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Greater Boston United 
War Fund kampanija už
sibaigs trečiadienio, vas. 
10 d., vidunaktį. Beliko tik 
dvi dienos sukelti likusią 
sumą, apie $1,500,000.

Kaikurie miesteliai jau 
užbaigė jiems skirtą kvo
tą. Kaip žinoma, šiais me
tais užsimota sukelti 
87,800,000. Ta suma pas
kirstyta įvairioms labda
ringoms įstaigoms, ir taip 
pat nuo karo nukentėju
sioms tautoms, kurios įei
na arba įeis į Suvienytas 
Tautas.

Nuoširdžiai raginame 
visus, ypač tuos, kurie dar 
neaukavo į Greater Bos
ton United War Fund, au
koti greit ir aukoti pakan
kamai. Aukojusieji, jeigu 
tik išgalite, padidinkite 
savo auką, kad reikalinga 
suma būtų surinkta su di
deliu kaupu.

Jung. Valstybių Lėktuvai 
Sunaikino 152 Priešo 

Lėktuvus
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Trys Poros Batų Metaus
i
I

» E
i
I
Cukraus Kuponas 17 Geras Vienai 
Porai Batų Iki Birželio 15 - Tik Ketu
rių Spalvų Leista Išdirbti - Šeimų Na
riai Gali Dalintis Kuponais - Leidžia

ma Taisyti Batus.

DU BOIS, PA. — Skau-1 
dus smūgis ištiko Šv. Juo
zapo lietuvių parapijos 
k!eb. kun. Mykolą J. Urbo
ną, nes vasario 6 dieną ry
tą nuo Širdies atako mirė 
vienintelė pasilikusi io se
suo, Angelą 
Millerienė, 
Punxsutawney,
kaip ir jos brolis kun. M. 
J .Urbonas, buvo šviesuo
lė iietuvaitė tėvynainė, 
daug nuveikusi vietinei 
parapijai ir pasidarbavusi 
lietuvių tautos gerovei.

Laidotuvės Įvyks antra
dieni, vasario 9 d. su iškil
mingomis pamaldomis šv. 
Juozapo lietuvių parapijos 
bažnyčioje ir paskui busi 
nulydėta i amžinojo poil
sio vieta, šv. Juozapo lie
tuvių parapijos kapinėse, 
Du Bois. Pa., kur bus pa
laidota šalia mirusių tėve
liu.

Dėl netekimo brangios 
ir mylimos Sesers Ange- 
los, D. G. kleb. kunigui 
Mykolui J. Urbonui ir jo 
broliui Jurgiui reiškiame 
giliausią mūsų užuojautą. 
Gerasai Dievas tegu skais
čiai jos sielai teikia amži
nąjį atsilsi Danguje.

Kun. A. Tamoliūnas.
“Darbininko” Redakcija 

reiškia gilią užuojautą 
kun. Mykolui J. Urbonui, 
nuoširdžiam bendradar
biui ir rėmėjui, ir jo bro
liui Jurgiui.

■

Londonas, vas. 8 —Dvy
liktoji Jung. Valstybių 0- 
ro Jėga praneša, kad per 
pastarąją savaitę, užsibai
gusią vas. 5 d., Amerikos 
karo lėktuvai sunaikino 
80 priešo lėktuvų Tunisi- 
joj ir sužalojo kitus 72 
lėktuvus, palyginus su 28 
Amerikos prarastais ar 
žuvusiais tuo pačiu laiku.

Pridėjus tas skaitlines, 
kaip paduoda pranešimas, 
Amerikos karo jėgos nuo 
pradžios kampanijos iki 
šiol sunaikino 338 priešo 
lėktuvus ir 264 sužalojo, o 
tuo pačiu laiku prarado 
162 savo lėktuvus, kurie 
yra sunaikinti arba žuvę.

Per tą patį kampanijos 
laiką, puolant Ašies laivy
ną, nuskandinta 14 priešo 
laivų ir 44 sužaloti.

Brazilija Prieš Ašį

Rio de Janeiro, Brazilija, 
vas. 8 — Brazilijos vy
riausybė oficialiai paskel
bė prisidedanti prie Su
vienytų Tautų kovai prieš 
Vokietiją, Italiją ir Japo
niją.

Grįžo Winston Churchill Žuvo 15 Karininkų

Šaltosios žiemos rytą, kai beržas pražydi šalto sniego žibučiais, dažnai Lietu- kymą, 
voje su piršliu žygiuoja bei važiuoja jaunasis pas savąją ir nebereikalo poetas 
mums primena — Šalta žiemužė žiedus sutraukė, jauna mergelė bernelio laukė! 
Laukiant sulaukė, piršliai atjojo, jauna mergelė pasidabojo... Štai gyvenimo idi
lija ir jo paslaptis. Išteka lietuvaitė už lietuvio ir sutinka juodu vargeliai ir didie
ji darbeliai. Ir skundžiasi jaunoji — Močiute, ką padarei, ...kam išleidai mane 
jauną už to šelmio bernelio... Motina su motinišku gailesčiu šaukia— “Grįžk, du
krele, atgalio... Bet — “Motinėle negaliu, jau sudėtos baltos rankos, sumainyti 
žiedeliai...

kuris 
geras 
pirki-

Valdžios viršininkai sa-

Washington, D. C., vas. Į tas kitas kuponas, 
8 — Vakar Jung. Valsty-Įgal būti taip bus 
bių valdžia staiga išleido i vienos poros batų 
draudimą pardavinėti ba- mui. 
tus iki antradienio, vasa
rio 9 d., ir tuo pačiu kartu ko, kad yra pakankamai 
racionuoja (sutvarko ar-i batų, bet racionavimas 
ba paskirsto) batus. Ra- arba aprubežiavimas pa- 
cionavimas (paskirsty- Į darytas tik dėl to, kad 
mas) prasideda antradie- j sustabdyti pirkimą atsar- 
nį, vasario 9 d. i gai ir padaryti, kaip gali-

Į Pagal valdžios patvar- Į ma, teisingesnį paskirsty- 
kiekvienas vyras, Į mą.

moteris ir vaikas gali f'

LIETUVOS DRAUGU SKAIČIUS AUGA
Chicagos Mayorąs Taip Pat

Proklamavo Vasario 16
Pereitame “Darbininko”

Šis batų racionavimas 
pirkti su Cukraus Kupo- kaikuriose dirbtuvėse su- 
nu 17 tik tris poras batų i mažins darbą, ypač tose, 
per vienus metus, tačiau kur siuvo vien tik mote- 
šeimos nariai gali dalintis riškus batus, 
kuponais, būtent, jeigu nebegalės siūti daug skir- 
vienas šeimos narys per-Į tingų madų, kurių mote- 

• ka mažiau kaip tris poras rys reikalaudavo. Batų iš- 
■ batų per metus, tai kitas dirbėjai ir unijų viršinin- 
arba kiti šeimos nariai ga-jkai tuojau sušaukė susi

mi ta pirkimo teise pasi-Į rinkimus pasitarti ir per- 
naudoti.

j Racionavimas (patvar- pagal valdžios patvarky- 
kymas) apima visus ba

itus, kurie yra iš odos pa
siūti arba yra nors kiek 
odos ir visus su gumos pa
dais, bet neracionuojama 
šliurės (slippers), minkš
tais padukais kūdikių ba
tukai, apavas apsaugai 
nuo blogo oro, kaip tai, i 

; kaliošai (rubbers) ir kiti Į 
Į panašūs. Batų taisymo! 
darbas ir dėvėti batai ne-! 
racionuoJami- Vadinasi, 

nave nusipirkęs batus, gali juos 
taisyti kada tik nori, ir

as expressed by President Roo- ("kuponų. ~ 
sevelt in the Atlantic Charter; _ 
and

WHEREAS, the Americans šama, kad batų išdirbėjai 
of Lithuanian deseent hope and. nebe§!aIes 
believe that said prineiples ex- *
r, _ _ ' .'j the Atlantic Charter. susilaikyti
vili become the basis of Demo- Į vakarinių šliurių,

nes dabar

tvarkyti batų industriją

mą.
Batų racionavimas ne

paliečia darbdavių, labda
ringų įstaigų, mokyklų ir 
tam panašių, kurios batus 
perka ne pardavimui savo 
darbininkams arba gyven
tojams, bet perka išdalini
mui biedniems arba ko- 

| kios nelaimės paliestiems 
.žmonėms. Darbininkai, 
kurie gaudavo batus nuo 
savo darbdavių, ir dabar 
galės taip pat gauti. Taip
gi asmenys, kurie turi dė
vėti taip vadinamus or- 
thopedic batus, jeigu jie 
nebeturės kuponų, tai jie 

Įgalės kreiptis į rationing 
board su prašymu ir jie 
gaus specialius leidimus 
pirkti porą batų.

Pagal šį valdžios patvar
kymą. išdirbėjai galės ga
minti batus tik šių spalvų: 
baltus, juodus, geltonai- 
rudus ir rudus, kaip kad 
yra gaminama karei-

subscribed to the prineiples of 
Democracy and Freedom, and 
have at all tlmes pledged their 
uncompromising loyalty to the 
United Statės of Ameriea; and

WHEREAS, the Americans 
of Lithuania deseent i 
vholeheartedly believed in and 
suppOrted the Four pirkti dėvėtus “batūš
as expressed by President Roo- (be kupon„

Tuo pačiu laiku prane-

----------------------------------
Mussolini Atleido Savo 

Žentą Iš Pareigų
Berne, Šveicarija, vas. 8 

— Italijos diktatorius Mu-' 
ssolini atleido savo žentą 
grafą Ciano iš užsienių'
reikalų ministerio parei- numeryj tilpo Illinois Gu
gu. Tą ministeriją valdy- bernatoriaus Green pro- 
ti pasiėmė pats diktato- klamacija, kuria jis pas- 
rius Mussolini. Grafą Čia- kelbė Lietuvos Nepriklau- 
no paskyrė į fašistų parti- somybės šventę ir ragino 
jos tarybą.

Romos radio praneša,
i kad grafas Ciano paskir- talpiname Chicagos mies
tas Italijos atstovu Vati- to mayoro Edward J. Kel- 

į kane. Į ly proklamaciją, kuria
Į Mussolini taip pat pa- taip pat skelbia Lietuvos 
keitė ir kitus valdžios mi- nepriklausomybės šventę, 

i nisterius. Kai kas i 
j kad Mussolini tai turėjęs 
! padaryti, nes permainų I- 
i talijos valdžioje reikalavę 
I Vokietijos naciai.

I

visus piliečius ją minėti. 
Šiandien su džiaugsmu

I

siųti įvairių! 
believe that said prineiples ex- i Spalvų Ir madų batų,turės 
pressed in the Atlantic Charter Susilaikyti nuo siuvimo.

i —paten-j 
tuotos - odos batų vyrams,1 
dviejų spalvų batų ir daugi 
kitokių sportiškų batų, 
kad tokiu būdu sutaupyti! 
odą būtiniems reikalams.

Valdžia išleido įsakymą viams.
sekmadienį, vasario 7 d., į Taigi dėl šio patvarky- 
2:30 vai. po pietų. Tas įsa- mo nėra reikalo kelti ne- 
kymas įsigaliojo lygiai 3! pasitenkinimo, 
vai. po pietų.
Cukraus Kuponas 17 yra Į madų vaikytojai gal bus 
geras dėl vienos poros ba- Į nepatenkinti. Bet karo 
tų iki birželio 15 d. š. m. Į metu visi turi išsižadėti 
Po tos dienos bus paskelb- madų. ■

Newberry, So. Carolina, 
vas. 8 — Šiomis dienomis 
susidaužė du Amerikos 
bomberiai. Užmušta 15 
juose buvusių karininkų.

ILondonas, vas. 8 — Va
kar grįžo iš tolimos kelio
nės, padaręs 10,000 mylių 
oru kelionę, Anglijos pre
mjeras Winston Churchill.
Jis lankėsi šiaurės Afri-, 
koj ir Viduriniuose Ry
tuose. Grįžo pasiruošęs iš
duoti savo tautai raportą 
iš konferencijos su Prezi
dentu Rooseveltu Casa- 
blancoj ir iš pasikalbėji
mo su Turkijos preziden
tu Ismet Inonu, Adanoj.

Būdamas šiaurės Afri
koj, premieras Churchill 
kalbėjosi ne tik su Prezi
dentu Rooseveltu, bet taip 
pat ir su įžymaisiais karo 
vadais, kaip tai, Įeit. - gen. 
Eisenhower ir prancūzų 
gen. Giraud. Jis buvo ap
sistojęs pas admirolą Sir 
Andrew Browne Cunnin- 
gham. Jis taipgi kalbėjosi 
su Įeit. - gen. K. A. N. An- 
derson, Britų Pirmos Ar
mijos komandieriu, kuris 
buvo sugrįžęs iš karo 
fronto.

I
Atidarė Antrą Frontą

Suskaldė Japonų Pasipriešinimą
®---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

♦ * *
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VVashington, D. C., vas.
— Jung. Valstybių karo 

jėgos nugalėjo japonus 
| Guadalcanalo saloj, pra
neša laivyno departmen
tas. Apsupo japonų pozi
cijas ir įsteigė naują stip- 

; rią poziciją apie penkios 
mylios į vakarus nuo prie
šo vadovybės centro, Cape' ne. 
Esperance.

Jung. Valstybių lėktu- 
į vai bombardavo japonų 
pozicijas Kolombangara 
saloj, New Georgia, ir 
taipgi Mundą salą. Sudarė 
naują stiprią poziciją Titi, 
viena ir pusė mylios į va
karus nuo Marovovo, 
šiaurvakariniame Gua- 
dalcanal salos pakraštyj.

8

I

Nuskandino 4 Japonų 
Laivus

Pearl Harbor, vas. 8 — 
Pranešama, kad Jung. 
Valstybių submarinas nu
skandino keturius japonų 
laivus Pacifiko vandeny-

Prez. Rooseveltas Sveikino 
Staliną

Washington, D. C.

sako, ■ vasario 16, ir ragina visus 
----- ją su atitinkamomis cere

monijomis minėti.
Štai Chicagos Mayoroi 

Edward J. Kelly Prokla-' 
macija: 

į WHEREAS. today prineiples 
o f Democracy and Freedom are 
being threatened by the forees 
o f totalitarian domination and 
aggression vhich have caused 
incomparable misery and des- 
truction to human life in many 
parts of the vcorld; and

WHEREAS, the Republic of 
Lithuania has unfortunately 
been the virtim of these suffer- 
ings and hardships because of 
umcarranted Naci aggression. 
and is nove confronted vith the 
terror o f becoming a 'laming 
battle ground; and

1VHEREAS, the ultimate vic- 
tory of Democracy and the pre- 
servation of liberty as the bul- 
varks of Freedom throughcnit 
the civūized uorld demand a 
repudiation af the forees of ty- 
ranny and oppression and a 
restoration of free government 
in those nations vhere indepen
dence has been crushed; and

WHEREAS, February 16, 
19^3, marles the 25th Anniver-

cracy o f the Independence o f 
the Republic of Lithuania.

N0W, THEREFORE, I. ED- 
WARD J. KELLY. Mayor o f 
the City o f Chirago, do hereby 
designate Tuesday. February 
16, 19į3 as REPUBLIC OF 
LITHUANIA DAY IN CHICA- 
GO. and suggest that appro- 
priate ceremonies may be hcld 
thereon to observe the occasion 
and to afford evpression of the 
ideals and purposes herein- 
above declared.

ED1VARD J. KELLY. 
Mayor.

Italijos Karalaitis Rytinia
me Fronte

nes batų 
Kiekvienas:trūkumo nejaučiama. Tik

Karas Kainavo 400 Bilijonų

Prez. Rooseveltas telegra-, Sary o f the independsnce of 
ma sveikino Rusijos pre--Lithuania; and 
mierą Staliną Stalingrado WHEREAS, 
išlaisvinimo proga.

Americans. o f

Roma, Italija, vas. 8 — 
Italijos diktatorius pa
siuntė karaliaus įpėdinį, 
karalaitį Humbertą, kaipo 
vyriausiu komandierium 
visų italų divizijų Rusijo
je.

Yra gandų, kad Mussoli- 
ni pasiuntęs karalaitį į 
Rusijos frontą, bijoda
mas, kad Italijoj nepada
rytų sukilimo ir nenuvers-

Lithuania deseent- have alvays tų Mussolinio valdžios.

Washington,
Jung. Valstybių prekybos' 
departmentas apskaičia-i 
vo, kad šis karas iki šiol 
kainavo 400 bilijonų dole-. 

Irių. Dar nesimato karo pa-j 
baigos.

Sakoma, kad Vokietijai 
šis karas iki šiol kainavo 
100 bilijonų dolerių, Itali
jai 8 bilijonai, Jung. Vals
tybėms 112 bilijonų Sovie
tų Rusijai 96 bilijonai ir

Anglijai 58 bilijonai dole
rių.

Kaip matome, mūsų ša
lis, Jung. Valstybės iki 
šiol išleido daugiausia ka
ro reikalams. Jung. Vals
tybės galima sakyti teikia 
pagalbą visom kariaujan- 
čiom Suvienytų Tautų ša
lims.

Remk šios šalies apsigynimą! 
Pirk Defense Bonds ir Stamps!



Antradienis. Vasario 9, 1943

PASKIRSTYMŲ 
ISTORIJA

Ne Mes Juos Išskyrėme, 
Bet Jie Patys Išsiskyrė

perstatyme, t- teere fh( opera, Miss Kas----- - ----------- v
_ kas. and cspecially AI r. Sode

ro”.
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■VAIRIOS žinios
C,

Arina Kaskas Triumfas
Metropolitan Operoje

New York — Mūsų tau- Savo kritišką aprašymą 
tietė Ona Katkauskaitė — p. Olin Downes užbaigia 
Anna Kaskas pasiekė di- šitokiu pareiškimu: 
delio triumfo II Trova-. “Tite triumphs of the even- 
tore” cperos j 
praeitą šeštadienį, vasario - 
6. 1943. Metropolitan Ope- 
ra House. New Yorke.

Ji išpildė svarbiąją Azu- 
cenos rolę ir kartu su ope
ros dirigentu Cesare So- 
dero nusinešė šio persta
tymo pasisekimo laurus. 
Kas stebėtina, kad šią ro
lę paprastai atlikdavo ar
tistė Bruną Castagna. bet 
jai staiga susirgus, rolė 
buvo pavesta mūsų tautie
tei. Art. Anna Kaskas į 
labai trumpą laiką turėjo 
pasiruošti. Ji savo artis
tiškumu ne tik sužavėjo 
turtingąją audienciją, bet 
nustebino ir muzikos kri
tikus. Po antro ir trečio 
akto ji buvo iš kitų artistų 
išskirta ir specialiais aplo
dismentais publikos iš
šaukta pasirodyti.

The New York Times vė
lyboje šeštadienio ir sek
madienio laidose įdėjo sa
vo muzikos kritiko Olin 
Downes minėto perstaty
mo aprašymą su antrašte: 
“A.V.V.4 KASKAS S/.VGS IK 
IL TROVATORE. Substitute 
for Miss Castagna Applauaed' Šimo, kurio vadovybėje y 
for Her Azueena at the Metro
politan;’

Toliau tarp kitko apie 
šią geltonplaukę lietuvai
tę rašoma:

‘ The one stnger of the even- 
ing v hose performance iras ab- 
reast of the gualities of the 
musie iras Anna Kaskas, vrho 
substituted at short notice for 
Bruną Castagna in the great 
role of Azueena. She held her 
audieme from the first note of 
the uild song of the flam.es as 
she surnmoned the vission in 
the gypsy camp and she carried 
the ernotion onuard in the en- 
suing scene irith Maurico, 
įrhere Mr. Sodero reinforeed 
the singers to excellent purpose 
vith his fiery orchestrai com- 
mentary.

SOME MERITED APPLAUSE 
vorthily. Miss Kaskas iras sin- 
gled out for special applause 
after the curtains of both the pritaikant 
second and thirel acts”.

1 1
i
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VVashington, D. C. Vas. 
8, — Apavęs savo kojas į 
paskutine be paskirstymo 
nupirkta pora batų, 
turi gero. prieš savo akis 
naują periodą, kuris api
ma batų paskirstymą 
sekantiems trylikai mėne
sių Dėdės Šamo šalyje.

Pirmiausia Dėdė Šamas 
uždėjo paskirstymą šioje 
šalyje ant padangų (ti

nę tik garsi ar- res). Pirmiausia valdžia į- 
šalde gruodžio 11, 1941, 
visas padangas, o paskirs
tymas prasidėjo sausio 5, 
1942. Kiti patvarkymai 
tais važiavimo klausimais 
buvo išleisti vasario 19.

Paskirstymas ant auto
mobilių atėjo kovo 2, su 
leidimu įsigyti automobi
lius tik būtiniems biznio 
reikalams.

Suvaržytas pardavimas 
groserio krautuvėse ir cu
kraus paskirstymas įves
tas gegužės 5.
Paskirstymas (rationing) 

gasolino prasidėjo gegu
žės 15, dėl 9,000,0000 mo
toristų, septyniolikoje Ry
tinių valstybių ir nuo 
gruodžio 15, paskirstymas 
praplėstas visoje šalyje.

Dviračių paskirstymas 
uždėtas Liepos 9.

Kuro aliejaus paskirs
tymas įvestas nuo spalių 
1, trisdešimčiai valsljybių 
ir dabartiniu metu jau 
praplėstas ligi Šiaur-va- 
karinio Pacifiko.

Tada pasidarė kavos trū- 
neteko daug gaisrininkų, kūmas ir nuo lapkričio 29, 
kurie išėjo karo tarny- įvesta gavimas su stampo- 
bon, tai industrijos etc. ne
apsaugojimo ir apgynimo 
padėtis tapo labai rimta. 
Valdžios viršininkai skai
to Bostono miestą, kaipo i 
pavojingiausį. jeigu įvyk
tų puolimas (raid), nes ja
me yra daug medinių na
mų.

Taigi vyrai nuo 21 iki 55 
metų amžiaus turėtų sa
vanoriai įsirašyti į pagel- 
binius gaisrininkus. Jie 
gali kreiptis į Bostono 
gaisrų stotis, kur jie gaus!fi^ų~bef~n‘įen”’’oį-"'’i;. 
lo kursų, po dvi valandas n0 Įjkįmasį gauti kupo- 
kiekvieną. Pamokos duo-Į nus dar vėiiau.
damos dienomis ir vaka-; Paskirstymai bus uždėti 
rais. tebaigusieji kursus ir ant kitų reikmenlJ ku. 
dus paskirti j distnktus, į rj^

prie jų gyve
nimo ir darbo vietos.

Reikia pažymėti, kad 
Anna Kaskas - Katkaus- 
kaitė yra i 
tistė, bet didelė Amerikos 
ir Lietuvos patrijotė. Tą į- 
rodo. mielai sutikdama 
dalyvauti (dainuoti) di
džiuliame Lietuvos Nepri
klausomybės 25 metų pa
minėjime. vasario 14 d., 
1943, IVebster Hali, New 
Yorke, kurį rengia New 
Yorko Lietuvių Taryba.

Rap.
Žuvusieji nacių kariai Tunisijoj, palaidoti be užra

šų ant jų kapo. Tik jų helmets paliudija jų kelionės 
galą. Tai ištaškytos Rommelio armijos nariai. I

REIKALAUJA 
GAISRININKŲ

Public 
direk- 

nuoširdžiai atsi- 
reikalaudamas 

gaisrininkų pagel-
i

i

John J. Walsh, Boston 
Committee on 
Safety egzekutyvis 
torius, 
šaukia 
šimtų
bininkų civiliam apsigyni
mo darbui.

Pagal Deputy Fire Chief 
Dennis J. Coughlin prane-

ra savanoriai, iš 2000 sa
vanorių liko tik 800. Ka
dangi reguleris gaisrinin
kų departmentas taip pat

I

Paskirstymas kai kurių 
valgymų kelyj. Su kovo 
pirma, bus įvesta paskirs
tymo numeris antras kny
gutė, kuri reguliuos ke- 
nuotus vaisius, daržoves 
ir šaldytus vaisius ir dar
žoves. taipgi džiovintus 
vaisius, kenuotas sriubas 
ir kūdikių kenuotą mais
tą.

Mėsos paskirstymas pra- 
matomas balandžio pir
mą. Sviesto ir valgomų a-

Žiaurios Kautynės Rostovo

Maskva, Rusija, vas. 8! Vokiečių radio štai ką 
Sovietų komunikatas sakė apie Jung. Valstybes 

dienas — 
Kiekvienas anglas yra 

karui,

praneša, kad pietinis Don prieš kelias 
upės pakraštis yra jau lai-;“"’ 1 
svas nuo Vokietijos nacių, mobilizuotas 
ir beliko tik 1400 - pėdų tas nereiškia, kad Anglija 
upės tarp raudonosios ar- ruošiasi dėl galutinos Ko
mijos ir Rostovo, kada ar- vos prieš Vokietiją arba 
tilerija veržiasi į miestą, dėl antro fronto. Ne, visai

Londone, Reuters žinių ne, dabartinis žygis yra 
agentūra praneša, kad prieš amerikiečius”. 
Stockholmo laikraštis Af- 
tontidningen nugirdęs 
Maskvos radio sakant: — 
‘Rusijos kariuomenė šian
dien perėjo Don upę ir 
žiaurūs mūšiai eina Ros
tovo gatvėse”.

Tass komunikatas skel- Amerikiečiai 
bia ,kad raudonieji užėmė priešai Britanijos, 
Azovo miestą, 15 mylių į naciai”, 
pietvakarus nuo Rostovo. W. A. Sinclare,

Tas pats komunikatas 
skelbia, kad raudonoji ar
mija įsiveržė tarp Belgo- 
rod ir Kursk. Ukrainoj, ir 
tarp Kursk ir Orei, toliau 
į šiaure.

Raudonoji armija atsi-

bet

Tuomi pačiu laiku, vo
kiečių radio, banguoda
mas į Angliją, pareiškė — 
“Yankiai įvykdė • pasiseki
mą po 
skriausdami 
draugingumo

no tikimasi gauti kupo-

pasireikš trūkumas.

Ilga Kova Prieš Ašį
| PLAČIAUSIAI AMERIKOJE SKAITOMAS ! 

yra ’
mėnesinis, religinis, paveiksluotas laikraštis ‘

“Šv. Pranciškaus Varpelis”
Pigiausias laikraštis yra I

“VARPELIS" I
Metams kainuoja tik $1.00 ;

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

K Platintojai, surinkę tris naujas “Varpelio” prenumeratas, i 
K ketvirtą “Varpelio” prenumeratą gauna dykai ir “Varpelį“ < 
į gali siusti kam nori. Platintojai surinkę daugiausia prenu- ! 
Į meratų gauna vertingų dovanų.

j “VARPELIS"
? Duoda naujausių žinių iš katalikų gyvenimo Amerikoje ir 
£ kituose kraštuose. Aprašo Lietuvių kančias Lietuvoje. Tal- 
J pina gražių aprašymų, pavyzdžių ir trumpų straipsnelių.

J Adresas:
FRANCISCAN FATHERS

; 310 Orchard Street Pittsburgh, Penna.
Telephone — Hemlock 6567

į

KIBIRKŠTYS
B

me Dievui ir už tai, nes 
tauta yra kur kas stipres
nė ir atsparesnė, kada iš 
grūdų išsiskiria kūkaliai.

“Lietuvių Žinios” šiaip į-

-—:;------------[3IHNH

Lietuviai komunistai sa
vo laikraščiuose labai at-' . 
kakliai puola lietuvių laik- vertina Amerikos; lietuvių 
raščius, organizacijas ir 
pavienius asmenis, kurie 
gausiai perka Karo bonus, 
aukoja Amerikos Raudo
najam Kryžiui ir taip pat 
rūpinasi Lietuvos nepri
klausomybės atstatymu. 
Kodėl jie taip daro? Atsa
kymą turi kiekvienas są
moningas žmogus. Lietu
va katalikiška šalis. L__ 
munizmas negalėjo prigy
ti ir neprigyjo nepriklau
somoje Lietuvoje. Tik So
vietu raudonarmiečiams 
okupavus Lietuva, komu- Nepriklausomybes 
nizrno vykintojai gavo pil
niausią laisvę. Komunis
tai buvo ir yra Lietuvos 
Respublikos priešai.

Štai šįmet minime Lie
tuvos nepriklausomybės 
25 metų sukaktį. Komu
nistų spauda nei vienu žo
džiu neprisimena apie tą 
sukaktį, nei vienu žodžiu 
neragina savųjų tą sukak
tį minėti. Toks komunistų 
nusiteikimas mus nei kiek 
nestebina, nes komunistai 
dirba tik komunizmui. 
Komunistai kartais iške
lia gražių ir patriotinių 
sumanymų, bet visi tie jų 
gražūs sumanymai yra tik 
komunistinės veiklos prie
danga.

Mes, lietuviai katalikai

pasisekimui, 
Britaniją 

priedanga, 
yra toki 

kaip'

įr suvažiavimą New Yorke, 
sausio 7—9 dd. š. m.:

“Svarstomojo reikalo 
svarbumas suvedė į krū
vą visokių pažiūrų Ame
rikos lietuvius ir Lietuvos 
piliečius, kurie didžiau
sioje santarvėje ir pride
ramu rimtumu, svarstė 
Lietuvos gelbėjimo klau- 
simus.K°’į “£■______ ~ ~ ~ _

V •

“Šiame susirinkime ne
buvo atstovaujamos tik 
dvi pačios kraštutinės lie
tuvių grupės: Lietuvos 

' - i prie
šai — bolševikai ir kraš
tutiniai tautininkai— va
dinamieji 
Tų dviejų mažų grupių: 
bolševikų 
tautininkų 
ninku išsiskyrimas iš Lie
tuvių visuomenės masių, 
netik nekenkia, bet dar 
padeda demokratiškai 

į nusistačiusių lietuvių 
; masių susiorganizavimui.
Jų nedalyvavimas šiame 
vieningame darbe pašali
na iš lietuvių demokrati
nės visuomenės tarpo bet 
kokio nesutarimo bei try- 

i nimosi pavojų. Dabar lie
tuvių visuomenė, vienos 
galingos demokratinės ir 
Lietuvos laisvės idėjos 
vedama, galės sekmin- 

i organizuotis kovai 
dėl Suv. Tautų pergalės ir

smetonininkai.

ir kraštutinių 
— totalitari-

I

esame atviri ir nuoširdūs.
Amerikos valdžiai yra ge- T. . ..v. ; Lietuvos ^epriklausomy-rai žinomas lietuvių kata-1.- . ... ,, J.... . ■ i bes atsteigimo .likų duosnumas ir pašiau-: _______
kojimas šios šalies reika- Chicagos lietuvių komu- 
lams ir gerovei. Mes esą- nistų laikraščio “V.” rė
mė dėkingi šios šalies vy- daktorius, pasiskaitęs 
riausybei už nepripažini- Smith knygą, rašo:

“Kol Hitleris plėšikavo 
Holandijoj, 

ir kitur, vokie-

mą mūsų senosios tėvynės i 
Lietuvos pirmiesiems ir Francūzijoj, 
dabartiniems okupan- Lenkijoj 
tams. Lietuva susilaukia čiai turėjo maisto ir net 
vis naujų draugų, kurie skanumynų”.
remia mūsų tautos kovą
dėl Lietuvos nepriklauso- i kad tose šalyse buvo už- 
mybės atstatymo. Pavyz-itektinai maisto.

' džiui Illinois Gubernato- Į Toliau rašo: 
riaus proklamavimas Lie
tuvos nepriklausomybės 
šventės yra tikrai džiugi
nantis dalykas.

Komunistų šmeižtai pat- 
rijotingųjų lietuvių ne tik 
nepažemina, bet dar la
biau juos iškelia atitinka
moje šviesoje, ir juos ats
kiria nuo tų, kurie dirba 
svetimai ir šiai šaliai ne
priimtinai idėjai.

Kiekviena tauta turi iš
gamų. Turime jų ir mes, 
bet ačiū Dievui labai ma- 

‘žai, ir jų niekas neišskyrė, 
bet jie patys išsiskyrė ir 
dirba svetimiems. Dėkoki-

Iš to galima suprasti,britų 
profesorius Edinburgh u- 
niversiteto filosofijos de
partamento, kalbėdamas 
apie vokiečių propagan
dos vajų suskaldyti Ame
riką ir Britaniją, sakė sa
vo kalboje per B. B. C.: — 

ėmė daug miestelių ir kai- ,‘Tie, kurie klauso prane- 
melių Kursko apylinkėje. Šimų, kurių tikslas yra į 
Rusai taip pat veržiasi į pagimdyti jausmą prieš 
Azov jūrą, kad apsupti Ameriką, turi įsivaizdinti j 
nacius ir jiems uždaryti nacių radio žinių perda- 
kelią pabėgti jūra. Raudo- ve^: kuris sėdi studijoj 
nieji nesulaikomi eina pir-į perline *r Perduoda tas 
myn veik visuose frontuo-, žinias, bet turi irgi įsi

vaizdinti kitą nacį, kuris 
sėdi kitoj studijoj ir sklei
džia tokias pat žinias į 
Jung. Valstybes, tik pa
keistais šalių vardais.

★ Vasario 2 d., Kainų 
Į Administratorius prane
šė, kad nuo kovo 1, įvyks 

Naciai, i kenuotų gerybių paskirs-

se.

VVashington, D. C. — 
Jung. Valstybių karo se
kretorius Henry L. Stim- 

• son įspėja Amerikiečius, 
kad jie nesitikėtų greitos 
pergalės prieš Ašį. nors 
Suvienytos Tautos ir tu
rėjo eilę laimėjimų. Vo- 

į kieti jos naciai yra atkak- 
, lūs. ir su jais dar ilgai 
teks kovoti, kol laimėsime 
pergalę, sako Stimson.

Nacių Melai Britanijai Ir 
Jung. Valstybėms

“Kaip tik užpuolė Sovie
tų šalį, vokiečių pilvas 
pirmiausia nukentėjo. Ci
viliai gyvena pusbadžiai. 
Vieton tikrų prekių visur 
erzacai”.

Jeigu vokiečių pilvas 
“pirmiausiai nukentėjo” 
Sovietų šalyje, tai aišku, 
kad toje šalyje buvo mai
sto trūkumas. Bet kada 
kiti rašydavo ar sakyda
vo, kad Sovietų Rusijoje 
trūksta maisto, tai komu
nistai apskelbdavo tuos 
rašytojus ir kalbėtojus 
“melagiais”, ir kitokiais 
komunizmo “perlais”.

Avietėnaitės Laiškas Iš 
Lietuvos

(LKFSB) Čikagoje gau
tas per Raudonąjį Kryžių 
iš Lietuvos siųstas p. M. 
Avietėnaitės laiškas, ku
riame ji praneša, kad į Si- 

, birą išvežta jos sesuo Gus- 
I tainienė. Pažymėtina, kad 
jos laiškas iš Lietuvos ėjo 
beveik ištisus metus.

Nacių propagandistai 
vis smarkiau stengiasi 
suskaldyti Britaniją ir 
Jung. Valstybes, 
sakydami vieną dalyką!tymas. Duotas įsakymas, 
Jung. Valstybėms ir kitą j kad nuo vasario 20, būtų 
Britanijai, bando sudary-’sulaikytas kenuotų gery- 
ti nepasitikėjimą ir abe-j bių išpardavimas. Regis- 
jones tarpe tų dviejų ša-! tracija dėl gavimo kupo- 
lių žmonių. Propagandos nų kenuotoms gerybėms SJ 
technika, kuri atgaivinta įsigyti įvyks šešias die-i' 
naujai nacių veiklai, sus- ■ nas, pradedant vasario 22. 
kaldymui alijantų, kad jie ; Šis paskirstymas apima 
neįstengtų užkariauti Vo-1 kenuotas daržoves ir vai- 
kietiją, jau nuo seniai yra sius ir paskirstymas į- 
nacių p- : J ” \ ~-

> prasta taktika.
Kaip naciai stengiasi 

sukurstyti Britaniją prieš 
mus ir amerikiečius prieš 
britus, neseniai atidengta 
čia ir Londone.

propagandistų pa- vyks visoje šalyje. Šis pa- 
; skirstymas apima šaldy
tus vaisius ir daržoves, 

i Taipgi džiovintus vaisius, 
bet ne daržoves. Taipgi 
paskirstymas apima ir 
kenuotus kūdikių valgius.

h
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SKAITYKITE ir PLATINKITE į
du syk savaitinį laikraštį į

“Darbininką”
Jis yra tikras tavo draugas 

Trokšti laimės ir teisybės — skaityk

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

Čekius ar money orderius siųskite: j
“DARBININKAS” i

366 West Broadway, South Boston, Mass.

flam.es


Antradienis, Vasario 9,1943 DARBININKAS 3
leido iš visų kalėjimų ne tik politinius, bet ir krimina-' darbuose, tinkamam laike 
linius nusikaltėlius. (Ta priemonė būtinai įtraukiama mes prarandame svarbiusDARBININKAS

(THE WORKER)
Published every Tuesday and Friday except Holidays such aa 
New Year, Good Friday, Memorial Day, Independence Day.

Labor Day, Thanksgiving and Christmas 
-------- by---------

8AINT JOSEPH’S LITHUANIAN R. C. ASSOCIATION OF LABOR
Entered as second-clasa matter Sept 12, 1915 at the post office at Boston 

Mass. under the Act of March 3, 1870.
Acceptance for mailing at special rate of postage provided for in Section 1103 

Act of October 8, 1917, authorized on July 12. 1918
SUBSCRIPTION RATES:

Domestic yearly____________$4.00
Domestic once per week yearly $2.00 Vieną kart savaitėje metams.... $2.00 g-ynUS ligonines DrieglaudaS dirbtuves 
Foreign yearly ______________ $5.00 Užsieny metams -------------------- $500 ’ ’ . ’ , ’ . ,_ .
Foreign once per week yearly $2.50 Užsieny 1 kart sa-tėj metams $2.50 namUS, nuosavybę ir tt. Sveiko proto ispanai negalėjo 

DARBININKAS tokių beprotiškų barbarybių pakęsti ir puolėsi gelbėt
366 West Broadway, South Boston, Mass kas dar gelbėtina. Paprasčiausia gyvybinė savisauga

Telephone SOUth Eoston 2680 reikalavo, kad kriminalistų darbai būtų likviduoti. Ir
kilo civilinis karas, kurio metu daug žvėriškų barba
rybių buvo padaryta.

Bet kam tuos klaikius praeities įvykius prisimin
ti? — gal paklaus kuris skaitytojas. Tie neskanūs 

“Nemažiau kaip 20,000 bažnyčių ir koplyčių su- faktai daro vien gėdą dvidešimtam amžiui. Verčiau 
deginta, sunaikinta ar apiplėšta. Apie 6000 kunigų ant jų užtraukti užuomaršos uždangą. Taip, barbarų 
nužudyta... Juos medžiojo su šunimis, gaudė pasislė- žygiai pasibaisėtini. Bet kokiam amžiui jie garbės ne- 
pusius kalnuose; stropiai jų ieškojo visur, kur tik įmo- daro. Tačiau — istorija yra gyvenimo mokytoja. Nuo 
noma pasislėpti. Žudyta juos be jokio teismo, dažniau- tų įvykių mes vos keletą metų tenutolome. Jie gali bet 
šiai čia pat ant vietos, vien tik dėlto, kad jie eidavo kada pasikartoti, nes jų sumanytojai ir vykdytojai te- 
kunigiškas pareigas. Skaičius katalikų, nužudytų dėl begyvi ir anaiptol jų neatsižada. Vien lūkuriuoja pa
savo politinių, ypač religinių įsitikinimų, viršyja ruoštos dirvos ir patogaus momento. Tad labai pra- 
300,000... Daugelį jų prieš nužudysiant žvėriškai kan- vartų žinoti, kokia tų įvykių būna pradžia, eiga ir pa
kinta, nupjaustant kūno dalis ir šiaip jau barbariškai sėkmės; taip pat kokias priemones ir metodus varto- 
sužalojant; išlupinėta akis, perskrosdinėta vidurius, ja tų barbarybių sumanytojai ir vykdytojai, ir kokiais 
gyvus sudeginta ir suteikta tokių kankynių, kurių, šūkiais jie mėgsta dangstytis. Ypačiai pabrėžtina, kad 
padorumo dėliai, negalima smulkmeniškai atpasako- demokratijos vardas tai nuolatinė ir nepamainoma jų 
ti. Madride ir senose kapinėse Huesca šimtai kapų bu- iškaba. Žinoma, ta iškaba jie naudojasi kol pilnai ne- 
vo atkasta ir nuo lavonų pirštų numauta aukso žiedai įsigali. Pasijutę pakankami stiprūs, 
ir iš burnų išlupta auksiniai dantys”...

Skaitytojas pamanys, kad čia aprašyta seniai, se-

karo reikmenis.
Daugelį vietų reikalingi; 

darbininkai jau dirba —' 
bet jie atlieka nesvarbų] 
darbą. Gamyba reikmenų 
ir aptarnavimų civiliams 
bus žymiai sumažintai f ,
1943 m. ir tokiu būdu tūk-;^e5^, Yorke įvykusius 
stančiai šių vyrų 1 
rasti karo darbą — juo 
greičiau, tuo geriau — 
nes jie reikalingi netik dėl 
to, ką jie gali patys paga
minti, bet kaip mokytojai 
mažiau prityrusių mote
rų, jaunuolių ir kitų. Vie
tiniai ofisai U. S. Employ- 
ment Service pagelbės 
tiems vyrams surasti 
svarbius karo darbus.

Kenuotas Maistas
Tarpe faktorių, kurie 

nustato kokioj formoj ke
nuotas maistas bus pris
tatytas krautuvėms, yra, 
kiek metalo reikės vartoti
— nes skarda ir plienas 
reikalingi karo reikalams
— ir klausimas ar maistas 
sezone ar ne. Kada vaisių 
ir daržovių galima gauti 
iš ūkio, tada nereikės tiek 
daug kenuoto maisto, 

i 1943 metais sriubų ga-
jie į demokrtiją mintojai gali vartoti ne

nusispjauna. aprybotą skaičių metali-
Kada vilkas užsivelka avies kailiu, žinok, kad jis nių blekučių dėl sezoninių 

niai įvykę mongolų ar maurų žiaurumai. Ne. Šį vaiz- ką nors planuoja. Ir tigras gali apsimesti jaukiu ka- sriubų, kaip iš asparagų, 
delį patiekia bendras Ispanijos vyskupų raštas apie tinu, bet neilgam. Patogiam momentui atėjus, jis vei- žirnių, špinakų ir toma- 
neperseniai įvykusio civilinio ispanų karo baisenybes. 
Tai “žygdarbiavo” taip vadinamieji Ispanijos “lojalis- 
tai”, t. y. šalininkai naujos revoliucinės vyriausybės, 
kuri įsikūrė nuvertus senąjį rėžimą. Tas perversmas 
įvyko revoliucijos keliu ir, kaip visiems žinoma, buvo 
padarytas komunistų pastangomis. Per 20 metų buvo 
ruoštasi prie to revoliucinio žygio ir suplanuota pada
ryti perversmą dvejose valstybėse kartu — Ispanijoj 
ir Prancūzijoj. Bet ir tautiniai Ispanijos vadai ne
snaudė. Militarinė partija, gen. Franco vadovaujama, 
sukilo viena diena ankščiau, negu komunistai spėjo 
savo planą pilnai išvystyti. Jie tik buvo bepradedą įsi
siūbuoti. Ispanijos nacionalistus (ar, kaip palanki ko
munistams spauda juos vadino — “maištininkus”) 
pastūmėjo sukilti barbariški revoliucijonierių darbai. 
Kadangi komunistai visų pirma siekia sunaikinti re
ligiją, tai tam tikslui jų agitatoriai sukursto minias 
deginti bažnyčias ir žudyti dvasiškiją. Tokiems šū
kiams bet kur nesunku rasti pritarėjų. Be to, kad nai
kinimo ir žudymo darbas eitų sėkmingiau, revoliuci
nė valdžia (pradžioje apsišaukusi demokratiška) pa-

PRENUMERATOS KAINA
Amerikoje metams ----------------

Užsieny metams

į revoliucijos programą). Masinėse riaušėse krimina
liniai elementai visados pastatomi priekyje — tai es
minis revoliucijos reikalavimas. Savaime suprantama, 
kad minios darbai, tokiems vadams vadovaujant, bū
na patys kraugeriškiausi. Vogt, plėšt, degint, naikint, 
žudyt — tai mėgiamiausios jų pramogos. Vien ant de
ginimo bažnyčių ir žudymo dvasiškijos neapsistota. 
Prireikė sunaikinti ir kitas “buržuazijos paliekanas”.

$4 oo; Tad pultasi deginti, naikinti, plėšti mokyklas, kny- 
“buržujų”

Istorija Gyvenimo Mokytoja

kiai panaudoja dantis ir nagus.

Patyrusių Darbininkų Rei
kalinga Karo Darbams

Karo fabrikui laibai sun
ku išpildyti techniškus 
reikalavimus be kai kurių 
patyrusių darbininkų. Bet 
daug fabrikų negali gau
ti užtektinai reikalingų 
darbininkų, kad atlikti vi
sus darbus.

Stoka 11 darbininkų ne
seniai sulaikė pasamdymą 
3,000 karo darbininkų, ir 
kompanija surado, kad 
jeigu šių svarbių darbi
ninkų negalima bus šu

i

rasti kitur, tiktai 65 nauji 
darbininkai galės būt pa
samdyti, vieton daug dau
giau. Kitoj vietoj, prapla
tinimo ir lavinimo progra
ma fabriko, kuris gamina 
amuniciją, buvo sustab
dyta dėl stokos darbinin
kų, tarp jų 40 mašinistų. 
Dėl šių trūkumų šiuose ir 
kituose fabrikuose, gink
lai, amunicija ir įrengi
mai, kurie dabar turėtų 
būti vartojami prieš mū
sų priešą karo frontuose, 
dar nepagaminti. Neturė
dami tinkamų

Šventasis Pranciškus Salietis, Katalikų Rašytojų Ir 
Katalikų Spaudos Globėjas

1567—1622
Netoliese Liullino miesto (Prancūzijoje) 

randasi aukštas kalnas su dviem atskirom 
viršūnėmis. Žymėtina, kad Lullino miesto 
gyventojai 1898 metų rugsėjo mėnesį tų 
dviejų viršūnių tarpe pastatė didelę statulą 
užsitarnavusiam saviškiui sūnui ir numylė
tam Šventajam Pranciškui Saliečiui. Statula 
reprezentuoja Šventąjį stovintį su atidara 
knyga vienoje rankoje ir plunksna kitoje. 
Vieta skirta statulai buvus idealinga ir le
mianti pranašingą ateitį. Tikrovėje, gyven
tojai reiškė kilnius savo jausmus šventojo 
pagarbai, nes Šv. Pranciškus Salietis buvęs 
ne vien užsitarnavęs Bažnyčios dignitorius, 
bet dar nepaprastas rašytojas ir pagarsėjęs 
publicistas.

Praėjus amžiaus bertainiui, būtent, 1923 
metais, nuo jo mirties minint 300 metų su
kaktį, Popiežius Pijus iškilmingai paskelbė 
Šv. Pranciškų Salietį kaip pavyzdį ir dangiš
kąjį globėją visų katalikų rašytojų, “kurie 
dėsto, platina ir gina krikščioniškąjį moks
lą”.

Šventojo biografija
Pranciškus Salietis gimė rugpjūčio 21 die

ną, 1567 metais, iš pamaldžių ir aukštos kil
mės tėvų. Dar prieš gimsiant, dievobaiminga 
jo motina jau jį aukojo Dievui, melsdama, 
kad kūdikis būtų apsaugotas nuo pasaulio 
sugedimo, kad gyventų Dievo garbei ir dar
buotųs Jo Karalystės plitimui čia, žemėje.

Dėl to, nuo pat jaunų metelių ta dievota mo
tina mylimam savo sūneliui skaitė šventųjų 
gyvenimą ir dar jaunutį įkvėpė pratintis kil
niose krikščioniškose dorybėse.

Jaunasai Pranciškus buvo Dievo apdova
notas nepaprasta atmintimi ir tolregiu pro
tu, ir į trumpą laiką baigė elementarinę edu
kaciją. Tėvai tuojau jį siuntė į TT. Jėzuitų 
kolegiją Paryžiuje, kur mokslas jam buvo 
ne sunkus. Jis šalinosi nuo pasaulinės garbės 
ir nuo Paryžiaus linksmybių, visą laiką atsi
duodamas mokslui ir save aukodamas ge
riems darbams. Čia jis turėjęs nepaprastą 
pamaldumą į Mariją, Dievo Motiną; čia taip 
pat padaręs amžinosios skaistybės įžadą.

Kai Pranciškui sukako 18 metų, jis buvo 
siųstas į Padvą studijuoti bažnytinių ir pa
saulinių teisių. 1591 metais, baigęs Padvos 
universitetą, jis gavo kanonų ir civilinių tei
sių daktaratą. Dabar tėvas sapnavo apie gar
bingą sūnaus ateitį, bet Pranciškus ryžosi 
tapti kunigu.

Pranciškus — Dievo tarnas, kunigas
Pirm gausiant šventimus, 1593 metų pa

vasarį Pranciškus tapo paskirtas Kapitulos 
provostu Genevoje. Ta garbė skiriama vien 
pagarsėjusiems moksle su daktaratais. Pran
ciškus priėmė tą aukštą paskyrimą su nepa
prastu kuklumu ir dideliu nuolankumu. Ne
trukus tapo įšventintas į deakonus ir galė
jo skelbti pamokslus, kurie buvo be galo sėk
mingi. Prieš pamokslo skelbimą, jis visada

v •

darbininkų >

Kas Ardo Amerikos Lietuvių

dar sykį ir dar bjauresniu“Tėvynė” rašo:
MES JAU RAŠfiME apie tonu Prieš Amerikos pat- 

— - - - ‘ . A- riotingus lietuvius prade-
turės|merik°s Lietuvių Tarybos 

iuoiir Lietuvių Tautinės Tary-, 
bos posėdžius, kurie pade-' 
jo pagrindus vieningam 
Amerikos lietuvių veiki
mui. Mes taipgi prisiminė
me, kad dabar Amerikos 
lietuvių komunistų lyde
riai beperstojo niekina vi
sus tuos gerus patriotus, 
kurie pasirįžę organizuo
tai padėti Amerikai karą 
laimėti ir padėti Lietuvai 
išsilaisvinti.

“Kodėl komunistų lyde
rius ima toks nerimas?

tas? Atsakymas nesun
ikus: visi Amerikos patrio- 
I tingieji lietuviai ir aukš
čiau minimų tarybų veikė
jai nori ir pasisako dirbti 
ta linkme, idant Amerikai 
pagelbėti ir kad po karo 
Lietuva būtų išlaisvinta. 
O Lietuvos laisvė — Ame
rikos 
riams 
kaklu,

; kailio
svetimai valstybei, 
mums rodosi, J 

? bjaurios kolionės 
Kas čia atsitiko? Kodėl šis gaus nepasieks . 
vienybės ardymo vajus

komunistų lyde- 
tartum peilis po 
nes jie neriasi iš 
Lietuvą pavergti 

Bet 
kad jų tos 

“dan- 
Taipgi 

visi lietuviai dabar dar 
kartą gerai galės įsitikin- 

i ti, kas ištiesų yra Ameri
kos lietuvių vienybės ar
dytojai ir kuriuo tikslu jie 
tai daro.

“Taipgi šį komunistų ly
derių elgesį galima pava- 

, Ir tai 
gal jau paskutinis pasis- 

aptarnavi- pardymas, nes visigi turės 
mas bus racijonuotas ligi atsirasti kokia nors įstai- 
karo pabaigos ir keliais S3 ar koks nors autorite- 
metais vėliau, pareiškė 
Dr. George Baehs, direk
torius Medical Division of 
the Office of Civilian De- 
fense. Amerikiečiai turės 
apsieiti be tokios medika- 
linės priežiūros, prie ko
kios jie pripratę. Turės 
apsieiti be pilno - laiko 
priežiūra vienos arba 
dviejų privatinių slaugių, 
kada liga ne tokia rimta, 
kad sulaikytų slaugę nuo 
prižiūrėjimo kitų ligonių 
kituose kambariuose. Ne
bus galima pasilikti ligo
ninėj dėl “poilsio” arba 
dėl kliniko diagnozo; ir 
negalėsime pašaukti gy
dytoją į namus, kada ligo
nis galės pats nuvykti į 
gydytojo ofisą, arba jį ga
lima gydyti namie pagal 
gydytojo per telefoną

O.W.I.

daržovių bus naudojama, 
ir kada kenuotas maistas 
bus perkamas, tai pirkė
jas turės atiduoti “coupon 
points” — jų vertė pri
klausys nuo trukumų į- 
vairių kenuotų vaisių ir dinti desperacija, 
daržovių ir sunkų.

Medikalinis

K. čių, bet jie gali pakuoti tik 
% jų 1942 m. produkcijos 
nesezoninių sriubų, kaip 
vištų, daržovių, žuvies ir 
pan. Metalas nevartoja
ma pakuoti lašinukus, 
jautieną, veršieną, avieną 
arba kiaulieną civilių var
tojimui, nes šios mėsos 
gali būti pirktos šviežiai. 
Įvairus kenuotas maistas 

j patogiau išsiųstas mūsų 
kariuomenei ir ‘lend lease’ 
šalims. Tas militarinis rei
kalavimas apima ir ke- 
nuotus daržovių produk
tus.

Šeimininkės pirks ma
žiau kenuotų sriubų ir ga
mins sriubų namie... taip, 
kaip Amerikos šeiminin
kės darė prieš šimtą metų. 
Daugiau šviežių vaisių ir duotų patarimų.

pasinerdavo giliame pamaldume. Jis ruošėsi 
prie pamokslo paskendęs kilnioje maldoje 
ties Nukryžiuotojo keliais, kai patyrė, kad 
esminė pamokslininko kvalifikacija yra pir
ma tapti pačiam maldos žmogumi.

Pranciškus tapo įšventintas kunigu gruo
džio 21 dieną, 1593 metais. Po to, jis atnaša
vo šv. mišias kiekvieną rytą su serafiška 
meile ir nepaprastu pamaldumu, klausė vi
sokeriopų nusidėjėlių išpažinčių ir skelbė 
kilniausius pamokslus. Jis šalinosi nuo viso
kios garbės pelnimo, bet visa aukojo vien 
Dievo garbei. Jo pamaldumas, labdarybė 
skurdžiams, rūpestis apie ligonius ir kali
nius — dėl jo buvo paprastos kasdienės pa
reigos. Jis, Dievo tarnas, kunigas, visada 
pratinosi kuklios ir nužemintos širdies. Tur 
būt dėl to kilnaus jo kunigavimo dalia buvus 
labai išganinga, ir dėl to turėjęs nepaprastą 
pasisekimą nusidėjėlių atvertime.

Spaudos pagalba atverčia su viršum 
70,000 heretikų

Pranciškus Salietis su savo pusbroliu kun. 
Liudviku 1594 metais aukojosi sunkiai ir pa
vojingai misijai atversti kalvinistus hereti- 
kus, kurių dauguma gyveno Chablaise ir ar
timose teritorijose apie Genevą. Kiti ryžosi 
atkalbėti, patardami, kad mestų tą herojingą 
misijonieriavimo pasiryžimą, gręsiantį pra
žūtingais antpuoliais ir net mirtimi iš hereti- 
kų pusės. Tačiau, Pranciškus Salietis, mels
damas Dievo palaiminti jį su pusbroliu, pa
siryžo pradėti sunkų apaštalavimą, kad lai
mėti heretikus Kristaus Bažnyčiai.

Kalvinistų dvasininkai, užgirdę, kad at
važiavo į jų tarpą du katalikų misijonieriai, 
išsigando, ir varėsi įtikinti savo ištikimuo

tas, kuris turės tuos žmo
nes suvaldyti už lietuvių 
vienybės ardyma. Suval
dyti todėl, kad visi geri ir 
patriotingi Amerikos lie
tuviai visomis išgalėmis 
padeda šiam kraštui, o A- 
merikos vyriausybės di
dieji pareigūnai vienybės 
ardytojus jau senai yra 
pasmerkę...

“Tuo tarpu, desperatai 
gali sau drąskytis, kiek 
tik jiems pikta valia lei
džia, o geri patriotingieji 
lietuviai dirbkime Ameri
kai ir Lietuvai, kaip vie
nas”.

sius ir savo sekėjus, kad neitų klausytis jų 
pamokslų. Be to, varytasi net prie to, kad 
a'bu katalikų misijonierius nužudyti. Tačiau, 
abu drąsūs Dievo žodžio skelbėjai nesibai- 
mėjo mirtinųjų pavojų. Visgi, iš pradžių 
sunku buvo laimėti kalvinistus, kad ateitų 
klausytis pamokslų. Tuomet Pranciškus Sa
lietis sumanė skelbti pamokslus spaudos pa
galba. Tada jis pradėjo rašyti trumpus ka
talikų tikėjimo dėsnius, kuriuos atspausdi
no ant lapelių ir paskui platino tarp kalvi
nistų heretikų. Po to iš eilės sekė kiti lape
liai, kuriuose buvo dėstomas visas katalikų 
mokslas, kurį Kalvinas paneigė.

Tasai Pranciškaus Saliečio literatinis už
simojimas susilaukė gražių duomenų. Patys 
kalvinistai niekada negirdėjo ir niekada ne
skaitė tokio aiškaus Katalikų Bažnyčios 
mokslo išdėstymo tokia lengva ir supran
tančia kalba, kaip buvo atspausdinta lape
liuose. Gi jis lapeliuose niekada nevartojo 
rūstaus arba smerkiančio žodžiu prieš kal
vinistus, bet visada į juos atsiliepdavęs su 
broliška meile ir juos vadindavęs “broliais”. 
Jis lapeliuose ryžosi juos įtikinti, kad jie 
esą vien suklaidinti ir yra neapsipažinę su 
Katalikų Bažnyčios mokslu. Tie lapeliai lai
mėjo žingeidumą ir smalsumą heretikų, ku
rie netrukus miniomis skubėdavo klausytis 
išganingų Šv. Pranciškaus Saliečio pamoks
lų. Dvasiškoji piūtis kasdien gausėjo ir augo, 
kad netrukus prireikėjo gauti naujų darbi
ninkų, kurie plėstų išganingą darbą Kris
taus vynyne. Į keturius metus Šventasis su 
savo padėjėjais atvertė Chablaisą ir kitas 
teritorijas, laimėdamas Katalikų Bažnyčiai 
su viršum 70,000 sielų.

(Bus daugiau)
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Trys Seseles Pranciškietės Išvažiavo
I Pacifiko Pakraščius
•r

Šių metų pradžioje lie-' 
tuvaitės Seselės Pranciš
kietės gavo iš Jo Eksce
lencijos vyskupo Hugh C. 
Boyle, D. D. leidimą įkur
ti dar vieną, bet mūsų iš
eivijoje labai svarbų veiki
mo centrą Jo Mal. prela
to J. Maciejausko naujai 
sukurtoje parapijoje, Los 
Angeles, California.

Dabartinė Seselių Pran
ciškiečių vyresnioji Mati- 
na M. Dovydą skyrė tris 
Seseles, būtent: Motiną M. 
Aloyzą, Seselę M. Asyziją 
ir Seselę M. Gloriją, ku
rios sausio 18 dieną išva
žiavo į tolimuosius Pacifi
ko pakraščius, kad Saulė
toje Kalifornijoje pradėti 
organizavimo, misijonie- 
riavimo ir katechizacijos 
darbą ten gyvenančių lie
tuvių tarpe.
Daug nusipelnusi Motina 
M. Aloyza kompetetingoje 
misijonieriavimo 

talavimo vadovybėje.
Šiaurės ir Pietų Ameri

kos lietuviai be galo džiau- dorius. į kukliai paruoštus 
gėsi, kai 1938 metais Se
selės Pranciškietės vyko į josi nepaprasta vienuoli- 
Braziliją, kur Sao Paulo jos tyluma ir šventumą. O 
įsikūrė ir pradėjo išganin- graži gotiko styliaus kop-Į 
gą misijonieriavimo ir a- lyčia su įvairiaspalviais I 
paštalavimo darbą varyti vitražais ir joje beklū- 
tarp mūsų lietuvių. piančių eilių eiles novici-

Kai Seselės Pranciškie- jų, kurios buvo įsirėdžiu-, 
tės su pasiaukojančiu en- sios baltais šydais, žavėti 
tuizazmu ir herojingu pa- jų žavėjo. “Čia ne žmonės, 
siryžimu tęs ir varys Sau- bet Angelai!” ji tur būt 
lėtoje Kalifornijoje tą pa- mąstė sau.
tį išganingą misijonieria-Ji, lietuvaitė, tarp sveti- 
vimo ir apaštalavimo dar
bą. mes patys galėsime 
lietuvių spaudoje skaityti, 
besigėrėdami herojingais 
Seselių Pranciškiečių nu- 
veikimais.

Tuo tarpu tik žinome, 
kad apaštališkasai darbas 
bus pradėtas kompetetin
goje Motinos M. Aloyzos 
vadovybėje. Dėl to, mums 
lietuviams įdomu susipa
žinti su kilnia Motinos M. 
Aloyzos vadovybėje. Dėl 
to. mums lietuviams įdo
mu susipažinti su kilnia „ 
Motinos M. Aloyzos asme- rodė jai pareigas: maldas, 
nybe, kurios garbingoje namų ruošos darbus ir da- 
vadovybėje, kai ji buvo vė kitas instrukcijas. Jai 
Seseiių Pranciškiečių vy- ne daug laiko ėmė pripra-

resnioji Motina, pastatyta 
moderniškoji Šv. Pranciš
kaus Akademija Dievo 
Apvaizdos Kalne, Pitts- 
burgh. Pa.
Šis-tas iš Motinos M. Alo
yzos jaunatvės lenkių Se

selių vienuolijos novici- 
j ate.

Skaisčioje savo jaunat
vėje. pasauly ji buvo žino
ma vardu Onutė Jurguty- 
tė. Vos spėjusi kaip ta 
kvapioji pavasario gėlelė 
pražydėti meilingos savo 
motulės prieglobsty, štai, 
kai ji buvo nekaltoji tik 
keturiolikos metelių mer
gaitė, Gerasai Dievas ją 
ėmė iš pasaulio ir perkėlė 
į Šventosios šeimos lenkių 
Seselių vienuolijos novici- 
jatą, Desplaines, Illinois, 
kad čia galėtų augti ir kil
ti kaip saulograža prie 
Amžinosios Meilės.

Ji tur būt nustebusi ir 
ir apaš- išsigandusi žiūrėjo į tuos 

ilgus, žibančius, vašku nu
šlifuotus vienuolijos kori-

I

valgyklos stalus ir stebe

♦
♦
į:

I

J
t

Pamylusi plunksną— i 
gabi literatė.

Motina M. Aloyza, gabia' 
savo plunksna, taip yra 
daug nuveikusi lietuvių 
katalikų spaudai. Jos pa
stangomis Šv. Pranciš- ; 
kaus vienuolyno dešimt

For VICTORY

U
BUY

UNITED

STATĖS 
DEFENSE
BONDS 
STAMPS

Palikus Lietuva laisva, pradėjo kelti krašto gerovę, — tiesė naujus kelius, jįnta> 
statė moderniškas mokyklas, steigė pavyzdingus ūkius, gerino darbininko pra
gyvenimo šaltinį, išdalino didelius dvarus savanoriams, bežemiams ir mažaže- j 
miams. žodžiu, krašte išaugintas turtas buvo paverstas krašto pagerinimui. 
Pralenkė Lietuva kaimynines didžiules valstybes savo pažangumu... ir deja, kilo 
pavydas. Lietuva susilaukė ultimatumų, susilaukė invazijos... Šiandien ir vėl pa
saulio taikos teismas spręs Lietuvos likimą, o tas teismas prašo gynėjų iš mūsų 
pagelbos... Tik vieningai padėkime, o teisybė visuomet išeis į viršų laimėtoja...

metų sukakties proga bu- vas iaįmįntų mūsų lietu- 
vo išleista lietuviškojo vaičių Seselių Pranciškie- 
vienuolyno istorijos bro
šiūra.

Ji taip pat daug rūpino
si. kad į lietuvių kalbą iš
versti visas regulas ir dva
sinius pratimus.

Ji pastaruoju laiku su 
pagalba kitų Seselių Lie
tuvoje rinko medžiagą 
naujai vienuolyno malda- 

įknygei, kuri jau atspaus-

čių misijonieriavimą ir a- 
paštalavimą naujoje sau
lėtoje Kalifornijos padan
gėje ties Pacifiko pakraš
čiais, kad herojingu jų 
darbų nuopelnais taip pat 
pasidžiaugtų Šventoji 
Bažnyčia ir brangioji mū
sų Tėvynė.

Sunku pradžioje ten įsi
kurti iš nieko. Seselėms 
Pranciškietėms daug kas 
reikalinga. Tai supranta 
duosnieji lietuviai, ir jie 
išties joms gelbstančiąją 
savo ranką. Gerasai Die
ve, padėk visoms ir vi
siems!
Kareiviams, Jūreiviams

Be kitų nuveiktų didelių Ir Marinams Atmintinė 
darbų, kas pagaliau pa
jėgtų suskaityti visus ■ 
tuos smulkiuosius gailės- i 
tingumo darbus, 1_____
Motina M. Aloyza nuveikė 
per paskutinius 28 metus? 
Tačiau, ji nesigiria ir ne
aukština savęs. Ji yra ku
kli ir be galo nuolanki. Ji 
visa aukoja Dievo garbei 
ir savo tautiečių gerovei. 
Todėl, visi nuveikti jos 
darbai yra užrašyti sidab
rinėje knygoje Danguje, 
kurie į aikštę bus iškelti 
tik paskutinėje dienoje.

Tikrovėje, Bažnyčios ir 
1 nemirtingųjų sielų meile 
liepsnodama, Motina M. 

į Aloyza geriausiąją savo 
gyvenimo dalį aukojo Šv. 
Pranciškaus vienuolyno 

i aukurui. Gerasai Dievas 
taip pat lankė Fordham tegu ją laimina tolesniuo- 
universitetą ir ten tapo 'se garbinguose jos pasiry- 
apvainikuota M. A. laips- žimuose. 
niu.

1935 metais išrinkta 
vyresnioji Motina 

1935 metais. Seselė
Aloyza tapo išrinkta vy
resnioji Seselių Pranciš
kiečių Motina, ir tas pa
reigas rūpestingai ir su

Didžiausia jos aftibicija 
yra išleisti veikalą apie 
Šv. Pranciškaus gyveni
mą. Tam veikalui turi gra
žios medžiagos visą loby
ną.

Motinos M. Aloyzos 
nuopelnai.

sti prie to visa, ir pasken- sidėjo prie vykdymo pla- būsiančio Šv. Pranciškaus 
dusi drausmingoj ir šven- nu dėl organizavimo pačių lietuviškojo 

j toj novicijato nuotaikoj, lietuvaičių Seseiių vienuo- i
jautėsi patenkinta gyven- lyno, ir bendrai su kito- 
ti po tuo pačiu stogu su mis Seselėmis turėjo už 
Kristumi. Ir štai praėjo tai daug nukentėti nuo 
metai kaip valandėlė, ir lenkių Seselių vienuolijos 
netrukus atėjo taip ilgai viršininkių. Tačiau, Sese- 
laukta diena, būtent, 1915 lės Aldegundos meilė savo 
metų rugpiūčio penktoji, tautai nugalėjo visas kliū- 

; kurią Onutė Jurgutytė ta- tis ir nenubaidė dirbti tą 
po įvilkta į vienuoliškus darbą toliau. Pagaliau, ji 

susilaukė savo darbo pin
ties, nes rugpiūčio 15 die
ną. 1922 metais, lietuvai
tės Seselės iš šventojo 
Tėvo gavo leidimą, kad 
gali atsiskirti nuo lenkių, 
vykti į Pittsburghą ir ten 
steigti savo vienuolyną.

Iš vokiečių vienuolijos 
aukojasi savo tautiečiams 

dirbti.
Gavus leidimą, Seselė 

Aldegundes ir kelios ki
tos tuojau išvyko į Pitts- 
burgą ir ten prisiglaudė 
prie vokiečių Seselių 
Pranciškiečių vienuolijos 
iki pasistatys savo vie
nuolyną. Čia ji kaip ir ki
tos lietuvaitės Seselės tu
rėjo vilkėti vokiečių Sese
lių vienuolijos kandidačių 
drabužį nors pusei metų.

Kadangi nebuvo kam 
kitam pasilikti trijose lie
tuvaitėms Seselėms tuo 
laiku pavestoms parapiji
nėms mokykloms, Seselė 
Aldegundes. kartu su ki
tomis pasiaukojusiomis 
pionerėmis, sutiko kaip 
kandidatė vadovauti toms 
mokykloms paliktoms be 
savo mokytojų. Seselė Al
degundes buvo paskirta 
Šv. Kazimiero lietuvių 
par. mokyklos vedėja, 
South Sidėj, Pittsburgh. 
Pa.
Nūngi, ji Seselė M. Aloyza

Liepos 19 dieną, 1923 
metais. Seselė Aldegun
des kartu su kitomis 
pirmtakėmis dar kartą 
atliko novicijatą, kad ga
lėtų lengviau persiimti 
Šv. Pranciškaus vienuoly
no dvasia.

Novicijato metu, Seselė 
Aldegundes gavo naują 
vardą. Nūngi, ji vadinosi 
Seselė M. Aloyza. Pabai
gus novicijatą, ji tapo vėl 
paskirta į šv. Kazimiero 
lietuvių par. mokyklą, 
Pittsburge, Pa., ir čia ji

Dovanelėvienuolyno 
rūmams statyti. '

Paskirta kitoms svar
bioms pareigoms eiti. 

1926 metais, Šv. Pran
ciškaus vienuolyno Tary
bos nutarimu, Seselė M. 
Aloyza buvo paskirta visų 
vedamųjų lietuvių parapi
jinių mokyklų inspektorė. 
Ji šiose svarbiose pareigo
se pasirodė esanti rūpes
tinga ir daug prityrusi pe
dagogė.

Eidama tas pareigas, ji 
taip pat aukojo liekamo 
daug laiko savęs lavinime 
ir tobulinime įvairiose 
mokslo srityse. Ji lankė 
Duųuesne universitetą ir 
baigė su B. A. laipsniu. 
Progai atsitikus, ji vėliau

Labai daug mūsų jaunų vyrų 
kuriuos išvyko * Dėdės Sarao Urnybą’ 

kurie išsiilgę laukia nuo savo 
namiškių, giminių ir draugų 
bent kokios dovanėlės, kuri su

keiktų jiems džiaugsmą. Tinka- 
j miausia kariuomenėje, laivyne 
ar marinuose tarnaujantiems, 
tai mažylė specialiai jiems pa
ruošta maldaknygė, rožančius, 
Kristaus Širdies ir Šv. Kristapo 
medalikėliai. Tas viskas sudėta 
į speciali ridikiulį-pocketbook. 
Kaina tik $1.10 su prisiuntimu.

KITA DOVANA: mažytė mal. 
daknygė, puikus kryželis, Šv. 
Jėzaus Širdies ir Šv. Kristapo 
medalikėliai. taipgi sudėti į ma
žytį ridikiulį. Kaina su prisiun- 
timu tik 60c. Užsakymus siųs
kite “Darbininkui”, 366 W. 
Broadvay, So. Boston, Mass.

rūbus ir dabar vadinosi i 
Seselė Aldegundes.

Sunkūs tyrimai ir skau
dūs smūgiai. ,

Nūngi prasidėjo tikrojo 
ir dievingo džiaugsmo die
nos Seselei Aldegundai. 
Tik ta, kuri turėjo progos 
gyventi novicijato gyveni
mą, gali pilnai įvertinti 
tas džiaugsmingas dienas, 
kai pasaulis su savo pa
gundomis išnyksta ir 
Dangus prisiartina su vi
su dievinguoju savo žavin
gumu. Tačiau, Seselė Al
degundes, būdama jaunu
tė naujokė, tur būt nenu
jautė kokius sunkius iš
mėginimus arba tyrimus 
Aukščiausiasai buvo jai 
paruošęs. Ji tik žinojo, 
kad yra patenkinta, lai
minga, ir kad ateitis yra 
Dievo rankose.

Tačiau, tasai pasitikėji
mas Dievuje turėjo būti 
labai skaudžiai ištirtas. 
Tai įvyko antruose jos no- 

jvicijato metuose, kai vie- 
;ną gražią dieną atėjo tele
grama, pranešanti, kad 
brangioji jos mamytė po 
trumpos ligos atsisveiki
no su šiuo pasauliu. Tas 
jai buvo didelis ir labai į J
skaudus smūgis, bet dar 
sunkesnis tyrimas ir skau
dusis smūgis buvo, kad 
kaip naujokė ji negalėjo 
važiuoti į gerosios savo 
motulės laidotuves, kitaip 
reikėtų iš naujo pradėti 
novicijatą. Visgi, ji tame 
sunkiame kryžiuje matė 

| tokią Dievo valią ir pasili
ko tęsti novicijatą. Tik vė
liau sudėjus įžadus, ji ga
lėjo aplankyti tą vietelę 
kapuose, kur supiltas ka
pas ženklino meilingosios 
jos mamytės amžinojo 
poilsio vietą.

Lietuvaitė Seselė 
Aldegundes 

|l Nuo 1917 iki 1922 metų 
į! Seselė Aldegundes tapo 
Į: paskirta mokytojauti Šv. turėjo progos labai akty- 
I Jurgio lietuvių parapiji- viai prisidėti prie planavi- 
Į nėję mokykloje, Chicago, mo Motiniškųjų Namų 
j III. Ji pasirodė esanti rū- statybos. 
I pestinga ir išmintinga 
| mokytoja.
( Be to, čia ji aktyviai pri-1 lėmis

i

I

I
i

niųjų ilgėjosi ir liūdėjo.
Tačiau, širdyje ji lietu

vaitė tur būt jautė klai- 
j kurną, nes čia visi svetimi 
Į ir nepažįstami tvariniai. Ji 
nakties glūdumoje tur būt 
dažnai į pagalves įsikniau
bus liejo ilgesio ašaras, 
prisiminus mylimą ma
mytę, brangias sesytes...! 
Ji savo tėvelio nelabai at-j 

įsiminė, nes jis mirė jai 
i sukakus tik 4 metelių, 
i Visgi, lenkių naujokių 
• magistrą nedavė jai pro
gos liūdėti. Ji tuojau nu-

i

Lietuviu Kalbos

GRAMATIKA
SKIRIAMA AMERIKIEČIAMS

Parašė

Kun. Dr. jonas Starkus
Marianapolio Kolegijos Profesorius

Seniai lauktoji lietuvių kalbos gramatika jau 
atspausta. Ši gramatika skiriama ypatingai lietu
viams amerikiečiams. Nauja gramatika pasižymi 
savo taisyklingumu, medžiagos pilnumu, aiškumu 
ir, kas svarbiausia, gražia tvarka. Viskas vadovė
ly taikinta mokslą einantiems padėti: vartota prie
gaidės ženklai, kad kirčiavimu ir balsių ilgumu bū
tų pažymėtas ištarimas, žodžiu, tai tinkamiausia? 
vadovėlis norintiems geriau pažinti lietuvių kalbą 
ypač tinkamas lietuvių parapijų mokykloms.

Knyga labai gražiai apdaryta. Kietais, patva
riais viršeliais.

Kaina 1 doleris. (Siunčiant paštu $1.15).
Užsakymus siųskite: 
DARBININKAS 

366 West Broadway So. Boston. Mass.

M.

į Motina M. Aloyza herojus 
ir apaštalas.

Motina M. Aloyza nu
veiktais savo darbais pel
no herojaus ir apaštalo 
garbės. Ji herojus, nes ne
paprastu pasiaukojimu ir 
didele drąsa neliovė dirb-

i

maniai ėjo penkerius me-jti savo tautos gerovei ir į 
tus. * i savo tautiečiu naudai. Ji

Ji daugiausiai rūpinosi, 
kad lietuvaitės 
Pranciškietės 
svarbias vietas 
limose srityse, 
jose, ligonių 
katechizavime 
nieriavime.

Jai taip pat 
lietuvybės klausimas. Tai
gi, gavus pajamų iš Ap- 
švietos Draugijos “Moti
nėlės”, ji siuntė į Lietuvą 
dvi Seseles studijuoti. Ji 
vėliau pasiuntė į Lietuvą 
dar tris kitas Seseles. Ji 
tokiu būdu paruošė tinka
mas mokytojas lietuvių’ 
kalbai dėstyti mūsų para-; 
pijinėse mokyklose.

Siunčia kitas Seseles 
Į Braziliją

Supratusi didelę palai
mą, kurią Dievas teikia 
toms sieloms, kurios dar
buojasi tolimose misijose, 
Motina M. Aloyza 1938 
metais siuntė penkias Se
seles į Braziliją darbuotis 
Pietų Amerikos lietuvių 
tarpe.

Didelis jos nuopelnas, 
kad ji daug rūpinosi įkur
ti kuo daugiausiai misijų 
centrų Jungtinėse Valsty
bėse, kad iš jų būtų tiky- 

Ji taip pat daug pasi- biniai aprūpinti lietuvių 
darbavo su kitomis Sese- vaikai, lankantieji viešą- 

rinkdama aukas,sias mokyklas.

Seselės 
užimtų 

visose ga- 
kaip misi- 
slaugyme, 
ir misijo-

rūpėjo ir

i savo tautiečių naudai. Ji 
apaštalas, nes ji, kaip tau
tų apaštalas, ryžosi tapti 
viskuo, kad visus Kristui 
laimėti.

Nūngi, kai Motina M. A- 
loyza su kitomis savo ben- 
drėmis arba padėjėjomis 
pasiryžo lietuviams dar
buotis Saulėtoje Kalifor
nijoje, mūsų lietuvių tau
ta džiaugiasi, ir mes mal
daujame, kad Gerasai Die

Novena Stebuklingojo 
Medalikėlio

“Darbininke” dabar galima 
gauti “Novena Stebuklingojo 
Medalikėlio Dievo Motinos 
Garbei. Kaina 15c. Užsisakyda
mi minėtą knygutę, prisiųski- 
te 15c. įdėję į konvertą ir gau
site minėtą knygutę. Užsaky
mus siųskite: “Darbininkas”, 
366 W. Broadway, So. Boston, 
Mass.

i

Juozas Kasinskas
Ine.

Laidotuvių Direktorius
Patarnavimas Dieną ir Naktį

602 Washinqton Blvd
BALTIMORE, Md.

Telephone Plaza 8595
Umosinal dėl visokiu reikalu.

Užkulisy pasišnekant — FowJer Harper, Manpowcr 
komisionierius (kairėj), ir Amerikos Darbo Federaci
jos prezidentas William Green, tariasi jiems žinomais 
klausimais, kas darbo atstovo veide iššaukė net šyp
seną. ....................... .....
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Kada Žmogus Laimingas
Paskutiniai Mirštančio Žodžiai. — Elgeta Įstūmė Kara
lienę 1 Purvyną. — Duona Ir Vanduo — Mažytės Pietūs.

Pypkoriaus Gavėnia.
— Ekscelencija, ištariau! J. Matulevičius savo užra- 

priklaupęs prie lovos, pra- šuose surašė tokį prašy-

Vienas iš nacių bomberių numuštas Londone, kuris nuolat lankyda
vosi ir bombarduodavo miestą.

RADOSI VIENAS LIETUVIS, 
NORĮS DIRBTI HITLERIUI

Pavergęs mūsų žemę, žvelgė vienas i kitą. Štai, 
Adolpas Hitleris su savo tai gal pirmasis iš dauge- 
pataikūnais pradėjo uzur- lio, kurs šviesiai mato ir 
puoti Lietuvos piliečius, 
daug žalos pridaręs ir 
lupdamas 
viską, ką 
bolševikai 
ir paliko.

Keletas kvislingų su na- ką aplikantas 
ciais oficiozais aną dieną 
dideliai nustebo ir kvaišo 
iš rūstybės, kai darbo re- 
krutavimo ofisas nereali
zavo laukiamų duomenų. 
Mat, jie tikėjos gauti tūk
stantį ar daugiau darbi
ninkų, o radosi tik vienas 
lietuvis, kurs savanoriai 
atėjo į ofisą ir pasisakė 
norįs važiuoti į Vokietiją 
dirbti Adolpui Hitleriui.

Kadangi Adolpas Hitle
ris reikalauja daugybės 
darbininkų krašto apsau
gos fabrikuose Vokietijo
je, tai naciai oficiozai, su- 
rimtėję, pradėjo klausi
nėti aplikantą.

“Tamsta jau esi prisi-Į 
ruošęs, net džiaugiesi, I 
kad gali dirbti dėl Naujo
sios Santvarkos Europo
je”.

“Taip, taip, ponai”, at
sakė aplikantas.

U

ryškiai supranta, kad 
Fuehrerio Naujoji San
tvarka tai vienintelė vil
tis ir išganymas Lietuvai.

Tuo tarpu vienas iš na
cių klausinėtojų klausė, 

galįs dirbti, 
teiraudamas:

“Mums ypatingai reikia 
tankų mechanikų. Su
prantama, tamsta esi to- 
kis mechanikas?”

“Ne!” galvą nupurtė ap- 
likantas. “Tačiau, kaip iš 
pradžių sakiau, aš esu la
bai geras savo amate, ir 
aš noriu kuomi nors pasi
darbuoti Fuehreriui Hit
leriui. Žinokite, aš esu 
duobkasys!”

A. T. (Samata)

iš kiekvieno 
besitraukdami 
dar nepagrobė

mą: “Duok Dieve, kad aš 
savęs visiškai išsižadėjęs, 
kaskart labiau Tavyje ir 

j Tavo šventoje valioje pa- 
! skęsčiau. Jaučiu gerai, 
i kad tik tada žmogus tik
rai Dievo sūnų laisvą įsi- 
gyji, kada išsinėręs iš sa
vimylos kailio apsisiauti 
Kristaus dvasios ir malo
nės rūbu, kada savęs, šio 
pasaulio ir piktos dvasios 
tikrai išsižadėjęs pradedi 
eiti, įsigilinti į Viešpatį 
Dievą, kada savo sugedu
sį kūną ir šio pasaulio 
ankštutėlę gūžtelę dvasia 
apleidęs apsigyveni Aukš
čiausiojo būstuose”.

' Ir tas suteikia tiek 
! džiaugsmo! Šv. Teresėlė 
įrašo: “Nuo to laiko, kai 
i savęs visai nebeieškau, aš 
. gyvenu laimingiausį gy
venimą, kokį tik galima 
! gyventi”.

Ypatinga Mažytės 
Auka

Mažytė mergaitė iš ka- 
!peliono sužinojo, kad no
rint ką atversti, reikia dėl 

* ’ ' ’ Ji tą

fcau palaiminti..., — pasa
kojasi budėjęs prie mirš
tančio ark. J. Matulevi
čiaus lovos kunigas.
— Jis deda ranką ant 

mano galvos, myluoja ■ 
mane, kaip motina savo 
kūdikį, ir darydamas kry
žiaus ženklą ant mano 
kaktos atkartotinai sako:
— Rikiuokitės, pasišvęs

kite! Rikiuokitės ir pasi
švęskite!

Tas didžiojo vyskupo 
testamentas, tas primini
mas tvarkytis, pasišvęsti, 
aukotis, tinka visiems, y- 
pač gavėnios metu, nes 
tai susikaupimo, aukos ir 
maldos metas, 
pakilimas 
mums ir daro 
kos į kitus.
Nepaprastas 

Karalienes
Likimąs

Prieš devynetą šimtų 
metų žiaurūs dvasiškiai 
išvarė Vengrijos karalie
nę šv. Elžbietą iš namų. 
Kartą ji turėjo pereiti 
purviną upokšnį. Bet čia tos sielos kentėti. Ji tą 
pastojo jai kelią ir įstūmė norėjo padaryti su savo 
į purvyną elgeta, kurią atšalusiu tėveliu. Sekan- 
karalienė, būdama dar čią dieną pietų metu ji te- 
valdovo rūmuose, rūpės- valgė sriubos ir truputį 
tingai šelpė. duonos. Tėvai, manyda-

— Tas už auksą ir brang- mi, kad ji “užsikapryzi- 
akmenius, kuriuos nėšio- no” nutarė nekreipti į ją 
jau, — pagalvojo šventoji dėmesio. Vakare tėvas vėl 
karalienė. nuėjo į smuklę. Sekančią

Pilna atsidavimo ji ra- dieną mergaitė tevalgė 
miai nuėjo plautis savo tik duonos su vandeniu, 
drabužių vandeny ir savo Tėvas supyko ir ėmė ją 
sielos — Dievo Avinėlio barti, 
kraujuje (suprask — per —Tėveli, — kalbėjo ma- 
atgailą). Štai ką reiškia žytė, — kol Tamsta įžeisi 
būti pilnu aukos dvasios, Dievą ir kol mama dėl to 
išsižadėjimo dvasios. Tai verks, aš valgysiu tą patį, Į 
šventajai baisus ištrem- ką dabar. Aš noriu atken- 
tosios likimas, gal net tėti, kad Dievas nebaustų 
daugiau džiaugsmo šutei- Tamstos, 
kė, kaip karališki rūmai.! ””
Tr ką gi? Kai kitų karalie- dukters širdis, 
nių vardai užmiršti ir ka- širdi auka jį atvertė, 
pai velėnomis užžėlę, tai Taip, taip, aukos gyve 
pasišventėlei, pasiaukoju
siai šv. Elžbietai bažny
čios statomos, jos vardą 
nešioja milijonai žmonių, 
jos kaulelius auksiniuose 
reiiKviioriuose atsiklaupę 
bučiuoja ir rankas sunėrę 
jos užtarimo meldžia.

Dėl to tai suprantama, paštalas tėvas Matheo: 
kodėl toks garsusis arkiv. — MŪSU Viešpats pada

ro didelių dalykų per ma
žas sielas, jei tik tos ma
žos sielos klusnios daryti 
tą, ką Jis nori... ir ypač 
kai jos moka save užmirš
ti.

Susikaupimo, Aukos 
Ir Maldos Metas

i 1. Gavėnios metas — su
sikaupimo metas. Tuo lai
ku labai patartina daž
niau prisiminti, kad yra 
kitas gyvenimas anapus 
krašto, naudinga daugiau 
paskaityti dvasinio turi-' 
nio knygų, žodžiu ieškoti 
laimės ir džiaugsmo giles
niame dvasiniame gyve
nime, nes, kaip sako Šv. 
Ignacas Lojolą visi džiau
gsmai, kuriuos galime su
rinkti iš pasaulio žiedų, 
neturi tiek saldumo, kiek 
Išganytojo uksusas ir tul
žis.

2. Gavėnia — aukos me
tas. Buvo laikas, kada 
žmonės visą gavėnią mė- 

'sos neragaudami tik vie-

gi dvasios 
naudingas > 
geros įta-

I

Tėvas susimąstė. Jautri 
jos nuo-

I
I

nimas ne tik suteikia 
daug tyro ir tikro džiaug
smo, bet turi gilios įtakos 
į kitus. Kas gi gali atsi
spirti prieš meile degan
čią pasiaukojančią širdį? 
Labai teisingai sako didy
sis Šv. Jėzaus Širdies a-

Maryte Ir Marija Kun s Vembre-

I

NtW M. P. HEAD—Lawrcnca 
A. Applcy, chcniical industri- 
alist, has been designatcd as 
chief of the War Manpowcr 
•■’iacement Burc-au to fili nceds 
ot Amcrican industry, agricul- 

ture and govcrnment.

i

Mažoji mergaitė, jos vardas Marytė, 
Vos penktus tik amžiaus metus eidama, 
Nubudusi anksti, atsikėlus šauniai.
Ji skubinas, bėga, bėga tekina.

Josios glėbelyj gražių gėlių yr’ puokštė. 
Kurių prisirinko ką tik, nesenai, 
Ji skubinas greit gėles paaukoti 
Prie stovylos gražios, kur stovi Marija.

Priėjus prie jos, pažvelgus aukštyn. 
Išvysta Marijos veidą skaistų, meilingą.
Padėjusi gėles prie kojų Globėjos,
Klaupia ir pradeda savo maldelę:

“Brangioji Marija, Dangaus Karalienė, 
Tu, sako, galinga esi danguje z 
Prie Sosto Aukščiausiojo ir tarpe šventųjų. 
Visiems, kas ko meldžia, viską išprašai!

O aš esu tiktai vos maža mergytė.
Ir dar poterėlių gerai aš nemoku.
Nemoku net žodžių gražių, iškilmingų, 
Kaip meiliai, maloniai į Tave prabilt.

Žinau, ne žodžių skambių Tu nori klausyti. 
Širdies vien troškimų ir mūsų maldų... 
Taigi, Brangioji, išgirsk ir manę mažytę 
Ir duok man to viso, ko taip aš trokštu.

Mūsų šeima nėra taip jau skaitlinga — 
Vos mama, tėvelis, aš ir dar broliuku du.
Visus mus tenai prispaudė vargelis.
Todėl su karšta malda aš čia ir skubu.

Mamytė jau serga porą metelių,
Lovos neapleidžia be didžių skausmų, 
Tėvelį mūs brangų pašaukė į karą 
Ir Dievas tik žino, ar sugryš jis sveiku.

Tat noriu maldauti mamytei sveikatos, 
Tėveliui mūs brangiam sugryžti iš karo. 
Mažiesiems broliukams aš geidžiu prašyti — 
Padėk, o Marija, ateitį jų sutvarkyti.

Stasiukas, aš noriu, kad būt kunigėlis 
Ir uoliai ganytų jam sielas pavestas: 
Juozukas mažasis — kad būt daktarėlis 
Ir gydytų ligas žmonijos skaudžias.

O aš gi pati — trokštu būt vienuolyne, 
Tenai ir praleisti savo amžiaus dienas, 
Ir sykiu su tavo išrinktomis dukrelėms 
Garbint Sutvėrėją, Jam atnašauti karštas maldas.

O jeigu Dievulio būt kitokia valia, 
Aš noriu tapti vaikučių mama. 
Juos išauginti bent penkius. ar šešius.

Ir per Tavo malonę — atskleist jiems dangaus vartus. 
Kas yra meilesnio, kas yr’ prakilnesnio. 
Kaip būti mažyčių pasaulyj mamytė, — 
Juk tai Dievo palaima, žmonėms tai gerovė 
Duot žmogui gyvybę, dėl dangaus jį pagimdyt.

Neveltui todėl kiekvienas iš mūsų 
Taip myli skaisčiai ir gerbia meilingai 
Savus tėvelius, o ypač mamytes — 
Juk jie mums ant žemės patį Dievą atstoja.

Nors esu mažytė, bet troškimai didi.
Neužpyk, o Marija, juk esi gera ir saldi: 
Išaugus aš trokštu Tave puošt ne kvietkais. 
Bet skaisčiais ir dorais mano darbais.

Šventoji Marija, mažųjų Globėja. 
Prašau, išklausyk mano balsą, Marytės.
Juk pati pasakei per savo Išrinktuosius: 
“Kas šaukias Marijos — visuomet bus išklausytas".

— “Geroji Marytė, brangioji dukrelė.
Ačiū tau už gėles, meiliai priimu: 
Skubėk tu mano, tavo maldas — prašymėlį 
Nunešiu su meile jjrie Dangaus Vartų.

Atmink tu. vaikeli, nekaltos širdies:
Dievas yr’ Sutvėrėjas angelų ir žmonių — 
Kaip pirmieji garbina Jį savo giesmių aidais. 
Taip antrieji gi—karšta malda ir dorais darbais”.

i

i

Lietuvaičių Kul 
tūrinis Darbas 

_____
(LKFSB) Jau 20 metų 

gyvuojančių seserų pran
ciškiečių vienuolija išau
go ir Jungt. Amerikos 
Valstybėse turi 27 savo 
skyrius su 180 seserimis, 
5 naujokėmis ir 7 kandi
datėmis. Jų tarpe net 93 
baigusios aukštąjį moks
lą. Be to Brazilijoje pran
ciškietės dirba net trijose 
vietose, taip, kad jų vie
nuolijoje išviso narių yra 
192. Seserys pranciškie
tės veda 1 akademiją, 4 
aukštesnes mokyklas, 28 
pradžios mokyklas. Viso
se jų vedamose mokyklo
se yra daugiau kaip 5.000 
vaikų. Be to, jos veda 5 
misijų centrus ir praveda 
katechizaciją 13-je kate- 
kizacijos centrų, kur iš
viso globoja apie 3.000 
vaikų. Visų tų mokslo į- 
staigų išlaikymas Ameri
kos vyriausybei kaštuotų 
apie 100.000 dolerių, bet 
vienuolės dirba pasiten- 

i kindamos tik gaunamu 
kukliu pragyvenimo mini
mumu ir tuo būdu per 
metus visuomenei sutau
po apie S50,000 palyginus 
su tuo, ką jos už savo dar
bą gautų, jei būtų pasau
lietės mokytojos, 
minėtų dalykų, 

j ciškietės veda 
l po Karišką
Hays, Kansas
buojasi ligoninėse.

i

Be su- 
dar pran- 
Šv. Juoza- 
mokyklą, 
ir 9 dar-

I

Maldaknygė
“Darbininke” galite gauti ką 

tik išėjusią iš spaudos didelė
mis raidėmis kun. Pr. Juškaičio 
išleistą maldaknygę — “Maldą 
Šaltinis”. ši maldaknygė yra 
paranki kaip vyrams, taip ir 
moterims, nes ji yra nedidelio 
formato

’ Storumo
Ar tamsta esi prityręs' apdarai, 

darbininkas, kurs gali gražus 
skubiai ir su precizija kryžius 
produkuoti, kas tik reika-! S2.50. 
laujama iš tamstos?” 

“Taip, taip ponai; aš a- 
tėjau aukštai rekomen- ■ 
duojamas”.

“Ah-h-h-h!” naciai atsi
duso su mielu noru, o iš 
džiaugsmo net trynė del
nus ir su pasitikėjimu su taupomis.

— 5’4 x 3’4 colių, 
apie pusę colio, odos 
ant kurių įspaustas 

auksinis simbolis — 
karūnoje. Kaina tik

“Darbininkas”, 
366 W. Broadway, 
So. Boston, Mass.

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

SPECIALĖ VAIKUČIAMS MALDAKNYGE

ĮSIGYKITE

The Lithuanian Language
Kurią parašė profesorius 

ALFRED SENN. 
Jos kaina tik 40c.

Ši brošiūra verta kiekvie
nam įsigyti. Užsakymus 
siųskite “Darbininkui”, — 

366 W. Broadway, 
So. Boston, Mass.

Piety Amerikoje Kelionės 
įspūdžiaiI

I
I
I
I
I
I

kiekvienam įsigyti.
25c. Užsakymus siųskite: “Dar 
bininkas”, 366 W. Broadvvay 
So. Boston. Mass.

"Darbininke” dar galima gauti Lietuvoje 
"Maldos” bendrovės išleistą vaikučiams pritai
kintą maldaknygę: "JĖZAU PAS MANE ATEI
KI”. Šioje maldaknygėje svarbiausi dalykai 
vaikučiams lengvai suprantamu būdu paaiš
kinti. O pačios maldos parašytos taip, kad vai
kutis jaučia lyg tai jo paties žodžiai būtų — taip 
čia viskas vaikučiams suprantama, sava ir aiš
ku.

Šią maldaknygę yra parašęs kun. P. Kirve- 
laitis, žinomas religinių vadovėlių rašytojas.

Motinos, parūpinkite savo vaikučiams šią 
knygelę. Ji ir jums pačioms palengvins darbą 
ir vaikučiai greičiau pamylės maldą. Knygelė 
nedidelė ,bet maldų turi daug. Imitacijos apda
rais 50c. Juodos odos apdarais $1.25.

"Darbininkas"
366 W. Broadway, So. Boston, Mass.

Parašė Kun. J. Paškauskas 
Knygutė labai įdomi ir verta i 

. Kaina tik

į metas. Maldoje, sako jė
zuitas J. Meschler, mes 

rūkyti. Per gavėnią jis griebiamės Dievo dešinės, 
nutarė susivaldyti. Pas jį o su ja nieks nežūna, kaip 
ant stalo buvo padėti pa- nežūna vaikas, kurs laiko- 
pirosai ir jie išstovėjo vi- si motinos rankos, 
są gavėnią — jis jų visai 
nepalietė. Vėliau, rodos, ir 

’ ’ • “ ”/•. Tai
Kas nieka-

i

ną kart per dieną valgy
davo. Dabar mes nesame 
įpareigoti tokius nusima- 
rinimus daryti, tačiau la
bai naudingas pačiam už
sidėt išsižadėjimo darbus: 
susivaldyti nuo tuščių į visai metė rūkyti, 
kalbų, kantriau pakelti i bent vyras! 
sunkumus, prisiversti ap-idos nėra atsisakęs nuo to. 
lankyti ligonį, nepirkti kas leista, sako J. S. Mill, 
papirosų, o paaukoti tuos tą negalima tvirtai tikėtis* maldų ne tų, kurios ilgos
pinigus vargšui ir tt. Ži
nau vieną policijos valdi
ninką, kurs buvo įpratęs

Negalėdami ilgiau mels
tis, paverskime darbus 
malda — juos paaukoda
mi Dievui. Atminkime, 
kaip primena Šv. Jonas 
Vianney, Dievas išklauso

atsisakysiant nuo to, kas ar gražios, 
neleista.

3. Gavėnia maldos

o tų, kurios 
eina iš širdies gelmių.

K. J. Prunskis.

B 1ME

Draugiškas pasisveikinimas Jung. Valstybių Ma- 
jor General George S. Patton, Jr., paspaudžiant ranką 
Prancūzijos Morocco valdytojo sūnaus Princo Moulay 
Hassan. Toliau matosi Prancūzijos Generolas Auguste 
Nogues.
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Washingtono Amerikos Lietuvių 
Draugija Ir Jos Veikla

kun. Giedras vadovauja
mas, buvo patenkinamai 
lankomas. Tame ratelyje 
būdavo referuojamos ir 
diskutuojamos aktualios 
ir nariams rūpimos temos.

Padaryta Užgavėnių ba
lius, ir vėliau, ”swimming 
party” didžiuliame Shore- 
ham viešbučio baseine. 
Vasaros metu padaryta

pasitaikytų, tai atgyven- j 
dinti ir pradėti naują gy-' 
venimą. Savo aklume ir 
nežinojime, jis realizuoja, 
kad viskas žuvo. Jam tik 
reikėtų, kaip tie audros 
suvarginti jūrininkai pa
žvelgti, kad aplink jį sto
vi naujas gyvenimas, ir 
kad jam tik reikia ištiesti 
ranką ir paimti visą į sa
vo valią.

Kiekviena diena yra 
naujas gyvenimo saulėte
kis. Tokiam žmogui ir pa
sauliui gimė naujas gyve
nimas. Kiekvienas rytas
atneša jam naujas pro
gas ieškoti gyvybių. Kiek
vieną dieną jam pastato 
eilę naujų ir prakilnių lai
mių stoti į naują kelią ir dėlių, 
pamiršti visas 
atliktas klaidas 
bes.

Vieni žmonės
naip į gyvenimą... kiti pa
žvelgia kitaip. Kiekvie
nas turi savo ypatingą 
nusistatymą ir mintį kas- prietelį kaimyną gydyto- 
link gyvenimo ir visų ati- ją, prašo jo ištarti atvirą 
darytų kelių, vedanti į, ir kritikos 
iš to gyvenimo.

Baigdama paliksiu jums 
šį anekdotą, kuris manau 
gražiai pasako mums, 
kaip turime žiūrėti į gy
venimą.

Sakoma, kad Samuelis

M

Sugriauti nuo bombardavimo Stalingrado pastatai. Ten naciai buvo 
apsupti ir paimti į nelaisvę. Miestas išteriotas.

B

VICTORY

BUY
UNITED 
STATĖS

WAR
’BONDS

AND 
STAMPS

B. Morse, pirm negu jis 
išrado telegrapho naujie- 
nybę, buvo linkęs prie pai
šybos. Dar ir šiandien yra 
užsilikęs nemažas skai
čius jo aliejinių dažų vaiz-

praeities 
ir silpny-

Per ilgiausius penkis 
mėnesius jis dirbo prie 
vieno paišybos paveikslo, 
kur jis norėjo nupiešti 
mirštančio žmogaus kan
čias ir skausmus.

Pasikvietęs gerą savo

• vangliška spauda apie šį 
minėjimą jau pakartotinai 
rašė.

Naujai atvykę VVashing-’ 
tonan Amerikos lietuviai 
kviečiami būti nariais ir 
visada yra pageidaujami 
svečiai. Svarbesnieji

Teta Laumikiene.

Sostinės lietuvių draugi-'metų kun. Mozerio, vėliau 
ja didžiumoje susideda iš 
įvairiausių sričių valdi
ninkų: mergaičių ir vaiki
nu. Jaunimas suvažiavęs 
W ašingtonan pastarai
siais metais iš įvairių A- 
merikos lietuvių kolonijų. 
Nedaug tėra tokių, kurie 
būtų čia iš seno .įsikūrę, 
nors esama ir tokių ir. 
dargi, ateivių iš Lietuvos.
Vyriškių skaičius draugi- iškilų (piknykų) už mies- 
joje, karo metu, sumažėjo to. Padėkos dieną Draugi- 
— jų dalis yra kariuome- ja delegavo savo narę. p.

Oną Gaveliūtę, dalyvauti 
United Nations Amerikos 
karo bonų pardavimo pa
rade taptiniais rūbais ir draugijos parengimai bei 
su Lietuvos vėliava, Fred- susirinkimai skelbiami 

kur buvo vietos angliškoje spaudo- 
lietuvaitė. je.

Bandymas... Tai Gyvenimo
žiūri vie-

nėję. Tikimąsi, šių metų 1 
pradžioje pasirodys naujų 
lietuviškų veidų. Aktin- 
gesnių draugijos narių 
skaičius svyruoja apie 70.

Pereitųjų metų draugi
jos veikla buvo gana įvai
ri. Prieš perimant parei
gas dabartinei valdybai 
suruošta vieša Prof. K. 
Pakšto paskaita apie Lie
tuvą. Georgetovn Univer
sitete. Dabartinė valdyba 
suruošė iškilmingą tradi
cinį Lietuvos Nepriklauso
mybės minėjimą pereitais 
metais. Draugija kaip kas
met. priglaudė visą Vyt. 
Bieliajaus šokių trupę at
vykusią į tarptautinį tau
tinių šokių Festivalį tuo- 
mi suteikdama tai trupei 
galimybės paimti Festiva
lio ruošėjų kvietimą. Ta 
pačia proga, atskiroj sa
lėj, draugijos iniciatyva, 
toji trupė demonstravo 
Lietuvos ir kitų tautų 
liaudies šokius draugijos 
nariams ir jų kviestiems 
svečiams. Trupės narių 
garbei padaryta susipaži
nimo pobūvis ir pasilinks
minimas draugijos pirmi
ninko, p. J. Vaiciekausko 
(VValker) namuose.

Draugijos sporto, bow- 
ling. sekcija per pereitus 
metus buvo narių skait
lingai lankoma. Užbaigtu- 
vėms suruošta bendra 
draugijos vakarienė Ha- 
miiton viešbučio restaura- 
ne. Draugijos suruošta ei
lė bingo partijų. Iš drau
gijos pelno nutarta įsigy
ti Amerikos karo bonų. mokslui. 
Studijų ratelis pradžioj Taigi šiuo tarpu mūsų miesto

ric-ksburg, Va., 
kviečiama ir 
Pirmininko namuose su- Ankstesnis įžymus drau- 
ruošta Naujų Metų sutiki- gijos pirmininkas p. A. 
mas. šupienis, buvęs Supreme

Lietuvos 25 metų Nepri- Court valdininkas, išvykęs 
klausomybės proga ruo
šiamasi atatinkamam mi
nėjimui, kuris įvyks vasa
rio mėn. 14 d. šventės pro
ga įvyks pamaldos Nekal
to Prasidėjimo bažnyčio
je. kur vikarauja draugi
jos kapelionas, kun. J. E.
Giedra. Po pamaldų drau- jimo tikslu gali kreiptis 
gijos nariai bus Lietuvos telefonu arba pas kun. J.

P. Žadeikio. Giedrą (tel. Hobart 1434) 
arba pas raštininke (tel.

arba 
vie- 

kuri esti skelbiama

kariuomenėn. Nuo pereitų 
metų pirmininkas yra J. 
Vaiciekauskas (Walker), 
irgi buvęs Supreme Court 
valdininkas; raštininkė E- 
lena Čepuolytė (Chepo- 
lis). Nauji asmenys, infor
macijos ir draugijon isto-

ministro, p. 
svečiai priešpiečiams. Va
kare įvyks draugijos na- NO. 8554, Ext. 101) 
rių ir svečių susibūrimas stačiai į susirinkimo 
ir pasilinksminimas p. O. tą.
Gaveliūtės bute. Vietos laikraščiuose.

&

RYTINIU 
VALSTYBIŲ ŽINIOS

c

V

■Š

iHEW HAVEN, CONN.
TRUMPOS ŽINUTĖS IŠ 

MŪSŲ KOLONIJOS
Sausio mėnesį Karo Aviaci

jos Departamentas perėmė gar
sųjį Yale Universitetą dėl A- 
viacijos Technikos mokinimo. 
Jau atvyko apie 3000 jaunų ka
rių. kurie yra parinkti skirtam

Laike baisios marių au- 
keblų droš, metai tam atgal, di- 
atėjo delis laivas buvo bangų ir

Kadaise, tūla mergina, 
norėdama išrišti 
meilės klausimą, 
pas savo dėdę ir jam davė audrų išmuštas iš savo 
progos tarti paskutinį iš- kelionės kelio, 
minties

“Kas 
klausia 
lis.

“Turiu penkis mylimuo- nes buvo pilni išgąščio. 
sius ir nežinau, kuris ma- Desperacijos paimti jūri
ne labiausia myli ir už ninkai, pradėjo ieškoti ty- 
kurio turėčiau ištekėti?”, ro gėrimui vandens. Ne- 
nedrąsiai taria jaunoji pa- laimė... visas tyras van- 
nelė.

Senas, pražilęs Dėdė pa- tas. Ką daryti?., 
sižiūrėjo į ją, pamąstė nas nori gerti 
trupučiuką ir tarė: “Pa- vandens nėra... 
imk ekskursijos laivą į e- kalbėti, aplink 
žerą. Laiveliui išplaukus dens... nelaimė 
bent po pusvalandžio, duo sūrus ir negeriamas... 
jiems nematant įpulk į Troškulys didelis juos 
vandenį ir pradėk šaukti pergalėjo... nežiūrint svei- 
pagalbos. 
vandenį tave gelbėti... pa- nutarė tą sūrų 
imk tą už savo vyrą”.

Kaip pasakyta, taip ir 
buvo padaryta. Visiems 
besijuokiant ir besikal-

Be jėgos 
žodį. apdaužytas ir aplaužytas

yra dukrele?”, laivas buvo nuneštas į ne
iškilmingai sene- tolimą ir nežinomą įlanką. 

Laivo jūrininkai ir žmo-

žodį, klausda
mas: “Ką manai apie ma
no šį paišinį?”

Gydytojas, pakraipęs 
galvą pasižiūrėjo į pa
veikslą, nusiėmė savo aki
nius, atsisuko į Morsę ir 
tarė: “MALERIA”.

Draugijų Valdybų Adresai

išsiri- 
ir atletiškai nu- 
maršuojant bei 
kas tikrai pri- 

jau yra kariška

gatvėse matosi gražiai 
kiavusių jaunų 
augusių karių 
manevruojant, 
mena, kad čia
stovykla, ir mūsų mieste moks
linami jaunuoliai iš visų Jung. 
Valstybių dėl svarbaus laisvės 
iškovojimo darbo. Gal toje 
didelioje skaitlinėje jaunuolių 
randasi ir lietuvių, kol kas dar 
neteko sužinoti, bet tas yra 
bandoma padaryti.

duo kibiruose buvo išger- 
. Kiekvie- 
vandens... į 
ką čia ir 
jūra van

tas van-

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS ŠVČ.

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

Tel. So. Boston 1298.
Vice-Pirmininkė — B. Gailiūnienė,

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

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

j 29 Gould St.. W. Roxbury. Mass. 
Tel. Parkway •—1864-tV.

Iždininkė — Ona Staniuliūtė.

TINKAMI SCENAI VEIKALAI
DRAMOS, sutaisė Jonas Tarvidas. šioje knygelėje 

tilpsta trys veikalai: “GERMANĄ”, 2 aktai. 
Vaidina 2 vyrai ir 7 moterys, “FABIOLA”. 5 
aktu. Vaidina 12 asmenų ir grtupė. Dalyvauja 
7 vyrai. 5 moterys, minia, sargai ir kareiviai. 
"LIURDO STEBUKLAI”. 4 aktų drama. Da
lyvauja 21 moteris, šios knygutės kaina .. . 35c.

ESUMAS 3 dramos d., “Gims Tautos Genius”. 
Parašė Kun. Leonas Vaičekauskas . 15c.

GYLIUKINGAS VYRAS, 2 aktų komedija ir CICI- 
LIKAS. monologas. Sutaisė J. Tarvydas. Ko
medijoje dalyvauja 9 asmenys. 6 vyrai ir 3 
moterys. Kaina ........................................................... 15c.

APSIRIKIMŲ KOMEDIJA — Atsitikimas iš Ame
rikoniško Gyvenimo. Parašė H. Sienkievič

UBAGŲ BEI ELGETŲ GUDRUMAS. 3 veiksmų 
komedija. Parašė Seirijų Juozukas. Dalyvau
ja 12 asmenų, 8 vyrai ir 4 moteris. Kaina

UBAGŲ AKADEMIJA ir UBAGŲ BALIUS, vieno
je knygoje dvi komedijos su dainomis. Para
šė Seirijų Juozukas. Ubagų Akademijoje da
lyvauja 5 asmenys ir 5 poros ubagų. Ubagų 
Baliuje dalyvauja 5 poros ubagų ir kiti trys 
asmenys. Kaina ............................................

VAIKŲ TEATRAI. Tilpsta trys veikalėliai: “Ištyr- 
sime paskui”. "Antanukas Našlaitis” ir "Mė
ginimas”. Kaina ....................................................

Su užsakymais kreipkitės —
•DARBININKAS"

366 W. Broadway, So. Boston, Mass.

20c.

25c.

30c.

15c.

ŠV. JONO EV. BL. PASALPINES 
DRAUGIJOS VALDYBA

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

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

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

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

Iždininkas — Vincas Zaleskas, 
i 613 E. 5th St.. So. Boston. Mass 
i Maršalka — Jonas Zaikis.

501 E. 5th St., So. Boston, Mass.
I

Parapijos salėje. 492 E. Draugija laiko susirinkimus kas tre

Į

Kuris įšoks į katos kenksmingumui jie 
marių 

vandenį gerti. Galutinai, 
sulaukė paskutinio kan
trumo laipsnio, jie nulei
do medinį kibirą, prie lai- 

bant, jaunoji panelė pa- vo į jūrą. Ištraukę vande- 
prašė leidimo eiti atsiger- nį, pradėjo jo skoniu ge- 
ti vandens. Užėjus ant rėtis. Savo nusistebėjime, 
viršutinės promenados jie patyrė, kad tas van- 
grindų, ji šoko į vandenį, duo nebuvo sūrus, kadan- 
Kaip bematant keturi iš gi jų laivas audros buvo į- 
jos mylėtinių šoko į van- neštas į įlanką, kame bu- 
denį, norėdami ją išgelbė
ti nuo pavojaus.

Įkėlę panelę į laivą, kiek
vienas nuėjo į savo kam
barėlį apsidžiovinti. Vė
liau vakaro bėgyje, besė
dėdami šokių salone, jau- pasiekti tą naują savo gy- 
noji panelė vėl statė savo venimo troškimą ir suras- 
Dėdei klausimą: “Kurį aš ti tą reikalingą stiprybę 
turiu paimti?”.

i Gudrus senis nusijuokė 
ir tarė: “Imk tą, kuris liko 
sausas ir kuris nešoko 
paskui tave į vandenį”.

vo daug tyrų šaltinėlių u- 
peliai. tekančių nuo žemės 
krantų.

Koks
mas... 
jiems

keistas apsireiški- 
vien tik reikėjo 
ištiesti rankas ir

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 

antra antradienį mėnesio. 7:30 vai. Į 
vakare.
Seventh St.. So. Boston. Mass.

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
Das» protokolu raštminke.

čia sekmadienį kiekvieno mėnesio
2 vai. po pietų. Parapijos salėj
492 E. 7th St.. So. Boston. Mass

Valgomų Daiktų Krautuves
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”.

“GARNYS” atskrido j mūsų 
koloniją ir paliko pp. Kaziui ir 
Alenai Vilniškiam sveiką ir 
gražią dukrelę. Sveikinam pp. 
Vilniškius ir linkim užauginti 
savo pirmą dukrelę savo džiau
gsmui ir Dievo garbei.

Pas pp. Albertą ir Violą 
Plantus taipgi “garnys” paliko 
gražią ir malonią dukrelę, ku
rios pasveikinti ir pamatyti su
grįžo jos tėvelis Albertas iš ka
ro tarnybos. Matyti, kad didelį nauskai minėjo savo gimtadie-j 
džiaugsmą suteikė tėveliam nį sausio 22 d. Ta proga sūnus Į 
dukrelė, nes teko girdėti, kad 
p. Plantas dalina cigarus vi
siems. Sveikinam visi ir linkim 
sveikatoj užauginti dukrelę.

Alberto ir Elenoros Gutaus
kų namus aplankė “garnys” ir 
paliko sveiką ir didelį sūnelį. 
Tėveliai džiaugiasi, kad padidė
jo šeima. Moterų Sąjungos 33 
kuopos valdyba ir narės sveiki
na pp. Gutauskus. P-nia Gutau- 
skienė yra Sąjungietė.

kurios jie taip širdingai 
maldavo ir išsiilgo.

Žmogus šiandien par
blokštas nusiminimų, ne
pasisekimų ir prisiminda
mas savo praeities gyve
nimo silpnybes, jaučiasi, 
kad jei jis galėtų atgy
venti savo gyvenimą, tai

deckas kelias dienas buvo sune- 
galėjęs ir buvo kankinamas 
slogų. Nors sekmadienį jau lai
kė šv. mišias, bet dar nesijau- jjs parodytų daug užslėp- 
čia gerai. Linkime mūsų klebo- tų tobulybių... jei jis tu
nui greitai sustiprėti sveikato- retų progų... jei jis turėtų 
je- i valią praeiti pamiršti ir

1 Karolis T^ona Rama-!^”^
1 turėtų galimybę pradėti 
i iš naujo su dabartiniu ži-: 
' nojimu ir prityrimu... 
kiek jis mokėtų parodyti. 
Dažnai tokis žmogus pa
žvelgia atgal su apgailes
tavimu ir prisimena auk
sines jaunystės dienas ir 
liūdnai apverkia savo pra
leistą progą. Jis galėtų 
viltingai pažvelgti į gyve- 
nimą, kuris turi ateitį. 
Bet visuomet matome, 
kad jis bejėgingai stovi

Juozas ir anūkai suruošė gražų 
suprizą. priruošdami jaukų 
vakarėlį pagerbimui savo myli
mų tėvelių. Pp. Ramanauskai 
gavo daug sveikinimų ir malo-j'’? 
nių dovanų nuo draugų, gimi
nių ir pažįstamų. P-nia M. Ra-- 
manauskienė yra Moterų Są
jungos vietinės kuopos rašt. 
taigi ir sąjungietės neužmiršo 
pasiųsti sveikinimą. Linkime 
pp. Ramanauskam sulaukti dar

Mūsų klebonas kun. E. Gra- njų.

Perkins Markei
P. Baltrušiūnas - p. Klinga, Sav.

753 Broadvvay
Tel. ŠOU 3120. So. Boston.

Povilas Bushmanas
48 Crescent Avenue
Telephone COLumbus 6702

29 Savin Hill Avenue
Dorchester. Mass. COL 19R1

I
I

; daug, daug linksmu gimtadie- tarp dviejų gyvenimo ga-
1 - jf. lų. bet trokšta, jei proga

Paprasti Smagumai yra Geriausi

gera knyga ir
bonka garsaus

PICKMCK ALE
PICKMCKALE PICKMCK

BREWED BY HAFFENREFFER * C O., INC., B«»Von, Moti., BREWERS SINCE 1170
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I' vietinės žinios! Tautos Didžiausios Šventes

ŽINUTES Izapas Žuromskis apsivedė su 
Etta - More Taylor. Jo brolis 
kunigas Jonas surišo šiuodu 
jaunuolių amžinu mazgu.

Vasario 16
Sudegė Našlaitynas Elmhurste

4 Namai Pavojuje

Vas. 7 d., Jėzaus Nukryžiuo
to seserys South Bostonietės, 
rinko savo pragyvenimui aukų, 
prie bažnyčios durų. Buvo pa
minėta, kad jos, iš šios rinklia
vos, nuo savęs nutraukdamos, 
dalysis su sudegusiu našiaity- 
nų, Elmhurste, Pa. Už tai geri 
So. Bostono žmonės sukukavo 
Seselėms beveik pustrečio šim-

MINĖJIMAS
Scrantono U gniagesiai Pagelboje

Vasario 5 d., mirė, miesto li
goninėje, sunkiai pasirgęs, Juo
zapas Juškauskas, 62 metų, 
gyv. 140 W. 6th St., So. Boston, 
Mass. Jis paėjo Kuršėnų para
pijos. Amerikoje pragyveno 40 
metų. Paliko žmoną Anielę 
(Kazlauskaitę), du sūnų ir dvi 
dukterį. Tapo palaidotas iš Šv. 
Petro par. bažnyčios, vasario 
8 d., 9 v. r., šv. Benedikto ka
puose.

Tą vakarą. Maldos Apaštala- to dolerių. Kiti ketina siųsti di- 
vimo draugija laikė susirinki- desnes aukas tiesiog našlaity- 
mą. Kalbėta apie reikalą pla- no vadovybei, Elmhurst, Pa. 
tinti organą “žvaigždę”. Iš-! Seselės yra labai So. Bosto- 
reikšta daug džiaugsmo, kad niečiams dėkingos už jų paro- 
Tėvai Jėzuitai, 
džia taip labai 
raštį ir tuomi 
labai gražių
Garbė Amerikoje augantiems novėnos pamaldų, įvyko susi- 
Tėvams Jėzuitams. Baigoje su- rinkimas pasitarti, kaip geriau 
sirinkimo išrinkta nauja valdy- pagerbus naują U. S. A. kape- 
ba. Buvo kalbėta šelpti sude- licną kun. J. Daunį, kurs bai
gusį našlaityną, Elmhurst, Pa. g°je šio mėnesio, išvažiuoja 

----------- tarnybon.

Vadovybėje Federacijos Skyriaus ir Lietuvai 
Remti Draugijos Įvyksta 

SEKMADIENI,

Vasario-Feb. 14 d., 1943
2-rą VALANDĄ PO PIETŲ 

Municipal Building Salėje 
BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.

Elmhurst, Pa. — Vėjui kambariai ant antrų, ir 
pučiant, ugnis greitai pa- miegamasis ant trečių, 
siskleidė visame našlaity- Namas tik ką buvo remon- 
ne, Aušros Vartų Viloje, 
Elmhurst, Pennsylvania, 
trečiadienio vakarą, ir 

; grasino uždegti keturis 
visai arti namus: Nukry- 

{žiuoto Jėzaus Seserų Vie- 
’ nuolyną, koplyčią ir sene
lių prieglaudą. Didžiau
sias pavojus buvo Kun. 
Lopato, kapeliono, kam
bariams.

Našlaitynas sukrito bai- 8 — Vakar rytą kilo gais- 
siose liepsnose miesto ug- ras Eikš name, Green ir 

Magazine Sts., arti Cen
trai Sq. ir padarė S100.000 
nuostolių.

Eikš namas yra plačiai

tuotas.
Reiškiame užuojautą 

Nukryžiuotojo Jėzaus Se
serims ir Našlaityno gy
ventojams.

Sudegė Eikš Namas 
Cambridge

Cambridge, Mass., vas.

Amerikoje, lei- dytas labdaringas širdis dėl 
reikalingą laik- našlaičių.
pateikia mums ----------- —

pasiskaitymų.^ Trečiadienį, po Šv. Teresės

DAKTARAI

Vasario 6 d., korporalas Juo-

t

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

Sekmadienį, Lietuvos Nepri
klausomybės minėjimas prasi
dės su pamaldomis: 10 v. r. 
bus giedamos iškilmingos, su 
asista šv. mišios už Amerikos 
ir Lietuvos kareivius, sakomas 
iškilmių pamokslas ir teikia
mas palaiminimas su švenčiau
siu sakramentu. Pamokslą pa
sakys Tėvas Antanas Mešlis, 
S. J.

2 v. p.p., Municipal erdvioje 
salėje įvyks prakalbos ir kon
certas. Įžangos nebus. Visi 
kviečiami minėti 25 metų su
kaktį nuo Lietuvos atgijimo — 
prisikėlimo.

Pirmadienį įpuola susirinki
mas L.R.K Saldžiausios Širdies 
V. J. Draugijos, antradienį — 
Lietuvos Dukterų Draugijos.

Markelioniai Minėjo 
Sukakti

Kalbės pulkininkas Grinius, Kun. Dr. K. Ur
bonavičius, Adv. K. Kalinauskas, Kapelionas 
Kun. J. Daunis, Paskolos Bonų Komisijonierius, 
ir Kamandierius Dr. Kasparas.

Muzikalę programos dalį patieks Šv. Petro parapi
jos choras, vadovybėje Muz. R. Juškos.

Bus aukos renkamos pavergtos tėvynės reikalams 
ir perduotos Amerikos Lietuvių Tarybai.

Visi kviečiami atsilankyti į Lietuvos Nepriklauso
mybės iškilmingą minėjimą ir bendrai pergyventi tau
tos 23 metų laisvą gyvenimą ir dviejų metų pragariš
ką žiaurią okupantų vergiją.

Jokios įžangos nebus.

Vokietija Po Naciais
(Šių dienų knygos — 

Apžvalga Stephen Pearce)

Kokia nacių Vokietija y- 
ra nuo pradžios rytų fron
to karo, pasako Howard 
K. Smith, savo knygoj— 
Lašt Train from Berlin”. 
Autorius, kuris yra Co- 
lumbia Broadcasting Sys- 
tem raporteris, buvo pas
kutinis Amerikos kores
pondentas apleisti Vokie
tiją, pereidamas Šveicari
jos rubežių gruodžio 7 d., 
1941 m.

Spalių 9 d., 1941 m. p. 
Smith buvo Berlyne, kada

RENGĖJAI.

Į

niagesiams, kaimynams 
Į ir vaikams, bandant sulai
kyti liepsnas nuo tolesnio 

, pasiskleidimo. Vyresnieji 
berniukai padarė heroišką žinomas ir lietuviams, nes 
pasistengimą išgelbėti sa- jame yra buvę “Darbinin- 

į vo namelį.
Pirmiausia pastebėję 

dūmus, vaikučiai tuojau 
bėgo su viedrais vandens, 
bandydami užgesinti. Ma
žesnius vaikus susodino į 
busą ir nuvežė į Graikų — 
Šv. Nykolo Našlaityną, 
kuris netoli.

Liepsna prasidėjo sieno
se apie devintą valandą 
vakare. Tuo kartu buvo 
namuose Pranas Katinau- 
skas, ūkio prižiūrėtojas ir 
berniukai. Elektros vielos 
buvo gaisro priežastimi. 
Ugnis greitai įsiveržė į- 
viršų ir pradėjo mesti de
gančias skeveldras ant ki
tų namų. Tuojau pranešė 
Valdžios Policijai. Engine 

j 6, Assistent Chief DAvid 
’Evans ir Lieut. D. Phillips 
buvo paskirti padėti Supt.j 
E. B. Levvis. Jau ugnis bu
vo įsidegus, pagol atvažia 
vo ugniagesiai iš Scranto 
no. Trūkumas vandens ne
leido ugnies taip greit už 
gesinti. Penkis šimtus! 
galionų, kaip bežiūrint iš
tuštino. Daug automobi
lių suvažiavo ir visi sten-I 
gėsi padėti, kiek galėda-j 
mi. Motor Patrolman J. H. i 
Rights ir A. A. Fabian iš! 
Moscow Stoties ir Richard I 
Vv’olf, Elmhursto policijos 
viršininkas, prižiūrėjo: 
trafiką.

Nuostolių padaryta apie; 
.$15,000. Namas buvo tri
jų aukštų: valgomasis 
kambarys ant pirmų lubų, 
rekreacijos ir mokyklos

ko” metiniai šokiai.

Nuramino

inis, ir karas su Rusais jį 
visiškai atitolino nuo žmo
nių.

Palaipsniui naciai sunai
kino vidutinę klasą. Žmo
nės dabar įsitikino, kad ne 
revoliucija įvyko, bet re
gresija; ne socializmas, 
bet forma kapitalizmo su 
feudalistinėm teisėm tur
tingiems. Jie sukūrė vieną 
iš geriausių apsaugotų 
plutokracijų, kurios lygio 
nežino nei viena tauta; 
tuomi pačiu laiku mažos 
krautuvės ir industrijos 
mirė, kaip musės.

Trys atskiros grupės vis 
daugiau priešinasi nacių 
programai. Pirma, komu
nistai, kurių skaičius ne
siekia daugiau dviejų tūk
stančių pritarėjų, ir, kurie 
nesusiorganizavę, neapsi
ginklavę ir nugąsdinti li
kimu jų aktyvių draugų. 
Antra, yra bažnyčia, ypa
tingai Katalikų Bažnyčia, 
nes “šaknys tikybos yra 
daug giliau įsispraudę 
žmonių sąmonėje, negu bi 
kokis politinis įsitikini
mas, kuris iškilo paskuti
niame šimtmetyje”. Kon
servatyvi prūsų militari- 
nė klasė yra trečias ele
mentas, kuris nepatenkin
tas ir iš kurio galima ti
kėtis pasipriešinimo.

Pakol atsiras priežastis, 
Vokiečių žmonės neįvyk
dys perversmo. Autorius 
įspėja, kad jeigu mes 
jiems nepasiūlysime vie- 

f tos pokariniam pasaulyj, 
negalėsime juos privilioti 
prie savęs. P. Smith pata
ria mums išaiškinti mūsų 
karo tikslus ir siekimus 
netik savo žmonėms, bet 
ir vokiečiams. Jeigu mes 
to nepadarysime, karas 
galės ilgai užsitęsti, nes 
vokiečiai sparčiai kariaus, 
nepaisydami, kad išsky- 

, jie daugiau 
neturės ko prarasti. FLIS.

— Taip, galėčiau tau pasko
linti 10 litų. bet... ar nežinai, 
kad paskola ardo bičiulystę.
— Ach, juk tikri bičiuliai mes 

niekad ir nebuvome.

GRABORIAJ

Dr. Otto Dietrich, Hitlerio 
spaudos šefas, pranešė vi- 

! sišką sunaikinimą Rusų 
armijų. Vokiečių moralė 
tada buvo pačioj aukštu
moj, bet kada žmonės pa
matė, kaip Propagandos 
ministerija jiems melavo 
apie progresą kovų, “mo
ralė krito į juodą bedugnę, 
iš kurios niekas negalės 
jos iškelti, išskyrus visa- 
pusinį galutiną militarini 
karo pergalėjimą”. Žmo
nės pradėjo bumbėti, pro
dukcija žlugo. Gestapo pa
didino savo Berlyno gari- 
zoną, ir areštavimai pasi
daugino.

Penki mėnesiai karo Ru
sijoj, autorius sako, kai
navo vokiečių žmonėms 
4/5 jų savaitės racijonuo- 
to maisto. Naciai nesuma
žino racijonų, bet pristatė 

i mažiau mėsos krautu
vėms ir restaurantams. 
Kada autorius apleido Vo
kietiją, jis teisingai galė-

Sausio 31 d. š. m., Petronėlė 
(Bakutytė) ir Juozas Marke- 
lionis ilgamečiai So. Bostono 
gyventojai, minėjo savo 25 m. 
vedybų sukaktį. Tų “sidabrinių 
vestuvių” pokylis įvyko Lietu
vių salėje, kur dalyvavo apie 
250 svečių. Programo vedėju 
buvo Jonas Grubinskas. Šv. Ka
zimiero R. K. d-jos pirm. Kelio- 

įlika asmenų pasakė sveikinimo 
ir linkėjimo kalbeles. Taipgi 
gavo ir nemažai įvairių dovanų. 
Pokylį surengė pp. Genevičiai 
ir Medoniai. P-nia Markelionie- 
nė yra kilus iš Raseinių parapi
jos, o p. Markelionis iš Šaulė-1 mą High Schoolės mokytoja 
nų k., Leipalingio parapijos. Jis Lijį Kleinberg papasakojo iš 
•visą laiką buvo veiklus vietos savo kelionės po Latviją. Kalbą 
draugijose. Dabar eina Šv. Ka- į pajvairino iliustracijomis. Bū- 
zimiero R. K. D-jos vicepirm. ■ re]js moterų, tautiniuose kos- 
parergas. į tiumuose, padainavo šešes lat-

Pp. Markelioniai užaugino vįų liaudies dainas. Po progra- 
bei augina skaitlingą ir gražią - myį, latvės svečius, kurių buvo 
šeimynėlę, būtent: Juozas 22 
m. Jungt. Valstybių kariuome- j 
nėję ruošias būti lakūnu. 2) 
Kazys 21 m. dirba arsenale. 3) 
Stasė 19 m., 4) Bronius, 18 m.,’ 
5) Vytautas 15 m. ir 6) Morta;
7 m.

Linkėtina pp. Markelioniams Zaletskai apturėjo telegramą 
ir visai jų šeimynėlei tolimes- į nuo Savo žento Majoro George 
nes Dievo palaimos. Rap. p Galės (Glazausko), kuris ne

seniai išvyko į karo laukus. 
, kad laimingai pasiekėm Middle 
; East be jokių kliūčių. Sveikinu 
! visus pažįstamus.

Dabartiniu laiku ponų Zalet- 
i skų dukrelė, ponia Glazauskie- 
nė, laikinai apsigyvenusi Flori
doj, kur ir motina išvyko trum
poms atostogoms. Orui atšilus, 
abi žada grįžti kartu į South 
Bostoną.

I

VVASHINGTON DEPOT, 
CONN.

PARSIDUODA kriaučių ša- 
pa geroje vietoje. Dėl kriau- 
čiaus yra pirmos klasos maši
nos: Siuvama mašina ir Hoff- 
mans prosijimui mašina, yra 
extra prosas ir kiti visi reika
lingi dalykai kriaučiui. Čia y- 
ra labai gera proga bizniui, nes 
aplinkui kiti 5 miestukai netu
ri kriaučiaus — visi kreipiasi 
į mūsų šapą, taigi darbo yra 
daugiau kaip galima padaryti. 
Pardavimo priežastis — savi
ninkas labai pavojingai serga. 
Norėdami pasinaudoti šia gera 
proga, rašykite E. J. Krikš- 
čiun, Washington Depot, Conn. 
Tel. Wasb:.ngton 2041.

n 5-151
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NOVENOS
prie šv. Pranciškaus Asyžiečio. Kaina ...................  15c.
prie Motinos Gerosios Patarties. Kaina ................ 20c.
prie Dievo Motinos Nuolatinis Pagelbos. Kaina ---------- 15c.
už Sielas Skaistykloje. Kaina —.............................. .......— 20c.
Stebuklingojo Medalikčlio Dievo Motinos Garbei. Kaina 15c.

DARBININKAS ;
366 W. Eroadway, So. Boston, Mass.

NOVENA 
NOVENA 
NOVENA 
NOVENA 
NOVENA

LANKĖSI

diakonas Mikas 
iš Worcesterio. 

eina
Kanadoje, 

atei-

★ Lankėsi 
Tamulevičius 
Klierikas Tamulevičius 
mokslus Montreale,
Bus įšventintas į kunigus 
nantį birželį.

O

Latvių Popietis—
Sausio 28 d., International jo pranešti, kad žmones 

Institute patalpose, įvyko lat- neturėjo pakankamai kuo 
vių popietis. O. W. Selmer kai- pramisti. Civilių ligoninės 
bėjo apie prieškarinį Latvijos 
ekonominį ir kultūrinį gyveni-

apie 100, pavaišino lašinuočiais 
ir kava-arbata.

TELEGRAMA 
Iš Middle East

I

Rap.

Šiomis dienomis ponai D. A.

buvo perpildytos; ilgesnės 
valandos iš žemesnės al
gos pablogino sąlygas. Už
imtose teritorijose pro
dukcija žlugo net 50', dėl 
blogo maisto ir bendros 
demoralizacijos. Pav. pro
dukcija lokomotyvų visų 
industrijų vokiečių kont
rolėj — krito ligi 1,400 per' 
metus laiko. Kadangi apie 
4,000 buvo prarasti Rusi
joj per pirmus 6 mėnesius 

j kovos, tas skaičius buvo 
trijų metų produkcijos.

I Nacių valstybė, autorius 
■ mano, negali aptarnauti 
ireikmenimi apie 90% Vo- 
i kieti jos žmonių. 1933 me
stais, kada Hitleris perėmė rus^vvvbės* 
'valdžią, jis buvo artimai “ "
'surištas su plačiu skaičiu
mi žmonių; su turtingais, 

j su vidutinės klasės, ir su 
; labai maža dalele darbi
ninkų. Bet laikui bėgant, 
kada kariuomenė pasida

irė galinga, šie ryšiai pra- 
įdėjo atslūgti. Pagaliau šis 
skilimas tarp Hitlerio ir 
žmonių darėsi vis plates-

Darbininkas išleido “GYVO
JO ROŽANČIAUS PASLAP 
TYS” knygutės formoje. Kiek
viena paslaptis iliustruota pa
veikslais. Šioje knygutėje taip
gi yra ir narystės mokesčių la
peliai. Knygutės kaina 20c. Už
sakymus siųskite: “Darbinin
kas”, 366 W. Broadvvay, So. 

J Boston, Mass.

ZALETSKAS 
FUNERAL HOME

564 East Broadway 
SOUTH BOSTON MASS 

A. Zaletskas F E Zaletska* 
Graborlal Ir Salsamuotojai 

Patarnavimas dieną Ir naktį 
Koplyčia šermenims dyka' 

NOTARY PUBLIC
Tel. ŠOU Boston 0811 
Tel ŠOU Boston 2®O»

Kaip jo vardas? Tai Corporal John Haire iš Perth. 
Australijos. Kartą jo vardą sužinojus, tai jo barzda vi
suomet primins jo vardą.



Teta Laumikienė.

-Antradienis. Vasario 9. 1943
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Kartą tūlas airis, kalbė
damas su žydeliu pirkliu 
ir jausdamas, kad jis yra 
jam šiek - tiek prietelin- 
gas, pasidrąsinęs klausia 
žydelio: kodėl žydai yra 
tokie gudrūs pasaulio 
žmonės?

“Kadangi”, atsakė žyde
lis, “mes valgome vieną 
ypatingą rūšį žuvies”, ir 
žydelis jam pasiūlė par
duoti vieną žuvį už S10.00.

Airis užmokėjo reika
laujamą sumą pinigų ir 
gavo nuo žydelio mažą su
džiūvusią žuvelę. Nelauk
damas... visu smarkumu 
įleido dantis į žuvį, ir ne
trukus prabilo gan smar
kiais žodžiais: “Palauk 
žydeli. Čia vra rūkyta sil
kė?”

“Matai”, atsakė jam žy
delis. “pradėsi būti gud
resniu”.

Taip ir mes gyvenime’ 
dažnai atsiduriame į jaus
mingus klausimus, kylan
čius iš gilios mūsų žmo
giškos širdies. Ir vienas iš 
tų klausimų, kuris mus 
vargina, yra: Kodėl ma
nęs nepakviečia į svečius? 
...Kodėl aš taip mažai tu
riu ištikimų prietelių?... 
Kodėl mano artimieji ma
nęs vengia?... Kodėl mano 
kalba jiems tokia neįdo
mi?

Klausimas stovi išriši
mui. Kaip aš galiu sužino
ti iš prietelių ir bendra
darbių, kodėl esu taip ne
mėgiamas? Kaip būtų ga
lima suvaldyti savo pasi
elgimus ir pagerinti daly
kų stovį taip, kad aš vi
suomet būčiau mėgia
mas?

Daugelis iš Amerikos 
Universitetų kas metą 
bando surasti įvairias 
kliūtis, kurie žmogui su
daro tokius socialinius 
keblumus. Giliai pagalvo
jęs, pamatysi, kodėl tavo 
prieteliai nuošaliai nuo 
tavęs stovi... suprasi, kad 
tavyje yra gan daug ne
rimtumų. kurie su jų 
mintimis nesutinka. Pers
kaitęs, pagalvosi ir leng
vai pamatysi, kodėl ta
vyje yra nepageidaujamų 
silpnybių.
a): Būk patikimas. Lai 

kiti, girdėdami tavo žo
džius, pilnai supranta, 
kad tą. ką sakai tikrai iš
pildysi. šis bruožas gal 
kitiems ir nepatiks, ka
dangi tu mąstai kitaip, 
kaip -jie. Bet tavo nusista
tymas ką nors atlikti pa
rodys jiems, kad esi žo
džio žmogus.

b): Nebijok išeiti iš sa
vo ribų, jei matai, kad ki
tiems gali pagalbos ranką 
ištiesti. Jei pas mus aiš
kiausiai matosi trūkumų 
krikščioniškos artimo 
meilės, ar galima stebėtis,

jei kiti vengia musų drau
gijos?

c): Nebandyk kitiems 
rodyti savo išmintingu
mą.

Išmintis yra begalo rei
kalingas dalykas mūsų 
gyvenimui. Kiekviena at
sižymėjusi mokykla kas 
metą ieško atsižymėjusių 
profesorių, kurie atvykę į 
mokslo įstaigą, mokės i 
perduoti mokiniams savo 
išminties gabumą.

Suprantame, kad gyve
nime visi mokytojai ir tė
vai ir perdėtiniai yra ne
kenčiami už jų ypatingą 
gyvenimo paskyrimą. To
dėl, mums nereikia bijoti 
kitų kritikos žodžio, bet 
reikia bandyti į gyvenimą 
įgyvendinti "savo ypatingą mena- kad lietuvis privalo budėti savo tėviškės reikalų sargyboje, 
atsižymėjimą. bet svar- nesnaudžia... Ir Evangelija perspėja, kad savininkui bemiegant, [

8

Pirk Karo Bonus šian
dien. Jie tave ryt išlaikys.

perkūnas. Bet javų derliui 
vargu ar tatai ką padeda...
— Gal nuo to, o gal ir ne, 

bet kai tik pirmoji perkū
nija sudunda, sujudina že
melę, tai viskas auga, kai 
iš plieno plaukia, — įtiki
nėja senieji perkūno ger
bėjai.
— Mokslas perkūno galy

bę jau išaiškino ir rado,1 
kad paprasta elektra — 
aiškina jaunas mokinys.
— Jaunieji, sakau, viso

kius juokus ir patyčias be-, 
darydami gali perkūną į- 
širdyti. Kartais perkūną į- 
pykina visckiomis paty
čiomis ir velnias. Papasa
kosiu tokį atsitikimą. Kaip 
senų žmonių šnekama, 
perkūnijos metu velnias 
slapstydamasis nuo per
kūno mėgsta slėptis po 
puodais, o ypač kurie kiau- 
radugniai. Kartą varginga 
Seirijų miestelio trobel
ninke, pamačiusi užeinant 
audrą su perkūnija, išbė
gusi iš trobelės lauk, ap-

I

noti, griaudė smarki per
kūnija. Anas nuo lietaus 
palindo būdon ir kiūto vie
nas. Kad nebūtų vienam 
baugu, persižegnojo ir po
teriauja. Ten pat riogso 
didelis pusiau perskilęs 
akmuo. Ogi žiūri ir regi iš

Anais metais 
duose vaismedžiu

ir Lietuvos žiema pašėlo. Ji kaip karštu vandeniu nušutino so- 
, miškuose parudavo medžiai, o Nemunas išmetė ledus iš 

krantų ii- užliejo žemumas... Ir štai vienas iš ano laiko vaizdų, kuris mums pri- 
, nes priešai 

atsižymėjimą. bet svar- nesnaudžia... Ir Evangelija perspėja, kad savininkui bemiegant, priešas pasėja 
biausia reikia vengti vie- jo dirvoje blogą sėklą... Argi netiesa, argi Lietuva neturi išgamų savo sūnų tarpe! 
šo nudavimo. kad esi ga- Taigi, lietuvi, budėk, ir darbuokis, rauk nesąmones iš išgamų lauk ir parodyk tas 
bus, išmintingas. kvailystes pasauliui, kad svetimo raugo prisigėrę, paklydę lietuviai siekia tar-

d): Nesijausk prietelių nauti ir vergauti svetimiems. O tikrieji Lietuvos Sūnūs eina atvaduoti laisvos ir 
tarpe, kad esi vyresnis ir nepriklausomos Lietuvos, 
galingesnis už juos. Būk -------------------------------------------
nuošalus, 
aukština.

Pažįstu vieną labai 
bią moteriškę, nors iš 
lies ji nesijaučia esą 
kia. Ji yra labai nemėgia
ma savo draugių. Savyje 
ji neturi mažiausios pre- tą miestą, muzikos benas 
tencijos didžiuotis ir pa-ji sutiko prie gelžkelio 
rodyti savo gabumą, bet 
kitos moterys, jos drau
gės, nežiūrint, kad ir vie
šai neparodo, vienok jos 
nekenčia, ir kur tik gali
ma. banda jos galybę nu
versti nuo paskyrimo sos
to.
e) : Nepeik žmonių, kurie ~ XT. , ~• o 4.- - u-* gabus. Niekas iš jo kas-.nrekes:nori visus valdvti ir būti ®. . . ,

šeimininkais. Tokie žmo
nės verti didžiausio pasi
gailėjimo. Nežiūrint kiek 
bandysi tokiems parodyti : 
jų klaidas, tau nepasi
seks. Jų spaudimas kitų,! 
kaip tik greičiau juos nu
vers nuo atsižymėjimo, 
vietos ir jie susilauks liū
dnos ateities.
f) : Nepadidink savo min

čių ir žodžių išsireiškimą. 
Nežiūrint bendrumo pa- į 
pročių pas žmones, yra la
bai blogas įprotis savo a- 
pysakas ar žodžius perdė
ti. Žmonės mėgsta atvirą 
teisingumą. Žmogus, ku
ris perdeda savo žodžius, 
yra panašus į panelė, ku
ri nori pasirodyti jauni
kaičiui. kad ji graži ir 
brangiai pasipuošusi. Ar 
galima stebėtis, jei tokis 
žmogus yra kitų vengia
mas?
g) : Nesijuok iš kitų. Y- 

patingai vengk pašiepti 
kitus, kuomet jų tarpe ne-

j siranda. Visi išmintingi 
žmonės nori, kad kiekvie
nas būtų asmeniniai vie- 

Jtoje, kur jo netobulumai 
yra gvildenami.

Pažįstu vedėją vienos 
pramonės, kuris buvo be-

1

Lai jie tave galo gudrus socialiniuose

ga- 
da- 
to-

dalykuose. Jo darbdaviai 
valdė mieste pramones, 
fabrikus, krautuves ir 
tvarkė miesto politikos ir 
socialinę veiklą. Kuomet 
jis pirmą kartą atvyko į

vožė visus puodus dugnais Itarpakmenio plyšio vėl-
x 07 v-kioei b-mctma Iin7iivi ir qxt-

Perkūnas Lietuvių Pasakojimuose
r ■ '

Lietuvis ir šiandien ne-' ti groja, dūduoja, net giria 
užmiršta galingojo Perku- skamba, 
no, kurį taip dievino ir 
garbino prieš penkis šim
tus metų.

Štai vieną gražią pavasa
rio dienelę Kaišiadorių 
turgely bastosi aplink ve
žimus gyvačių “karalius” 
maišus prisirinkęs gyva
čių ir taip garsina savo

’ — — — — ■“** * . 
dieninio galvos skaudė ji- , — Pirkit, merkit ir ger
ino negalėjo jį išmušti į kit, perkūno 

dumblinuotą tos

stoties ir garbingai įlydė- 
jo į miestą. Metai 
vargiai jis būtų 
bent vieną žmogų, 
norėtų jį pavėžėti 
automobiliu.

Šis žmogus, universite
to graduantas yra baisiai

vėliau 
radęs 
kuris 
savo

į 
j

nias kaišioja liežuvį ir šy- 
dinasi iš perkūno, veblena. 
Švystelėjo padangė, o per 
mišką vėsulas atūžia, at
šniokščia net medžių vir
šūnės prie žemės linksta. 
Žiūri tas arkliaganis iš po 
būdos ir mato, ant žirgo 
atjoja toks jaunikaitis, 
šaunus, vikrus medinčius 
su šautuvu ant peties. Tik 
nutaikęs į tą akmenį, kur 
pasislėpęs velniūkštis lie
žuvį rodo, pykšt ir iššovė į 
velnią. Keverkšt, nuvirto 
juodas nuodėgulis nuo ak
mens, o aplink pakvipo 
sieros ir deguto kvapas. 
Perkūnui tolyn nujojus, 
bernas priėjęs prie ak
mens rado perkūno kulką 
ir parsinešė namo. Tokių 
kulkų po audros daug ran
da piemenys kalneliuose ir 
žvirduobėse. Jomis 
tais gydo žaizdas ir 
kias ligas.
— Kaip ten 

nebuvo, bet

į viršų ir paliko taip juos 
stovėti trobelės pašaly 
audros metu, kad velnias 
po puodu nepalįstų. Vienas 
puodas buvo kiauru dug
nu. Įėjusi vidun senutė už
darė krosnies dūmtraukį, 
aprūkė visus pašalius per
kūno žolėmis, kad trobe
lės netrenktų. Atsisėdusi 
senutė poteriauja ir žiūri į 
besiartinančią audrą. Tik 
šast juodas katinas, kaip 
velnias ir įlindo kiaurąjin 
puodan. Netrukus žybt 
trinkt ir trenkė į tuos puo
dus perkūnas, net visa 
trobelė sudrebėjo. Gal bū
tų perkūnas ir netrenkęs į 
tą velnią, bet tas biaurybė 
velniūkštis sumanęs pasi
tyčioti iš perkūno, ėmęs ir 
parodęs užpakalį pro kiau
rą puodynės dugną. Per
kūnas baisiausiai perpy
kęs, skėlęs į velnią.
— Visokių pasakų prasi

mano žmonės. Sakau, tik 
juokis beklausydamas.
— Kaip mano senelis pa-'mių dalykų

šakodavo, jis matęs patį ’ Mes jaunieji 
perkūną. Kartą vėlybą va-; lių mielai klausomės ir už
kąrą jis joja giraitėn nak- ■ sirašom, kad amžinai lik- 
tigonės. Ėmė kilti juodi Į tų. B. Buračas.
debesys. Pradėjus kiek Ii- ■ “M. L.”

— Kokias čia linksmybes 
keliat, bene piemenų ves
tuvės? — klausiu vaikus.

— Ar nežinai, 
niai pirmasai 
griaudė, taigi 
medžių luobą, 
galima išsukti 
ir švilpynes, todėl ir links
minamės dūdas pasidirbę.

Kartą ten pat Kaišiado
rių apylinkėj, lietui užei
nant, užsuku pastogėn pas 
vieną ūkininką, šeima sėdi 
aplink stalą ir valgo laši
nius su krienų padažu. 
Pradėjus lyti, pasigirdo ir 
pirmoji pavasario perkū
nija. Susirūpinusi šeimi
ninkė sako:
— Tai tau ir Devintinės! 

žadėjau, žadėjau ir vis ne- 
prisiruošiau pasikasti 
krienų ligi perkūnas neuž- 
griaudė, va jau ir griau
džia. Nebeturėsim gerų

> krienų.
— Pirmą kartą tatai gir

džiu, kad perkūnui už
griautus, krienai nebetin
kami valgiui, — stebėjausi 

i iš dzūkų prietarų.
! — Argi tamsta to nežino
jai, kad perkūnui užgriau
tus krienų stiprumas pra
gaišta?
— Tokį stebuklą pirmą 

kartą girdžiu, — sakau ir 
tuojau į tautosakos rinki
nėlį užsirašau.
— Pirmai 

griaudžiant, 
čia galėtumei pamatyti ir 
išgirsti dar daugiau viso
kių niekų niekelių iš seno
vės laikų. Antai dar ir da-

I i 
i

kad nese- 
griaustinis 

atitrenkė 
dabar jau 
lumzdžius

kar- 
viso-neužgriaus- 

labai pamačlyvos 
kelią. Ar jo pavestas dar- nuo visokių ligų... 
bas sekėsi ar ne, niekas Einant pamiškėm, žiū- 
negalėjo suprasti. Visuo- riu, piemenys suka iš alks- 
met jo veidą puošė šypse- nių ir karklų lumzdžius, 
na ir pagyrimo žodis. Visą birbynes ir švilpynes. O ki
jo nelaimė, kad jis lanky
damas žmonių namus 
laiks nuo laiko išmesdavo 
pajuokos žodį apie žymes
nius mieste gyventojus, 
mėgdamas pajuokti jų 
kalbą, veido išraišką, ran
kų mostelėjimą. Jis ma
nė, kad tokiais būdais jis 
sukels juoką ir įvairumą... 
bet nelaimė tame, kad 
klausantieji sukėlė savy
je baimingas mintis: “ry
to sulaukus jis gali ir ma
ne taip pašiepti”.

h) : Nebūk pasityčiojan
tis. Šis nelaimingas pa- 
protis begalo giliai veikia ir perdaug smailūs gale 
į klausančių mintis. Kiek- atsakė neramus pirkėjas, 
vienas bijosi žmogaus, “A”, pridūrė pardavė- 
kuris pajuokai stato kiek- jas, “bet šį metą visi ne
vieno žmogaus silpnybes šioja siaurus ir smailius 
ir savybes. batus”.

i) : Vengk savo širdies ne- “Gal ir taip”, nekantriai 
priklausomumo. Yra žmo- atsakė kenčiantis pirkė- 
nių, kurie nuolatos bando jas. “Nelaimė, aš dar tu- 
vien savo norams sukurti riu pereitų metų kojas”, 
karalystę. Jie išdidžiai ei- Mokykimės savo žmo
na pro sau lygius... ma- giškas silpnybes ir neto- bar kartais ne tik pieme- 
nydami, kad jie geresni... bulumus sutvarkyti taip, nys, bet ir artojai pirmąjį 
gudresni... gabesni. Žmo- kad jie neštų mūsų atei- perkūną išgirdę “žagre”

ku- čiai daug džiaugsmo ir verčiasi per galvą.
— O kuriems galam jie 

tatai daro? — paklausiau 
pasakotoją.
— Mūsų piemenys kūliu 

verčiasi per galvą išgirdę 
pirmąją perkūniją, kad 
griausmas piemenį ne
trenktų, o artojai taip pa
garbina perkūną, kad jų 
bandos, kitaip, tarus javai 
geriau derėtų.
— Tikrai nuostabiu būdu 

čia garbinamas galingasai 
r

i
kaip 
įdo-

buvo, 
dėdulis

papasakoji.
tokių nieke-

Užsisakykite Toniko Pas Mus
Pristatom geriausį toniką 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir visokiems 

Parengimams.
Kainos prieinamos.

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

Tel. Dedham 1304-W
PRJMS GERULSKIS, Namų Tel. Dedham 130 į-R

silpnybes nugalėti ir per
mainyti. Bet mums, kurie', 
norime, kad rytojus at
neštų daug laimės ir pasi
sekimo, bandysime jas 
pagerinti, jei tobulos ir 
jei matysime, kad trūksta 
joms tobulumo, tai ieško
sime priemonių trūkumus 
papildyti gerais atsižymė- 
jimais ir darbais.

Kartą batų pardavėjas 
bandė pertikrinti pirkėją, 
kad pora nepatogių batų 
labai pritiko jo kojoms.

“Tie batai per siaurus n
I

perkūnijai 
pasižvalgęs

DĖMESIO!
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Tu atliksi tikro apaštalavimo darbą, jei pats 
skaitysi ir kitus raginsi užsisakyti 

mėnesinį laikraštį
u

nes mėgsta asmenis,
rie nesijaučia apsunkinti, pasisekimo, ir svarbiausia 
jei kas nors jų paprašo ką atgaivintų mūsų socialinį 
nors atlikti kitų gerovei, populiarumą.
Nepriklausomas žmogus Neveltui sakoma... jei 
rūpinasi vien tik savo šir- vyrui pasakysi ką nors, 
dies karalystės reikalais, tai jam įeina į vieną ausį 

Perskaitę paduotas min- ir išeina per kitą. Bet pa- 
tis, galima pilnai suprasti sakyk ką nors moteriškei, 
kiek pas žmones randasi tai tavo paskelbtas žodis 
tų trūkumų. Kurie nepai- įeina per abi ausi ir išeina 
sančiai žiūri į gyvenimą per bumą.
ir jo likimą, žinome, kad Žodis išmintingiems yra 
jie nesistengs savo tas kelias į laimingą ateitį.

i

“ŽVAIGŽDE”, tai pats tinkamiausias mūsų žmonėms dvasi
nio turinio laikraštis, pašvęstas Švenčiausiai 
Jėzaus Širdžiai.

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

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

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

TAIGI
Jei norite tyro džiaugsmo ir tikros Kristaus ramybės 

įsileisti j Jūsų šeimynas.
Jei trokštate, kad Dievo palaima įžengtų per Jūsų na

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

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

Kaina metams 50 centu. Kas pridės dar 50 centų gaus 
didelį spalvuotą Jėzaus Širdies paveikslą, 

“žvaigždė” dabar padidinta astuoniais puslapiais.

Užsakymams adresas:

“ŽVAIGŽDĖ”
488 E. Seventh St., So. Boston, Mass.
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