesniųjų ran
kas. Sunkiai išaugintas,

H

v

v

SKAITYKITE ir PLATINKITE 
du syk savaitinį laikraštį 

“Darbininką”
Jis yra tikras tavo draugas 

Trokšti laimės ir teisybės — skaityk

“DARBININKĄ”
“Darbininkas” metams kainuoja $4.00 
Pusei metų.................................. $2.00
Imant sykį į savaitę metams $2.00 
Pusei metų .... ..... ------------------- $1.00

366 West Broadvvay, South Boston, Mass.

Čekius ar money orderius siųskite:
“DARBININKAS”



Antradienis, Sausio 12,1943
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VIETINES ŽINIOS
| Šią savaitę įvyksta šie susi-
I rinktinai: L. R. K. Saldžiausios

Sekmadienį, prie bažnyčios Širdies draugijas, pirmadienio 
daug žmonių pasiėmė pasiskai- vakare, antradienį bus susirin- 
tyti naują “žvaigždę”. Manau, kimas Lietuvos Dukterų drau- 
kad dauguma jų užsisakys šį gijos, penktadienį Federacijos 
Saldžiausios Širdies laikraštį, skyriaus, 
nes jis kainuoja tik 50c. me- ,, ~ ~ ,Pamaldos. Šv. Tereses Nove- tanas. i_______ nos pamaldos yra laikomos 

trečiadienių vakarais, šv. Va
landa yra laikoma penktadie
niais. Sausio 18 d., vakare, pra
sidės Bažnyčios Vienumo okta
vos pamaldos, šias pamaldas 
ves Tėvas Gabrielis, C. P.

ZINUTĖS

Tą dieną tapo pakrikštyta 
Karolina - Ona Rolando ir O- 
nos (Tuleikytės) Bishop. Kū
mai buvo Antanas Gedamins- 
kas ir Marijona Tuleikytė.

Tęsiamas kalėdojimas. Kalė
dininkai vaikščioja, dienomis, 
po So. Bostoną apie Andrew 
Sąuare, E. 2nd ir 3rd gatves.—

Šiomis dienomis Šv. Petro pa
rapijos Moterų ir Merginų Ka
reiviams Remti skyrius gavo 
daug padėkos laiškų. Nes Kalė
dų metu šis skyrius išsiuntinė
jo kareiviams dovanų.

LIETUVIAI STATYKI 
ME SAVO TVIRTO

VES

BOSTON PUBLIC L1BRARY

,. <*■’

2^

District Attorney William J. 
Foiley, 

per ilgus metus buvo ir yra 
nuoširdus lietuviams. Todėl 
Bankieto rengėjai pakvietė jį 
dalyvauti L. R. Kat. Susivieny
mo Seimelio vakarienėje sau
sio 24, Strand salėje.

Daugelis jau žino, kad š. m. 
sausio 24 d., So. Bostone įvyk
sta L. R. K. Susivienymo Nau
jos Anglijos Apskričio suva
žiavimas. Kadangi susivieny- 
mas yra vienintelė lietuvių ka
talikų apdraudos kompanija, 
todėl yra labai svarbu, kad šis 
susivienymas augtų jaunų na
rių skaičiumi, turtu ir klestėtų 
idėjiniais darbais.

Jeigu lietuviai savo apdrau
dos mokėjimais įnešė dideles 
pinigų sumas į svetimtaučių 
apdraudos kompanijas ir padė
jo joms pastatyti gražiausius 
moderniškus pastatus, tai ko
dėl tie patys lietuviai ar jų vai
kai negalėtų pastatyti bent pa
našius modemiškus pastatus 
patys sau ir savo ainiams. Ar 
negalima tai padaryti? Galima, 
ir tai padaryti nesunku — la
bai nesunku. Tik prisirašyk, ar 
prirašyk savo sūnų, dukrelę, 
draugą ar giminaiti-ę prie lie
tuvių Susivienymo kompanijos 
ir ši kompanija jau padidės. 
Padarykime tai visi ir kiekvie
nas atskirai — kokia pažanga 
bus padaryta.^ Jei būtume tai 
padarę pirmiau — šiandien ši 

ĮVAIRŪS SKELBIMAI i kompanija jau būtų daug ga- 
-------------------------------------- ; lingesnė, turtingesnė ir garses- 
REIKALINGA moterys vilno- nė. Gal nepasitiki savaisiais- 

Jei taip. Tamsta labai klysti, 
nes kompanija yra valdžios 
kontroliuojama, kompanijos fi
nansinis stovis ir kapitalai la
bai tvirti, kompanijos certifi- 

Į katai moderniški — bendras 
(8-12-15) l kompanijos stovis viršija kai- 

-----——--------- ■----- =---- •—-----i kurias svetimtaučių kompani- 
REIKALINGA pątyrusi mer-' jas.

gina ar moteris dirbti skalbyk-j Todėl šio Naujos Anglijos 
loję —laundry. Švarus darbas; i suvažiavimo ir šio vajaus pro- 
ideališkos sąlygos, geras užmo-; ga, prirašykime savo jaunuo- 
kestis. Jei jūs gyvenate arti So. • sius prie L. R. K. Susivienymo 
Bostone, kodėl neateiti pas • 94 jaunimo kuopos So. Bosto- 
mus pabandyti ? Crown Coat &; ne. Visais prisirašymo ir apsi- 
Apron Supply Co., Ine., 32 Al-' draudimo reikalais kreipkitės 
ger St., So. Boston, (arti An-i prie 94 Jaunimo kuopos orga- 
drew Sąuare).

DAKTARAI

Lietuvi? Dantistas
A. L. Kapočius

517 E. Broadway,
SOUTH BOSTON, MASS
Tel. SOUth Boston 2660

Ofiso valandos nuo 9 iki 12, nuo 
1:30 iki 6 ir nuo 6:30 iki 9 v. v 
8eredomis nuo 9 iki 12 vaL dieną 
Subatomis nuo 9 Iki 6 vaL vak. 
Nedėliomis nuo 9 iki 12 vaL dieną 

(pagal sutartį)

rei. TROwbrWge 6330

J. Repshis, M. D.
(REPŠYS)

Lietuvis Gydytojas
27S HARVARO 8TREET

Kampas Inman arti Centrai Sq 
CAMBRIDGE, MASS.

Ofiso Valandos 2—4 ir 6—8

niams skuduriams sartuoti. 
Darbas pastovus, užmokesnis 
geras, darbbo sąlygos puikios. 
Atsišaukite tuojau: B. & B. 
WOOL STOCK CORP., 229 A 
St., So. Boston, Mass.

NOVENA 
NOVENA 
NOVENA 
NOVENA 
NOVENA

NOVENOS
prie |v. Pranciškaus Asyžiečio. Kaina ............................. 15c.
prie Matinap Gerosios Patarties. Kaina ........................  20c.
prie Dievą Motinos Nuolatinės Pagelboi. Kaina ----------  15c.
už Sielas Skaistykloje. Kaina ...........................-................ 20c.
Stebuklingojo Medalikėlio Dievo Motinos Garbei. Kaina 15c.

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

A Penktadienį, lankėsi sena 
“Darbininko” skaitytoja ir rė
mėja Marijona Petkevičienė iš 
No. Woburn, Mass. Atsilanky
mo proga, p. Petkevičienė au
kojo kalendoriaus fondan $1.00 
ir atvežė skanų farmerišką sū
rį.

A- Lankėsi Karalina šejefkie- 
nė, viena seniausių “Darbinin
ko” prieteiių ir rėmėjų. Atsi
lankymo proga užprenumeravo 
savo giminaičiui metams “Dar
bininką”.

Give enough
♦

* J HT *
* « F ♦

♦t «
...soon enough!

GUArot BOSTON iiNrm wa« rawo

MON1ELLO, MASS.
Dabar monteliškiai tikrai

L. R. K. Susivienymo N. A. 
Apskričio suvažiavimas įvyks 
š. m., sausio 24 d., 2 vai. p. p., 
“'Darbininko”
E St., So. Bostone. Nariai 
svečiai kviečiami iš anksto 
lyvauti šiame suvažiavime.

P. Kupraitis,
94 kuopos pirmininkas.

svetainėje, 330 
ir 

da

ATOSTOGAUJA

donojo Kryžiaus patarna-' 
vimą mūsų vyrams uni-j 
formose. Taipgi įrodo,1 
kaip Raudonasis Kryžius 
palaiko komunikaciją per 
savo atstovus su mūsų 
pulkais ir jo skyriais viso-; 
je šalyje. Nei viena orga-! 
niazcija negali duplikuoti 
šią sistemą komunikaci
jos. Raud. Kryžiaus sky
riai veikia visur, ir jų ats
tovai tarnauja su mūsų
pulkais namie ir užsieny- nigų ir užsirašęs nupirkti 
je. Visada veikia, ir reika- ko įvairiausius reikmenis, 
lui kilus kontaktas tarp 
šeimų ir mylimųjų uni
formose gali būti įvykdy
tas labai greitai.

Per Raud. Kryžių pra
nešimai greitai perduoti. 
Juos 
negu 
žiaus 
tovai 
adresantui. 
mą svarbūs šeimų spren
dimai padaryti. Ligos at
sitikime rūpestis paleng
vinamas dažnais praneši
mais. Reikalui kilus, tėvai 
gali būti pakviesti prie 
sergančių sūnų, 
tiks simpatingi 
Kryžiaus atstovai, 
suras apsistoti ir 
bus suteikta simpatiškas 
patarnavimas, taip reika- 

i lingas tokiuose momen- 
LDS 69-tos kuopos metinis tuose.

I
Viena iš pirmų proble

mų, kurią reikėjo išspręs- 
jti, kada mūsų kareiviai 
buvo vežami į užsienį, tai 
suteikimas jiems sveiko 
pasilinksminimo. Padėti 
Armijai ir Laivynui tą. į- 
vykdinti, Raud. Kryžius į- 
rengė klubus ir pasilinks
minimo centrus svarbiuo
se punktuose Londone, E- 
dinburge, Belfast, 
bourne ir Brisbane 
liose kitose vietose.

Čia mūsų vyrai 
truputį jų tėvynės 
pytą į užsienio žemę. Tai 
yra jų klubai, Amerikos 
valgiai ir gėrimai, geros 
lovos, maudynės, sporto 
kambariai, knygynai ir 
rašymui kambarėliai yra 
įrengti. Šokiai dažnai irgi 
parengti.

Šie klubai yra centrai a- 
merikiečiams atostogų 
laike. Šių vietų direkto
riai yra tam darbui išmo
kinti. Pasivažinėjimo bū
reliai ir kitos pramogos 
suorganizuotos. Sąrašas 
šeimų, kurios kviečia mū
sų kareivius į savo namus, 
yra laikomas. Naujausi A- 
merikos žurnalai ir laik
raščiai jiems parūpina
mi. Visoki žaidimai yra 
parūpinti ir šie klubai yra 
populiarios vietos.

Iš Londono neseniai, ka- 
. pelionas James Blanck- 
ney, vyriausias Jung. Val- 

\ stybių armijos kapelio
nas, sakė per radio:

“Mūsų geriausias drau
gas čia yra Raud. Kryžius 
atlieka pavyzdingą darbą 
ir kiekvieną savaitę jis vis 
randa naujų pramogų. Jis į 
įsteigė puikių klubų mūsų' 
vyrams, kurie gauna lei
dimus atostogų. Aš buvau 
Wawhingtono klubo ati
daryme. Yra tai puiki vie
ta ir mūsų vyrai pripildo 
kiekvieną vakarą.

Raud. Kryžiaus patar-' 
navimas yra visokių for-! 
mų. Praeitą vasarą direk
torius iš Port Darwin, 
Australijoj, įvykdė pirmą 

I transkontinentinę kelio
nę, jis Armijos lėktuvu 
keliavo 1,500 mylių į arti
miausią pirkimo centrą. 
Iškeliaudamas, su savim 
turėjo S2.000 kareivių pi-

Senatorius Leo J. Siillivan, 
nuoširdus lietuvių draugas. L. 
R. Katalikų Susivienymo 94 
kp. pakvietė dalyvauti Susivie
nymo Seimelio vakarienėje 
sausio 24 d.. Strand salėje.

★
puikiai ištaisė savo bažnyčią. 
Naujai apmušė sienas, sudėjo : 
naujus redijatorius, puikiai iš- : 
dažė vidų ir iš lauko. Ypač gra
žiai ištaisytas sanktuarium. 
Taipgi sudėjo ir naujas grin
dis, kurios kainavo keletą tūk
stančių dolerių. Dabar jau gal
vojama apie naujus vargonus.
A Muzikui J. Vaičaičiui pasi

traukus, neturėjome pastovaus 
vargonininko. Laikinai buvo 
užėmus viena p-lė Breiviūtė. 
Dabąr-gi gavome puikią vargo
nininkę asmenyje p-lės šerin- 
taitės, kuri pirmiau vargoni
ninkavo Providence, R. I. Tiki
mės, kad ji suorganizuos puikų 
chorą.
A Pereitą antradienį įvyko susirinkimas įvyks sekmadienį, 

skaitlingas LDS 2-ros kp. susi- sausio 17-tą, po antrų mišių, 
rinkimas. Didžiuma narių užsi- Nariai prašomi atsilankyti ir 

‘ mokėjo savo duokles už orga- užsimokėti duokles už 1943 m. 
' na “Darbininką”. I Pranas Gudelis, Rašt. įĮ i -

+ Sekmadienį, sausio 24 d., 6 
vai. vakare, par. salėje įvyks 
bažnyčios taisymo pabaigtuvių 
vakarienė. Šeimininkės sako, 
kad būsianti viena skaniausių 
vakarienių.
A Kiekvieną sekmadienį, kle

bonas kun. J. Švagždys. 5:45 v. 
v., parapijos salėje duoda labai 
įdomias paskaitas tikėjimo 
kitais klausimais.

ir

DAYTON, OHIO
Šią savaitę viešėjo pas savo 

tėvelius vyr. puskarininkas 
(lakūnas) Juozas Bernatonis. 
Kiek laiko atgal, Juozas sėk
mingai išlaikė kvotimus ir ga
vo U. S. lakūno laipsnį.

Juozas praleidęs trumpą poil
sio laiką pas tėvelius, grįžta at
gal į Kirtland Field, New Mexi- 
co. kur sieks leitenanto laips
nio. Be abejo jam tas lengvai1 
pasiseks, nes Juozas gerai nu
siteikęs, puikiai atrodo, gero
kai saulės įdegintas, nes kaip 
pasakojo, ten vidurdienį gero
kai saulė kaitina. Gero pasise
kimo. Juozuk!

Juozo tėvelis, p. Bernatonis 
yra LDS 1-mos kuopos narys ir 
užlaiko valgomųjų daiktų 
krautuvę, kampas E. Seventh 
ir N Sts., So. Bostone.

Apart Juozo, pp. Bernatoniai 
augina dar du sūnus: vyresny
sis Jonas yra 
seminarijoje, 
o jauniausias 
High School,
padeda tėveliui krautuvėje.

Pūga.

klerikas Šv. Jono 
Brighton, Mass., 
Pranukas lanko 
ir liuoslaikiais

Į
i 
Į

__________

Militarinėse Ir Laivyno Stovyklose, Ligoninėse Ir Visur, 
Jis Tarnauja Žmonijos Gerovei.

Kiek laiko atgal Loui- Šis ypatingas prašymas 
siana valstybėj, kur tūks-: buvo įteiktas per Raudo- 
tančiai Dėdės Šamo pulkų'no jo Kryžiaus skyrių šio 
buvo manevruose, vienam kareivio mieste. Direkto- 
Raudonojo Kryžiaus di-Irius galėjo patikrinti tei- 
rektoriui buvo pranešta, singumą, ir leidimas buvo 
kad motina vieno vaiko greitai suteiktas, 
toj vienetoj buvo rimtai j
susirgusi. Pranešimas rei- siųstas painformuoti 
kalavo, kad jis grįžtų na
mon ko greičiausia.

Armijoj iš daug milijo
nų, šitoki prašymai yra 
dažni. Kaikurie yra tikri, 
bet kiti perdeda situaciją.

Komandantai yra žmo
niški. Jie nori suteikti lei
dimą kareiviui grįžti na
mon, jeigu reikalinga. Bet 
faktai turi būti teisingi.

|

nizatoriaus Prano Razvadaus-
(29-4-8-11) ko, 5 G St., So. Boston, Mass.

Užsisakykite Tonika Pas Mus 
Pristatom geriausį toniką 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir visokiems 

Parengimams.
Kainos prieinamos.

į Groften Avė Islmgton Mass.
$ Tel. Dedham 1304-W

P R ANĄS GBRULSKIS, Namų Tel. Dedham 130^-R

PASVEIKO
Pirmadieni, sausio 11 d., š. 

m., panelė Felicija Grendelytė, 
po sunkios ligos, pasveikusi, 
grįžo darban. Ji dirba pas adv. 
A. O. Šalną, Lietuvos Garbės 
Konsulą, So. Bostone. Panelė 
Felicija Grendelytė, nors ir ge
rokai pasirgusi plaučių ligų už
degimais. bet gana gerai jau
čiasi ir pilna “pep”.

BANKIETAS—ŠOKIAI

Kada kurjeris buvo pa- 
šį 

kareivį, direktorius pada
rė visus aprūpinimus dėl 
transportacijos. Ir to ka
reivio kelionė buvo pa
greitinta be jokių trukdy
mų ir jis grįžo į namus, 
nepamatyti mirštančią 
motiną, bet jos gyvybę iš
gelbėti savo kraujo per
davimu.

Šis įrodo tik vieną Rau-

i

kad bankietas

L. R. K. Susivienymo N. A. 
Apskričio suvažiavimo proga, 
sausio 24 d., 6 vai. vakare.
Strand salėje, 376 W. Broad- 
way, So. Boston. 94 Susivieny
mo jaunimo kuopa ruošia link
smą bankietą Southbostonie- 
čiams. Bankieto Rengimo ko
misija praneša,
būsiąs linksmas, lietuviškas ir 
patriotiškas. Bankiete daly
vaus aukšti valdžios atstovai, 
su kuriais patys turėsite pro
gos susipažinti. Po bankieto 
gros orkestrą, prie kurios ga
lėsite linksmai patrepsėti su 
savo mylim? siais ar mylimo
siomis.

Kad galėtumėte užtikrinti 
savo dalyvavimą, bilietą įsigy
kite iš anksto pas platintojus 
ar “Darbininke”, nes dėl ban
kieto vertingumo, tikima, kad 
vietų pritruks. Taigi padaryki
me iš anksto pasimatymą ban
kiete. Narys.

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS i 

PO GLOBA MOTINOS SVČ.
Pirmininkė — Eva Marksienė,

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

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

Prot. RaSt. — Ona Ivažkienč,
440 E. Sixth St.. So. Boston, Mas3. 

Fin. Rašt. — Marijona MarkoniutS, 
4115 IVashington St., Roslindale, 

Tel. Parkway 2352-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, pobažnytinėj svetainėj.

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolų raštininkę.

I

SV. JONO EV. BL. PAŠALPINES 
DRAUGIJOS VALDYBA

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

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

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

Fin. Rašt. — Aleksandras Ivaška,
440 E. Sixth St., So. Boston, Ma33 

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

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

Draugija laiko susirinkimus kas tre 
čią sekmadienį kiekvieno mėnesic 
2 vai. po pietų. Parapijos salė: 
492 E. 7th St.. So. Boston. Mass

Valgomų Daiktų Krautuvės
I

Pirkti pas biznierius mėsą, vaisius, daržoves ir kitokius daik
tus, kurie skelbiasi “Darbininke” apsimoka, nes jie parduoda 
šviežius produktus ir maloniai patarnauja. Nuėję į bilę kurią 
krautuvę pasakykite, kad jų skelbimą matėte “Darbininke”.

Povilas Bushmanas
48 Crescent Avenue
Telephone COLumbus 6702

29 Savin Hill Avenue
Dorchester, Mass. COL 1981

Perkins Markei
P. Ballrušiūnas - p. Klinga, Sav

753 Broadway
Tel. ŠOU 3120, So. Boston.

Ir direktoriai Port Mores- 
by ir New Caledonia irgi 
turėjo nupirkti panašių 
daiktų kareiviams.

Armijos ir Laivyno ligo
ninėse Raud. 
medikaliniai 
centrai ir kiti 
kooperuoja su 
niais ofisais. J

I
iII

perduoda greičiau, j 
visus Raud. Kry- 

kitus reikalus. Ats- 
tuoj juos perduoda

Per šią siste-

Juos su- 
Raud. 
vietas 
jiems

Mel- 
ir ke-

Kryžiaus 
socialiai 
asmenys 

medikali- 
Jie padeda 

■ligoniams išrišti asmeni- 
nias problemas, 
suka jų galvas. Simpatija, 
interesu ir linksmumu jie 
ramina ligonius. Jeigu 

: reikia gauti medikalinę 
istoriją žmogaus prieš jo 
priėmimą į ligoninę, ats
tovai greitai gauna ją nuo 
naminio skyriaus. Raud. 
Kryžiaus Gray Ladies, sa
vanorės, skaito vyrams, 
rašo laiškus dėl jų ir daro 
viską nuraminti juos.

Armijos ligoninėse viso
je šalyje Karo Departa- 

| mentas pastatė pasilinks
minimo namus sveikstan- 

| tiems. Pagal prašymą Ar- 
. mijos medikalinių autori- 
I tetų, Raud. Kryžius įren
gė tuos namus ir darbi
ninkų pristatė, ir aprūpi
no įvairia programa, žai
dimais ir pasilinksmini
mais.

Amerikos kareiviai šian
dien yra tarpe drąsiausių 
pasaulyje. Moralė aukšta 
ir Raud. Kryžius stengia
si palaikyti šią moralę. 
Raud. Kryžius dirba dau
giau, negu bi kada, ir šei
mos namuose gali būti ti
kros, kad jis nepamirš sa
vo pareigos. A. R. K.

kurios

randa 
įskie-

Piety Amerikoje Keliones
I "Jw* •

Parašė Kun. J. Paškauskas 
lygutė labai įdomi ir verta 
lekvienam įsigyti. Kaina tik 
5c. Užsakymus siųskite: “Dar 

■ minkąs”, 366 W Broadvvay 
Boston. Mass.

GRABOR1AJ

Į
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S. Barasevičius ir Sunūs 
MOTERIS PAGELBININKS 
LIETUVIŲ GRABORIUS IP 

3ALSAMUOTOJAS 
Turi Notaro Teise?

254 W. Broadway.
SO BOSTON MASS 

Tel. SOUth Boston 2590 
Sūnaus gyvenamoji vieta 

£.33 Dorchester Avė 
Tel COEumbia 25?'

CASPER
*UNERAL HOME
187 Dorchester Streel

South Boston, Man 
loseph W. Casper 

(KASPERAS) 
valdotuvių Direktorius »• 

Balsamuotojas
NOTART PUBLK 

-’atarnavima? Dieną Ir Naici 
“oolyčis šermenim* Dyk » 

r.i ŠOU Boston 1437 
ŠOU Boston 396C

ZALETSKAS
PUNERAl KOME

564 East Broadway 
SOUTH BOSTON MASS 

A. Zaletska* F E Zaletska* 
Graborlal Ir Balsamuotojal 

Patarnavimas dieną ir naktį 
Koplyčia šermenims dyka* 

NOTART PiJBLIC
Tel- ŠOU Boston 0816 
Tai. 8OU Boston 2808

o
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New Yorko apylinkės 2. Pilnai pritaria L. K. 
lietuvių katalikų seimelis. Federacijos apskrities pa- 
įvykęs 1942 m. gruodžio stangoms drauge su kito- 
27 d.. Aušros Vartų parap. 
salėje. New Yorke, pada
ręs 1942 metų veiklos ap
žvalgą. džiaugiasi gra
žiais lietuvių katalikų 
darbo vaisiais ir jo daly
viai pasiryžta 1943 metais 
su atnaujinta dvasia siek
ti tų pačių tikslų katali
kiškoj lietuviškoj dirvoj 
ir kviečia visas apylinkės 
draugijas į darbą. Seime
lis pasisakė:

1. Amerikos 
stangoms geriau 
liau paremti, pasiryžtame 
visomis jėgomis dalyvau
ti krašto gynimo darbe ir 
remti visus vyriausybės 
garbingus žygius karui 
laimėti. Džiaugiamės A- 
merikos Raudonojo Kry
žiaus vienetais, veikian
čiais mūsų parapijose; 
kviečiame visus sąmonin
gus lietuvius amerikie
čius įvairiausiomis prie- priklausomybės 
monėmis remti A. R. Kry- kokiai valstybei, 
žiu. Didžiu pasitenkinimu 5. Mes sveikiname New 
pažymime, kad New Yor- Y'orko Lietuvių Tarybos 
ko amerikiečių lietuvių įsisteigimą, linkime jai 
komitetas Karo Bonams pasisekimo ir kviečiame 
platinti gražiai veikia ir visas lietuvių katalikų 
pasižadame toliau bor-ų draugijas tapti jos na- 
pirkimo vajų didinti ir 
stiprinti. Kviečiame visus 
Amerikos lietuvius uoliai 
dirbti už Amerikos, už de
mokratijų laimėjima, ku
ris T 
jimas.

mis lietuvių grupėmis per 
New Yorko Lietuvių Ta
rybą minėti Lietuvos Ne
priklausomybės paskelbi
mo 25 metų sukaktį ir ra
gina lietuvių katalikų vi
suomenę gausiai dalyvau
ti 1943 m. vasario 14 d. į- 
vykstančiose iškilmėse, 
\Vebster Hali, New Yorke.

3. Kaip kasmet, taip ir 
1943 m. ruošti Apylinkės 
Lietuvių Dieną, liepos 4 d. 

karo pa- Jos rengimo komitetą su- 
ir tiks- daryti iš visų parapijų 

draugijų atstovų.
4. Būdami sąmoningi a- 

merikiečiai lietuviai, mes 
esame už visų mažų tautų 
išlaisvinimą, ypač už lais
vės ir nepriklausomybės 
atsteigimą mūsų tėvų že
mei — Lietuvai. Mes esa- 

laisvą ir 
Lietuvą, 

bet kokių 
ryšių bet

planus, o 
nuoširdžią

džiaugia

t

i
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p-lė 
savo 
kelis 
algą

me už visiškai 
nepriklausomą 
apsaugotą nuo

n 8.
o.

jų ve.
šone
Rytų P

bus ir Lietuvos laimė-' paruošti vyrams ir jauni- 
imui, ypač mergaitėms,

Tarpparapinei draugi
niai pagyvinti, pra- 

Kunigų Vienybės 
Provinciją 1913 m.

atskiras konferencijas.
7. Giliai vertindami “A- 

merikos” svarbą mūsų a- 
pylinkei ir, apskritai, vi
sai Amerikos visuomenei, 
mes džiaugiamės, kad “A- 
merika” jau įžengė į de
šimtuosius gyvavimo me
tus. Kviečiame mūsų vi
suomenę tinkamai atžy
mėti “Amerikos” dešimt
metį. kuris būtų geriau-. 
šiai paminėtas. 1913 m. 
likviduojant “Amerikos” 
skolas, šios sukakties mi
nėjimo komitetu būti 
kviečiame N. Y. Apylin
kės Lietuvių Dienos Ko
mitetą.

8. Lietuvai Gelbėti Fon
das, veikias L. K. Federa
cijos žinioje, yra būtinas 
Lietuvos gyvybiniams rei
kalams paremti. Jei L. G. 
Fondo kvota šiemet nebu
vo išpildyta, tai mus tik 
paakstina padidinti veik
lą ir ugdyti fondą. Mes 
prašome Federacijos cen
tro valdybą patiekti 1943 
metų vajaus 
mes pažadame 
paramą.

9. Nuoširdžiai
mės Kunigų Vienybės pa
šalpos komisijos pastan
gomis išlaisvinti visą eilę 
lietuvių tremtinių Rusi
joje. Mes kviečiame cent- 
ralines organizacijas pa-1 
ruošti atitinkamus prašy-į 
mus šalies vyriausybei iri 
prisidėti finansine para
ma.

10. Ryšium su Lietuvių 
Kultūrinio Instituto per
kėlimu į New Yorką, svei
kiname jo vedėją prof. K. 
Pakštą, linkėdami gra
žaus pasisekimo mūsų a- 
pylinkėje ir pasižadėdami 
iam pagelbėti, kiek mūsų 
pajėgos leis.

11. Raginame 
jos apskrities 
ruošti daugiau 
suomeninio 
prakalbų.

I

Federaci- 
valdybą 

viešų vi- 
pobūdžio

į jos vietą išrinkti kitą rašti
ninkę, nes susidėjusios aplin
kybės neleidžia atlikti šių pa
reigų. Prašymas patenkintas 

I su apgailestavimu, nes 
Norkūnaitė labai gražiai 
darbą atliko ir yra net

• metus paaukavusi savo
kuopos reikalams. Taipgi yra 
daug pasitarnavusi kuopos pa
rengimams savo aptomobiliu, 
dalyvaudama vaidinimuose ir 
abelnai visuose kuopos paren-

; gimuose. Kuopos valdyba ir 
visos narės širdingai dėkoja

• panelei Norkūnaitei už jos 
prielankumą ir gerą širdį, pa
rodytą Moterų Sąjungos 33 
kuopai, ir prašė ateityje, aplin
kybėms leidžiant, prisidėti prie 
kuopos darbuotės.

Kuopos valdyba užgirta vien
balsiai ta pati, būtent, pirm. 
M. Jokubaitė, pagelb. S. Tamu- 

i lienė, finansų rašt. M. Rama
nauskienė, nutarimų raštininkė 

’ (nauja) Ona Dėkas, ižd. O. Čir- 
1 vinskienė, tvarkdarė A. Tiškie- 
ne, dvasios vadas Kun. E. Gra- 

į deckas.
į Sąjungietės širdingai dėkoja 
kuopos finansų rašt. M. Rama
nauskienei už paaukavimą dalį 
savo išlaidų, kurias turėjo už 
popieras ir pašto ženklelius.

Sveikinam naują 
: raštininkę ir linkime 

prašome Kunigiu Vieny- prie programos dalyvių, tenkai mo 
bės Provincijos paramos, suminėti, kad apart viršuje su-, Kuopos pirmininkė pasveiki- 

’4. Iš širdies dėkojame minėtų asmenų dar daivvavnL. .....
Aušros Vartų par. klebo- p- Sale

i, kun. Jurgiui Gurins- Paulauskas ir p. Zofija Cibitis. | 
kui, už taip malonų seime- Kaip bažnyčioje, taip ir svetai-! 
ilo priėmimą. Jam ir Auš- nėję vargonais i 
ros Vartų parapijiečiams 
linkime gražiausio pasise
kimo šioje reikšmingoje 
Manhattano lietuvių

Per upės srovę, su pilnu karišku apsiginklavimu, amerikiečiai kariai 
žygiuoja Naujos Guinea fronte į japonų pozicijas. Jie lydimi vietinių gy
ventojų vadų ir su jais kartu žygiuoja ir australiečiai kariai. Vaizdas pa
rodo karių sunkumus kariauti panašiose balose ir miškuose su klastin
gu priešu japonu. Bet mūsų kariai pasiryžę užduoti smūgį ir panašiais 
atvejais.

i

12. Nuoširdžiai dėkoja- apylinkėje artimiausiu dėkingumą kleb. kun. J. Simo- 
ma J. E. Brooklyno vys- laiku įsisteigs Federaci- naičiui už parengimą ir vado- 
kupui Thomas E. Molloy jos apskritis. Tuo reikalu vavimą visų iškilmių. Grįžtant 
už gausią auką Lietuvai ~ 
sušelpti ir už leidimą su
ruošti rinkliavą lietuvių 
parapijų bažnyčiose Lie
tuvai pagelbėti. Giliai ver- nui, 
tiname Brooklyno lietu
vių kun. klebonų d lėlį 
pasid? rbavi ?. Lietuvos 
žmonėms paremti.

13. Reiškiame nuošir
džios vilties, kad mūsų 
kaimyninėje New Jersey rapijoje.

pa-

I

nutarimų
pasiseki-

PAGERBĖ JUBILIATĄ
KUN. DR. J. STARKŲ

* * 
NAUJA, DIDELĖMIS RAIDĖMIS 

MALDAKNYGE

“MALDŲ. ŠALTINIS”

Sutvarkė ir išleido
KUN. PRANCIŠKUS J. JUŠKAITIS

Savo 25-kių Metų Kunigystės Sukaktuvių Proga.

Visuomet yra jauku ir malonu melstis iš geros 
maldaknygės. Ši maldaknygė tikrai puiki, nes joje 
yra rinktiniausios ir būtiniausios maldos, kalba 
sklandi, raidės didelės, nedidelio formato, patraukli. 
Tinkama kaip vyrams, taip ir moterims.

"MALDŲ ŠALTINIS" didumo — 5V4 x 3¥4 colio. 
Storio — biski daugiau kaip puse colio. Odos apda
rais, auksiniais kraštais, 432 puslapiai.

KAINA TIK $2.50

Užsakymus siųskite su money orderiu— 

“DARBININKAS” 
366 W. Broadnay, So. Boston, Mass.

1

ELIZABETH, N. J. 
švenčių trumpai buvo pranešta 
apie įvyksiančias iškilmes pa
gerbimui dr. kun. J. Starkaus, 

i kurios įvyko gruodžio 27 d. 
'Prasidėjo 11 vai. bažnyčioje. 
' kur buvo didelioje procesijoje 
i vaikučių, svečių kunigų, dviejų 
^prelatų, vadovaujant kleb. kun. 
J. Simonaičiui. Parapijos cho
ras sutiko Jubiliatą majestotin-, 
ga giesme “Ingrediente”. Žmo
gių buvo pilna bažnyčia.
j Sumą laikė pats jubiliatas, į 
kuriam arkidiakonu tarnavo 
Cicero klebonas kun. I. Albavi- ■ 
čius (jubiliato giminaitis); dia
konu — Worcesterio kleb. kun. 
A. Petraitis; subdiakonu — 
kun. Dr. J. Vaškevičius. Maria- 
napolio Kolegijos rektorius: a- 
peigų tvarkytojum — kun. P.

dar daiyvavo (no v£gą valdybą ir nares Kalė- 
Pranskietis, p^ Gene šventėmis, ir linkėjo visoms 

j sveikatos, Dievo palaimos ir 
pasisekimo gražioj vienybėj 

ir pianu grojo. ■ ^943 mfctaįg darbuotis dėl savo 
chorą ir ansamblius tvarkė, organizacijos, šeimos. Bažny- 
komp. J. Žilevičius. Tiesa. sve-jčioS; §ios ger0VŠS) taipgi
tainėje, programoje dalyvavo I mūsų tėvynės nepriklausomy- 
ir p. Pr. Dulkė, svečių tarpe at-; atgavimo darbe, 
siradęs. Jis dainavo solo, be jo-. ________

! kio pritarimo, pasveikinimą i Katalikės moterys ir mergi- 
!jubiliatui. Bet tas dainavimo nos, kurios dar nepriklausot 
: stylius nelabai rišosi nei su, prie Moterų Sąjungos, tos vie- 
: vieta, nei su bendra programa.! nintėlės katalikių moterų ir 
Ateityje, geriau būtų nuo pa- i merginų organizacijos Ameri- 
našaus styliaus, ten kur daly- koj, pasinaudokite puikia pro-

* vau ja svetimtaučiai, susilaiky-' 
ti. kad išlaikyti vakaro ir nuo
taikos rimtumą. Gal jis važiuo
damas į bankietą ir nemanė, 

. kad reikės tokiose apystovose 
' pasirodyti. Svečias.

—
I

ga prisirašyti vajaus metu, nes 
įstojimo nereikia mokėti. To
kiu būdu sutaupysit pinigų, ir 
apsidrausit. Jf.

NEW HAYEN, COHN.
Gruodžio 23 d., įvyko Moterų

Laikef dvasiškiai, kurių sunku visų 
vardus suminėti ir šiaip virš 
porą šimtų dalyvių, kurių tar
pe buvo įžymių vietinių sve
timtaučių veikėjų (teisėjas, ad
vokatas. bankierius ir kt.). Ju
biliatas svetainėje buvo sutik
tas vargonų maršu tema “Lie
tuviais esame mes gimę”, po to 
sekė giesmė solo su kvartetu ir 
vėliau giesmė solo, šios buvo
su vargonų pritarimu. Solo , Sąjungos 33 kuopos metinis su- 
partiją atliko p. Vera Prans-, girinkimas, kuriame plačiai 
kietis. Į apsvarstyta kuopos reikalai.

Taipgi kuopos pirmininkė kvie
tė visas nares energingai pasi
darbuoti laike Naujų Narių 
Vajaus, kuris prasidėjo sausio 
1 dieną. Šiame susirinkime pa
daryta graži pradžia, nes tapo 
perstatyta viena narė, būtent, 
Juzė Dičkienė į apšvietos sky
rių. P-nia Dičkienė gražiai var
toja plunksną ir dažnai savo 
naudingais raštais bendradar
biauja laikraščiams. Taigi tiki- 

jmės, kad ir mūsų organo “Mo- 
iterų Dirvos” neužmirš.

Gautas pranešimas, kad mū
sų kuopos ilgametė sąjungietė, 
Ona Šimoliūnienė ištiko nelai- 

• mė. Ji eidama gatve parpuolė 
ant ledo ir susilaužė ranką. Vi
sos sąjungietės labai apgailes
tauja ir pareiškia gilią užuo
jautą savo gerai narei, linkė- 
damos kuogreičiausiai pasveik
ti. Nutarta nupirkti gražią 
pintinę vaisių ir pasiųsti są- 
jungietei Šimoliūnienei Kalė- i 
doms.

P-lė Ona Norkūnaitė, kuri] 
per kelioliką metų ėjo nutari-' 
mų raštininkės pareigas, prašei

Kalbėti buvo pakviesti

Vakaro vedėju buvo kleb. 
kun. J. Simonaitis. Retai kur, 
tenka jį išgirsti vakarą vado- j 
vaujant, bet jo sugebėjimas.1 
jautri nuovoka, iškalba ir ju
moras teikė sklandumo ir įvai
rumo.
beveik visi dvasiškiai, o jei ku- 

Lekešius. Labai įspūdingą pa- ris nekelbėjo. vistik vakaro ve- 
mokslą pasakė iškalbingasis dėjo buvo pakviestas nors pa- 
kun. J. Balkūnas. Užkrotyje sirodyti. Iš pasauliečių kalbėjo 
buvo prel. kun. Ambotas, prel. tik vienas p. J. Laučka, “Ame- 
Mosnick’is (lenkų parapijos rikos” redaktorius, kuris trum- 
klebonas), kun. Pakalnis, kun. poje, bet nuoseklioje kalboje 

■ Gasiūnas (Chicagos), kun. J. labai daug pasakė. Bažnytinių 
Aleksiūnas. kleb. kun. J. Simo- draugijų atstovės įteikė svei- 
naitis, kun. M. Kemežis. Iškil- kindamos gražių dovanėlių, 
mingas mišias ir šiaip pritai- Kalbų tarpe buvo solo, duetai, 

' kintas giesmes giedojo solo su kvartetai, trio su piano pritari- 
choru pakaitais: V. Pranskie- mu. o gale bankieto, viską ui
tis, V. Baranauskas ir Al. Žvir- baigus, solo su vargonų prita- 
blis. Visų nuotaika buvo paki- rimu V. Pranskietis atgiedojo 
lusi ir jautėsi šventės ūpas. Be- 

j simeldžiančių tarpe buvo jubil. 
; giminių, iš kitur atvykusių, ir 
šiaip iš kitų kolonijų jubiL ger
bėjų ir pažįstamų.

6 vai. vakare prasidėjo oan- 
kietas “Eikš” klubo didžiojoje 
salėje, kur suvažiavo apie 25

“Avė Maria”, kas labai pritiko 
ir nepaprastai gražiai visus nu
teikė. Gale bankieto kalbėjo! 
gerb. jubiliatas, pareikšdamas 
visiems širdingą padėką vie
naip ar kitaip prisidėjusiems 
prie sėkmingumo visų iškilmių,

• ypatingai pareikšdamas savo

I

TU WINNER—Mrs. Barbara 
Ana Clark, Detroit, who helps 
to make maehine guns in a 
Miehigan war plant, smiles 
after winning beauty contest 
among vomen war workcrs.
Ber bnabaad ii in th* Navy.




