
C^.IEF op BOOK SEL-c 
^FER£»;ce DIVISIO"C 
COPLVV e- r- L'**®*'SQ UOSTOJI

____  Jlo •.* \

"1

DABARTIES i-.
į BILDES1UOS |

GAVĖNIOS 
PASNINKAS

----------—------------- j-------- a; i
MAKE EVERY 

PA Y OAY ;>

BOND DAY
Join The Pay-Roll * [ 

• SAVINGS PLAN • i Į 
-------------------------------------4],

r/4

AMERIKOS LIETUVI’

H

Tk. ŠVENTO JUOZAPO DARBININKŲ SĄJUNGOS ORGANAS

--------------------------- ---  ---------------<<
DARBI N INK AB

Lithuanian Semi-Weekly •
Newapap*r <

Publiahed every <
TUESDAY and FP.IDAY 1

366 Broadway, S. Boston, Mass. ]

VOL. XXVIII — No. 19. TEL. SOUth Boston 2680 TEL. SOUth Boston 2680 FIVE CENTS
Bostono diecezijos arki

vyskupas, — 
las O’Connell paskelbė Ga
vėnios pasninko taisykles.. 
Kitose diecezijose Gavė-' 
nios taisyklės gal kiek ski
riasi.

Štai Bostono arkivysku
pijos taisyklės:

1. Visos Gavėnios dienos 
yra pasninko dienos, iš
skyrus sekmadienius. Pas
ninkauti turi visi, kuriems 
suėjo 21 metai ir dar netu
ri 59 metų amžiaus. Už
draustose dienose, tai yra 
+rečiadieniais ir penkta
dieniais nuo mėsos valgy
lio turi susilaikyti, visi, 
kurie turi 7 metus am
žiaus.

2. Pasninkas tepavelija 
tik vieną sykį į dieną so
čiai pavalgyti. Tas valgis 
gali būti per pietus ar va- 
kai e. Ir tik per tą valgį te
galima mėsą valgyti. Kiti 
du valgiai turi būti be mė
sos.

3. Gavėnios metu visai
mėsos nevalia valgyti Tre
čiadieniais, 
niais, metų bertainio die- kad pati Rusija pripažino 
nose ir Didžiame šešta-j jų egzistenciją sutikdama 
dieni iki 12 vai. Tose die- su jų priėmimu į Tautų 
nose taip pat tik sykį te- Sąjungą. Šitokie Rusijos 
galima sočiai pavalgyti ir dabartiniai siekimai, ša
be mėsos.. ko laikraštis, yra “smūgis

4. Palengvinimai; Bažny- į veidą visiems, kurie ieš-
Čia paliuosuoja nuo pas- ko pastovios pasaulio 
ninko, bet ne nuo mėsos i tvarkos, paremtos įstaty- 
valgymo, tuos, kurie sun- mais ir tarptautiniu ben- 
kiai dirba, sveiksta iš li- dradarbiavimu... Rusija 
gos, kurie sveikatai pas- atmeta tarptautinius įsta- 
ninkas pakenktų, ar kurių1 tymus ir grįžta prie tarp- 
darbas yra labai sunkus.' tautinės anarchijos...” To- 
Tie gali visus tris sykius Iiaū primenama Sov. Ru- 
sočiai privalgyti. sijos pasižadėjimai pasi-

5. Darbininkai ir jų šei-įrašant Atlanto Charterį. 
mos Gavėnios Trečiadie
niais, išskyrus Pelenų die-Į 
ną, gali valgyti mėsą vie-į 
ną sykį į dieną. Ir jei jie 
esą paliuosuoti nuo pas- į 
ninko gali mėsą valgyti

h E 1K^-d??0’ Visi Piktinasi Sov. Rusijos
Imperializmu

I

(LKFSB) Sovietų Rusi
jos davimas suprasti, kad 
ji nori pasilaikyti kaiku- 
rias rytines Lenkijos dalis 
paskatino daugelį vado
vaujančių lenkų kelti pro
testo balsus, kurie ryškiai 
atsispindi spaudoje. Ne
mažą pasipiktinimą sukė
lė raudonasis imperializ
mas savo siekimais apval
dyti Baltijos valstybes, jų 
tarpe ir Lietuvą. Antai 

! žurnalas “America”, ang
lų kalba leidžiamas New 
Yorke paskyrė tam reika
lui editorialą, kuriame 
reiškia pasipiktinimo, kad 
Sovietų Ambasada Wa- 
shingtone kaip tik Wa- 
shingtono dienoje pabrė
žė sovietų nusistatymą 
Baltijos valstybes pri- 

I jungti prie SSSR. Laik- 
: raštis primena, kad juk 

■ 'tos trys valstybės buvo 
Penktadie-: Tautų Sąjungos nariai ir

Patvirtina Žinią—Sibiran 
Išvežta 90 Metų Senutė

ANTRADIENIS (Tuesday) KOVAS (March) 9 D., 1943 M

PABĖGUSIOS NUO JAPONŲ. — Jcs darbavosi

DRAFTUOS 38 METŲ VYRUS
paliuosavimą nuo 

į karo tarnybą, 
darbas to reika-

KETURIOS SESERYS
Solomons salose. Kai japonai pradėjo pulti Solomons salas, joms pasise
kė pasprukti ir su Dėdės Šamo laivyno pagelba parvykti į Jung. Valsty
bes. Vaizde parodoma kai jas laike vizito pasveikina San Francisco Ar
kivyskupas Mitty.

Rusija Išstoja Prieš Atlanto 
Čarterį

“The New York Times” tikrinti meškai gyvybę 
vasario 26 dienos numery- tenka paaukoti jai visą 
je įdėjo pranešimą iš Mas
kvos, kad “Tass”, oficiali 
Rusijos žinių agentūra, 
dėl -polemikos apie Rusijos 
pokarines sienas šitaip iš
sireiškianti:

I
1 “Ar jūs manote, kad to
kia Europa, kurioje kiek-

(LKFSB) Šiomis dieno-

lę ėriukų!

Panevėžio Naujienos

. Lietuviai Globoja Net Ir 
Negrų Našlaičius

VVashington, D. C., kovo nesiūs
8 — Karo Vyrų Jėgos Ko- įstojimo 
misija pravedė kelią, kad jeigu jų 
būtų draftuojami visi vy- lauš, 
rai 38 metų amžiaus iki Šis naujas patvarkymas 
45. Toji komisija įsakė padarytas todėl, kad iki 
vietiniams Selective Ser- šių metų pabaigos norima 
vice taryboms panaikinti sudaryti virš 10 milijonų 
4-H klasifikaciją. vyrų armiją.

Vietinės Selective Ser- 
vice tarybos gavo sekan
čius nurodymus:

1. Nebeskirti vyrų, kurie 
yra virš 37 m .amžiaus, į 
4-H klasę.

2. Visus agrikultūros dar
bininkus, kurie dabar yra 
4-H klasėje, skirti, kaipo 
2-C arba 3-C iki gegužės 1 
dienos.

3. Suskirstyti visus kitus 
4-H registrantus į klases, 
į kurias jie tikrai priklau
so, pagal jų užsiėmimo, Ofisas išleido pareiškimą, 
užlaikymo ir fiziškos pa- kad niekas neturi teisės 
dėties, kaip greit galima eiti į namus ir daryti kra
po gegužės 1 d.

i Visi vyrai, kurie dirba 
ūkių darbus, nebus imami 
karo tarnybon, kol jie

Draudžia Daryti Kratų 
Namuose

New York, kovo 8 —Šio
mis dienomis Kainų Ad
ministracijos Ofisas atsa
kydamas j kaltinimus, kad 
kaikurie investigatoriai 
viename Baltimore name 
darę kratą, ieškodami dė
žių su maistu, kuris buvo 
racionuotas.

Kainų Administracijos

tą be namų savininko lei
dimo. Tik labai svarbia
me atsitikime ir tai su tei
smo leidimu gali daryti 
kratas.

Šis draudimas New Yor-
i -.(LKFSB) Wateibury, prie tų darbų bus reika- 
Šv. Juozapo parapijoje lingi ir naudingi. Visi kiti 
veikia viena iš nedaugelio vyrai iki 45 metų amžiaus ke yra lygiai draudimas 

~ lietuviškų prieglaudų. Ji turės 
e1' buvo įsteigta 1918 me- kaip ir jaunesnieji, L j- fe--

•tais, taigi prieš 25 metus, galės gauti normaliai ne- rantuoja namų neliečia- 
kada siautė influenza. daugiau, kaip šešius mė- mybę.

•< U - ;ir,i o * « -Jo. ■ ’- - -

tas pačias teises, visoje šalyje, nes Jung. 
ir jie Valstybių konstitucija ga-

I

Šioje vaikų prieglaudoje _ _
būdavo po 30-40 našlaičių AMERIKIEČIAI PUOLA 

t • i • . f a • y f •(LKFSB) Gavome pra- ir kitų globos reikalingų 
nešimą, kad mirė buvusi 
Panevėžio mokytojų semi- laudoje yra apie 15 vaikų, 
narijos prad. mokyklos jų tarpe trys negriukai, 

viena valstybe naudotųsi mokytoja Elena Markevi- Gailestinga lietuviška šir- 
pilna politine nepriklau- į čiūtė, Kan. VI. Biftvila yra dis pagelbsti net ir negrų 
somybe, gali būti sukurta klebonu Šv. Petro ir Povi- našlaičiams. Prieglaudoje

_j parapijos Panevėžyje dirba dvi seselės. Prieg- 
(senamiestyje). Buvęs, laudos išlaikymu rū- 
“Panevėžio Garso” redak- pinasi parapija, vadovau-' 
torius kun. Augustinas jant klebonui kun. Valan-'gįa), įr kitose 
Liepinis — klebonu Pane- tiejui, kurs neužilgo švęs salose, 
munėlyje.

Rusijai turint sienas, už į0 
kurių ji jaustųsi saugi, ar 
atstatant eilę silpnų bufe
rinių valstybių, kurių teri-tiek sykių, kiek nori. Bet,mis iš Lietuvos per Rau- va^yD14, «unų ten- 

šitas leidimas yra tik dar-; donąjį Kryžių atėjo laiš- Išriją viliotų atakas prieš 
bininkams ir jų šeimoms.■ kas, kuriame pranešama, RUS1JOS saugumą, ir ku-, 
Juo negali pasinaudoti kad 1941 birželio 14 d. į ^os gautinai turėtų pasi-.

~ ... , • . .v v. ▼ <. minti ctinrAfinin kaimvnnprofesionalai, kaip gydy-; Sibirą išvežta Ona Juod- 
tojai, advokatai, biznie-j valkienė ir Marcelė Juod- 
riai, mokytojai, raštinių; valkienė, abi Daugailių 
darbininkai (office wor-! parapijos, Utenos apskr. 
kers) ar kunigai. I Anksčiau skelbtame trem-

Pasninkas yra Bažnyčios; tinių sąraše

duoti stipresnio kaimyno 
įtakai?”

‘‘Tie, kurie pageidauja 
1939 metų sienų atstaty
mo Rytų Europoj*

vaikų. Dabar toje prieg- JAPONUS KIŠKOJ
i VVashington, D. C., kovo tariu vyriausias koman- 
8 — Šio mėnesio pradžio- dierius, panaikino visus 
je Amerikiečiai lakūnai Vichy valdžios išleistus 
kelis kartus puolė japonus dekretus prieš žydus ir vi- 

| Kiška saloj. Taipgi bom- sus valdžios biurus, kurie 
i bardavo priešo pozicijas tuos visus dekretus vyk- 
(Mundos saloj (New Geor- dė.

t ! Solomon- Gen Giraud taip pat už_ 
_ i,*- Visi Jun£- Valsty- darė laikraštį, kuriame
60 metų amžiaus sukaktį, bių lėktuvai grąžo, nors tilpdavo tie visi prieš žy. 

. .. .y i i « f i • priešas sma_rkiai šaudė iš dus nui<reipti dekretai.

Amerikos Karo Ginklai Sekmin-
gai Veikia Rusijos Frontuoseskel-

Pasninkas yra Bažnyčios. tinių sąraše yra įtraukti bia (Tass’o) pranešimas 
įsakytas ir jį reikia pildy- abiejų vardai. Pažymėti- — padarytų gerai paklau- 
ti. Bet Bažnyčia nereika-.na, kad Marcelė Juodval- sdami savęs, kokiai atei- 
lauja kas negalima. Jei j kienė — 90 metų senutė, čiai pasmerkia jie tas at- 
sveikata neleidžia pasnin- Kuo gi ji bolševikams bu- gaivintąsias buferines vai- kvoje, sako, °kad Sovietų 
kauti, nepasninkauk. Die- vo pavojinga ar nusikal- stybes”. Rusijos raudonoji armija

tus*—____________________ Anot “Tass’o”, kad už- naudojasi Amerikos tan
kais, lėktuvais ir kitais 
pabūklais karo frontuose. 
Amerikos tankai, lėktu-

I vai ir automobiliai pa- 
i gelbsti raudoniesiems ko
voti priešą nacius.

Kaip žinoma. Jung Val
stybės pasiuntė ir siunčia 
Rusijai ne tik tankus, au- 

jtomobilius, lėktuvus ir ki- 
i tokius ginklus, bet taip Turėsime Gražų Lietuviškų 
pat pristato maisto ir dra- 

i bužių, kurių taip 
trūksta Rusijai.

kauti, nepasninkauk. Die
vas įsako žmogui savo 
sveikatą daboti, kad jis 
galėtų dirbti ir siekti do-; 
rybių. Jei negali pasnin-1 
kauti užsidėk sau kokią 
atgailą. Atsižadėk kokio; 
nors malonumo. Gavėnia i 
mums primena Jėzaus 
Kristaus kančią ir mirtį 
už mūsų nuodėmes. Netin-' 
ka katalikams linksmin
tis, kada Bažnyčia ypatin
gai primena Kristaus kan
čią. Pasirūpink daugiau 
pasimelsti Gavėnios metu, 
aplankyk tankiau bažny
čia. apeik Stacijas, atkal
bėk kasdieną Rožančių; 
neanleisk Gavėnios pa
maldų Trečiadieniais ir 
Penktadieniais. Jei gali
ma, pasistengk kasdieną 
išklausyti šv. mišių. Gavė
nia yra Dievo malonių me
tas.
melstis, 
prašyti. 
Jėzaus 
mūsų.

H. C. Cassidy, Associa- 
ted Press korespondentas, 
kuris buvo ilgą laiką Mas-

priešlėktuvinių kanuolių. j
Be to, Amerikos bombe-į 

riai kelis kartus puolė ja
ponų stovyklas Rangoone,: 
Burmoj. Ten suardė tiltą, į 
traukinių kiemus ir san-, 
dėlius.

Giraud Panaikino Antį-
Semitiškus Įstatymus kurie buvo internuoti Vi- 

---------- ! chy Prancūzijoje, kada 
Alijantų Centras, Šiau- naciai ją užėmė, už 400

Naciai Siūlo 35 Meksikie
čius Už 400 Vokiečių

Mexico City, kovo 8 —
Meksiko užsienių ministe-

i paleistos žinios apie jo re- 
zignavimą neturi jokio 
pagrindo.

Kaip žinoma, gen. Mik
hailovitch su savo sukilė
lių būriais smarkiai kovo
ja prieš okupantus nacius r^s Afrika, kovo 8 — Gen. vokiečių, kurie yra Meksi- 
ir italus Jugoslavijoj. Ta- Henri 
čiau gen. Mikhailovitch 
kažin kodėl nepageidauja
mas Sovietų Rusijai. To
dėl prieš tą generolą ko
munistų spauda varo 
smarkią ir šlykščią propa
gandą.

____ Honore
Prancūzų Civilių

Giraud, į kos koncentracijos sto- 
ir Mili- vykiose.

Britai Sulaikė Mareth Linijos
Londonas, kovo 8 — So- t 

'vietų raudonoji armija ne- 
atlaidžiai triuškina Vokie
tijos nacių jėgas ir stu
miasi pirmyn į vakarus 
nuo Maskvos. Raudonieji 
atsiėmė svarbų Gžatsko 
miestą su geležinkelio sto
timi ir daugiau kaip 100 

į kitų apgyventų kaimelių.
Dabar svarbiausi mies

tai yra Viazma, Staraja 
Russo, Orei ir Smolens
kas. Raudonieji visą savo 
karo jėgą pasuko į Viaz- 
mą.

Sakoma, kad raudonieji 
atsiimdami miestą Gžatsk 
užmušė 3,500 nacių karei
vių, ir apie tūkstantis jų

Į

Daug už ką turime 
daug malonių iš- 
Gavėnia primena 
didžią meilę dėl

f 
I II
I

žuvo kitose kautynėse. 
Viazma yra tik 35 mylios 
nuo Gžatsk j vakarus. Na
ciai pasitraukdami į nau
jas pozicijas palieka daug 
karo medžiagos.

Japonai Priversti Trauktis 
Atgal Salween Fronte

i f

I

labai I
Mokyklų Konkursų

(LKFSB) Anier. Liet. R.f
Kat. Susivienijimas pas-
kyrė 500 dolerių premi- Mareth linijos, bet Britai 
joms mokyklinio amžiaus tuos visus puolimus ne tik 
vaikams už rašinį tema: atmušė,

Londonas, kovo 8 — Kai- i ‘‘Katalikų Susivienijimas
iriimon To i lz meni įmeo i 1 _ ' i o »/-x o f 4- i c” Ta an

Mikhailovitch Pasilieka 
Sukilėlių Vadu

Iš Alijantų Centro, šiau- Rommel laike pirmųjų 
rėš Afrikos, kovo 8 — Vo-Į puolimų prarado dvide- 
kietijos naciu maršalo 
Rommel karo jėgos smar
kiai puolė Britu jėgas iš

Chungking, Kinija, kovo 
8 — Iš Tali Centralinė Ži
nių agentūra parenša, kad kuriuose laikraščiuose til-’ir mano ateitis”. Iš tos su
po kelių smarkių kiniečių j po gandai, kad Jugoslavi- ’ mos numatoma skirti sti- 
kontra - atakų japonai bu-j jos sukilėlių vadas gen. pendiją aukštesnės moky- 
vo priversti trauktis atgal į Draja Mikhailovitch re- klos lankymui, dvi dova- 
Salween upės vakarinėje į zignavo. Jugoslavijos vai- nas po 50 dolerių ir kelias 
pusėje. Kiniečiai atsiėmė'džios ištrėmime karo mi- dovanas po 25 ir 10 dole- 
kelius strateginius punk- misteriu ir sukilėlių vadu, rių. Kon testas prasidės
tus. Ikaip iki šiol buvo. Visos rudenį.

l

i

šimt vieną tanką.

Draudžia Skersti Gyvulius 
Be Leidinio

bet ir užėmė ini
ciatyvą Šiaurės Tunisiioj. 
Naciai panešė didelius 
nuostolius.

Britai panaudojo ne tik 
savo naujausias kanuoles,__ __
bet ir Amerikiečių J05-'laikyti 
mm’s, kuriomis sutriuški-: “black marketus”, 
no keletą nacių tankų, yra prasiplatinę šioje ša- 
Pranešama, kad maršalas lyje.

Washington. D. C. — 
Jung. Valstybių agrikul
tūros departmentas išlei
do draudimą skersti gy
vulius be valdžios leidimo, 

į Tuo draudimu norima su- 
taip vadinamus 

kurie



“The Lovvell Sun” Įvertina Kalbas

i

f
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Dvi Iš Lietuvos į USA 
Atvykusios Vienuolės

■VAIRIOS ŽINIOS
Reikalauja Pritaikyti Atlanto 

Čarterį
pulti ir sumušti. Jie vėl 
buvo užpulti ir pajungti 
1941 metais, šį kartą jau 
Vokietijos. Kadangi jie 
buvo užpulti iš abiejų pu
sių, tai ar jų teisės bus at- 

jog mestos pagal Atlanto Čar-

“The New York Times” 
vasario 26 dienos numery
je įdėjo Samson Horn laiš
ką, kuriame jis aiškina, 
kad dabar esą daug Atlan
to Čarterio šmeižikų, ku
rie ciniškai tvirtina. 
Atlanto Čarteris esąs tik terį? Ar karo gale jiems 
karo meto propaganda ir nebus leista pasirinkti to- 
kad jis nebūsiąs pritaiky- kią valdžios formą, po ku
tas nei Suomijai, nei, pa- ria jie norės gyventi, kaip 
galiau, Lietuvai, Latvijai 
ir Estijai. Laiško autorius 
klausia: “Ar tikrai šita 
pasityčiojimo pranašystė 
bus įgyvendinta?”

Suomija juk virtusi au
ka jos galingųjų kaimynų “Nuoširdūs Atlanto Čar- 
jėgos politikos, o tuo tar- terio gynėjai privalo ska
pu esąs ciniškas įtarimas, tinti Atlanto Čarterio pri- 
kad nugalėtoja Rusija su- taikymą šitiems kraštams 
sigundinsianti atstatyti ne lygiai kaip ir Suomijai. Jei 
1940, bet 1914 metų sie
nas. “Ar cinikai yra tei
sūs?” — klausia Samson 
Horn — “Jei Suomija yra 
egzaminas (Atlanto Čar
terio). tai kaip tada su Čarterio prestyžui bei są- 
pietiniais Baltijos jūros jungininkų karo tikslams 
krantais — trim mažais nebus suduotas sunkus 
kraštais Lietuva. Latvija smūgis pokariniais me- 
ir Estija? Visi trys buvo tais” — klausimu užbaigti 
Rusijos 1940 metais už- Samson Horn.

• 
Atlanto Čarteris kad nu-- 
mato? Ar suvereninės tei
sės ir savivalda nebus grą
žintos tiems, iš kurių jos 
buvo jėga atimtos?” 

i

šito nebus padaryta, tai 
ar cinikai, Atlanto Čarte- 
rio šmeižikai netvirtins, 
kad jų cinizmas buvo pa
teisintas? Ir ar Atlanto

į (LKFSB) Lietuvaitės 
(Vienuolės Ą. Sereikytė ir 
Rogalskytė, kurios turėjo 
apleisti bolševikų okupuo
tą tėvynę ir kurios buvo 
ilgėliau apsistojusios Ar
gentinoje, dabar atvyku
sios į Jungtines Amerikos 
valstybes apsistojo savo 
vienuolijos motiniškame 
name Vilią Maria, Thomp- 
son. Conn. Kiek pasilsėju
sios po kelionės atliko re
kolekcijas. Neužilgo žada 
aplankyti, Čikagą. Agi jos 
su aukštu išsilavinimu ir 
pratusios dirbti organiza
cijų darbą, taigi lietuvių 
visuomenė su didele vilti
mi žiūri į jų atvykimą. Ta 
proga galime prisiminti, 
kad jų kongregacijt, ku
rios vardas yra — Nekal
tai Pradėtosios Šv. P. Ma
rijos Seserys, Amerikoje 
yra įsikūrusi trijose vie
tose: seserys dirba Maria-

HAPPY END1NG—Judging by the smiles all around. the prob. 
lems of the tuo soldiers consuiting u ith the Ked C'ross field directors 
seated at the desks were satistactorily adjusted. Thousands of 
troubled soldiers lašt year accepted the suggestion of the Red C'ross 
that they "come in and talk over” their personai problems with 
Red Cross field men

Lietuvos Viltis Ir Baimė
Rimtas ir įtakingas jė-

■ zuitų leidžiamas katalikų 
savaitraštis ■America’ va- 

įsario 20 dienos numeryje 
į Lietuvos Nepriklausomy- 

■ »bės paskelbimo 25 metų, napoho Kolegijos namuo-. sukakčiai paminėti įdėjo 
jse, Hinsdale seminarijoje 
ir Vilią Maria, Thompso- 
ne, kur yra jų noviciatas. 
Seserų, padariusių apža
dus turi 19, novicijų — 2 
ir postulačių — 1.
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(LKFSB) Popiežiaus ’ gelžkelio stotį turi Vati- 
šventės proga prisimena: kanas su 600 pėdų ilgumo 
me jo valstybę — Vatikar. gėlžkeliu, turinčiu dvi bė
rą. Ji apima tik 108.7 ak- gių eiles. Tas gelžkelis sū
rūs, ant kurių stovi Vati- jungtas su Italijos gelžke- 
kano rūmai, muziejai, me- liais. 
no galerijos, 
observatorija. 
Petro bazilika
netoliese esančių 
Pačiame Romos 
dar trylika pastatų, 
tarpe trys 
klauso Vatikanui
dojasi teritorijos 
čiamybės teise. Vatikanas 
turi 953 gyventojus, jų 
tarpe 100 šveicarų. Vati
kanas turi savo telegrafo, kard. Mariani. 
telefono ir pašto tarnybą, 
leidžia savo pinigus ir paš
to ženklus, turi savo radi
jo stotį, kurią įrengė pats gerdamas tiktai vandenį ir nar- 
radijo išradėjas Marconi, pakėliau didžiausius nuo- 
kurs, kaip žinome, buvo vargios, nevartodamas alkoho- 
geru kataliku. Net ir savo LIVINGSTONAS.

knygynas, 
sodai, šv. 
ir keletas 

namų, 
mieste 

jy
bazilikos, pri- 

ir nau- 
nelie-

Aušros Vartų Paveikslo 
Kopija Yra Paryžiaus 

Bažnyčioje

Šiomis dienomis kun. P. curriculum the languages for 
Strakauskas, Lowell’io lie- which so many educators have 
tuvių parapijos klebonas, 
prisiuntė iškarpą iš laik
raščio “The Loweli Sun”, 
kurioj to laikraščio redak
cija šiaip įvertina kalbas:
“THE STUDY OF

LANGUAGES

worked so hard. Some of the 
school administrators do not 
seem to realize the value of 
French, German, Italian and 
other languages in the Intel- 
ligence Service in Africa and 
in other parts of the world. 
They would sabotage our 

program in 
favor of subjects such as shop- 
work in the name of the war 
effort.

“We are busy organizing a 
program to acąuaint the pub- 
lic with the actual facts regard- 
ing the importance of langua
ges. We have ever so many let- 
ters from our boys in Africa 
and other theatres of war 
which tell the real story of the 
ūse to which they have put 
their language training”.

“Mr. Brown’s opinion is 
shared by many who deplor 
the eurrent trend to minir 
language reųuirements ; 
educational program. r 
the science takes a pre-t r 
positien, the study of lant 
ges is of no less value than 
has been for centuries”. * .

L.
m

“Driving to convert the youn- whole language 
ger generation into a home 
army of technoiogisLs, educa- 
tional institutions generaily 
seem to be losing sight of the 
value of teaching modem 
languages.

“It may be true that scienti- 
fic knovledge is essential to 
the war effort. yet it may be 
argued that a knowiedge of 
languages will be quite as im- 
portant to the peace effort.

“In this globai war. we mušt 
have plenty of young men and 
women who are fluent in the 
languages of the globė, parti- 
cularly German and French.

“Joseph Brown, Jr„ an officer 
of the New England Modern 
Language Association, makes 
the following comment:

“We are trying to keep on the

-
muno lygumų gyventojai 
tikisi, kad laisvė jiems ir 
vėl bus grąžinta. Lietu
viai buvo daug kartų pa- 
jungti, bet niekuomet ne- __
buvo užkariauti.

Lyg ir sintezė tų dviejų 
straipsnių įdėtas Lietuvai 
palankus vedamasis, ku- 

iriame nurodoma, kad tau- Nuolatinis “New York 
tiniam integralumui aukš- World - Telegram” ben- 
čiausius principus nustatė dradarbis Wm. Philip 
Šventasis Sostas ir Atlan- Simms vasario 25 dienos 
to Čarteris. Pirmieji penki numeryje, svarstydamas 

i Popiežiaus Pijaus XII pa- Suomijos - Rusijos taikos 
i skelbti punktai jo Kalėdų galimumus, nurodo, kad 
kalboje 1939 metais pa- Rusijai užpuolus Suomiją 
reiškia: “Pagrindinė tei- 1939 metų lapkričio mėne- 
singos ir garbingos tai- sį, buvo aiškinama, jog 
kos sąlyga yra užtikrinti Maskva bijojusi, kad ko- 
teisę į gyvenimą ir nepri- kia stipresnė pajėga ga- 
klausomybę visoms tau- linti panaudoti Suomiją 
toms, didelėms ir mažoms, kaipo bazę užpulti Sovie- 
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labai palankų Lietuvai ve
damąjį ir du straipsnius 
Kun. J. B. Kidyko ir Kun. 

į A. J. Miciūno. Lietuvai 
■ parodytu palankumu ir 
įjos teisėtų aspiracijų gy
nimu sukakties proga šis 
rimtas -žurnalas konku
rentų neturį.

Dėdama Kidyko ir Mi- 
jciūno straipsnius redakci
ja nuo savęs pastebi: “Ru
sijos pažiūra į Baltijos 
valstybes Sieką viena svar
biausių ir kebliausių prob
lemų pokariniam susitvar-,

ir bažnyčios! kyme Kadangi Jungtinės į stiprioms ir silpnoms. Vie- tų Sąjungą. Matomai pri 
ir šv. Ger- Amerikos Valstvbės los'nos tautos valia gyventi silaikant šitos argumenta

kiams tarp Rusijos ir vi
sos Rytų Europos. Sąjun
gininkų tiksiąs yra su
mušti Vokietiją ir laikyti 
ją bejėgią, 
kenkti 
Todėl jef 
bet kokį 
jos pusė 
Baltijos 
kijos pu: 
greit vir 
kalu:'’

kad negalėtų 
savo kaimynams. 
^”<=1 ia ir jautė 

į iš Suomi
ja iš trijų 
jių, ar Len- 
šita baimė 
raeilies rei-

(LKFSB) Paryžiuje pra- 
I dėta atnaujinti kaikuriuos 
1 svarbesnius religinio me
no pastatus. Be kitų at-; 
naujinamos 
Šv. Severino 
mano. Šv. Severino bažny- vadovaujamą rolę susita- 

1.5 mąilių nuo čia yra įdomi tuo, kad jo-!rime, yra svarbu,
kad visuomenė čia būtų 
gerai informuota apie 
Baltijos kraštų padėtį.” 

Kun. Kidykas aprašo 
bolševikų vykdytas depor
tacijas Lietuvoje, kreipda
mas dėmesį į vieną di
džiausių

■ nelaimių, 
rodo, kad 
į Lietuvą 
keršyti už sukilimą prieš 
juos, nes lietuviai nenori, 
nei bolševikų, nei nacių, o j 
tik laisvos Lietuvos. Tą! 

Igražiai parašytą straipsnį! 
I kun. Kidykas užbaigia 
įklausimu: “Mielas ir mie
la Amerika: Ar dabar Jūs 
suprantate, kodėl dauge
lio amerikiečių širdys 
kankinamos baime, skai
tant “geras naujienas apie 
rusų pergales”?

Kun. A. J. Miciūnas 
. . - *.v . -v straipsnio pradžioje nuro-
Aires išeinantis žurnalas; ^o, kad “naujos” Lietuvos 
“Criterio” paskutiniu lai-!sukaktis nereiškia, kad ta 
kotarpiu paskelbė net tris šalis yra nauja, nes Lietu- 
straipsnius tuo klausimu: va nepriklausomą gyveni- 
“Melagingoji SSSR pro-'mą gyveno 13-13 šimtme- 
poganda”, “Bolševikų re- ityje, o vėliau unijoje su 
............ ’ “G. P. U. Teisin- Lenkija abi valstybės bu- 
gumas vienoje katalikų vo valdomos garsiosios 
šalyje”. Visi straipsniai Lietuvos kunigaikščių Jo- 
gausiai pavaizduoti me- gailaičių dinastijos. Rau- 
džiaga iš bolševikų okupa-donų jų išniekinta, min- 
cijos laikų Lietuvoje. At
skleidžiama, kaip prievar
tos ir apgaulės būdu buvo 
pravesti rinkimai į Lietu
vos seimą, kaip buvo jų 
tvarkomi teismai, kaip 

i buvo persekiojamos kata
likų organizacijos ir kitos 
religinės bendruomenės 
Lietuvoje, kaip žiauriai 
G. P. U. išžudė kalinamus 
lietuvius Telšiuose.

Popiežiaus vasaros 
rezidencija yra prie Alba
no ežero, 7 
Romos ir vadinasi Cąstel' je yra kopija Aušros Var- 
Gandolfo. Vatikanas turi tų Šv. P. Marijos paveiks- 
ir savo įstatymus bei teis- 1O. Prie šio paveikslo atei- 
mus, net ir savo ugniage- davo pasimelsti garsusis 
sius bei sarginius, l atika- mūsų poetas Adomas Mic- 
no vidaus reikalus dabar 
administruoja popiežiaus____
paskirtoji kardinolų komi- domi tuo, kad joje už di-i

kevičius. Šv. Germaną 
bažnyčia yra lietuviams į-

sija, kurią sudaro kard. 
Canali, kard. Pizzardo ir

lietuvių tautos 
Taip pat jis nu- 
bclševikai grįžę 
pasistengtų at-

I • ineturi būti mirties spren- cijos 1940 metų kovo mė-'; 
dimu kitai tautai.”

Šis nuoširdus ir prielan
kus Lietuvai vedamasis I. 
užbaigiamas: "Duok Die- Ler^rlJ°!’ 
ve, kad santvarka, parem
ta ant tikros “juridinės; 
tvarkos” t"“1— ““’1 '
ir kad ji būtų garbingai 
pritaikinta Lietuvai ir jos vedžioja: 
sesutėms respublikoms”.

nėšio taika pareikalavo iš 
Suomijos atsisakyti nuo 

! 16,000 kvadratinių mylių 
, esančios tarp

Leningrado ir Viipuri. ši- 
“juridinės (tą teritoriM Suomija at

būtų realizuota: i ^avo*
Toliau Simms šitaip iš- 

: “Bet santykiai
tarp Rusijos ir Suomijos 

i matomai pergyveno dras
tišką pasikeitimą. Tas 
pats turėtų tikti ir santy-

ATMINTINOS 
DIENOS

• ’'S * “K ‘ -

džiojo altoriaus yra palai
dotas Lietuvos didysis ku
nigaikštis Jonas Kazimie
ras. Jisai 1668 metais at-

_ ., .. ± ' sisakė nuo Lenkijos irDvulesimts metų gyvenau T . . , . v.i Lietuvos sosto ir įsvazia- 
i vo į Prancūziją, kur 1672 
metais ir mirė.

T. T. Jėzuitų Misijos
I Garsina Lietuvos Vardą 

Ir Kančias
(LKFSB) Pietų Ameri

koje gyvenąs lietuvis laik
raštininkas K. Čibiras at- 

Bayonne, N. J. — Šv. Mykolo parap., Kovo 10—19 d., spausdino visą eilę straip- 
T. Pranas Aukštikalnis, S. J. i snių apie Lietuvą. Buenos

VVaterbury, Conn. — Šv. Juozapo parap.. Kovo 10 —
Bal. 4 d., T. Jonas Kidykas, S. J. 

New Haven. Conn. — Šv. Kazimiero parap., Kovo 14—
21 d., T. Antanas Mešlis, S. J. 

Hazleton. Pa. — Šv. Petro ir Povilo parap.. Kovo 21—
Bal. 4 d., A. Pranas Aukštikalnis, S. J.

Chestcr, Pa. — Aušros Vartų parap., Kovo 28—Bal. 4»ligi ja ir

West Springfield, Mass.
12 d., T. Antanas Mešlis,S.J.

Šv. Tomo parap., Kovo 4

d.. T. Antanas Mešlis, S. J.
New Philadelphia. Pa. — Sald. širdies V. Jėzaus pa

rapijoj, Bal. 5 — 18 d., T. Jonas Kidykas, S. J.
Nashua. N. H. — Šv. Kazimiero parap., Bal. 8 — 18 d., 

T. Antanas Mešlis, S. J.
Athol. Mass. — Šv. Pranciškaus parap., Bal. 11—18 d., 

T. Pranas Aukštikalnis, S. J.
South VVindsor,

Geg. 2 —
Wanamie, Pa.

T. Pranas Aukštikalnis, S. J.
Lavvrence, Mass. — Šv. Pranciškaus parap., Geg. 9— 

23 d., T. Jonas Kidykas, S. J.
Rochester, N. Y. — Šv. Jurgio parap., Geeg. 22—25 

d., T. Pranas Aukštikalnis. S. J.

Conn. — Šv. Pranciškaus parap., 
16 d., T. Antanas Mešlis, S. J.
— Šv. Marijos parap., Gcg. 2 — 11 d

DABAR — Point siste
ma dėl dėžėse konservuo
tų daržovių ir vaisių ir 
džiovintų vaisių, jau vei
kia. Galima su antra kny
gute gauti pageidaujamų 
dalykų dėžėse už šiam pe-Į 
riodui paskirtus 48 poin- 
tus (taškus) asmeniui. 
Tas periodas apima vieną į 
mėnesį. Reikia patėmyti,! 
kad švieži vaisiai ir daržo-j 
vės nėra racijonuotos. Ga
lima pirktis kiek tik nori-į 
ma. Taipgi nėra racijonuo- į 
tos ir tos dėžės, kurios pa-; 
sigaminta namuose.

Apie pabaigą šio mėne
sio bus įvesta racionavi-1 
mas ir ant mėsiškų daly-j 
kų. Gi mėsiškos dėžės da
bartiniu laiku yra įšaldy
tos. Po to seks ir racioną-' 
vimas sviesto ir riebalų, 

džiojama ir sukruvinta į Dabar galioja cukraus; 
Lietuva tikėjosi, kad iš įtampa No. 11, kuri gera! 
dviejų blogybių vokiškoji; dėl trijų svarų cukraus Ii-į 
gali būti švelnesnė, bet i gi kovo 15.
lietuviai įsitikino, kad abu! Dabar_kavos stampa nu-, 
agresoriai yra tos pat rū- i meris 25 gera dėl 1 svaro i

i
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sies — abu naikintojai ir 
žudikai, vienas — kraujo 
ištroškusi meška, o kitas 
— urzgiantis vilkas. Ne
žiūrint į tokias sunkias ir 
slegiančias sąlygas, Ne-

kavos, ligi kovo 21.
Dėl poros batų gavimo 

nusipirkti galioja stampa 
numeris 17 iš cukraus 
knygutės ir laikas išsi
baigs birželio 15.

■mija netu- 
neperžengia- 

3,863,753 šuo-

Taika 
rėtų sutikti 
mų kliūčių, 
mių vargiai atakuos 192,- 
695,710 Sovietų Sąjungos 
piliečių. Taip pat neata
kuos jų 10 milijonų švedų 
ir norvegų, nei šeši milijo
nai latvių, estų ir lietuvių, 

i nei pagaliau visi kartu 
susidėję. Ar sąjungininkų 
planai realizuosis, kaip 
laukiama, jei tik kartą 
Vokietija ir Japonija bus 
sunaikintos, milžiniškai 
Rusijai nereikės nieko pa
saulyje bebijoti

I 
I i

v •

DĖMESIO!

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

mėnesinį laikraštį 
“Žvaigždę

“ŽVAIGŽDĖ”, tai pats tinkamiausias mūsų žmonėms dvasi- j 
nio turinio laikraštis, pašvęstas Švenčiausiai I 
Jėzaus Širdžiai.

“ŽVAIGŽDĖ” trokšta aplankyti kiekvieną Lietuvių šeimyną Į 
ir ją gaivinti krikščioniškų dorybių spinduliais, i 

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

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

TAIGI
Jei norite tyro džiaugsmo ir tikros Kristaus ramybės į 

įsileisti į 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 reniu. Kas pridės dar 50 rentų gaus 
dideli spalvuotą Jėzaus Širdies paveiksią. 

“Žvaigždė” dabar padidinta astuoniais puslapiais. 
Užšok y m ams ad r esąs:

“ŽVAIGŽDE"
488 E. Seventh Si., So. Boston, Mass.

9?
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Padvigubinkime Pastangas
Savo Spaudai Išlaikyti

Po ištaškymo japonų Guadalcanal salose, amerikiečiai marinai eina į 
poilsio stotį.

dėties. Suprasdamas, kad prie rašomo stalelio, prie 
vien šalto mokslo neųž- plunksnos. Jo raštai užpil- 
teks, kad jo neseniai įsi- dė laikraščių skiltis, jo žo- 
gytas daktaratas neį- džiai surūpino visą šalį, 
stengs įvykdinti tos užsi- atbudino prislėgtus darbi- 

jisai ninkus, baugino socialis- 
tinka- tus. 1904 metais jisai ėmė 

žingsnį: įsteigė

Gavėniai skiriama ilgas laikotarpis, kad žmonės 
galėtų dvasiniai susitvarkyti. Iš vienos pusės — pas- 
nikas, būtent, tvarkus prisimarinimas valgyme ir gė
rime; iš kitos — pataisymas gyvenimo klaidų, 
kaip Bažnyčia išsireiškia

Gestapo Juodmarškiniai Areštavo
n“Baltęjį Generolą

Belgijos Darbininkų Vadas Kalėjime
Lisbonas (CIP). Nese- Kuomet vokiečiui pylėsi 

mų”. Tai yra tik pusė darbo, nes pasnikaujant bei su- niai nacių Gestapo susekė į Belgiją ir jo gyvybei pa
silaikant nuo blogų įpročių, reikia pratintis ir gerai ir areštavo Tėvą Rutten, vojus kas valandą didėjo, 
daryti. Gerieji darbai būna asmeniniai ir visuomeni- O. P., Belgijos Krikščionių jisai atsisakė bėgti iš Bel- 
niai. Asmeninių čia neminėsiu, nes jie visiems žinomi Darbininkų Unijų įsteigė- gijos, nes jo pareigos (Bel- 
iš katekizmo. Gi vienas iš stambiausiųjų visuomeni- ją ir darbininkų klasės nu- 
njų gerų darbų yra katalikiškos spaudos palaikymas. 
Tai ne vien socijalinė, bet ir religinė mūsų pareiga. 
Tuo klausimu Popiežiai ko aiškiausiai pasisako. Kata
likų spaudos palaikymą ir išplatinimą jie stato greta 
tokių grynai religinių darbų, kaip pamokslai, misijos, 
rekolekcijos, bažnyčių statymas, vienuolynų ir mo
kyklų steigimas ir t.t. Ką Popiežiai pasakė, to nerei
kia įrodinėti, tik dažnai prisiminti, kad nepamirštume.

Mūsų katalikiškoji spauda visuomet tampriai su 
skurdu draugauja. Bet šio karo metu jos padėtis daug 
ką pablogėjo. Dalykas toks, kad sumažėjus bei su
smukus biznio įstaigoms, skelbimai beveik visiškai nu
trūko. Gi yra plačiai žinomas faktas, kad laikraštis 
skelbimais daugiausiai ir verčiasi. Kad laikraštis vien 
iš prenumeratų išsilaikytų, jam reikia ne kelių tūks
tančių, bet kelių desėtkų tūkstančių skaitytojų. Ir tai 
dar galą su galu vargu besuvestų. Tai lengvai supra
sime, jei paimsime omenėn spaudos lėšas. Pavyzdžiui, gerajam prieteliui gyvybę išlaikyti. Yra pasišventėlių, 
“Darbininkui” išleisti atseina vieneriems metams kurie pernelyg uoliai remia ir platina Katalikų spau- 
maž daug apie $20,000. Prenumerata nė pusės to ne- dą. Bet kaip mažas jų Skaičius! Ir, rodos, kaip ir tyčia 
padengia. Tad jei skelbimai nutrūksta, skaičius ėmė- viskas atžagareiviškai išeina: ko daugiau pasišventė- 
jų nedidėja, o mažėja, kiti lėšų šaltiniai taip pat pra- liai dirba, juo labiau visuomenė snaudžia. Tarsi ta 
deda išsisemti, tai laikraščiui gręsia laidotuvės. Su- šventa pareiga būtų tik keliems ant pečių užkrauta, 
prantama, kad prie tokios katastrofos mes prieiti ne- o visi kiti turėtų neginčyjamą teisę nieko neveikti ir 
norime. Bet nenorėt dar neužtenka. Reikia savo elge- paskui, jei nelaimė įvyktų, kaltinti tą pasišventėlių 
siu taip padaryt, kad neprieitume. Reikia darbuotis, būrelį, kad nesugebėjo laikraščio išlaikyti! Kaip ne- versmą 
padvigubinti savo pastangas mūsų senam draugui ir jauku ir — neskanu!

arba,
“pasnikas nuo nusikalti-

> gijos Raudonojo Kryžiaus 
mylėtą vadą. Darbininkai Vice - Pirmininko) reika- 
iš pasididžiavimo ir meilės lavo, kad jisai pasiliktų su 
buvo Tėvą Rutten prami- savo žmonėmis. Nors prieš 
nę — Baltuoju Generolu, šio karo užsiliepsnojimą, 
dėl to, kad jo baltas vilno- jisai dėl persidirbimo buvo 
nis dominikoniškas abitas dalinai suparalyžuotas, 
buvo paprastas reginys vienok, šiek tiek pasvei- 
jų susirinkimuose, jų dar- kęs, nesiliovė darbavęsis, 
bo vietose, jų kovų lau- Jisai buvo apleidęs Bruse- 
kuose. šio vienuolio pa- lio miestą ir apsigyveenęs 
veikslai, fotografijos ran- mažame pamario kaimely- 
damos visuose miesteliuo- je — De Zoute. Čionai Ges- 
se ir kaimuose, fabrikuo- tapo juodsargiai jį susekė 
se, unijų salėse, darbinin- ir, įsibriovė į baltą mūrinį 
kų namuose — tai ženklas vienuolyną, išvežė į kalėji- 
tos pergalės, kurios kuni- mą šį vienuolį, kurio vie- 
gas Rutten atsiekė darbi- natinė kaltė — kad jį žmo- 
ninkų fronte. nės perdaug mylėjo.

motos Revoliucijos, 
pradėjo ieškinėti 
mesnių priemonių. Verkti- antrą 
na darbininkų padėtis Ghente Generalinį Krikš- 
šaukte šaukėsi katalikiš- čionių Sindikatų Sekreto- 
kų vadų. Bet kunigui tais rijatą. kurio uždavinys bu- 
laikais buvo sunku prieiti 
prie darbininkų. Tiktai 
darbininkas galėjo įsigyti 
darbininkų pasitikėjimą. 
Taigi, tėvas Rutten nuta
rė tapti darbininku. Tai 
buvo keistas žingsnis, — 
prašymas savo Ordino Vy
resniųjų leidimo laikinai 
padėti į šalį savo vienuo- užsnūdusio, o iš kitos pu- 
lišką abitą, apsimesti dar- sės stengėsi laikyti pu- 
bininku, gyventi prastą siausvyroje tuos neva pro- 
rankpelnio gyvenimą, var- gresyvius katalikus, ypač 
gti vargšų vargus, moky- jaunesniuosius, kurie 
tis jų vergijos mokykloje, daug nesusipratimų sukė- 
Domininkonų Ordinas per lė, iš priežasties savo ne- 
šimtmečius atsižymėjo suvaldyto uolumo, — bet 
tuo, kad drįso žengti, kur Sekretarijatas abiemis 
drąsos reikalaujama, kad rankomis smogė į socia- 
nesibijo imtis negirdėtų listus ir jų pastangas už- 
priemonių, kad tiktai šie- imti vadovybę darbininkų 
loms pagelbėjus. Leidimas fronte, 
buvo jam suteiktas.

vo suteikti darbininkams 
apčiuopiamu būdu tas tie
sas, tą išganingą mokslą, 
kurį Popiežius Leonas 
XIH mokė savo encikliko
je Rerum Novarum. Iš vie
nos pusės šis Sekretorija- 
tas ėmėsi per konservaty
vius katalikus budinti iš

KUNIGAS — REVO- 
LIUCIJONIERIUS!

Kunigas Rutten įžengė 
į darbininkijos kovų lau
ką lygiai 1900 metais, pa
rašydamas knygą: “Mūsų 
Angliakasių Streikai ir 
Socialistų Veikimas”. Ši 
knyga sukėlė visuotinę 
sensaciją. Nors ji buvo 
taikoma prieš socialistus, 
tos partijos vadas, p. Van- 
dervelde, atsistojęs Belgi
jos Seime drįso sakyti: 
“Aš niekuomet neatsisa
kysiu pinigiškos paramos apsirengęs suodinais ang- 
leidėjams tokių rimtų, 
nuoširdžių ir moksliškų 
knygų!” Jaunasis domi
ninkonas buvo gerai prisi
rengęs parašyti šią knygą. 
Įstojęs į Domininkonų Or
diną 1891 metais, turėda- užilgo draugiškai susikal- 
mas šešiolikos metų am- ba su darbininkais, ku- 
žiaus, jisai sėkmingai bai- riems nė į galvą neateina, 
gė filosofijos ir teologijos kad kalba su kunigu. Die- 
kursus į penkius metus, na po dienai slenka, mėne- 
Tada gavo leidimą persi- sis po mėnesio, o Tėvo 
kelti į garsią Louvain Uni- Rutten prityrimas didėja, 
versitetą gilintis politinė
se ir socialinėse studijose, darbininkų būkle, įsigija 
Čionai įsigijo Daktaratą jų pasitikėjimą, šis tryni- 
tose mokslo šakose. Už-Į 
baigęs mokslus, kunigas 
daktaras Rutten pajuto 
širdyje norą... dar dau
giau, reikalą sukelti darbi
ninkijoje Katalikišką Re
voliuciją... taigi, taigi, per- 

nekatalikiškos,
K. vergiškos darbininkų pa-

DOMININKONAS — 
ANGLIAKASYS!

Tėvas Česlavas Rutten,

liakasio drabužiais, lei
džiasi į anglių kasyklas 
Hainaut ir Liege apylinkė
se. Skaudus, vargingas 
buvo darbas; kunigas vie
nuolis kantriai kenčia. Ne-

tvirtėja. Susipažįsta su

masis darbininkų tarpe 
per metus, kitus tobulai 
užbaigė domininkono išsi
mokslinimą. Dabar galė
jo grįžti į vienuolyną, už
sidėti savais rūbais ir pra
dėti Katalikišką Revoliu
ciją.

Pirmas žingsnis buvo

Šis darbininkijos 
Centras taikėsi ne tiktai 
darbininkų luomui gelbėti 
visais būdais atsiekti sa
vo kilnios užduoties, bet 
tuo pat ir visos šalies ka
talikišką gyvenimą atnau
jinti. Netrukus iškilo visa 
vėtra opozicijos — dauge
lis vadino kunigo Rutten 
darbą politine propagan
da,, bet drąsusis vienuolis 
nepasidavė, anaiptol, stip
rėjo.

Neužilgo šmeižtai nuti
lo. Lengviau sekėsi darbi
ninkus organizuoti, katali- 

Tęsinys 4-tame pusi.
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KATALIKIŠKŲ LAIKRAŠČIU REIKALU
(Referatas, skaitytas N. A. Lietuvių Ka

talikų Seimely, vasario 28 d., 1943, 
So. Boston, Mass.)
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Apie nieką mes taip dažnai nekalbame ir 
nusiskundžiame, kaip apie katalikiškus laik
raščius. Ir gerai darome. Teisingai ir katali
kiškai nusiteikę esame. Kodėl? Mat supran
tame, kad katalikiški laikraščiai yra mūsų 
gyvenimo kraujas. Jei žmogus turi sveiką 
kraują ir tas kraujas gerai cirkuliuoja, visas 
jo organizmas yra sveikas, nes sveikas krau
jas neleidžia ligoms įsigalėti, jis nugali vi
sus sveikatos priešus. Bet jei žmogaus krau
jas užsikrečia, tada visas jo kūnas susilpnė
ja, ir dažnai, be laiko, kraujo užsikrėtimas 
žmogų į kapus nuvaro. Taip panašiai yra ir 
su laikraščiais. Jei žmonės turės ir skaitys 
gerus ir sveikus, tai yra, katalikiškus laik
raščius, jo visas gyvenimas galės būti svei
kas. O priešingai, jei žmonės pradės nuody
ti savo protus bedieviškais laikraščiais, jų 
gyvenimas susilauks labai liūdnos pabaigos. 
Taigi mūsų susirūpinimas katalikiškų laik
raščių reikalais yra teisingas ir pagirtinas. 
Kodėl?

Katalikiškų Laikraščių Reikšmė
Reiškia mes pilnai suprantame katalikiš

kų laikraščių reikšmę, reikalingumą ir įta
ką į žmonių gyvenimą.

Garsusis Prancūzijos karo vadas ir im
peratorius Napoleonas kartą pasakė, kad 
vienas laikraštis daugiau galįs padaryti, kaip

Kun. S. Kneižis.

gerai išmokytos ir išdrausmintos kariuome
nės visa divizija. Tai buvo pasakyta virš 
šimtas metų atgal, kada dar mažai buvo laik
raščių. Šiandieną laikraščių galybė neapsa
komai didelė. Laikraščiai nuverčia valdžias, 
sukelia revoliucijas ir karus. Kaip? Laik
raščiai nustato žmonių nuomones. Yra daly
kų į kuriuos galima pro pirštus žiūrėti. Bet 
laikraščiai prie tų nepriklauso.

Mūsų laikais yra žiaurios kovos ne tik 
Europos, Afrikos ir Pacifiko padangėse, bet 
raidėmis ant popierio kovoja dangus ir pra
garas. Laikraščiai yra tas kovos laukas, kur 
vyksta smarkios grumtynės už tikėjimą į 
Dievą, už dorą ir teisingumą.

Katalikiškoji spauda — laikraščiai, yra 
tie, kurie stovi katalikų tikėjimo sargyboje. 
Juose rašome katalikams rūpimais klausi
mais ir jie eina iš vieno, ranka į ranką su 
Bažnyčios vyskupais ir Šventuoju Tėvu. Ka
talikiški laikraščiai yra taip svarbi ir reika
lingi, kad Popiežius Pijus XII pasakė: “Pa
saulinės spaudos sujudime ir įvairių nuo
monių skleidime, katalikiški laikraščiai yra 
kaip tie pranašai, tiesos ir doros skleidėjai”.

Mes dar geriau suprasime katalikiškų 
laikraščių reikšmę ir jų reikalingumą, jei 
prisiminsime amžinos atminties Popiežiaus 
Pijaus XI ir jo pirmtakūnų žodžius. Kalbėda
mas į katalikus laikraštininkus Pijus XI sa
kė: “Jūs esate mano balsas. Aš nesakau, kad 
jūs mano balsą paskleidžiate, bet kad tikrai 
jūs esate pats mano balsas. Nes tikrai būtų 
mažas bendrojo Tėvo vaikų skaičius, kurie 

galėtų žinoti mano norus ir mintis, jei nebū
tų katalikiškų laikraščių”.

Kitu atveju šventasis Tėvas sakė: “Kata
likiškų laikraščių galybė ir įtaka yra tokia 
didelė, kad ir mažiausias prisidėjimas jų iš
platinimui ir palaikymui yra labai didelės 
reikšmės. Ką tik jūs padarysite Katalikiškų 
laikraščių gerovei aš laikysiu, kad jūs man 
asmeniai tai padarėte”.

Pirmame savo pontifikavimo rašte “Rerum 
Omnium”, Pijus XI paskyrė Šv. Pranciškų 
Salezietį Katalikiškos spaudos patronu ir 
globėju. Savo enciklikoje Jo šventenybė sa
ko: “Visu labiausiai mes trokštame, kad visi 
Katalikai, kurie prisideda prie katalikiškų 
laikraščių platinimo, arba kurie rašo ir ap
gina Bažnyčios mokslą, pelnytų sau gausias 
malones”.

Sausio 6 dieną, 1926 metais, Pijus XI pa
sakė šiuos reikšmingus žodžius: “Yra sako
ma, jei šiandieną gyventų Apaštalas šv. Po
vilas, jis tikrai būtų laikraštininkas”. Kodėl 
Pijus XI tą pasakė? O gi todėl, kad tasai A- 
paštalas, degdamas Kristaus meile, ėmėsi 
visokių priemonių atvesti žmones prie pa
saulio Išganytojo, Jėzaus Kristaus. O laik
raščiai, kaip tik yra viena iš geriausių prie
monių žmones traukti prie Dievo.

Popiežius Benediktas XV, kalbėdamas a- 
pie katalikiškus laikraščius, pasakė: “Ame
rikos katalikų laikraščių darbas yra didžiai 
pagirtinas. Jie yra sakyklos pagelbininkai 
šventojo Tikėjimo platinime”.

Kalėdų metu, priimdami Amerikos katali
kus laikraštininkus, 1920 metais, Benedik
tas XV pareiškė: “Gerai žinodami Amerikos 
katalikų susirūpinimą ir pasišventimą kata
likiškų laikraščių reikalais, Mes trokštame, 
kad tas jų darbas neštų gausius vaisius, ir 

kaip Evangelijos garstyčių grūdas, išaugtų 
į tvirtą ir galingą medį, kuris savo šakų ūks
mėje, sutrauktų visas sielas, kurios trokšta 
tiesos, ir visas širdis, kurios yra geros va
lios”.

Popiežius Pijus X katalikų laikraščių pla
tinimą lygina su misionierių ir mokytojų 
darbu, sakydamas: “Veltui jūs įsteigsite mi
sijas ir statysite mokyklas, jei nesugebėsi
te ofensyviai ir defensyviai panaudoti Kata
likiškų laikraščių kaip sau ginklo”.

Popiežius Leonas XIII energingai ragina 
visus platinti katalikiškus laikraščius, sa
kydamas: “Bedieviška spauda sunaikino 
Krikščioniškas draugijas. Prieš tokią spau
dą, reikia pastatyti katalikiškus laikraščius. 
Katalikiški laikraščiai turi būti įsteigti ir 
išplatinti, per juos melagystės energingai at
remtos ir tiesos apgintos. Mes raginame jus 
visus su didžiu pasišventimu ir uolumu dar
buotis katalikiškų laikraščių išplatinimui. 
Nes šiose dienose žmonės sudaro nuomones 
ir visą savo gyvenimą tvarko beveik visiškai 
pagal laikraščių nurodymus ir skelbimus. 
Nėra geresnės priemonės tikėjimo apgyni
mui, kaip katalikiški laikraščiai”.

Iš Popiežių pareiškimų mums yra aišku, 
kaip neapsakomai svarbu yra turėti katali
kiškus laikraščius, ir su kokiu pasišventi
mu ir uolumu mes visi privalome darbuotis 
jų palaikymui ir išplatinimui. Popiežius Pi
jus XI pasakė: “Šiuose laikuose tie, kurie 
skaito ir platina katalikiškus laikraščius 
daug daugiau daro naudos ir sielai ir Baž
nyčiai ir tėvynei, negu, kad statytų bažny
čias ar puoštų altorius. Nes kas iš to, kad 
apylinkėje bus puiki bažnyčia, jei jos lanky
tojų bus maža”.

(Bus daugiau)
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Ten kur Nėrio ir Vilijos lanko į bažnyčią. Tokie 
krantai, ten kur Trijų turėtų su įkvėpimu žvelg- 
Kryžių kainas, ten kur Ge- ti į savo tautietį Šv. Kazi- 
dimino tvirtovė, ten kur 
Šv. Kazimiero palaikai il
sisi katedros koplyčioje, 
ten kur stebuklingoji Auš
ros Vartų šventovė, tai 
Vilnius 
ŠIRDIS, tai Vilnius — mū
sų Lietuvos SOSTINĖ.

Palaima, Bet Dabar
Griaudu...

Tai buvo antgamtinė pa
laima, kai kovo ketvirtąją 
mūsų Lietuva su skaitlin
gais savo maldininkais iš 
visų Tėvynės kraštų pa
laimintai susitelkdavo ties 
Šv. Kazimiero šventove ir 
nuoširdžiai maldavo ga
lingo jo užtarymo sau ir 
kitiems, tuo pačiu su uo
liu entuziazmu ryžosi sek
ti kilnių jo dorybių gyve
nimą.

Nors gražioje Vilniaus 
katedros koplyčioje sida
briniame karste ilsisi šv. 
Kazimiero, Lietuvos Kara
laičio ir Globėjo, palaikai, 
bet šiandien griaudu, nes 
Lietuva pavergta ir Vil
nius — istorinė Tėvynės 
Sostinė ir garbingoji mū
sų Tautos Širdis — išplėš
ta.

Tačiau, 
iiūskime, 
skaisčią viltį. Dievo Ap
vaizdai leidžiant, mūsų iš
eivija, ypatingai šiame 
krašte, gali iškilminges- 
niai minėti i 
šventojo ir globėjo šventę 
ir nuolankesniai maldauti 
galingo jo užtarymo, kad 
brangioji mūsų Lietuva 
būtų ir vėl Laisva ir Ne
priklausoma.

Pavyzdys Jaunimui Ir 
Kitiems

šv. Kazimiero gyveni
mas ypatingai sektinas 
kaip jaunimui, taip ir vi
siems kitiems, nežiūrint į 
kurį luomą jie priklausytų 
ar eitų kitas svarbias sa
vo pašaukimo pareigas.

Moderniais mūsų lai
kais, daugybė yra tokių 
lietuvių, kurie pamiršo sa
vo maldas, kurių juos iš
mokė senuolė motulė ties ____ ____ ________________
keliais, daugelis atšalo ti- turėtų atgailauti ir atpil-! išgelbėjus gyvybę ir pra- 
kėjime ir daugelis nebesi- dauti už visas savo kaltes, ilginus gyvenimo dienas.

O Lietuvoje būta skaitlin
gų meilingųjų lelijų ir ža- 

! viųjų gražuolių, kurių 
kiekviena būtų sutikusi 
duoti savo meilę skais
čiam tėvynainiui karalai
čiui.

mierą, kurs nuo pat jau
natvės atsižymėjo nepa
prastu pamaldumu. O kai 
išaugo į puikųjį vyrą ir ė- 
jo svarbias atsakomingas 

— mūsų Tautos valstybines pareigas, mū
sų šventasis dienomis uo
liai dirbdavo savo tėvo 
karaliaus raštinėje, gi 
naktimis ilgai melsdavosi 
dideliame šventumo susi
kaupime. Dažnai, ypatin
gai Vilniuje, iš tėvo kara
liaus rūmų naktimis eida
vo į bažnyčią melstis, o 
kartais radęs ją uždarytą, 
klūpodavo ir melsdavosi 
prie bažnyčios durų. Sa
koma, kad taip darydavęs 
net žiemos metu. Tokia 
mūsų šventojo meilė prie 
bažnyčios ir tokis uolu
mas prie maldos turėtų 
nustebinti, net sukrėsti 
visus atšalėlius ir atsime
tėlius, ir turėtų juos įkvėp
ti galinga maldos galybe, 
kuri sukuria vidaus džiau
gsmą ir sąžinės ramybę.

Pamoka Puikuoliams Ir 
Turtingiems -

Pertekęs turtais ir gy
vendamas karališkuose 
rūmuose, Šv. Kazimieras 

per daug nenu- nepaskendo šio pasaulio 
bet turėkime
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Pietinėje Amerikoje, Olandų Guiana kolonijoje yra, kaip paveikslas 
parodo, nemažas kiekis Dėdės Šamo karių. Šiame vaizde matosi karių 
inspekcija, kurią atlieka Lietu, General George H. Brett.

SAVAITE

C,

Gestapo Juodmarškiniai Areštavo
(4Baltęjį Generolą”
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Pradžia 3-čiame pusi. amžiui į Amatninkų Un 
kišką propagandą skleisti. Komitetą. Šiose parei 
Dabar galėjo Tėvas Rut- 
ten pradėti “Socialines 
Savaites”, taip vadinamas 
— darbininkų universite
tus. Tai būdavo didžiulės 
konferencijos į kurias tūk
stantinės minios suplauk
davo. Kai Belgijos Vysku
pai rengėsi išleisti “Baž
nyčios Socialinio Mokslo 
Vadovėlį”, jam buvo pa
vesta tą knygą redaguoti. 
Ne kam kitam buvo pa
vesta profesoriauti Mali
nęs Seminarijoje, dėstyti 
seminaristams i 
gams pamatinius 
nius mokslus. Jo 
rūmas augo, 
daug kas jame 
tinkamiausią 
Mercier įpėdinį.

gose jo mokslas ir patar 
mai valdžiai daug padėjo. 
Kuomet Krikščionių 
bininkų Unijų politinė or
ganizacija pakriko 1920 
metais, darbininkų m 
ūžiamas, kunigas apsiė 
būti Senatorium Belgij 
Seime, kur jo patarim 
būdavo visuomet priim 
jo žodis buvo laikomas 
garboje; diskusijose jo 
dis buvo paskutinis, 
nekatalikuose jisai ture 
labai didelę įtaką.

Tokį, tat, darbštų, m 
kytą, darbininkų numyl

ir kuni-
> sociali-
> populia- tą vadą - vienuolį naci 

vis augo, ir nutarė atskirti nuo jo
numatė sekėjų. Kalėjimo var 

Kardinolo užsitraukė ant darbinin 
Niekas BALTOJO GENEROL 

neabejojo, kad jisai buvo Už tų vartų nėra liū 
giliausias mokslininkas ninku, kurie galėtų p 
savo srityje. inešti kas tenai -def

Karalius Albertas, 1910 kaip su juomi elgi%;d 
metais jį paskyrė visam- fr. A. M. Jurgele, s

O turtų perteklių, kurį be didingąjį tėvynainį dėl to,! 
tikslo išblaško nevidoniš- kad Šv. Kazimieras rūpi-! 
kiems gaivalams arba pra- nosi Lietuvos krašto ge- j 
gariškiems patenkini- rovė ir apgynimu. SAVAITĖ

Dar gyvendamas, Šv. u/xcmijrTANF
Kazimieras valstybinėmis
pareigomis davė teisingos, Svarbiausias pareiški- 
admimstracijos ir suma- mas buvo padarytas prez. 
mos taikos su kaimynais Roosevelto. Abrahomo 
tikri garbingąjį pavyzdj., Lincojno gimtadienio pro- 
O po savo mirties, jis taip, ga kada jįs aiškiai pareis
iu1 gelbėjo Lietuvai. Atsi-j^a gad Jung. Valstybių 

,. . tiko, kuomet pnesas su
ant arkliukų lenktymayi- d skaitlingesniais ka-j 
mo — horse-races , —tie 
(turtingieji) turėtų iš sa
vo turtų pertekliaus nesi
gailėdami ment mažą dalį 
aukoti kultūros ir labda
rybės reikalams, turėtų 
pasigailėti varguomenės

gariškiems 
mams, ir išleidžia puo
toms - baliams bei pasi
linksminimams, gi kartais 
net visus turtus praranda 
visokeriopose abejotingo- 
se spekuliacijose arba da
rant pragaištingas laižy- 
bas ir prašvilpiant kazi- 
riavimais ar “betinant”

riuomi suėjo 7 gelžkelių nes neįsigilinę : karą, 
linijos. Jie sakė, kad “dau- praėjo”.
guma anglies ir industri
jos gaminių visos Donets' faktą, kad nėra vilčių 
Basin gabenama per šį gerinti arba pakeisti 
miestą”.

“Su Kharkovo

“Mes turime pripaži

turtuose ir linksmybėse. 
Jis neieškojo tuščios pa
saulio garbės ir buvo di
deliai nuolankus. Jis ma-

_ žai naudojosi karališkais ir našlaičių, turėtų šelpti 
mūsų Tautos patogumais, ir po karališ- skurdžius ir vargšus, ku- 

kais rūbais vilkėjo aštrius rių nepamiršo Jėzus Kris- 
atgailos drabužius, taip/— ~~ — T
pat daug pasninkaudavęs 
ir apmarindavęs savo kū
ną. Iš turtų pertekliaus, 
jis duosniai davė kultūros 
įstaigoms ir įvairioms 
prieglaudoms, jis gausiai 
aukojo ligoninėms ir naš- 
laitnamiams, jis gelbėda
vo varguomenę ir šelpė! 
skurdžius.

Tai išganingoji pamoka, 
kurią turėtų prisiimti tur
tingieji, išsipūtę nepasoti
namoje 
kojų mindžiodami 
gamtinį motyvą, 
nantieji

pergalė Tunisijoj bus pa- kais, ginklų dirbtuvėms ir metais”. 
. - . „ r- t • ’ sekta Tikroms invazijoms’ cukraus industrija”, vie-

renoais užpuolė Lietuvos Europos. Jis pranašavo ~
kraštą, letuvių kareivija, “svarbiUs oro įvykius Ki
šu smulkesnėmis jėgomis „ijoj ir net pačioj japoni.

...........joj”.
“Rusijos armijos rytuo

se užduoda sunkius smū
gius savo priešams. Mes 
tarime tą padaryti ir va
karuose. Priešui turi būti 
duota smūgis po smūgio 
iš visų pusių”, prezidentas 
pabrėžė. Jis sakė, kad 
Jung. Valstybės pasiryžę 
“iškovoti šį karą ligi pa
baigos — ligi tos dienos, 
kada Suv. Tautų jėgos, 
triumfu maršuos gatvėse 
Berlyno, Romos ir To- 
kyo”.

i ___________
KHARKOV

' sų dabartinį gyveni 
fabri- standartą ateinanči

buvo netekusi vilties ir ,, 
rengėsi jau pasiduoti, kai 
Šv. Kazimieras netikėtai! 
apsireiškė visų lietuvių 
kareivių akivaizdoje. Tuo 
stebuklu lietuviai karei
viai tapo padrąsinti ir puo
lė prieš galingesnes priešo 
jėgas, herojingai nugalė
dami nevidonus užpuoli
kus, ir Lietuvos kraštas li
ko saugus ilgiems lai
kams.

Be to, Šv. Kazimieras, 
tapęs Lietuvos globėjas, 
savo kilnių dorybių ir ne
paprasto švetumo gyveni
mu per ilgus amžius žy-

tus, nė uolusis Jo sekėjas 
ir numylėtasis mūsų tau
tos šventasis.

Nekaltybės Angelas
Šv. Kazimierą turėtų 

prisiimti savo gyvenimo 
pavyzdžiu visas mūsų tau
tos jaunimas, taip religi
nių ordinų nariai kaip ir 
nesurištieji, nes mūsų tau
tos šventasis buvo skais- mėtinai garsino Lietuvos 
tusis karalaitis ir nekalty- vardą piačiam pasauliui, 
bes angelas.

Dėl nekaltybės, kuomet 
skaistųjį ir šventąjį jauni
kaitį pasigavo negailes-

puikybėje ir po
ant-

o gyve- 
puošniuose rū- tinga ir mirtingoji džiova, 

muose ir atsidavusieji pa- gydytojai patarė jam įei- 
saulio linksmybėms. Jie ti į moterystės luomą, kad

A MESSAGE EROM LT. GENERAL THOMAS HOLCOMB 
TO MEN OF THE U. S. MARINE CORPS

PKOVIDE FOR H.TLRE: Amrriran« at home buy W«r Bonda both tu 
hrlp finanrr the War and to provide thrmsrlves with * good, safe invest- 
mrirt. IX. Gen. Thoma* >I<dcomb, (ofnmandant of the L'. S. Marine 

tliinka enough of tliem from the inventment atandpoint alone to 
i«M*e the abote atatenienl to liis men .ttalioned all orer the uorid. As 
the General ezpressea it, “l’ar Bonds ... prvride the best availabl* 
means of layia« aaidn f«r the fjftVCC*’2

“Mes turime prisire 
nas nacių radijo praneši- priimti spartanišką 

nimo standartą ligi k 
pabaigos, ir patriotišk 
didžiuotis juomi”.

“Nėra būdų duoti vie 
grupei žmonių pakan 
mai tautos reikmenų 
skriaudos mūsų visų”. 

Į “Mes negalime tur 
Gegužės 26 d., 1942 me- vilties, kad laike karo 

tais, kada rusų pavasari- lėsime prašalinti ti 
nis ofensyvas atimti arba įsivaizdintas žmo 
Kharkovą nepavyko, ame- nelygybes”, 
rikietis atskalūnas, Ro- “Mes negalime atsisak 
bert Best, pranešė per ti pripažinti pavojų dab 
Berlyno radijo: “kaip tinio padėjimo ir ypač 
Kharkove įvyko, taip ir sinančios infliacijos”, 
vyks visas karas Stalino 
sovietuose”.

mas sakė, “bolševikams 
netenka didesnės dalies 
savo karo industrijų. Dėl 
Ukrainos agrikultūros re
konstrukcijos Kharkovas 
vokiečių rankose yra svar
bus faktas”.

Į

l

I

Į $v. Kazimierą

GUADALCANAL 
KOVA PASIBAIGĖi Svarbą, kurią vokiečiai 

Uolesne Malda Kreipkimės Pridav® Khark°v miestui, 
ir kurj Rusai vėl iškovojo 
atgal, galima suprasti pa- 

Šiandien, kai mūsų Tė- gal vokiečių džiaugsmin-
vynė Lietuva pavergta, gus radijo pranešimus, 
Lietuvos išeivija Ameriko- kada jie Kharkovą paėmė 
je turėtų su uolesne malda spalių 25 d., 1941 m. ir vėl 
ir nuolankesniu pamaldų- kada Raudonoji Armija 
mu kreiptis į Šv. Kazimie- neįstengė atsiimti miesto 
rą, kurs Danguje nekalty- praeitą pavasarį, 
bes angelo balsu savo su- Pranešimuose, kurie bu- 
kurtą himną giesta Dievo vo banguoti į užsienius tą 
Motinai, ir Marijai klau- dieną, 
sytis labai patinka.

Gal dėl to Nekaltai Pra
dėtoji Marija pamilo Lie- 

Tačiau, skaistusis Lietu- tuvos globėjo tėvynę, ir

kada naciai paėmė 
Kharkovą, Berlyno radijo 
pabrėžė Kharkovo svarbą, 
kaip gelžkelių centro, ku-

vos karalaitis jau buvo dėl to Žemaitiją ir Lietu- gausėtų šventieji kanki- 
numylėjęs Amžinojo Gro- Vą įturtino gausia’s ste- niai, kad jų kankinystės:
žio Duktę ir Skaisčiausios buklingais apsireiškimais, , krauju būtų atpirkta ir
Nekaltybės Karalienę: ir jr tuo pačiu ilgais amžiais pašvęsta Lietuvos laisvė 
pranašaudamas savo miri- garsino Lietuvos vardą, ir nepriklausomybė, kuri 

Gal dėl to nuo senųjų lai- palaimintai gyvuos ilguo- 
kų Marija yra pamilusi sius amžius.
žemaičius ir aukštaičius ir pamiršdami Lietuvai iš- 
visus lietuvius, nes pritir- tiesti gelbstančiąją ranką, 
ta, kuomet jie meldžiasi į uolesniai ir nuolankesniai 
Šv. Kazimierą, jie kartu melskimės, kad Visagalis 
meldžiasi ir prie Marijos, Dievas per šv. Kazimierą 
Dievo Motinos, kadangi ir maloningąjį Marijos 
junta, lyg žino, kad kaip užtarymą Lietuvai grąžin- 
Šv. Kazimieras taip ir Ma- tų išplėštą laisvę, ir kad 
rija išklausys jų maldavi- Lietuva ilgiems 
mų ir užtars už juos pas 
Galingąjį Kūrėją.

Kad Lietuva šiandien 
pavergta ir daug kenčia— 
gal dėl to, kad lietuviai 
Gerajam Dievui taptų lo
jalesni, kad Tėvynėje pa-

mo dieną, dar nesukakęs 
pilnųjų 25 metų amž., iš 
šio pasaulio palaimintai 
atsiskyrė kovo 4 dieną, 
1484 metais, kad kaip ne
kaltybės angelas skubiau 
nusparnuoti į Dangų pas 
Skaisčiausiąją ir Nekal- 
čiausiąją Mariją, kurią 
žemėje be galo gerbė ir 
kuriai sukūrė garbingąjį 
himną.

Rūpinosi Lietuvos Gerove 
Ir Apgynimu

Be išimties, visi lietuviai 
turėtų bendrai gerbti 
šventąjį savo tautietį ir

Dėl to, ne-

Guadalnacal kova, 
pasibaigė vasario 10 d 
vakare, reiškia visapusinę 
Amerikos pergalę. Po še
šių mėnesių po marinų at
vykimu ir invazija tos sa
los, Amerikos jėgos apsu
po pasilikusius japonus, 
paėmė daugelį ginklų ir 

I reikmenų ir perėmė kont
rolę visos salos. Maj. Gen. 
Alexander Patch, vadas 
Amerikos pajėgų Solomo- 
nose pranešė pabaigą ko
vos.

ši pergalė neseniai buvo 
įvertinta Laivyno Sekre
toriaus Knox. Amerikos 
dominacija Guadalcanal, 
sakė p. Knox, turi negaty- 
vę ir posityvę vertę: ji pri
artina Jung. Valstybių pa
jėgas prie Japonijos svar
bių bazių, ir neduoda Ja- 

I ponams progos užpulti ir 
'bombarduoti Jung. Valst- 
tybių komunikacijos 

1 rajone.

amžiams 
būtų ir vėl nepriklausoma 
Suverene Valstybė su savo 
sostine Vilniumi, kartu su 
Aušros Vartais ir mūsų 
Tautos šventojo ir globė
jo palaikais.

Kun. A. Tamoliunas.

BYRNES APIE 
INFLIACIJĄ

“Aukštesnės kainos 
aukštesnės algos mu 
neatneš daugiau maist 
daugiau kenuoto mai! 
arba cukraus... žmon
viens prieš kitą siūl 

kuri daugiau pinigų”.
“Mes turime stabilizu 

gyvenimo iškaščius”.
“Turime pasekmin 

kontroliuoti visas mai
kainas. Turime išbai 
juoduosius turgus”.

“Turime laikyti lini 
prieš infliaciją ir defli 
ją. Šį kartą turime laim
taiką dėl savęs ir vi 
žmonijos”. FL

•>

I

Infliacija yra prieš 
kurio tu negali mat 
Nugalėk ją Karo Bo 
su taupomis.

Ekonominės stabilizaci
jos direktorius James F. 
Byrnes kalbėjo per radijo 
apie infliaciją. Sekamai 
kartojama dalys p. Byrnes 
kalbos.

“Diena, kada galima bu
vo sakyti, kad mūsų žmo-,

įį ForuBitterPb

U.S.WAR BONOEK MOK
In Nartray the ministers* 

ries are ccmtrolled by quisling’s I 
nartment of Church and Educatii 
Most of the clergymen have : 
fased to accept their salaries a 
m the pulpite are mostly cmj

tame

and the pastors are hard p re s sol 
to obtain cven a mcager iivelihoo<l 
Their old parishoners are forbidde j 
to help them.

Makc certain to kcep your 
freedom of uorship here in Amer* 
ie* by keeping dietators frotn out 
ahores.

Work hard to win the war and 
buy War Bonds to the limit of youi 
ability.
WS8 UU Vi S. Trtasarj Dept,
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Veda TT. JĖZUITAI

Pelenai Ir Dulkės

/it

A

DARBININKAS

Šv. Pranciškaus Akademijos, Pittsburgh, Pa. “Liturginės Dienos” inici- 
jatoriai. Iš dešinės į kairę: Kun. H. Wilt, O.S.B., Kun. E. Heyl, Kun. J. V. 
Skripkus, Akademijos kapelionas ir Kun. E. Donovan, O. S. B.

Visose didesniose lietu-f that the most useful contribu- 
vių kolonijose, .kur tik yra į tion they can make to an uiti- . . • ■* . « •« • ■ r ■ • r* j T - _ i

■ life be made aware of the posi- 
tion of Lithuania in the present

• world eonfliet, and of its aspi- 
rations in a post-war recons- 
truction aimed at securing a 
just and lasting peace for all 
the nations of the world.

“With this in view, may we
lietuvių katalikų parapi- mate consummation of that respectfuMy submit to your at- 
• • v i *1 • _  • _ 'i  □ r '1.1. i i 'tčvnti nn thic nrpspnt p m 11D i -

Siberia of some 70,000 Lithua
nian citizens. We in America 
have reason to feel this How 
all the more keenly, because, in 
the lists of such deportees that 
have been published through 
the offices of the Intemational 
Red Cross. many of us have 
found the narnės of relatives, 
and we are štili trying to learn 
of their whereabouts, and to

I

establish contact with them.
“Within a year’s time, the 

Soviet occupation was to be 
followed by another. more last- 
ing and more oppressive štili. 
The outbreak of hostilities bet- • 
ween Germany and Russia in 
June, 1941, made Lithuania the 
first battilefield in this new 
phase of the war. And since 
then, it has become just ano
ther of the Nazi-occupied coun- 
tries of Europe — its people 
just another of 
slaved peoples, 
stark horrors, 
suffering, and
such occupation entails.

“Lithuanian-Americans 
Have Double Stake

Tėvų Pranciškonų 
Misijos 
1943 m.

Cambridge, Mass. — Panelės 
Marijos Nekalto Prasidėjimo 
parapijoje, kovo 14—21 mote
rims, kovo 
Tėvas Justinas Vaškys.

Chicago, III. — šv. Juozapo 
parapijoje, kovo 28 — balan
džio 4. Tėvas Justinas Vaškys. 

į Indiana Harbor, Ind. — Šv. 
Pranciškaus parapijoje. Balan- 

Justinas

21—28 vyrams.

the Nazi-en- 
with all the 

the starvation. 
terrorism that

d. Tėvas

III. — Šv.
balandžio

Juozapo
12—18.

Pelenų Diena! Kiek daug svarbių minčių ji suke
lia! Tą rytą prasideda šventas Gavėnios laikas. Tą ry
tą visose Katalikų bažnyčiose pasaulyje atgailos bal
sai kilsta prie Begaliniai Gailestingojo Visagalio Die
vo. Maldose prašoma, kad Jis pakęstų žmogaus pri
gimties silpnybes ir suteiktų mums, kurie išpažįstam, 
jog dulkėmis esam ir už savo kaltes dulkėmis turim 
pavirsti — atleidimą už mūsų praeities prasižengimus. 
Maldaujama, kad Jis duotų malonę ir meilę, — ką Jis 
yra prižadėjęs kiekvienam atgailą darančiam nusidė
jėliui. Tą rytą ant galvų uždėti pelenai, kaipo ženklas, 
jog nužemintomis širdimis to atleidimo trokštame.

Pelenai ir Dulkės! Koks išganingas pamokinimas 
— tai semas, bet irgi taip sunkiai ir lėtai išmokstamas. 
Mūsų likimas yra mirtis. Tą tiesą išreiškia ir mūsų 
pavadinimas — mirtingas žmogus. Mes esame sutvė- 

mai, kurių gyvenimas yra vientik mirties laukimas. 
Nei brangūs rūbai nei sermėga, nei karaliaus plosčius

'karmalai — niekas negali sulaikyti arba pagrei- 
“"’es ir kapo.

s vertės, tat, šis skubus buvimas, kurį mes 
gyvenimu? Stengtis, kentėti, žinoti kas ge- 

mryti tą kas blogiau; turėti šiose krūtinėse 
xurios trokšta ir plaka ir niekad nėra patenkin

tos; pakęsti ilgas tamsiai karčias valandas, kad pare
gėjus saulutės žyptelėjimą — ir pagaliau, kaip van
duo, kurs daugiau nebegrįžta, žemėn nuskęsti, ir būti 
ūmai užmirštiems. Jei gyvenimas tik tą tegali pasiū
lyti, ar jis, tatgi, yra kam nors vertas?

Į tai žmogaus išmintis, viena sau palikta, negali 
atsakyti. Išrišimas randasi tik tame supratime, jog 
mūsų galvosūkis pereina ir laiką ir plotą. Mūsų žemiš
kas gyvenimas prasideda kito kentėjimu; baigiasi, kai 
žemės gabalai krinta ant jau negalinčio jausti kūno. 
Kartus ir betiksliš yra gyvenimas tam žmogui, kuris 
nesupranta, jog tas trumpas sprindis tarp lopšio ir 
apleisto kapo, tai nėra gyvenimas, bet gyvenimui pa
siruošimas. Lopšis yra pradžia, tačiau kapas nėra už
baiga, bet durys, pro kurias einam į tikrą gyvenimą, 
kurio pobūdis yra mūsų laisva valia nuveiktų darbų 
nustatytas.

Jei pažįstam Dievą ir Jį mylim, — gyvenimo pa
slaptis yra išrišta. Čionai neturim sau namų, bet Vieš
paties amžinajam mieste yra daug rūmų. Tenai nėra 
nei ašarų, nei širdperšos, nei mirties — ten tik meilė 
ir ramybė ir begalinis poilsis arti Dievo. Toks tai yra 
mūsų likimas, jei tik norime; o savo darbais mes ga
lim jį įgyti. Tas tai mūsų tikras gyvenimas, nes jis 
amžinas.

“Tu esi dulkės ir vėl dulkėmis pavirsi!” — mes 
girdim Pelenų Dieną. Pelenai ir Dulkės mums prime
na, jog esame nuodėmingi žmonės, kurie turėsim vie
ną dieną mirti. Bet mūsų Sutvėrėjas mums užtikrina, 
jog mes paeinam iš Dievo ir jog yra mums parėdyta 
skirtą dieną pas Dievą grįžti.

Šis gyvenimas vingiuojąs per vargą ir skurdą ir 
suspaudimą, kur randama daugiau erškėčių negu ro
žių, yra tik kelias, kuriuo mes nuvargę vaikai einam — 
Namon.

A. B. Mešlis, S. J.
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PLAČIAUSIAI AMERIKOJE SKAITOMAS
yra

mėnesinis, religinis, paveiksluotas laikraštis

“Šv. Pranciškaus Varpelis”
Pigiausias laikraštis yra

"VARPELIS”
Metams kainuoja tik $1.00 

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

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

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

Adresas:

FRANCISCAN FATHERS
310 Orchard Street Pittsburgh, Penna.

Telephone — Hemlock 6567

i
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jos, iškilmingai paminėta hope and faith mušt be in loyal 
Lietuvos Nepriklausomy-’ support to the cause of their 
bės 25 metų sukaktis. Ml- adopted country in the present 
nėjimai buvo ruošiami iš- war. In that, no račiai group 
kilmingomis pamaldomis I in the land has surpassed them, 
bažnyčiose ir masiniais in any respect. Their sons and 
susirinkimais svetainėse. daughters have joined the 

Anglų spaudoje tilpo ap- armed forces and the auxiliary 
rašvmai, rezoliucijos, ku- services af the American gov- 
riose pareikštas Amerikos emment in full proportion to 
lietuvių nusiteikimas pa- their numbers, and the elders 
vergtos Lietuvos reikalu, i of their community have been 
Anglų spauda ne tik tal-.doing an equal part in war in- 
pino Lietuvos nepriklau- dustries and in contributions 
somybės minėjimų apra- to the nation’s financial requi- 
šymus ir rezoliucijas, bet rements. They 
kaikurių laikraščių redak- Į themselves 
toriai net parašė redakci- 
jmius straipsnius, kuriais 
nuoširdžiai įvertino nepri
klausomos Lietuvos egzis
tenciją, jos padarytą pro
gresą ir lietuvių tautos 
kovą dėl nepriklausomy
bės atsteigimo.

Šiomis dienomis “Dar-’ 
bininko” nuoširdi bendra-j 
darbe, p. M. Andrikytė iš 
Waterburry, Conn. pri
siuntė du puslapiu laikraš
čio “Waterbury Ameri
can” vasario 16 ir 17 d. š. 
m. laidos, kur labai gra
žiai aprašo Waterburiečių 
lietuvių katalikų ruošia- 

imą ir suruoštą Lietuvos 
nepriklausomybės minėji- j 
mą.

“IVaterbury American” 
redakcija vasario 16 d. š. 
m. laidoje šiaip įvertina 
Lietuvą, lietuvius ir jų ko
vą dėl nepriklausomybės: 
“LITHUANIAN

INDEPENDENCE DAY
“Although the people of Lith

uania and their descendants in 
this country mušt look all the 
way back to the Middle Ages 
for records of a time when their 
homeland had been an indepen
dent sovereign nation, before 
the end of the “First” Worid 
war of 25 years ago, they štili 
cherish the tradition of liberty. 
They take pride in the know- 
ledge that their kind have made I 
important contribution to the i būry American 
general culture of the western' tilpo Waterbury Am. Lie- 
world. In the face of a succes-' tuvių Katalikų Federaci- 
sion of national adversities j jos skyriaus valdybos la- 
which have driven them again ^bai nuoseklus pareiški- 
into subjection to a foreign mas, kuriame išdėsto lie- 
power, they stoutly maintain tuvių siekius. Šis pareiški- 
hope of renewed deliverance. mas tilpo po 
after the present war. They “The Voice of the People”.* 
profess impliet faith that a 
free. demoeratie Lithuania can 
and wfll resume the notabie 
progress it had been making in' 
all departments of its national.
life during the 21 years (22 į To the Editor of The American: 
years. Ed.) after it was able i “The people of Lithuanian 

in con- 
neetion with their annual ob- 

In the United Statės, repre-! servance of Lithuanian Inde- 
sentatives of leading Lithuania pendence day — Feb. 16 — are 
sočiai and religious organiza- anxious that the leaders of our 
tions are committed to a belief national statė, and municipal

džio 5—11 
Vaškys.

Chicago,
parapijoje,
Tėvas Justinas Vaškys.

Chicago Heights, III. — Šv. 
Kazimiero parapijoje, balandžio 
19—25 d. Tėvas Justinas Vaš
kys.

Kad Dievas palaimintų šias 
misijas, prašome visų tikin
čiųjų šia intencija pasimelsti.

FRANCISCAN FATHERS 
310 Orchard Street 
Pittsburgh (10), Pu.tention this present communi- 

cation.
"This year, the 16th of Feb- 

ruary should mark the 25th an- 
niversary of the independence 
of Lithuania, and as such, 
should be marked by a parti- 
cularly joyful celebration. In- 
stead, it is being observed with 
sadness, because that indepen
dence has been crushed: a sad
ness. neverthless, that is re- 
lieved by the hope that a Uni
ted Nations vietory will bring 
with it to Lithuania. as to the 
other oppressed nations, its 
due share of the Four Free- 
doms. and with it. the rebirth 
if its independent national life. 
“Control of Nation Taken 
By The Russians

“The fate of Lithuania 
this present war has been 
cruel as it has been 
served. In October. 1939, whiie 
Russia and Germany were štili 
officially allies, Lithuania was 
forced to sign. along vvith the 
other Baltic repubiies. a so- 
called mutual assistance pact 
with the Soviet government, 
which meant the garrisoning of 
foreign troops on her soil. and 
boded iii for the future. Her 
worts fears were realized, 
when. in June of the following

i

have proved 
good Americans 

first, and in their natūrai soli- 
citude for the welfare of their 
ancestral homeland. they have 
the cordial sympathy of their 
f ellow-Americans. irrespective 
of račiai derivation. 

' ”Geographically 
mically, Lithuania 
unfortunate in that 
ted between t\vo of 
of contemporary world powers. 
now engaged in some of the 
bitterest fighting of the war. 

j No matter which is on the 
winning side in the end, the 
people of Lithuania and their 
kinsmen in the United Statės 
can have 
“practical” considerations will 
not movė the vietor to deny Year> the Soviet armies comple- 
their aspiration to resume their tely overran the country, and 
former status as an indepen- s^e was incorporated into the 
dent nation. Americans in ge
neral, as well as those of Lith
uanian origin, can only hepe a 

n

iŠ,

and econo- 
has been 
it is situa- 
the largest

in
as 

unde-

no assurance that

framework of the U. S. S. R.
“The year of Soviet occupa

tion that followed saw the over- 
balance of circumstances may throw practically everything 
prompt the authorities of the that the Lithuanian people had 
dominant power to concede the so painstakingly built up dur- j 
right of the majority of Lith-; *nS the slightly more than two 
uanians at home to be free' decades of her independent ex- 
otroin” ! istence. The cruelest hlaw nf all

Amerikos lietuviai yra 
dėkingi “\Vaterbury Ame
rican” redakcijai už nuo
širdų įvertinimą Lietuvos 

I ir lietuvių ir už pareikštą 
simpatiją ir viltį, kad po 
karo Lietuva vėl būtų lais
va.

Tame pačiame “Water-į 
” numeryj i

i

istence. The cruelest blow of all 
was the forced deportation into

i

antrašte:

Rašo:
“LITHUANIAN-AMERICANS 

EXPLAIN WAR AIMS 
OF HOMELAND.

to establish itself again as a descent of VVaterbury, 
separate nation in 1918.

I

I

vietory. She seeks no territo- 
rial gains beyond her own 
rightful frontiers. She longs to 
shake of the yake of Nazidom, 
būt she will not resign herself 

As Ameri- to exchange it instead for the 
yoke of Sovietism. She seeks 
only the restoration of her in
dependence, the chance to re- 
build her ruined cities and 
homes. She looks only for the 
opportunity to work out her 
destiny within the framevvork 
of the Atlantic Charter — to 
take her rightful place among 
the free, demoeratie peoples of 
the world. pledged to the cause 
of intemational peace and se- 

j eurity.
Alezander A'leksis,

President;
• Nellie Jenusaitis,

Secretary;
Peter Jokubauskas,

Treasurer;
MarceUe Andrikis,

Publicity Chairman.’’ 
Waterbury. Feb. 15, 1943.

To paties laikraščio va
sario 17 d. š. m. laidoje til
po aprašymas Lietuvos 
nepriklausomybės minėji
mo ir paveikslas vadų-kal- 
bėtojų: Dr. P. Vileišio, 
Prof. Kazio Pakšto, p. Jo
no Jenušaičio, p. M. Deve- 
nienės, komp. A. Aleksio ir 
kleb. kun. J. Valantiejaus.

Waterburio lietuviai ka
talikai tikrai gerai ir tiks
liai išreklemavo Lietuvą ir 
lietuvių pastangas visais 
galimais būdais remti šios 
šalies vyriausybę ir Lietu
vos kovą dėl nepriklauso
mybės ir laisvės.

then.“You will understand 
why we Americans of Lithua
nian descent have a very parti- 
cular stake in this war and in 
its successful issue 
cans, we share in all the things 
that America stands for, and 
stand reody to share in every 
sacrifice that may be called 
for to protect and preserve 
those things. As Americans of 
Lithuanian descent. our sym
pathy goes out to our Mother 
Country and its afflicted peo
ple, and we know that the best 
heip we can give her today lies 

Į in the efforts that we make 
toward winnig this war.

“Hence it is that we are par- 
ticularly proud of our young 
men serving in the various 
branches of the armed forces 
of the nation. Our own honor 
roll. here in Waterbury. ex- 
ceeds 400 narnės, while those 
of other Lithunian communities 
throughout the country swell 
that figure to many thousands. 
We at home willingly stand 
back of our boys in every way 
that lies open to us — by the 
purchase of war bonds. by our 
efforts to speed the produetion 
of the implements of war. by 
cheerfully accepting every sa
crifice that the exigencies of 
war impose upon us.

i “It is our earnest hope, as it 
is the purpose of this communi- 
cation, that when the day of 
vietory comes, the just aspira-

1 tions of our Mother 
will not go unheeded.

“Lithuania asks for 
cular favors as the

i

Country

no parti- 
spoils of

pnOj □ j

i

Septyni Kristaus Žodžiai 
Nuo Kryžiaus

----- IK-------

STACIJOS
Paraše

Kun. Pr. Juskaitis

L;-

T

-f

Kiekvieno įžymaus žmogaus mirties valandoje tarti paskutiniai žo
džiai yra reikšmingiausi. Jėzus buvo Žmogus ir Dievas. Todėl Jo žodžiai 
daug reikšmingesni. Juose tartum talpinasi visas Jo mokslas. Ką Jis žo
džiais mokino, tą mirdamas - kentėdamas patvirtino.

šioje knygelėje kiekvienas Kristaus žodis atvaizduotas Kristaus pa
veikslais. Knygutė labai vertinga ir reikėtų kiekvienam įsigyti. Taipgi 
šioje knygelėje yra ir labai gražios STACIJOS. Jos kaina tik 25c.
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GIRDĖTI LIETUVIU ■ 
KOLONIJOSE *

HEW HAVEH. CONN
Raudonojo Kryžiaus Skyrius 

Gražiai Veikia

Mūsų kolonijos moterys ir 
merginos, susibūrusios prie 
Raudonojo Kryžiaus vietinės 
kuopelės bei skyriaus, labai 
gražiai ir uoliai darbuojasi: 
siuva, mezga, vilnas veja, ir da
ro pasitarimus dėl didesnios ir 
platesnios veiklos. Nors dar ne
seniai pradėjo skyrius aktyviai 
veikti, bet jau daug įvairių nau
dingų kariams reikmenų paga
mino.

Skyriui šiuom tarpu suma
niai vadovauja p-nia Ona Alf, 
ir jai į pagalbą stoja p-lė M. 
Jokubaitė. kuri jau seniai pra
dėjo skyriaus steigimo darbą.

Širdingai Kviečiamos yra vi
sos mūsų kolonijos moterys ir 
merginos prisidėti prie šio sky
riaus ir savo darbais prisidėti 
prie teikimo pagelbos Raudona
jam Kryžiui, kuris rūpinasi ir 
teikia pagelba visiems, kur tik 
yra reikalinga. Kiekvieną tre
čiadienio vakarą yra darbo va
karas parapijos svetainėje. 
Taigi kviečiam prisidėti prie 
šio naudingo darbo ir pasiro
dyti. kad ir mes lietuvaitės ne- 
atsiliekam nuo kitų tautų mo
terų.

, bus. tai ir valdžia skatina ir • 
i kviečia visas pasirūpinti apsi
drausti save ir savo šeimas ge
rose draugijose bei organiza
cijose. Taigi mes lietuvės netu
rim geresnės organizacijos, 
kaip Moterų Sąjunga, kuri rū
pinasi gerove savo narių. Ligo
je išmoka pašalpą, aplanko, su
ramina: ištikus mirčiai būdi 
prie karsto, užprašo šv. mišias, 
palydi į kapus, ir likusiai šei
mai visuomet teikia simpatiją 
bei suraminimo žodį. Kviečiam 
visas mūsų kolonijos moteris ir 
merginas apsidrausti Moterų 
Sąjungoje. M.

Jau buvo rašyta, kad įvyko 
lietuvių kunigų permainos. Sau
sio 17 d. kun. Jonas Daunis į- 
stojo į karo tarnybą kapelionu, 

j o jo vietą užėmė kun. Jonas 
Žuromskas.

l Kun. Jonas Daunis daug dir
bo lietuvių gerovei. Šv. Jurgio 
buvusioj lietuvių bažnyčioj į- 
taisė naują altorių, spintą baž
nytiniam daiktam ir drabu
žiam sudėti, naują klausyklą ir 
daug įvairių bažnytinių daiktų 
ir drabužių. Visą tai atliko su 
geraširdžių žmonių pagalba.

Visi lietuviai katalikai apgai
lestauja, kad kun. Jonas Dau
nis išvyko iš šios kolonijos. Y- 
pač Lietuvių Katalikų Centras 

kun. Jono Daunio

PHILADELPHIA, PA.
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po karui taikos sutartis būtų 
nekieno nebesulaužoma”.

l Latvijos Konsulas, p. Leo 
Anderson, sveikino lietuvių pa
siryžimą ir ištvermingumą, ir 
linkėjo Lietuvai ir jos seserei 
respublikai Latvijai po liūdesio 
ir konflikto susilaukti džiaugs
mo ir laisvės.

Lietuvos, Čekoslovakijos, Ir
Latvijos Konsulai Tautos

Šventėje. i

Tėvynės mylėtojai mūsų ko
lonijoj rimtai atliko savo pa
reigas Lietuvos Nepriklauso- 
mybs Dienai iškilmingai at
švęsti. Rengimo Komiteto pir
mininkas, p. konsulas J. J. 
Bielskis pakvietė garbingus 
vyrus, istorikus ir politikos ži
novus, sutikti ir prakalbėti į 
Lietuvius, susirinkusius May- 
flower Auditorijoj, minėti Ne
priklausomybės Sidabrinį Jubi
liejų.

Uolus vietinių lietuvių vadas, 
Dr. J. J. Bielskis nuoširdžiai ir 
žavingai atbudino patriotinius 
jausmus, kviesdamas lietuvius 
tęsėti tautiniame darbe, nes, 
sako, dar ilgoką laiką dirbsim. 
“Dvidešimt penkių metų Lietu
vos Nepriklausomybės sukak
tis turi didelę reikšmę”, kalbė
jo konsulas, “nes ją švenčia 
nebelaisvi lietuviai šiandiena, ir 
Siberijoj lietuvių būreliai savo
tiškai apvaikščioja Nepriklau
somybės Dieną. Atrodo, kad 
priešas baigia Lietuvą naikinti, 
bet mes, pažindami savo žmo
nes, nenustosim vilties. Praei
tyje irgi buvo tamsių valandų, 
valandų, kurios rodos Lietuvai 
jau paskutinės, bet ačiū tiems 
ištvermingiems pasiryžėliams, 
kurie užmiršę savo asmeninius 
patogumus ir pavojus, pasislė
pė nuo priešų ir galvojo kaip 
tautą gelbėti, 
išbraukė visas

Buvo taip pat pakviestas kal
bėti lietuvių pažįstamas istori
kas ir rašytojas, Californijos 
Universiteto profesorius, p. 
Graham, kuris rašybos ir stu
dijų tikslais lankėsi Lietuvoje 
ir pažinojo daugelį mūsų tau
tos vadų. Stebėtina, kaip tei
singai ir moksliškai jis nu
švietė nuopelnus septynių Lie
tuvos Nepriklausomybės laimė
tojų ir didvyrių, k. a. Bizauską, 
Naruševičių, Vileišį, Sidzikaus
ką, ir kitus. Prof. Graham yra 
parašęs knygų, kuriose randa
me daug žinių apie senosios ir 
naujosios Lietuvos politinius ir 
istorinius klausimus.

Kovo mėnesis yra pašvęstas 
bei pavadintas Raudonojo Kry
žiaus mėnesis, ir per visą mė
nesi bus renkamos aukos bei 
metinės duoklės dėl Raudonojo 
Kryžiaus. Taigi būtų malonu, 
kad lietuviai taipgi neatsiliktų 
neprisidėję su savo aukomis, 
nors žinoma, kad kurie dirba 
dirbtuvėse bus prašomi ten au
kų. bet būtų labai puiku ir reik
šminga. kad mes kaipo lietuviai 
galėtume savo aukas sudėti į 
savo iždą ir paskui jas bendroj 
sumoj lietuvių vardu įteikti 
Raudonajam Kryžiui.

Kalbėjo taipgi ir Kapitonas 
Labanauskas. Apgailestaujama 1 
kad jo kalba buvo per trumpa.*’ 
Jaunas patriotas širdį įdėjęs į 
savo kalbą nors trumpai kalbė
jo, bet daug pasakė. “Lietuva 
atsikels”, tarė jis. “nes ji dni- 
nuoja jau 800 metų. Paskutinį 
kartą esame vokiečių trypiami. 
Lietuva buvo pažangi. Ji turėjo 
2,000 mokyklų, 16 prekinių lai
vų, 7 karinius laivus, įvairių 
specialistų, jie atstatys Lietu
vą. Būdamas Leitenantas Lie
tuvos kariuomenėje padarė ben
drą sutartį su savo pulku ginti 
Lietuvos reikalus, kur mes ne
būtume, ir jei kuriems pagul
dyti gyvastį tektų už tėvynę, 
likusieji darbą toliau tęstų. Aš 
šiandie tą prižadą pildau...”

Prelatas J. Maciejauskas kar
štai ir galingai į publiką pra
bilo. Jo žodžių teisingumą pa
rėmė gausūs klausytojų avan
sai, ir sukėlė širdyje suramini
mo ir vilties jausmus. “Para
gavom laisvės džiaugsmo, įro- 
dėm, kad savo kultūra galime 
pralenkt kitas tautas. Kad Pa
leckis, kaip Judas pasirašė iš
sižadėjimo aktą, nereiškia, kad 
visa tauta išsižadėjo laisvės —

Šv. Pranciškaus Seserų Vienuolyne, Pittsburgh’e, 
ir visuose vienuolyno parapijų skyriuose kovo mėn. 16 
dieną iki birželio mėn. 8 dieną bus laikomos iškilmin
gos trylika antradienių pamaldos į Šv. Antaną.

Seserys, suprasdamos, kad Jūs šio karo metu tu
rite ypatingai daug rūpesčių, norėtų Jums palengvin
ti tą rūpesčių naštą pavesdamos maldoje prie Šv. An
tano taip pat ir visus Jūsų vargus bei vargelius. Lai 
ŠVENTASIS ANTANAS būna dangiškasai globėjas 
VISŲ JŪSŲ MYLIMŲJŲ SŪNŲ, kurie tarnauja ka
riuomenėje arba laivyne. Lai Jis išprašo Jums sveika
tos, šeimyninės ramybės ir visko ko tik Jums Dau
giausiai reikia.

Šv. Antanas yra galingas užtarėjas pas Dievą. Jo 
užtarymu nei vienas dar nėra apsivylęs. Galite būt už
tikrinti, kad ir Jūsų prašymus Jis padės prie Kūdikė
lio Jėzaus kojų, išmaldaus to ko prašote.

Per šias trylika antradienių pamaldas Seserys 
ypatingu būdu prisimins Jūsų sūnus tarnaujančius 
kariuomenėje arba laivyne. Visus gautus vardus su
rašys ant tam tikrų lapelių ir padės prie Šv. Antano 
altoriaus. Kiekvieną dieną per kiekvieną Šv. Sakra
mento aplankymą Seselės ištrauks iš dėžutės lapelį ir 
už ten pažymėtą karį sukalbės ten pat maldelę.

Tat. jeigu norėtumėte kartu su visa mūs Vienuo
lija susijungti maldoje, malonėkite išpildyti intencijų 
lapelį ir mums prisiųsti prieš kovo men. 16 dieną.

ŠV. PRANCIŠKAUS SESERYS.

25-KIŲ METŲ LIETUVOS 
NEPRIKLA USOMYBĖS 

SUKAKTIES MINĖJIMAS 
Sekmadienį. 21-mo vasario. 

Lietuvių Muzikalėje Svetainė
je įvyko 25-kių metų Lietuvos 
nepriklausomybės sukakties mi
nėjimas. Žmonių į tą minėjimą 
suėjo daug. Programa buvo tu
rininga ir neblogiausiai išpildy
ta. bet tik “truputį” perilgoka... 
kad ją visą smulkmeniškai ap
rašius ir įkainavus, tai kuo ma
žiausia užimtų puslapį laikraš
čio. Todėl pastebiu tik tą: —
kalbėjo kunigai: daktaras Vy-. 
tautas Martusevičius ir Jeroni- 
mas Bagdonas: viengentis Jo
nas Grinius, ir kiti... Dalyvavo 
programoje jurgiečių orkestras. I 
“Dainos" choras ir muzikos mo- j 
kytoja, panelė Pranė Ausevi- į 
čiūtė su savo parinktais moki
niais. Taipgi buvo ir mažas 
smuikorius, Tadas Kuligans- 
kiukas ir maža Kavaliauskaitė 
šokikė. Vakaro tvarkytojais.' 
vedėjais, buvo vietinės korpo- j 
racijos pirmininkas ir sekreto-' 
rius Griganavičius, ir Ivanaus
kas. O advokatas Čeledinas pa- 

! gamino atatinkamą rezoliuciją 
! į Washingtoną pasiųsti.

Beje, tame parengime darba- į 
vosi taipgi ir lietuviški Kremlio ’

jų
“literaduma” “sosaidė” išdali-Į 
no žmonėms plakatus priešin-1 
gus Lietuvos laisvei. Tuo gi į 
tai išgamišku darbu pasipikti-! 
nęs. kun. J. Bagdonas, padarė 
jiems mažą priekaištėlę. o Jo
nas Grinius tai taip juos, kaip 
kartu ir visus antrininkus — 
Lietuvos laisvės priešus visu 
savo iškalbingumu ir griežtu
mu pasmerkė už jų judošišką 
darbelį, atkreiptą prieš Lietu
vos laisvę. Į tąjį parengimą, 
kaipo dalyvis - svetis, buvo at
silankęs ir kun. Stasys Raila iš 
Soutsaidės; 
viengenčiai Emilė ir Krištopas 
Žemaičiai.
manau neprošalį bus pažymėti 
dar ir tą, kad Žemaitis Krišto-į 
pas trečiadienį, 17-tą vasario 
laike lietuviško radijo progra
mos vedamos viengentės Anta 
naitienės, apie Lietuvą pasakė sj lietuviai džiaugėsi išgirdę to- 
gan gražią, kalbelę.

Senas “Pisorius”.
_______

^.^7 mū*sl^ bažnyčioj antrininkai, raudonukai — 
prasidės misijos, kurioms va
dovaus Jėzuitas Tėvas Mešlis. 
Prasidėjus gavėnios metui bus 
tinkama proga kiekvienam at- • 
likti Velykinę išpažintį ir susi
taikinti su savo Sutvėrėju.

šiuo tarpu eina Moterų Są
jungos narių vajus. Malonu y- 
ra priminti, kad vajaus metu 
nereikia mokėti įstojimo mo- 
kesties. Taigi yra labai gera 
proga kiekvienai katalikei mo
teriai ir merginai apsidrausti 
vienatinėje Katalikių Lietuvių 
Moterų organizacijoje. Kadan
gi daug moterų ir merginų į- 
stojo į dirbtuves ir kitus dar-

o iš Nortsaidės

ir Alder-

iš kalbų, 
sugiedota

ji yra
IŠ

slaugė

ruošimo komisiją 
Juozas Zavadskas,

Antanina Mi-

i 
nepamirš 
darbuotės. Jis daug dirbo, kad 
ši organizacija gyvuotų ir aug-I
tų. Jis dalyvavo beveik visuose 

, susirinkimuose ir teikdavo 
daug naudingų patarimų.

Lietuviai katalikai meldžiasi 
ir prašo Dievo, kad kun. Dau
niui suteiktų stiprią sveikatą 
atsakomingame karo darbe.

Dievulis neapleido šios kolo
nijos lietuvių. Susilaukėme vėl 
jauną ir energingą lietuvį kuni
gą Joną Žuromskį.

Vasario 21 d. vietiniai lietu
viai katalikai suruošė priimtu
ves naujam Dvasios Vadui. Da
lyvavo virš 200 žmonių, tarp 
kurių šie garbingi svečiai: 

j kleb. kun. Francis V. Cum- 
mings. kun. Pr. Strakauskas iš 
Lowell; kun. Feliksas Norbu
tas iš Brockton; miesto mayo- 
ras Al bert W. Glynn. 
manas T. Monahan.

Programa susidėjo 
Baigiant programą.
Amerikos ir Lietuvos himnai.

Programą pradėjo p. Adomas 
Šaukis ir pakvietė toastmaste- 
riu p. Aleną Jurkevičiūtę, kuri 
labai gabiai vedė programą. Ji 
yra šioj šalyj gimus ir augus, 
bet labai gražiai vartoja savo 
tėvelių — lietuvių kalbą, 
profesijos 
(nurse).

Bankieto 
sudarė šie:
Adomas Šaukis, 
konienė ir Alena Jurkevičiūtė.

Svetainėje darbavosi šie: A- 
dolfas Musick, Bernardas Jur
kevičius. Jonas Jerusevičius. 

; Juozas Zavadskas, Adomas 
Šaukis, Juozas Svirskas, Ona 
Jurkevičienė, Antanina Miko- 
nienė, Malvina Naleszienski, 
Ona Butkiūtė. Ona Radzukiny- 
tė. Valerija Butkiūtė. Genovai
tė Radziukinytė, Birutė Kulie- 
šiūtė. Virginija Šilanskaitė, 
Lucija Galibicky, Rūta Kamins
kaitė. Olga Čaplikaitė, Geno
vaitė Venciūtė, Lilija Masiūtė, 
Evelina Fanneten, Alicija Šil- 

' kevičiūtė.
' šis parengimas praėjo labai 
gražioje nuotaikoje.

i

LOKEI!, MASS

ir išgelbėjo, ir 
kliūtis”.

Toliaus konsulas citavo, kaip 
lietuviai pastaraisiais laikais į- 
vairiais būdais daro prieš oku
pantus sukilimus ir pasiprieši
nimus. Kalbėtojas tvirtino, kad 
laisvė nušvis nežiūrint kaip iš 
paviršiaus blogai atrodo Lietu
vos padėtis. “Pažvelgkim ar
čiau”, sako, “ir pamatykim ką 
kitos kultūringos šalys Lietu
vai pripažįsta. Tik dvi tautos 
sutarčių neišlaikė — Rusai ir 
Naciai, kiti gi kraštai priskai
to Lietuvai pilną teisę užimti 
vietą kultūringųjų tautų šeimo
je”. Čia konsulas išvardino visą 
eilę gubernatorių ir mayorų, 
kurie Amerikos lietuviams ski
ria tautos šventes, ir ragina į- kas taip mano, tas kaip Judas 
vesti lietuvių kalbą viešose mo
kyklose. Prisiminti mirusius 
tautos didvyrius, konsulas pa
prašė publikos atsistoti susi
kaupimo valandėlei.

Čechoslovakijos konsulas, Fe- 
lix Janowski, tikrino, kad sveti
mos tautos neatims Lietuvai 
laisvės ir gyvybės, kurią ji iš
laikė per kovas
mus per tūkstantį metų. Ilga
metės Lietuvos kovos jį stebi
na. “Hitleris bus nugalėtas”, 
sako jis, “bet Europos žmonės

Beje, prisiminus,

Šios kolonijos lietuviai vie
šai svetainėje neturėjo Lietu
vos nepriklausomybės minėji
mui programos. Tačiau toji su
kaktis paminėta bažnyčioje. 
Kun. Jonas Žuromskas atnaša- 

, vo šv. mišias ir pasakė atitin- 
: karną tai šventei pamokslą. Vi-

Liudvikas Stake-
Sta-

O. Sabalinskas. K. Sedliatskas, 
A. Vilkišius, J. Kučinskas, A. 
Sabaliauskas, R. Stanalonis, J. 
Blažonis, Raimundas Ainoris, 
Eva Perednienė, Annelia Ra- 
menatskienė, William Peslikas, 
Stasys Saulinas, Adelė Narin- 
kevičienė, A. Vilkišienė, S. S. 
Versiackas. M. Stanulonienė, 
V. Suslevičius, Stela Kuyutie- 
nė, P. Veveris, Jonas Rusas, C. 
Peters, O. Petkevičienė, Mrs. 
Sagaitienė, Mrs. Slivauskienė,
P. Saulinas, Mik. Andruškevi- 
čius, R. Kasaparavičienė, J. 
Narankevičius, J. Šimonis, Jo
nas Slaičiūnas, Ona Banavičie- 
nė, C. Bryan, C. Baumilienė, J. vieni patys be mūsų pagelbos 
Norankevičienė, A. Blažonienė, ■ to neįvykdys. Nežiūrėkim, sako 
Ona Kastantienė, Ona Jerusevi- 
čienė, F. Baumilienė, A. Velič
kienė, M. Bujienė, P. Norenke- 
vičienė, V. Kulikauskienė.

Smulkių surinkta $11.05. Vi-

TARPO
• metų, kaip 

Port Rieh- 
įkurta

TO WED — Virginia Pen- 
noyer, granddaughter of J 
Pierpont Morgan. is to wed 
Lieutenant (JG) Norman B. 
Livermore of Ross, Cal., on 
Feb. 21, mother, Mrs. Paul 
Geddes Pennoyer of Locust 
Valley, L. I., announces. 
Groom ia in Navy school at 

Quonset, R. I.

IŠ JURGIEČIŲ
Ką tik praėjo 40 

tapo tarp vietinių 
mond’o viengenčių 
Jurgio parapija. Tai dabar gi, 
kad tinkamai paminėjus tą su
kaktį, yra ruošiamas su įvai
riausiais pamarginimais puikus 
bankietas Užgavėnių vakarui. 
9-to kovo, Lietuvių Muzikalėje 
svetainėje: į kurį, taip jurgie
čių klebonas, kun. dr. Vytautas 
Martusevičius, kaip ir jų vika
ras, kun. Jeronimas Bagdonas 
visus nuoširdžiai kviečia. K. V.

kį turiningą pamokslą apie Lie
tuvą. jos įžymiuosius asmenis. 
Kaikuriems net 
dėjo per veidą, 
Lietuvos padėtį.

ašaros nurie- 
kada priminė

Ten Buvęs.

Šv. BROCKTON, MASS.
SVASTIKOS VERGIJOJE”— 

Kovo 21 d. Brocktono lietuviai 
galės pamatyti gražų, šių die
nų veikalą “Svastikos Vergijo
je”, tai yra 3 aktų, 4-rių ati
dengimų drama, kuri vaizduoja 
lietuvių vargus ir kančias Vo
kiečių okupacijoje.

šį veikalą režisuoja kun. F. 
Norbutas.

Lowellio lietuvių kolonijoj į- 
-yko iškilmingas Lietuvos ne
priklausomybės 25 metų su
kakties minėjimas. Paminėji
mą rengė Lowellio R. K. Fede
racijos skyrius, D. L. K. Vytau
to klūbas, SLA 173 kuopa, ir 
Šv. Juozapo draugija.

Buvo renkamos aukos dėl 
Lietuvių Kultūros Instituto. 
Surinkta gana graži suma. Au
kojo sekanti:

Po $5.00 — A. Jerusevičius, 
S.L.A. 173 kuopa.

Po $2.00
liūnas, Stasys Kučinskas, 
sys Buja. B. Andrušaitis. E. 
Zapnitskienė, Kun. P. V. Stra- 
kauskas.

Po $1.00 — Tarnas Versiac- 
kas, Jonas Alrkonis, Vincas Va
lentinas, Marijona Šilanskienė, So aukų surinkta $115.05. 
Antanas Janulis, Jonas Kučins
kas, Teofilia Muzikauskienė, 
Teresia Blažonienė, Rozalija 
Šumskienė, Anelia Mikalopienė, 
Mikolas Sasnauskas, Marcelia 
Greskienė, Ona Kučinskaitė, 
Juozapas Baranauskas. Ona S. 
Lebedninkienė, Jonas Tama
šauskas, Vytautas Ramanaus
kas, Marijona J. Jakubienė, E. 
Dzedulonienė, Stasia Zakaraus
kienė, J. Sadauskas, L. Paulau
skas, J. Buja. A. Česiunas, K.
Banavičius. A. Kulišienė, J.1 
Balkuss, M. Žukauskas, J. Šau- 
kymas, Stasys Kundrotas, M. 
Andruskevičius, J. Prakapas, 
J. Karsokas, S. Paškauskas, S. 
Bomilas, J. Perednis, J. Zumka, 
A. Bagdonas, K. Dzedulionis, ■

Pinigai jau išsiųsti prof. K. 
Pakštui ir ant toliau Lowellio 
kolonija pasirįžta remti tą nau
dingą darbą, remti 
Kultūros Institutą.

Komitetas nutarė 
širdų ačiū visiems 
siems į paminėjimą.

Nuolankiai prašau, jei keno 
pavardė praleista, tai praneški
te mes atitaisysime.

Vyt. Ramanauskas,
Korespondentas.

Lietuvių

tarti nuo- 
atsilanku-

j l For Victory...

I J u/tDEFENSE 
BONDS 

■M? STAMPS

jis, kad mūsų kaimynas atliktų 
savo pareigas tautai, o mes 
nieko. Dirbkim taip, kad jaus
tumėmės prisidėję prie Europos 
išlaisvinimo ir savo namų ir tei
sių apgynimo. Rūpinkimės, kad

irgi pasikars... Budėdami ir 
jausdami kartu su Amerika, 
neišsižadėkim savosios trispal
vės. Štai Prezidentas, pasirem
damas lazda vyksta į tolimą 
Afriką ginti Amerikos ir mūsų 
teises. Dirbkim su juomi. Lie
tuvos nepriklausomybė nepra
rasta, tik laikinai prigniaužta”,

ir prispaudi- sako jis.
Programą vedė p. Lukšis, tar

pais gražiai pareikšdamas kal
boms pritaikintas pastabas. 
Liaudies dainų dalį rūpestin
gai sutvarkė p. B. Starkienė; 
tautiškuose drabužiuose daini
ninkų grupė pagiedojo tauti
nius himnus programą užbaigė 
su — God Bress America. — 

Motina M. Aloyza.

Pirk Defense Bonds ir Stamps!

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS SVC.
Pirmininkė — Eva Marksienė,

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

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

Prot Raėt. — Ona IvaSkienė,
440 E. Sixth SL. So. Boston, Mass. 

Fin. RaSt. — B. Cunienė,
29 Gould St., W. Roxbury. Mass. 

Tel. Parkway- 1864-W.
Iždininkė — Ona Stanlultūtė,

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

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

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

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

✓Įsais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolų raštininkę.

*V. JONO EV. SL. PA4ALPINES 
DRAUGIJOS VALDYBA

Pirmininkas — Juozas ftvagždyt-
601 6th St.. So. Boston. Mass

i Vice-Pirmininkas — Pranas Tulelkia 
702 E. Sth SL, So. Boston, Mana.

Prot. RaSt. — Jonai Glineckia, 
S Thomas Pk., So. Boston, Mass.

Fin. RaSt. — Aleksandras IvaSka. 
440 E. Sixth SL, So. Boston, Mass.

Iždininkas — Vincas Zaleskas.
813 E. Sth St.. So. Boston. Mass 

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

i
i

Draugija laiko susirinkimus kaa tr® 
čią sekmadieni kiekvieno mėnesio 
2 vai. po pietų. Parapijos sa«j 
492 E. 7th SL, So. Boston, Mass.



Antradienis, Kovo 9,1943 TDARBININKAS

I
ŽINUTES

WriiiŽSekmadienį baigėsi jaunimo 
rekolekcijos su bendrais pusry
čiais. Pusryčiuose dalyvavo Vy
čiai, Sodalietės ir svečiai.

• ON THE FRONT—Red Cross Field Director Jimmy Stevart 
(right), of Oneonta, N. ¥., delivers a package of Bed Cross supplies 
to Private Osman Wildtr, Porter, Wash., at i fozhole “somevhere 
in New Guinea.”

kuri 
Patriko

5 a

Amelija A. Savickaitė, 
ištekėjo už kareivio 
Groden, kovo 26 d., 1942, suži
nojo, kad jis galvą paguldė, 
Šiaurinėje Afrikoje, mėnuo at
gal. Jauna našlė užprašė gedu
lingas pamaldas, kurios atsi
bus, Šv. Petro par. bažnyčioje, 
kovo 9 d., 9 vai. ryte. Kovo 1 d., 
iškilmingos pamaldos atsibuvo 
už sielą jos brolio kareivio dr. 
Kazio Savicko. Melskimės už 
kareivius gyvus ir mirusius.

I Kovo 4 d., po rekolekcijų pa
maldų, parapijos vaikučiai, va
dovybėje Seserų mokytojų, iš
pildė labai puikią programą pa
gerbimui Kun. Dr. Kazimiero 
Urbonavičiaus ir Kun. Kazimie
ro Jenkaus. Apart vietinių ku
nigų, atsilankė parengiman Tė
vas Alphonsas ir tėvas Vaškas. 
Garbės viešnios buvo gero. Mo
tinėlė Bonaventūra ir Seselės iš 
Cambridge, Mass.

DAKTARAI

ŠV. KAZIMIERO DIE 
UOS MINĖJIMAS 
(Vyčių Patronas)

ponytė, Ona Kleponytė, N. Pe-| 
----  " “ ’ * . F. Petreikytė, 

j I
i

ču’iis, J. Trinka. F. Petreikytė 
ir C. Petreikytė, Bronius Skric- 
kus, A. Ančiukaitis, J. Šveinis. 
Kavos ir cukraus aukotojai 
buvo sekanti: J. Petrauskas. M. j 
Gaputis, L. Šveinis, M. Klepo- į 
nytė ir P. Žibutytė.

Sekantis Vyčių minėjimas 
bus Motinos Dienos. Lauksime 
tokių pasekmių ir suėjimo pro
gos. Buvęs.

Tel. TROwbridge 6330

J. Repshis, M. D.
(REPŠYS)

Lietuvis Gydytojas
278 HARVARD STREET

Kampas Inman arti Centrai Sq 
CAMBRIDGE. MASS

Ofiso Valandos 2—4 ir 6—8I

ų( IS SKELBIMAI

2:30 v. p. p., Sodalietės turėjo 
pamaldas, susirinkimą ir pui
kius krutamus paveikslus.

Kovo 6 d., mirė, Šv. Elzbietos 
ligoninėje. Antanas Sidaras. 57 
metų. gyv. 55 Lithgow St., Dor- 
chestery. Paėjo Pumpėnų park-. 
pi jos. Amerikoje pragyveno 35 
metus. Paliko moterį Mortą 
(Gasparunaitę), sūnų Albertą, i 
du broliu ir tris seseris. Laido
jamas, kovo 9 d., 10 v. r., iš Šv. 
Petro par. bažnyčios, 
Kalvarijos kapuose.

Naujos

.1NGA pagelbėti skus-
... ir piaustyti bulves ir 

k< “fish cakes”. Atsišaukite 
BERLO’S, 445 E. 8tn St., So. 
Boston, Mass.

(5-9-12)

PARSIDUODA So. Bostone tei
smo parėdimu trijų apartmentų 
mūrinis namas ant Dorchester 
St. Jeigu $500.00. Pečium ap
šildomas. Įnešti 350.00 cash 
virš pirmų morgičių. Dėl pilnų 
informacijų kreipkitės: Fran
cis T. Keefe, 50 Congress St., 
Boston, Mass.

Tą dieną išvažiavo į Mariana- 
polio kolegiją kun. dr. Juozapas 
Vaškas, MIC., rektorius, kurs 
labai sėkmingai vedė, čia, jau
nimui rekolekcijas. Jam prieš 
išvažiuosiant pirmadienį 
įėjo zakristijon žmonių 
kuoti už pamokslus.

rytą, 
padė-

PAGERBS

Kovo 6 d., tapo pakrikštytas 
Jonas Petras sūnus Jono Petro 
ir Eleonoros (Bowser) Kava
liauskų.

Tą dieną apsivedė Juozas 
Feeney su Stase Komičiūte.

Kovo 7 d., tapo pakrikštytas 
Jonas Stepas sūnus Jono Ber
nardo ir Rūtos (Morušaitytės) 
Pavydžių.

Tą dieną buvo pakrikštytas 
Laurynas - Robertas Alfredo ir 
Alenos (Zukevičiūtės) Neretų.

DYKAI PAGALBA NUO 
REUMATIZMO

Jei kenčiate kūno skausmus; 
sąnariai jauslūs; jei užeina skausmai 
oro permainose, patariam jums ban
dyt ROSSE Tabs be mokesties ir ob
ligacijų. Naudojamos tūkstančių per 
virš dvidešimt metų, gavimui greito 
paliuosavimo skausmų Reumatizmo, 
Arthritis. ir Neuritis.
DYKAI šio Laikraščio Skaitytojams

Jeigu niekad nenaudojote ROSSE 
Tabs. prašom jus BANDYT juos—iš- 
bandykit mūsų kaštu. Pasiųsime 
jums pilno dydžio pakelį--sunaudo
kite 24 tabletes DYKAI. Jei neduos 
greito paliuosavimo nuo skausmo ir 
jūs būsit nepatenkinti pasekmėmis ir 
to pakelio žema kaina, grąžinkit ne
sunaudotą dalį, ir jums nieko nekaš
tuos. Nesiųskit pinigų, tik savo var
dą ir adresą į:

ROSSE Products Co. Dept. X-9 
2708 W. Farwel! Avė., Chicago, III.

jei

Pelenėje pelenai bus barsto
mi, Šv. Petro par. bažnyčioje, 
po kiekvienų Šv. Mišių, 4 vai. 
p. p., ir po vakarinių pamaldų.

• • •

& M AK E 
EVERY 
PA Y DAY

BONO DAYI
Sekmadienio rytą, Liet. Vyčių 

17-ta Algirdo kuopa gražiai pa
minėjo savo Patrono šventę, 
išklalsydami šv. mišių ir “in- 
corpore” priėmė Šv. Komuniją. 
Dvasios Vadas, kun. Kazimie
ras Jenkus atnašavo šventas 
mišias 10:00 valandą rytą, o 
kun. Vaškas pasakė gražų pri
taikintą pamokslą, šiais pir
mais žodžiais: “Ateitis priklau
so jaunimui”.

Po šv. mišių, visas jaunimas, 
kartu su Sodalicijos nariais ir 
Choro nariais, susirinko į baž
nytinę svetainę ir “laužė duo
ną” bendrai. Taipgi buvo ir 
garbingų svečių, kurie buvo pa
kviesti tarti keletą žodžių — 
kun. J. Daunis, Armijos kape
lionas; kun. Pr. Virmauskis, 
mūsų garbės narys ir patarė
jas; kun. J. Vaškas, Mariana- 
polio Kolegijos rektorius, ir 
Garbės Narys, veteranas, visų ___________
mylimas kun. dr. K. Urbonavi- AtOStogOVO Pas Savo 
čius. Keletą žodžių ištarė p. L. ..
Šveinis, kuopos pirm., Tėvas M. ©V® 1US
Norkūnas, iš Lawrence, Mass.: 
A. Kleponis, iždininkas; Cent- 

; ro Pirmininkas Pranas Razva- 
.» dauskas: N. A. Apskričio Pirm. 

Br. Kudirka ir Centro Fin. 
Rašt. Felicija Grendelytė. Dv. 
Vadas kun. K. Jenkus buvo ve
dėju ir patarėju. Taipgi buvo 
muzikas Rapolas Juška, kuopos 

Dr. Pranas Galinis; 
ketvirto laipsnio nariai, pp. A. 
Neviera su šeimyna. Jonas Pet
rauskas, M. Gaputis, O. Petru-

Penktadienį, “Darbininke”' šytė ir M. Matuzaitė, ir kiti 
lankėsi J. Petrauskas, senas pj-įeteliai, kurių visų negalima 
“Darbininko” skaitytojas ir rė- išvardinti, 
mėjas. Atsilankymo proga at-, Nors ir Karo metas, bet Vyčių' 
naujino savo prenumeratą ir j{UOpa stengiasi palaikyti tradi-

Pr. Juškaičio

Išėjo Karo Tarnybon

Kovo 3 d., š. m., išėjo karo 
tarnybon antras pp. Jurgio ir 
Juzės Volungevičių, gyv. Dor
chester, sūnus Pranas Volunge
vičius. Vienas 
jau du metai
yra jau viršila (sergeant). Na
muose dar liko duktė Anelė.

pp. Volungevičiai yra ilga
mečiai “Darbininko” skaityto
jai ir rėmėjai. Linkime jaunuo-! 
liam kariam geriausių sėkmių:; 
laimėti pergalę ir sveikiem! 
grįžti pas tėvelius.

riamas sudegusiam Našlaitynui 
Elmhurst, Pa.

Jūsų nedidelė auka sušelps 
padegėlį - našlaitį, todėl pasi- 
stengk būtinai ateiti. Taip pat 
išmėginsi savo laimę, nes bus 
penkios dovanos prie įžangos.

Rengėjos.

LANKĖSI

Pereitą šeštadienį, kovo 6 d. 
vakare, parapijos svetainėje' p. 
Birutės Martinkienės giminai
tės ir prietelkos suruošė šau
nias vaišes jos gimtadienio pro- 

;ga.
> p. Birutė Martinkienė gavo 
daug sveikinimų, linkėjimų ir 

į dovanėlių. Dalyvavo ir p. Mar
cinkus, kuriam taip pat teko 
dalis sveikinimų ir linkėjimų.

pp. Martinkai yra nuoširdūs 
lietuviško - katalikiško veikimo 
rėmėjai, ypač laikraščio “Dar
bininko” ir Darbininkų Radio

i
programos rėmėjai, p. Birute
Martinkienė yra pasižymėjusi, nusipirko kun. 
kaipo gera šeimininkė, ir daž- “(Maldų Šaltinį”. 

’ i nai šeimininkauja viešose vaka
rienėse. i

Ta proga linkime p. Birutei 
Martinkienei ilgiausių ir malo
niausių metų!

ie Ketvirtadienį lankėsi kun. 
Pr. Juškaitis ir pridavė “Darbi
ninko” spaustuvei spausdinti 
vieną įdomią knygą, kurios var
das bus paskelbtas vėliau.

★ Kun. Pr. Juškaitis galvoja 
jau apie antrą laidą “Maldų 
Šaltinio”, nes ši maldaknygė 
jau baigiasi išsiparduoti.
Įt Penktadienį “Darbininke 

lankėsi Marijona Raudeliūnie- 
nė, LDS 22-ros kp. ilgamečio 
sekretoriaus žmona iš Brigh-j 
ton, Mass. Atsilankymo prega 
atnaujino savo metinę duoklę, 
aukojo $1.00 kalendoriaus fon- ^ar^s’ 
dan ir nusipirko lietuviškų re
kordų.

1

I

_____ _  I
Penktadienį, bus vaikščioja

mos stacijos 4 v. p.p., ir 7:30 
vai. vak.

Sekmadienį, 2 vai. p. p., bus 
giedami Graudūs Verksmai.

3:30 v. p.p.. “Darbininko”, 
salėje įvyks “Arbatėlė“, naudai 
sudegusio lietuvių našlaityno, 
Elmhurst, Pa.

Kovo 8 d., kun. Jonas Daunys 
pradėjo, Harvardo Universite
te, kapeliono kursus.

SVEIKATA - TURTAS

sūnus Albinas 
kai tarnauja, ir

Remkite tuos profesijonalus ir biz
nierius, kurie savo skelbimais remia 
•Darbininką”.

Visi skelbkitės “Darbininke”.

i

SPALVOSE LIETUVA, 
Ne>^ Yorko Parade Lietu

viai, Karo Naujienos

Žuvo Savickaitės 
Vyras

pe-

i

j Kaip jau buvo pranešta, 
jreitą rudenį žuvo Jung. Valsty- 
! bių laivų kautynėse su priešu 
i'kur nors vandenyne Dr. Kazys 
A. Savickas, pp. Antano ir 
Mortos Savickų sūnys ir p. A- 
melijos Groden (Savickaitės! 
brolis.

Pirmadienį, kovo 1 d. Šv. Pet
ro lietuvių parapijos bažnyčioje 
įvyko šv. mišios už a. a. Dr. 
Kazio A. Savicko vėlę.

Štai tos pačios dienos vakare 
gavo telegramą iš Jung. Valsty-

I bių Karo Departmento, kad 
Sveikata, brangiausias turtas pasaulyj, be sveikatos nemiela nei gyventi, kautynėse SU priešu, kur nors 

Jeigu tamstą kankina reumatiški skausmai prieš oro permainą, jauti dieg- | Šiaurės Afrikoje ŽUVO p. Ame- 
lius, rankų, kojų sustingimą, nuovargį, šaltį, ■— tuojaus. nieko nelaukdamas. . .
įsigyk DEKSNIO GALINGĄ MOSTĮ. Ji yra padaryta iš daug skirtingų j “JOS Groden (bavickaites) vy- 
elementų iš tolimų kraštų svieto, ši mostis turi savyje galingą šilumą, ga-; ras kareivis Patrick J. Groden 
lingai šildydama, sunaikina minėtus skausmus. 1

Virš 20 metų kai tūkstančiai šeimų vartoja DEKSNIO GALINGĄ j Dr. Savickas ir Patrick Gro- 
MOSTĮ. Pasekmės yra taip geros, jog turime tūkstančius laiškų iš skir-, , - - - Tačiau
tingi; kraštų, kuriais žmonės dėkuoja už mostį ir tokių laiškų vis daugiau įuen -uv o u sa • 1- ac au
ateina kasdieną. i pp. Savickam, ypač p. Amelijai

Yra senas ir teisingas priežodis: kas tepa, tas ir važiuoja. Tad jeigu ~ . , . .
nori važiuoti, tai ir tepk ir vėl tepk su Deksnio Galinga Mostim. Kaina Groden (bavickaitei) yra skau- 
loz. 75 centai. 2-oz. — $1.00. 4-oz. — $2.00, 16-oz. — $5.00. 'dus smūgis. Bet Dievo Anvaiz-

PASARGA: Neimkite nei jokių kitų pasiūlymų, bet visada reikalaukite .
ir žiūrėkite, kad ant dėžutės būtų užrašyta: DEKENS OINTMENT. Tai da jos ir jos tėvelių neapleis, 
tik taip aplaikysite tikrąjį Dekens Ointment. i Antradieni kovo 9 d 9 vai

Pinigų nesiųsk tik parašyk savo vardą, pavardę, ir antrašą ir pažymėk j, u u., a.
už kiek ir kiek Deksnio Galingos Mostics reikalauji ir pasiųsk mums šitą į rytą, ŠV. Petro lietuvių parapi- 
pagarsinimą, užmokėsi pastoriui C. O. D., kada atneš Galingą Mostį. i . , . ....
Reikės primokėti kelius centus už persiuntimą. ■ Jos bažnyčioje jvyks SV. miSlOS

Deksnio
Deksnio
Deksnio
Deksnio

Vardas ir pavardė*
Gatvė ir numeris ..........
Miestas ...............................

Galinga Mestis .. 1-oz.
Galinga Mostis 2-oz
Galinga Mostis 41oz. $2.00
Galinga Mostis.... 16-oz. $5.00

75c.
$1.00

...... Valstija .............

DEKEN’S OINTMENT CO
P. O. BOX 666, NEWARK, N. J.

už a. a. kareivį Patrick J. Gro- 
den. p. Amelija Groden (Savic
kaitė) kviečia gimines ir visus 
kitus, kurie tik gali, dalyvauti 
šv. mišiose.

Melskimės už mirusius, ypač 
už kareivius!

Kareiviams, Jūrei
viams, Marinams Ir 
Norsėms Reikalinga 

Ir Graži Dovana
■

“Darbininko” Administraci
jai pasisekė gauti puikių, spe
cialiai padarytų tarnaujantiems 
karo jėgose kareiviams, jūrei
viams. orlaivininkams ir nor
sėms. sidabrinių medalikėlių 
ant kurio vienos pusės yra Ška- 
pliernos Panelės Švč. paveiks
las. ir parašyta “I am a Catho- 
lic. Please call a priest”. — “Aš 
esu katalikas, prašau pašaukti 
man kunigą”. ’ I

Ant kitos pusės medalio yra 
4 paveikslai: Jėzaus Širdies. 
Šv. Juozapo. Šv. Christapo ir 
Nekaltai Pradėtos Panelės 
Švenčiausios.

Šie medaliai ir lenciūgėiiai- 
retežčliai yra gryno sidabro. 
Niekad nerūdys. Ši dovana Dė
dės Šamo tarnyboje esantiems 
vaikinams ar merginoms bus 
viena gražiausiųjų ir naudin
giausių. Jie nešindami medali- 
kėli ant savo kaklo primins Jus 
kiekvieną dieną ir jie atsiduk- 
sės prie Dievo Jūsų intencija.

Mcdalikėlio kaina $2.50.
Taipgi turime anglų kalboje 

nedidelę maldaknygę “The Ca- 
tholic’s Pocket Manuel of Pray- 
ers”. Odos apdarais, auksuotais 
kraštais. Kaina $1.50. Užsaky
mus siųskite su money orderiu: 
Darbininkas, 366 W. Broadway, 
So. Boston. Mass.

NOVENOS

ciją minint savo šventes, ir tu
rėti skanius pusryčius. Pusry
čių komisiją sudarė šie: P. Ži-

NOVENA 
NOVENA 
NOVENA 
NOVENA 
NOVENA

prie Sv. PranciJkaus Asyžiečio. Kaina ..............
prie Motinos Gerosios Patarties. Kaina ...........
prie Dievo Motinos Nuolatinės Pafldbos. Kaina 
už Sielas Skaistykloje. Kaina ...............................
Stebuklingojo Mcdalikėlio Dievo Motinos Garbei. Kaina

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

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

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

Povilas Bushmanas
48 Crescent Avenue
Telephone COLumbus 6702

29 Savin Hill Avenue
Dorchester, Mas3. COL 1981

Prieš vasario 21 d. buvo su
grįžęs iš karo tarnybos viršila 
(sergeant) Bronius Lipskas a- 
tostogom pas savo tėvelius. 
Viršila Bronius dalyvavo savo 
sesers p. Augenijos su p. Ka
ziu Grigu vestuvėse, kurios į- 
vyko vasario 21 d.

Atostogavo 13 dienų. Tėve
liam ir jo sesutėm buvo tikras 
džiaugsmas. Bronius yra pasi
žymėjęs, ypač šaudyme iš lėk
tuvų. Jis jau du metai, kaip sa
vanoriai įstojęs tarnauja ka
riuomenėje.

Paremkite Seseles
Sekmadienį, kovo 14 d. “Dar

bininko” salėje 330 E St., So. 
Bostone, 3:30 v. p.p. rengiama 

butytė, M. Vallis, Marijona Kle-. ARBATĖLE. Visas pelnas ski- 
Į 
i

į

I

Perkins Markei
P. Baltrus tunas - p. Klinga, Sav.

753 Broadway
TeL ŠOU 3120, So. Boston.

Užsisakykite Toniko Pas Mus
Pristatom geriausi toniką 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir visokiems 

Parengimams.
Kainos prieinamos.

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

Tel. Dedham 1304-W
PRANAS GERULSKIS, Namu Tel. Dedham 1301,-R

Filmuotojas Kazys Motuzas 
Radijo kalbėtojas Jonas Va

laitis, New Yorko - New Jersey 
apylinkėj sėkmingai kelias de
šimtis kartų rodė įdomias Lie- 

| tavos filmas, lietuvius dalyva
vusius New York at War pa- 

; radę, Democracy in Actiojt ir 
: karo naujienas, pradeda filmas 
rodyti ir kitur. Jas pamatyt 
kiekvieno pareiga. Kurie matė, 
eina kitą kartą žiūrėt ir pasi
gėrėti siunčia savo draugus. 
Tai pačios gražiausios ir tvar
kingiausiai paruoštos f Urnos.'

Amsterdam, N. Y. filmos ro
domos sekmadienį, kovo 7 d. 

j Lietuvių klube du kartu: 2 vai. 
i p. p. ir 7 vai. vakare.
. Baltimore, Md. Penktadienį, 
j kovo 12 d., Lietuvių salėj,, 851 
. Hoilins St., 7:30 vai. vak.
j Philadelphia, Pa. Lietuvių 
Muzikalėj salėj, kampe Allc 
gheny Avė. ir Tilton St., sek
madienį, kovo 14 d. du kartu: 
2 vai. p. p. ir 7 vai. vakare.

’, Worcester, Mass. Sekmadie
nį. balandžio 11 d. Lietuvių 
klubo salėj, 12 Vemon St., 3 
vai. p. p.

Arti tų dienų bus stengiamasi 
parodyti kaimyninėse vietose. 

; Įžanga 35c., vaikučiams 15c. 
!. Skebl.

ir

I
!

PICKWICK I

I

Stiprios kokybės randasi tiktai 
"ALIUJE, kuris yra ALE" padaryk

logišku pasirinkimu, vyrui, 
užbaigusiam dienos darbų.

Pasirink sau. PASIIMK SAVO RINKINĮ.

GRABOR1AJ

S. Barasevičius ir Sūnus
MOTERIS PAGELBININKf

■ lETUVIŲ GRABORIUS •* 
8ALSAMUOTOJ AS 
Turi Rotarc Teise-

254 W. Broadwa>
30 BOSTON MASS 

rel SOUth Boston 25* 
Sūnaus gyvenamoji vlete 

638 Dorchester Avą 
Tel COLumbls 253'

CASPER
rUNERAL HOM6
’87 Dorchester Strer* 

South Boston, Mass 

Joseph W. Casper 
(KASPERAS 

ualdotuvių O i re k tortu* •• 
Baisa m uoto jas 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas Dieną ir Nasx 
Koplyčia šermenims Dyk* 

’'•» ŠOU Boston 1437 
ŠOU Boston 396C

I 

r

ZALETSKAS
PUNERAL HOME

564 East Broadwa>
SOUTH BOSTON MASS

A. Zaletskas F E. Zaletskas 
Graborlal Ir Balsamuotojal
Patarnavimas dieną ir naktį 
Koplyčia šermenims dyka* 

NOTARY PCBLIC
Tel. ŠOU Boston 081S 
r si ŠOU Boeton 2M»

O

»

luotas Karinsiąs
Ine.

Laidotuvių Direktorius
Patarnavimas Dieną ir Naktų

602 Washington Blvd
BALTIMORE, Md. 

Telephone Plaza 8595 
Llmoslnal <MI visokių reikalų.
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prove 
right 
many 
their

II

hundred 
the Ame- 
Lithuania 

and air

L irtu vos -Vr prikla usom y- 
hės Šventėje, vasario 21 
d.. 19^3, šv. Pranciškaus 
parapijoj, Latcrenee, Mass.

Mr. Chairman. etc., and friends:
In the War Museum in Kau

nas. Lithuania. there hangs the 
Lithuanian Liberty Bell which 
is a ccpy of the American Li
berty Bell that hangs in Inde
pendence Hall in Philadelphia. 
This bell was provided by Lith
uanian Americans during and 
after the First World War and 
was rung for the first time a t 
the Lithuanian Convviition m 
Chicago in June 1919. That bell 
mušt be silent now. just as the 
Church Bells of Europc have 
been silenced by the German 
oppresscrs. Būt we know that 
church bells cannot be silenced 
long and that they mušt ring 
again to summon all people 
back to the free worship wnich 
is now denied them and we 
know just as sūrely that Liber
ty Bell will ring again in Kau
nas, for liberty is a flamc that 
cannot be put out even tiiough 
the cruel bed of Nazi Germany 
tries to stamp it out.

If you asked me to 
this. I can show proof 
here in this hall where so 
loyal Lithuanians and
friends have gathered to bring 
aid and assistance to the sup- 
pressed people of the brave lit- 
le country to which you are 
štilį so devoted. Your presence 
here is proof that the šame de- 
votion which caused you to ral- 
ly to the support of the Lith
uania in her fight 
twenty-five years 
strong and brave. 
mind you of that
twenty-five years ago. Novem- 
ber 1. 1916 was named Lithu- 
nia Day by President Wilson 
and two hundreed thousand dol- 
lar was raised on that one day 
and food, clothes, ambulances. 
and money were sent aeross to 
the country which needed this 
assistance so badly. Būt that is 
not all. In 1920 the Lithuanian 
Financial Mission came to Am- 
erica to raiše a loan for the 
needs of the new Independent 
Statė. Over a million and a half 
dollars were subscribed to this 
Lithuanian Liberty Loan. A 
tremendous contribution which 
helped so greatly in the forma-
tion of a free and independent to a small country years ago. 
Lithuania. The American Red can even say that George 
Cross also collected consider- 
able sums of money and. under 
the direction of the Lithuanian

for freedom 
ago štili is 
Let me re- 
support of

----------  į 
Council of America. brought iI 
great assistance to the suffer-Į 
ing country.

Būt we in America did not 
only send money and food and 
medical supplies to Lithuania 
during and after the lašt war. 
\Vhen the Independence of 
Lithuania was finally proclai- 
med on February 16. 1918. a 
group of over two 
ex-service men from 
rican Army went to 
to join the military 
corps. At the head of this 
brave and devoted group was 
Stephen Darius, a great Ameri
can flyer who died in 1933 in 
an ill-fated attempt to fly 
aeross the Atlantic. 
the foundation of a 
uania, about forty 
Lithuanians returned 
native country wich 
such a strong grip 
hearts.

I do not remind you of these 
services oi American Lithua
nians in the past in order to 
urge you to remember your 
native country vvhere her need 
again is so great. That is not 
necessary. I have never known 
an American Lithuanian who 
did not štili love his native Iand 
and who did not look v.-ith 
pride whenever her name was 
mentioned. And I see that šame 
pride that šame devotion ex- 
pressed here today as living 
proof that the spirit which was 
so strong then is just as trong, 
if not stronger. today.

Your sotis, brothers. and 
sweethearts are already fight
ing for Lithuania. For in this 
world - wide fight against bar- 
barian dictatorship’s Ameri- 
ca’s cause is Lithuania’s cause. 
our fight is her fight. In other 
words. it is our fight. Wherever 
a blow is struck against Ger
many. Japan. and Italy. it is a 
blow struck for all the count- 
ries in the world that love liber
ty and independence. America 
is fighting 
as certainly 
for herself.

It is very

And with 
free Lit'n- 
thousand 
to their 

štili held 
on their

for Lithuania just 
as she is fighting

fitting that the 
observance of Lithuania’s inde
pendence should be held today. 
Tomorrow is the anniversary 
of the birth of a great man 
whose courage and faith a.nd 
perserverance brought liberty

Washington helped to gain in
dependence for Lithuania. for 
he and the other fathers of our

DARBININKAS

Ali Over The World Siaurės Airija-Šalis Amerikos
Prezidentų Protėvių

^■1 rT ■

country taught the world the 
lesson of independence for 
small nations. a lesson which 
we believe in more and more 
every day. The heroic struggle 
under the leadership of George 
tVashington which won inde
pendence for our little country 
in 1777 from the domination 
of a poįverful country. is not 
only an example which should 
inspire every small country 
which cherishes liberty. It is a 
proof to us that 
can be and
maintained. by every small na- 
tion in the

independence
mušt be v.’on, and

world.

Būt wnsn we say that George 
Washington taught the world 
the lesson of Independence. we 
mušt remember that that les- 
son had its roots in the count- 

; ries of the old world who had 
suffered slavery and subjection 
for so many years. It was the 
countries of Lithuania and the 
other small nations of Europe 
who created the love for inde- 

‘ pendence that is now so strong 
throughout the civilized world. 
Years and years, even centu- 
ries, of domination by the more 
powerful nations had helped to 
create together with Christia-

nity, the seed of independence. War Bonds first on their bud- 
That seed was brought to this gets, and there is every indica- 
country by your people and tion that in spite of new and 
mine and it flourishehd and higher taxes these numbers 
grew in the fresh soil of Ame- will continue to inerease. 
rica.

Būt now- you know and I 
know, that we owe Lithuania 
a debt. We owe her indepen
dence, for it was her spirit. 
which you people here today, 
štili manifest. that brought 
America freedom. Twenty-five 
years ago Lithuania in Ameri
ca, sent the newly independent 
country a Liberty Be ii. Today 
we mušt guarantee that that 
bell will always ring in a free 
Lithuania. That is what wc are 
all fighting i 
what we will never stop fight- to 
ing for until it is assured.

the
refr
win

Šiaurės Airija, kur da- Visi jo protėviai radosi 
bar randasi stovyklos mū- tarp tų, kurie atvyko pa
sų kareivių ir kur jie la- baigoje 18-to šimtmečio ir 
vinasi dėl Ašies sunaiki
nimo, yra šalis daugelio 
jų tėvų ir protėvių.

Tai yra protėvių šalis 
daugiau negu trečdalio 
Jung. Valstybių pagal pra
nešimą iš National Geo- 
graphic Society.

Škotai, kurie apsigyveno 
apskričiuose Ulster, šiau
rės Airijoj, vedė aires, ir 
taip atsirado škotų - Airių 
(Scctch-Irish) kilmė, kuri

■ buvo svarbus faktorius A- 
merikes imigracijos kolo
nijų dienose, ir daugelį 
metų vėliau. Kada Nepri
klausomybės Deklaracija 
buvo pasirašyta, vienas is
torikas apskaičiavo, kad 
beveik vienas šeštadalis 
gyventojų naujoj respu
blikoj buvo Škotų-Airių 
kilmės. Nors ligi šieliai 
tos skaitlinės galėjo pasi- gi ir Ulysses S. Grant, ka- 
keisti, nes imigracija iš * ’ * 
Europos 19-tame ir anksti 
20-tame šimtmetį 
padidėjo. Škotų 
gentis yra stipri 
kos tautoj.

Galima sakyti, 
nuolika iš trisdešimts dvidešimt pirmu preziden- 
Jung. Valstybių preziden- tu, kada James A. Garfield 
tų, buvo Škotų - Airių kil- buvo nužudytas 1881 m. 
mės. ! Ballemenoj, County An-

Pirmas buvo

apsigyveno Pennsylvani- 
joj, kurioj randasi vienas 
iš didžiausių Škotų - Airių 
centrų visoj Amerikoj. 
Prezidentas Buchanan tė
vas gimė Ra.neltcn, Lough 
Svvilly, County Donegal 
1761 m. Jis atvyko Ameri
kon 1783 m. Per pirmą pa
saulinį karą Amerikos jū
reivių stovykla radosi Ra- 
meltone, bet šiandieną šis 
miestelis jiems uždarytas. 
County Donegal yra vie
nintelė valstybė šiaurės 
Airijoj, kuri yra dalis Eire 
(Airių Laisva Valstybė). 
Ir Eire yra viena iš nedau
gelio šalių, kurios pasilie
ka neutralios Sename Pa
saulyje.

Andrew Jackson, pagal 
jo biografiją irgi paėjo iš 
Škotų - Airių kilmės. Taip-

rimukas herojus ir prezi
dentas, buvo škotų kilmės 
iš tėvo pusės, ir Škotų Ai
rių iš motinos, kurios šei
ma atvyko iš Ulster 1763 
metais.

kad vie- Chester A. Arthui- tapo

žymiai
Airių 

Ameri-

Į This means much for 
future of our Country. It 
leets the spirit that will 
the War. It will make for pros- 
perity after the War is won, 
when the billions of dollars jįaį atvyko Amerikon i“ ~~_ 12
now being saved can be spent Carrickfergus, kuris yra į pareigas, 
for the goods vvhich /.merican šiauryčius nuo Belfast, i Grover

Andrew trim, šeimos pavardė buvo 
Jackson, vadinamas “Old MacArthur, bet prezi- 
Hickory”, šalies septintas dento tėvas sutrumpino 
prezidentas. Jo tėvas, mo- pavardę, kada jis atvyko į 
tina ir du vyresnieji bro- Vermont valstybę 1817 m. 

i iš užimti Baptisto kunigo

A MESSAGE FROM DR. ALBERT EINSTEIN

THE ISSTITUTE FOR ADVANCED STI BY
SCHOOL OF MATHFMATICS
MUNCITON, MVJB&SSY
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industry will provide.
We ean all take pride in our

Country’s record for

Dr. Albcrt Kinnlein. one of ll>e most famoti* of all refugcca from Nazi persecution, »hcw» by the abm< 
hand«rritten atatement ho* he feel- about the pureha«e of War Borui*. „

•‘The Freneh. the Belgian.-, and the Dutch have iearned by evperiettce, «ays the noted vcientiat, *tnai 
every individual *hare», willin<ly or unvvillingly in Iii* oun perton and all the time, in the mi*ery of tne whole 
people. So it i« ąuite aimply a cnnnvel of rrtmmon wn»z to put every dollar we ean pos«ibly aparė at the 
wrvice of a defenrne v»ar: ainre the fate of everyone of tt« imntedintelr dependa on its raccemful outeome.

>

Grover Cleveland, Ben- 
sostinės Šiaurės Airijos. I jamin Harrison ir Theo- 

Sekantis buvo James dore Roosevelt visi gali 
War Knox Polk. Jo šeimos pa- pasisavinti škotų - Airių 

kilmę iš motinų pusės. 
Prezidentas IVilliam Mc- 

iKinley atvyko iš County 
Antrim į York County, 
Pennsylvania, 1743 m.

Dabartiniu laiku prezi
dentas, kuris buvo Škotų- 
Airių kilmės buvo Wood- 
row Wilson. Jo tėvukas 

i James, atvyko Amerikon 
įl9-tam šimtmety iš Stra- 
bane, kuris randasi kelios 
mylios nuo Londonderry, 
ir iš motinos pusės jis irgi

Savings. Būt we have only jusdvar<ič buvo Pollok, bet ta-,
i-------- ------------4.-------------------X----- 1---------------------------3- • ;

begun to fight. and many hard,P° sutrumpinta, kada jo 
months lie ahead for us all. Inj protėviai persikėlė iš Ško- 

. Iš 
valstybės 

pro-pro-tėvukas

I
for and that is those months, we mušt continue; tijos į Šiaurės Airiją, 

ever inereasing Londonderry
There is no better Polko

Patrick Henry, said at the birth way for us to show our grati- persikėlė į Maryland vals- 
of this country, “Give me liber- tude to our fighting men than tybę pabaigoje 17-to Šimt- 

Today by sacrificing some of our;mečio, ir iš tenai jo tėvu- 
!lzoa nov’ci 4 AT

save in 
amounts.

ty or give me death". 
we have liberty. Būt we say comforts for their needs — and 
štili, “Give Lithuania and every even some of our needs for 
small country 
liberty".

The pecple’s 
has nowhere 
demonstrated than in the great every department of the home 
inerease wnich has taken place 
in their Bond purchases since 
Pearl Harbor. Sales doubled in 
December, 1941, and the next 
month they rose above the bil- 
lion dollar mark. They averaged today where United Statės War 
three - ąuarters of a billion 
dollars a month during 1942, 
and by the end of the year they 
had reached a grand totai of 
almost 12 billion dollars. VVhat 
is more important, the number 
of individual purchasers had 
inereased from three and a 
half million to more than fifty 
million persons.

A year ago, the idea of 50 
million Americans owning 
Government bonds would have 
seemed fantastic. Today it is 
the simple truth. The financial are the safest investment for 
institutions and the great cor- you and the most direct con- 
porations of the Nation have tribution we can make in the 
rendered devoted and invalu- United war effort. For every 
able service to the Treasury in bond and stamps we buy is, in 
its war financing. Būt it is a addition, another guarantee 
most encouraging and signifi- that the Liberty Bell shall ring 
cant fact that the common, again and shall always ring in 
everyday people have done a free and independent Lithua- 
their share with equal devotion. i n;a-
Tena of millions of farmers and, - "" ■———
wage-eamers and business and! Jums nereikia porcijos 

; professional men and women i korčiukės pirkimui J. V. 
! have placed the purchase ofjKaro Bonų.

in the

fighting
been

world their comfort.
When our boys get news from 

spirit home, let’s make it good news. 
better Let’s make it good news about

front. Let's make it good news 
about War Bonds. Let’s make 
it news that will prove we are 
with them all the way.

There is a booth in this hall

Bonds and stamps are being 
sold. Būt I know that I do not 
have to urge people who subs- 
cribed a million and a half dol- 
lars in 1920 for the Lithuanian 
Liberty Loan to purchase 
stamps and bonds today. I 
know that I do not have to tell 
you that these bonds 
stamps are the surest and 
greatest investment in 
world today. I know that 
are all buying stamps
bonds, not only because they

i

kas persikėlė j North Ca- 
rolina, kur 11-tas prezi
dentas gimė, 1795 metais.

Vienintelis nevedėlis, ku
ris tapo prezidentu, buvo, 
James Buchanan. Jis irgi buvo Škotų - Airių kilmės, 
buvo Škotų - Airių kilmės. 1 FLIS.

I

ant 
the 
the 
you 
and
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Šis sportininkas Dominic Dallessandro, kuris pas
taruoju laiku darbavosi — service station, in Reading, 
Pa., greit išvyksta vėl j Cubs camp’ę.




