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Pereito mėnesio pradžioje 

suėjo vieni metai, kaip 
Pittsburghe pradėjo eiti 
“Lietuvių Žinios”. Šis laik
raštis buvo leidžiamas 
Clevelande. Redaktorius 
adv. S. Gabaliauskas, įsiti
kinęs, kad laikraščiui yra 
geresnė proga įsigyventi 
Pittsburghe, gavęs prita
rimą, “Lietuvių Žinias” 
perkėlė į Pittsburghą.

“L. Ž.” dirvą Pittsbur
ghe paruošė gerb. kunigai, 
ypač kun. Magnus Kazė
nas, ir katalikai pasaulio- 
nys. “L. Ž.” dabar spaus
dinamos savo spaustuvė
je.

Nuoširdžiai linkime ‘Lie
tuvių Žinioms’ geriausių 
sėkmių, pradėjus antruo-i 
sius gyvavimo metus Pitt-! 
sburghe.
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VVashington, gruod. 9 — 
Amerikos prezidentai 
Rooseveltas paskyrė sau
sio 1 dieną, Naujus Metus, 
tautos maidos diena. Jis 

’ savo pareiškime pasakė. 
’! kad “reikalinga paskirt, 

dieną maldai, padėkoti Vi
sagaliui Dievui už Jo nuo
latinę Apvaizdą mūsų 
tautos taikos ir pavojaus j 
metu”.

—
Chicagos dienraštis 

“Sun”, kaip paduoda Chi- Vokiečių kariuomenės pri- 
cagos lietuvių laikraščiai, Į vertė sovietų Rusijos ka-. 
išėjo viešai prieš mažasias riuomenes trauktis atgal 
tautas, ypač prieš Lietu- Kievo fronte. Bet sovietai 
vą, Latviją ir Estiją, ir sako, kad jie laimėja piet- 
nuėjo į komunistinį gar-' vakaruose nuo Kremen- 
dą. [čungo ir beveik visiškai

Maskva, gruodžio 9

Paskelbė Naujus Metus 
Maldos Diena

Rusai Priversti Trauktis 
Atgal
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Dėdės Šamo kariai marinai artinasi su invazija prie Bougainville. To
lumoj matosi debesys dūmų. Tai Torokina pakraštys, kur Dėdės Šamo 
bomberiai padarė vizitą ir padegė japonų sandėlius ir subombardavo jų 
pozicijas, kad marinams padarius kelią.

Roosevelto, Churchillo, Stalino 
Bendras Pareiškimas

Londonas, gruodžio 6 — “Iš šių draugiškų pasi- 
Užbaigę istorinį pasitari- tarimų, mes su pasitikėji
mą Teheran mieste, Irane mu žiūrime i tą dieną, ka- 
(Persijoje), trijų didžiųjų da visos pasaulio tautos 
valstybių vadai, Roosevel- galės laisvai gyventi, re
tas, Churchillas ir Stali- liečiami priespaudos, pa
nas padarė šitokį pareiški- gal savo Įvairius norus ir 
mą: į pagal savo sąžinę.

“Mes, Jungtinių Ameri- “Mes čia susirinkome su 
kos prezidentas, didžiosios viltimi ir nusistatymu. 
Britanijos ministerių pir- Mes iš čia išvažiuojame 
mininkas ir Sovietų Uni- draugai tikrenybėje, dva- 
jos prėmieras, susitikę per šioje ir tiksle”, 
pastarąsias keturias die
nas mūsų sąjungininkų 
sostinėje, Teherane, suda
rėme ir patvirtinome mū
sų bendrą nusistatymą. 
Mes pareiškėme savo nu-

Pasirašyta Teherane. 
Gruodžio 1 d., 1943 m. 
Rooseveltas, Stalinas, 

Churchill.
Šitas trijų valstybių va

dų pareiškimas pakartojo 
, kuriuo 

užtikrina visoms tautoms, 
_______ir mažoms, lais
vę ir nepriklausomybę, 

(laisvai pasirinkti savo val
džias.

Taigi, bent žodžiu, iš
reikšta demokratiniai 

Į principai, nors nieko nepa- 
' sakyta. kaip tikrenybėje 
tie principai bus įgyven- 
dyti, nepaminėta kokiais 
atžvilgiais didžiųjų tautų 
vadai spręs mažųjų tautų 
klausimus. Pasakyta, kad 
jie sutarę priimti “maža
sias tautas; kada jos norės 
ateiti, į pasaulio demokra
tinių tautų šeimą”.

Ar tai reiškia, kad tos 
didžiosios trys valstybės 
dominuos pasaulyje? Ai
tų trijų valstybių vadai 
atsižvelgs į Karalių Kara
liaus ir viešpataujančių 
Viešpaties įstatymus?

Kituose pasitarimuose 
didžiųjų valstybių vadai 
oažadėjo laisvę Austrijai, 
Korėjai, Iranui. Bet ar so
vietų Rusija atsižadės Pa
baltijo valstybių, dalies 
Lenkijos ir Suomijos? Tie 
klausimai pasilieka vadų 
paslaptis.

Koks oūtų didesnis visų 
geros valios žmonių 
džiaugsmas, jei didieji va
dai būtų aiškiai pareiškę, 
kad po šio karo, mažųjų 
valstybių sienos bus atsta
tytos.

Mažosios tautos, ypač 
Pabaltijo valstybės, Lietu
va, Latvija ir Estija, visai 
nekaltai buvo užgrobtos 
vieno priešo, paskui kito. 
Tos nebuvo šio karo prie
žastimi. Todėl po karo, 
joms turi būti grąžinta 
laisvė ir nepriklausomy
bė. Žmoniškumas, teisin
gumas tai reikalauja. Die
vas to reikalauja.

I
sistatymą. kad mūsų tau-Į AtlaRtiko ėarterį, 
tos bendrai veiks karo me-: . - ..._____
tu ir paskiau taikos laiku.i 1 5in

Kas Imk karo, tai musų 
militariniai vadai dalyva-. 
vo mūsų pasitarimuose ir 
mes suderinome savo pla
nus Vokietijos galybės su
naikinimui. Mes pilnai su
tikome kokia galybe ir ko-; 
kiu laiku bus pradėtas' 
puolimas iš rytų, vakarų 
ir pietų. Mūsų bendras su
tarimas užtikrina, jog per
galė bus mūsų.
“Kas link taikos, tai mes 

esame tikri, kad mūsų su
tarimas užtikrina pasto
vią taiką. Mes pilnai su
prantame didžią atsako
mybę. gulančią ant mūsų 
ir visų Suvienytų Tautų, 
kad reikia sudaryti taiką, 
kurią priimtų pasaulio 
tautos gera valia ir paša
lintų karo rykštę ir baimę 
per daugeli gentkarčių.

“Su savo diplomatiniais 
patarėjais mes apsvarstė- 
me ateities klausimus. 
Mes ieškosime bendradar
biavimo ir aktyvaus daly
vavimo visų tautų, didelių 
ir mažų, kurių žmonės šir
dyse ir protuose, yra nusi
statę, kaip ir mūsų žmo
nės. kad pašalinus tirani- 
ją ir vergiją, priespaudą ir 
nekentimą. Mes priimsi
me jas. kada jos panorės 

(LKFSB) Lietuvos vy- prisidėti. į demokratinių 
rai ir mergaitės, gimusieji tautų pasaulio šeimą.

■ “Joki žemiška galybė ne
priversti- sulaikys mūsų nuo sunai- 

kariuo- 
menės sausumoje, jų po
vandeninių laivų jūrose, 
jų karo fabrikų bombar
davimų iš oro. Mūsų puo- 

bus be pasigailėji
mo ir kas kart didėjąs.

VOKIEČIAI RENGIASI 
SUTIKTI PUOLIMUS

Vokiški Kursai Lietuvoje
(LKFSB) Pereitą rude

nį Kalautuvoje atidaryti 
kad naciai vokiečių kalbos kursai o- 

apie 1700 fisų tarnautojams vokie-

Į

Tas Chicagiškis laikraš-' aPsuP« Znamenką, Dniep-
tis pasirodo visišku neži- 
nėliu arba apsimetėliu. 
Jam visai negaila paauko
ti Pabaltijo gyventojus 
žiauriai diktatūrai. Jis 
kartoja bolševikų melą a- 
pie “rinkimus” Pabaltijo 
valstybėse, nežiūrint to, 
kad visi rimtesnieji laik
raščiai yra rašę, jog tie 
“rinkimai” buvo pravesti 
prievarta.

Bolševikiškų “rinkimų” 
rezultatus Sovietų atsto
vybė Londone paskelbė 24 
valandos prieš “rinkimų” 
užsibaigimą. Balsuotojai 
buvo klasifikuojami ir 
prigrasinti, kad jeigu jie 
nebalsuos, tai bus skaito
mi Sovietų priešai. Prieš 
tuos “rinkimus” visi įžy
mesnieji intelektualai bu
vo areštuoti ir sugrūsti į 
kalėjimus, lietuvių spau
da ir organizacijos užda
rytos.

Visiems yra žinoma, kad 
Pabaltijo valstybėse ne
buvo “rinkimų”, o tik kla
sifikavimas žmonių, kurie 
pirmiau turi būti vežami 
iš tų kraštų į Sibirą.

Kas padaryta po liepos 
mėn. rinkimų, tas jau bu
vo išspręsta padaryti, ga
lima suprasti, prieš Lietu
vos ir kitų Pabaltijo vals
tybių okupaciją — birže
lio 15 d., 1940 m.

ro užlankoje.
Rusai ‘sako, 

buvo sutraukę 
tankų Kievo fronte ir so- čių kalbos pasimokvti. Į džio 9 — Pranešama, kad 
vietų kariuomenės negalė- juos priimta mergaitės 17 
jo prieš tokią galybę atsi- — 19 metų. Baigusioms 
laikyti. i žadėta darbas Lietuvoje.

Berne, Šveicarija, gruo-

POPIEŽIUS PROTESTUOTA 
PRIEŠ ŽYDŲ AREŠTAVIMĄ
Bern, Šveicarija, gruo

džio 9 — Popiežius Pijus 
XII pareiškė griežtą pro
testą Vokietijos atstovui, 
Baronui Ernest von Weiz- 
saecker, Vatikane, prieš, mininkas Churchill taip 
nacių areštavimą 60,000 Į pat yra pareiškęs tokią 
žydų Italijoje, ir jų nusi-; nuomonę, 
statymą visus žyd 
portuoti į Vokietiją.

Permato Laimėjimą 1944 
Metais

naciai siunčia daugiau ka
riuomenės į Balkanus, 
Prancūziją ir Belgiją, kad 
prisirengti prieš Alijantų 
užpuolimą.

Trijų valstybių vadai pa
reiškė, kad užpuolimasXI

I

Šiomis dienomis Chica
gos bolševikų ragožninkas 
Pruseika rašė:

“Kas Maskvoj pabūna, 
tas beveik visuomet įgyja 
geresnę reputaciją.

“Ar tai ne taip išėjo su 
mūsų Valstybės Sekreto
rium Cordell Hull?

“Kaip kas jau perša jo 
kandidatūrą į prezidento 
ofisą’’.

Iš to susidaro išvada, 
kad nei Pruseika, nei Bim
ba. nei kiti bolševikų 
duębkasiai nėra įsigyję 
geros reputacijos. Prusei
ka ir “kviečiamas” atsisa
kė važiuoti į Maskvą. Jis 
taip bijojo likvidacijos, 
kad net buvo išsižadėjęs 
komunizmo. Baimė atslū
go. Taigi dabar Prūseikai 
ir kitiems yra geriausia 
proga vykti į Maskvą ir į- 
sigyti “reputaciją”.

I
I

Vokiečiai turi tarpi 60 ir 
100 divizijų kariuomenės 
atremti užpuolimus. Grei
čiausia jie atitrauks ne
mažai kariuomenės iš Ru
sijos fronto, kada pama
tys. kad rytų fronte karas 
pralaimėtas.

Taigi Alijantams pradė-
bus iš rytų, iš vakarų ir iš ti puolimą vakarų fronte 
pietų. Tas nacių puolimas reikia turėti bent 80 divi- 
nebus dar greitai prade- zijiT kariuomenės, pervir
tas. Iš praeities jau žino- ši ore ir vandenyne. Ame- 
me, kad šeši mėnesiai pra- rika turės duoti bent 56 
eina do svarbių pasitari- divizijas kariuomenės, nes 
mų iki pradedama vykdy- Anglija tegalės duoti tik 
ti juos. Be to, vokiečiai apie 24 divizijas vakarų ir 
yra gerai prisirengę, turi pietų frontui prieš vokie- 
užtektinai kariuomenės ir čius.

Taigi nors pergalė per
matoma, bet karas dar 

_______ Taigi Alijantams reikia gali būti ilgas. Alijantai 
VVashington, D. C., gruo- ?erai prisirengti, kad lai- reikalauja vokiečių besą- 

džio 9_  J. V. Laivynas mėjimas būtų užtikrintas.'lyginio pasidavimo,
paskelbė, kad jo statybos ~ ____
programa reikalauja 80,- PASITARIMAI SU TURKIJOS 
000 įvairių laivų invazijai. 
Jau 425,000 laivų tam rei
kalui esą pastatyta.

smarkiai užpulti pavasarį, 
1944 metais, ir tais pa
čiais metais karas Euro
poje bus užbaigtas.

Anglijos ministerių pir-

II t

Londonas, gruodžio 9 — 
Anglijos militarinis šta
bas spėlioja, kad vokie
čiai bus visų pusiu

80,000 Laivu Reikalinga gaIybės atremti užpuoIH
I •• • ” mus.InvazijaiInvazijai

PREZIDENTU INONU
- II 
maldų. Apie šimtą pusla
pių pašvęsta maldoms į Anglijos ministerių pirmi- 
Švč. Sakramentą. Labai ninkas Churchill turėjo 
daug įvairių maldelių su trijų dienu pasitarimą su 
atlaidais. ^ . .. . .

Maldaknygė turi 787 
puslapius, minkštais odos 
viršeliais, kuriuos puošia 
lietuviškas auksuotas kry
žius, auksuoti kraštai. 
Telpa 106 įvairūs paveiks
lėliai, daug jų paimta iš 
Mišiolo. Lietuvišku - tau
tiniu menu dabintų rai
džių yra 22. Spauda aiški, 
kalba lengva - graži.

Patartina visiems šią 
, kun. P. M. Juro surinktą ir 
išleistą maldaknygę — 
DIDYSIS RAMYBĖS ŠAL
TINIS įsigyti, kurioj rasi
te tikrą dvasinį suramini
mą — maistą. Tai geriau
sia ir brangiausia Kalėdi
nė dovana. Iš priežasties 
karo — popieros ir spaus
dinimo brangumo išleista 
neperdidelis skaičius eg- 
zempiįorių Kaina $3.50.

vairių, pačių reikalingiau-i '‘.T™'
siu maldų. Joje telpa tre
jos šv. mišios, vienos yra 
Liturginės — iš Mišiolo:! 
telpa 12 Novenų, 16 Litą- Į 
nijų, ir daugybė kitokių

Cairo, Egiptas, gruod. 8 
' Amerikos prezidentas ir Lietuvius Mobilizuoja 

Darbams Rusijos Plotuose
I

KUN. P. M. JURAS, 
Lawrence lietuvių parapi
jos klebonas, LDS Centro 
vice - pirmininkas. Nekal
to Prasidėjimo . P. Švč. 
šventėje, gavo iš knygų 
ryšyklos dalį savo surink
tos ir išleistos maldakny
gės — “Didysis Ramybės 
Šaltinis".

Šioje maldaknygėje tel
pa gražiausias rinkinys į-

Turkijos prezidentu Ismet 
Inonu.

Po pasitarimų pareikšta, 
kad “buvo apsvarstyta į- 
vairūs reikalai ir sužino
ta, kad tos tautos esą ar
timiausioje vienybėje”.

Iš tų pasitarimų aiškėja, 
kad Alijantai ieško Turki
jos prisidėjimo prie karo 
prieš vokiečius, ar bent į 
leidimo turėti Alijantams! 
pačioje Turkijoje bazes, 
iš kurių galėtų lengvai pa
siekti Balkanus.

Iš Ankara, Turkijos bu
vo pareikšta, “kad pasita
rimai prirengia Turkiją į- 
eiti į karą, nors militari
nis veiksmas gali būti ati
dėtas keliems mėne
siams”.

Turkija galėtų duoti A- 
lijantams du milijonus ka
reivių ,o ypač palengvintų 
susisiekimą jūromis. Bet 
Turkija įstojus į karą su
silauktų bombardavimo iš 
vokiečių. Tačiau Turkijai 
nėra kitos išeities, kaip 
prisidėti prie Alijantų.

į

tyti ir nusipirkti arba už
sakymus siųskite adresu:

DARBININKAS,
366 W. Broadway, 

So. Boston 27. Mass.

1926 ir 1927 metais, nacių 
mobilizuojami 
nai darbo tarnybai vokie- kinimo Vokiečių 
čių dar valdomuose Rusi
jos plotuose. Ir vyrai, ir 
moterys turėsią tarnauti 
dvejus metus. Jų padėtis 
būsianti tokia, kaip dir- (imas 
bančių Vokietijoje.

Darbininku Radio Programa
šeštadienį, gruodžio 11 dieną, 2 vai. po pietų įvyks 

radio programa paminėti 9 metų šios programos įsi
kūrimo ir gyvavimo sukaktį. Devyni metai atgal 
gruodžio 14 dieną įvyko pirma radio programa iš 
WAAB stoties, Boston. Vasario 1 d., 1936 m. pradėjo
me transliuoti iš WCOP stoties, kurioj ir tęsiame.

Pasukite savo radio rodyklę ant 1150 kilosycles ir 
klausykite lietuviškų liaudies dainų, muzikos ir pra
nešimų iš WCOP stoties, Boston. Mass.

Gerb. Biznieriai, draugijos ir pavieniai asmeny? 
prašomi priduoti skelbimus, pranešimus ir sveikini
mus ne vėliau penktadienyj, jeigu norite, kad būtu 
paskelbta šeštadienį.

DARBININKŲ RADIO
366 W. Broadway, So. Boston. Mass.

Tel. SOUth Boston 2680 arba NORvvood 1449

Ir Lietuvos Gyvuliams 
Įvestos Maisto Kortelės

(LKFSB) Pati Lietu vo
le leidžiama nacių kontro- 
’iuojamoji spauda skelbia, 
kad ir arkliams yra įves
tos kortelės pašarui. Kor
telės “P. 3’’ turi dar pažy
mėjimus “šiaudai”, “šie
nas”. Matyt, kad porcijos 
skiriamos šykščios; net gi 
nustatyta, kad vasaros 
metu arkliai turi misti tik 
lauko žole.

r«- "T - ' 9^9 *



I N KPenktadienis, Gruodžio 10. *43

ir sunaikino dama teisė naudotis kupo
nais dar jų terminui nea
tėjus, net šešetą mėnesių 
iš anksto.

Maldoje Už Taiką

ĮVAIRIOS žinios
L

----------------------- ------------------- -------

Amerikiečiai Vėl Nuskandino 
6 Japonų Laivus

Beari Harbor. gruodžio žiams medžiagos, kai vie- 
9 — Pereitą šeštadienį tiniai gyventojai už tą pa- 
Jung. Valstybių Laivyno tį turės duoti pilnus kupo- 
jėgos nuskandino 6 Japo- nūs. Be to vokiečiams duo- 
nijos laivus 
mažiausia 72 jų lėktuvus 
Marshal salose ir vande
nyne.

Tik vienas Amerikos lai
vas buvo lengvai sužalo
tas ir “mažai“ lėktuvų su
žalojo.

Be to. Amerikiečiai su
žalojo dar kitus 4 japonų 
laivus.

Viena Įstaiga Už 13 Milijo
nų Dolerių Pastatė Vieną 

Lėktuvą

Jo Šventenybė Popiežius j Maldoje Už Taiką
_______

Londonas, gruodžio 9 — 
Vakar, Nekalto Prasidėji
mo P. Švč. šventėje, Jo 
Šventenybė Popiežius Pi
jus XII per radio malda 
kreipėsi į N. P. P. Švč., 
prašydamas taikos mūsų 
sieloms, taikos, kad ka
riaujantis pasaulis padėtų 
ginklus.

Popiežiaus maldos teks
tą užrekordavo Britų In
formacijų ministerija.

i

2

Svetimieji Tunka Lietuvos 
Žemėse

I

kon- 
pra- 
prie

(LKFSB) Vokiečių 
traliuojamoji spauda 
neša, kad Ostlande, 
kurio naciai priskyrė ir
Lietuvą. įvesta nauja tvar
ka tekstilės — drabužių 
paskirstymo, pagal kurią 
vokiečiai valdininkai už 
pusę kuponų gaus drabu-

VVashington. D. C., gruo
džio 9 — J. V. specialė 
Kongreso militarių reika
lų sub-komiteto investiga- 
Į torius pranešė, kad Fair- 
child Aircraft įstaiga, 
Burlington, N. C., pastatė 
tik vieną lėktuvą pagal 
pirmą sutartį, kuri buvo 
pasirašyta spalių 31, 1941 
m., ir daugiau kaip $13,- 
000.000 praleista.

Investigatorius savo ra
porte įrodinėjo, kad daug 
pinigų išmokėta netiksliai.

Bulgarija Atsiskirsianti 
Nuo Nacių I.

Stockholm. Švedija, gr. 
9 — Iš Balkanų praneša
ma. kad Turkijoje didėja 
nerimas ir “nepakenčia
mas įsitempimas”, o Bul
garija atsiskirsianti nuo 
nacių.

Bulgarijos atstovai Mas
kvai. Berlynui ir Ankarai 
buvo atšaukti į savo kraš
tą.

Tolumoj matosi Republikonų lyderis Wendell Willkie ir kalbasi su 
VValter Goodland, Wisconsino gubernatorium. Tai vis prisirengimai prie 
1944 metų rinkimų ar ir kiti reikalai suveda aukštus politikierius pasi
dalinti mintimis.

Mus Kviečia Dievas Ir Tėvynė

Ai!jantai Artinasi Prie 
Romos Miesto

VILNIJOS TREMTINYS BUS 
PASKELBTAS PALAIMIN

TUOJU? I

(LKFSB) Vatikane, kaip toriskio. Vėliau jisai įsto- 
praneša KAP, žsąs prade- jo į karmelitų vienuolyną, 
tas beatifikacijos proce- gavo kunigo šventimus ir 
sas kun. Rapolo Kalinaus- tęsė didelio nusimarinimo 
ko, pasižymėjusio dideliu gyvenimą iki mirties — 
pasišventimu ir šventu 
gyvenimu. Jisai buvo gi
męs Vilniuje 1835 metais. 
Paaugęs jisai pateko į ru
sų armiją, kaip karinis in
struktorius. Prasidėjus 
garsiajam 1863 m. sukili
mui. Kalinauskas paliko 

. iro armiją ir prisijungė 
rie sukilėlių. Kaip prane- 
i KAP. jisai likęs Lietu

vos (sukilėlių) Karo Mi- 
nisteriu. Tačiaus sukili
mas nepasisekė, Kalinovs- 
kis buvo areštuotas, nu
teistas nubausti mirties 
bausme. Tačiau karinis 
tribunolas pasiūlė suteik
ti jam amnestiją, nes 
žmonių jisai buvo laiko
mas švento gyvenimo vy
ru ir jį nužudžius būtų ji
sai laikomas kankiniu ir 
tas tik galėtų labiau už
degti minias. Ir taip jam 
mirties bausmė buvo pa
keista ištrėmimu į Sibirą. 
Ir ištrėmime jisai tęsė sa
vo labdarybės darbą, tarp 
tremtinių organizuoda
mas religinį gyvenimą, ko- 
operatyvines draugijas. 
1874 m. jisai buvo iš ištrė
mimo paleistas ir pasiųs
tas į Lenkiją. Krokuvoje 
buvo jisai paskirtas glo
bėju princo Augusto Čar-

iki
1907 m. lapkr. 14 d.

Kaip Naciai Hori Apdumti 
Lietuvių Akis

!
I
f

Aigiers. Afrika, gruodžio 
9 — Alijantų kariuomenės 
kas kart varosi artyn Ro
mos miesto.

Amerikos penktoji armi
ja užėmė Camino kalną ir 
varosi pasiekti didžiuosius 
kelius, kurie veda i amži
nąjį miestą.

(LKFSB) Norėdami lai
mėti daugiau prielanku
mo naciai Lietuvoje orga
nizuoja, vadinamą, kultū
rinį bendravimą: numato
ma. kad Lietuvą lankysią 
vokiečių teatrai, orkes
trai, meno parodos, gar
sesni rašytojai su paskai
tomis. Kad tik atsakyda
mi į tuos koncertus Lietu
vos partizanai okupan
tams neužgajytų granato
mis...

t
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Nauja Maldaknygė
Gruodžio 8 d., 1943 m., 

2:30 vai. po pietų, prasivė
rė “Darbininko” spaustu
vės durys. Kada aš kilste
rėjau mano galvą, tai pa
stebėjau kun. Pr. M. Jurą. 
Jis žengė prie manęs ir į- 
;eikė naujos maldakny
gės, gal būt, pirmą eg
zempliorių — Didysis Ra
mybės Šaltinis. — Pažvel
giau jam į akis, ir vėl į 
maldaknygę ir tikrai ne
žinojau kame dalykas. Ir 
jis pasinaudodamas mano 
cyla tarė: “Šiandien išėjo 
.š knygryšyklos malda
knygė. Tuo momentu at
vėrėjau pirmą lapą ir ja
me radau užrašą: —

— Nuoširdžiom šios malda
knygės menininkui - linotaipis- 
lui ir mano nuoširdžiam priete- 
’iui — Jonui Kumpai —

Kun. P. M. Juras 
19Ą3. XII. 8.

Ir vėl mano akys įstrigo 
Į šios knygos surinkėją- 
eidėją, arba tikriau ta
riant —šios knygos redak
toriaus veidą ir galima 
buvo pamatyti, koks nepa
prastas džiaugsmas vyra
vo kun. Juro širdyje. Juk 
kiek tai įdėta darbelio, 
kiek dėl jos nemiegota 
naktų, kiek dėl jos išleis
ta pinigų, laiko. Man tas 
viskas buvo taip aišku, 
nes aš priimdavau minė
tos maldaknygės rinkimo 
raidžių medžiagą... Tokio 
džiaugsmo žmogaus vidu
je retai kada esti. Čia ne 
tik buvo džiaugsmas, kad 
jau maldaknygė pasirodė, 
bet čia dar didesnė mintis, 
kad maldininkai galės ja 
naudotis, per jos patiektas 
maldas siekti Dievo malo
nių. Ar tai reikia didesnio 
ir kilnesnio tikslo? Nega
na to. kad kun. Juras įtei
kė man tos maldaknygės 
vieną iš pirmutinių eg
zempliorių, bet apkabino 
mano galvą ir prispaudė 
prie savo krūtinės, tartum 
sakydamas: ir tavo mano 
prieteliau, čia daug daug 
rūpestingų valandėlių pa
švęsta, surenkant kiekvie
ną — didelę ir mažą raidy
tę... Kukliai ir prastutėliai 
ištariau mano padėkos žo
dį gerb. kunigui leidėjui- 
redaktoriui.

Jeigu man laikas leistų 
kalbėti apie DIDĮJį RA
MYBES ŠALTINĮ, tai iš 
jos galėčiau išskaityti ne 
tik kaip surasti Dievo ma
lonių šaltinį sau, bet ir ar
timui, ir tėvynei. Malda
knygė talpina šimtus įvai
riausių maldų, maldelių, 
giesmių, litanijų, aktų ir 
atsidūsėjimų... Malda
knygė surinkta įvairiomis 
raidėmis ir atrodo labai 
gražiai su įvairiais paveik
slėliais, pritaikintais mal
dų skyriui, ar litanijai, no- 
venai bei karunkėlei...

Lai man bus leista palin
kėti. kad toji maldakny
gė atsirastų kiekvieno lie
tuvio šeimoje ir tai nevie
nas egzempliorius, bet 
kiekvienam asmeniui po 
vieną. J. K-pa.

Įsigykite "Šventųjų Gyveni
mai" Knygą

“Darbininko” knygyne 
galima gauti “Šventųjų 
Gyvenimai” su paveiks
lais. Knyga gerai apdary
ta. Apskaitymai kiekvie
nai dienai per visus me
lus. Kaina $4.00. Užsaky- 
nus su money orderiu ar 
lekiu siųskite: Darbinin
kas, 366 W. Broadvvay, So. 
Boston 27, Mass

nuo priešo ir tylėti tuo me
tu, kai iš visų pusių girdė
ti šauksmai prieš tiesą, 

į tai požymis žmogaus be 
charakterio, arba to, kurs 
abejoja savo tikėjimo tie
somis”, sako popiežius Le
onas XIII.

Tad šiuomi laiškeliu 
' kreipiuosi į Tamstą, kaipc 
į Kristaus kareivį, ir Jėzaus 
j vardu prašąu būti ištiki- 
! mu Jėzaus Šv.
Draugijos nariu, 
veikiai pasirįžti 
šiuos metus sykį

(Kun. Pranciškus M. Ju
ras, Lawrence lietuvių pa
rapijos klebonas. Nekalto 
Prasidėjimo P. Švč. šven
tėje. gruodžio 8 d. š. m., 
parašė gražų ir turiningą 
laišką savo parapijiečiams 
vyrams. Šis laiškas tinka 
ne tik Lawrence lietu
viams vyrams, bet ir visų . ~
parapijų ir bendrai vi- veikti vieningai, kad “Vis- 
siems lietuviams vyrams), ką atnaujinti Kristuje”.

Kun. P. M. Juras krei- pa-
niasi i savo Daraoiiiečius sauktl veikliai bendradar- bendrai »u visais šv. Var- 
vvms šiaiD- ibiauti katalikiškoje akci- do Draugijos nariais, kas
y i joje, kad Kristaus viešpa- antrą mėnesio Sekmadie-
“Brangusis Dangaus Pi- tavimas prasiplėštų pavie- nį, uoliai eiti prie Šv. Ko- 

j lieti ir mano Parapijieti: niuose žmonėse, šeimose, munijos. Maldomis, dažna 
Akivaizdoje pavojų vyrų i visuomenėje”, rašo popie- Komunija gražiu pavyz- 

žius Pijus XI. O šv. Tomas dziu padekim kareiviams
* ____ i__________________________ ____ _____niirrolnfi nvinen iv* i

sužeisti, ypač, jeigu nesa
me gerai apsiginklavę Die
vo malonės šarvais ir ka
riaujame pavieniai, nesu
siorganizavę. Motina Baž
nyčia sielojasi savo vaikų 
likimu ir šventojo Tėvo lū
pomis maldaute maldauja 
tikinčiųjų organizuotis į 
Bažnytines Draugijas ir Varde

Prašau 
nors pei 
į mėnesį

įjoję, kad Kristaus viešpa- antrą mėnesio Sekmadie-

mobilizacija eina visose.^ njus xi. u sv. lomas 
šalvse. Sumobilizuoti vy-^ako: “Kiekvienas privalo nugalėti priešą ir jgyven- 
raf ginkluojasi, lavinasi ir viešai reikšti savo tikėji- dinti taiką... -----------
pasiruošę stoja į žūtbūti-m3 ar tai tam- kad Pamo’ D1£Y.as lr .lep?e”\ . . 
nę kovą dėl laimingesnio Rinus padrąsinus kitus tikiu, šie

I . - f i Ir i n Ai i t q or fom 'Ir orirytojaus.
Šios šalies pasaulinė vy- 

(LKFSB) Vokiečių kon- riausybė Tamstos dar ne- 
L Spauda pra- pašaukė į kareivių eiles.

kad 26 lietuvaitės, Bet, priimdamas dangaus 
daugiausiai nuo Šiaulių ir pilietybę, seniai esi prisie- 
nuo Vilniaus, sugrįžo iš kęs ištikimai tarnauti 
Vokietijos, kur buvo išvy- dangaus ir žemės Valdo- 
kusios trijų mėnesių kur- vui 
sams mokytis vokiečių mente gavai kareivio uni- 
kalbos, mašinraščio f“ ~ ...................
greityraščio. Tą savo

Lietuvaitės Į Vokietiją

traliuojama 
neša.

Mus kviečia

i Tikiu, kad šie žodžnai 
tikinčiuosius, ar tam,'kad nebus balsu tyruose šau- 
atmušus priešų puoli
mus”. Popiežius Leonas 
XIII rašo, kad “Tikintieji 
neišpildytų pilnai ir nau
dingai tas pareigas, jei į- 
stotų pavieniais kovon”.

kiančiu. Ne tik patsai kas 
mėnuo su kitais vyrais ei
si prie Komunijos, bet a- 
paštalaudamas ir kitus pa
kviesi. Pradėk savo misiją 
šį sekmadienį, gruodžio 12. 

Nes kame du ar trys su- 12.
‘i‘6Šutvirt^imo Šakra- si.rinke man0 vardu- ten p Pavesdamas Nekaltai 

as esu jų tarpe”, sako Iš- Pradėtos Dievo Motinos 
globai, lieku

Jūsų tarnai Kristuje, 
Kun. P. M. Juras.

PROTECT YOUR 
HOME FROM 

TUBERCULOSIS

ir formą ir prižadėjai narsiai £an>t°Jas-
I -jkariauti su tikėjimo ir do- 

mokslą jos ėjusios Fuer- ros priešais. Kas gali už- 
netoli Nurembergo. ginčyti, kad garbinga ka-the, i

Penkios iš jų parinktos to
limesniam 
būti kitų mokytojomis. 
Numatyta i 
kių kursų: Stettine ir Dre- sunku 
zdene. 1

i Iš Bolševikijos j

riauti po Kristaus vėlia
va L.

Kova tęsiasi iki mirties.
ir daugiau to- O gyvenime patyrei, kaip 

____ i nugalėti trilypį 
priešą: pasaulį, kūną ir šė
toną.

Kovoje dažnai liekame

lavinimui

I
i

Pirmuoju Advento Sek-į 
madieniu pradėjome Nau-' 
juosius Bažnytinius Me-j 
tus. Vien Dievas težino' 
kokie jie bus. Mes tik žino
me, kad gąsdinanti pavo
jai mus supa ir kad šėto
nas, išplatinimui savo ka
ralijos, panaudoja visas 
pragarines gudrybes žmo
nių pražūčiai. “Trauktis

I

8UY Md U$E 
Chn$bw$ Scris

(LKFSB) Lietuvis La- tūkstančių daugiau, negu: 
pinskas, kilęs iš Panevėžio,, Lietuva. Suomija yra švie- 
buvo patekęs į Rusiją, bet’sus kraštas, gyventojai 

jam pasisekė pa-'kultūringi, blaivių papro- 
o to- čių, stipriai demokratinių 

i „ tačiau pas-
: kutinių keletos mėnesių 
! Suomijos istorija yra gy
vas pavyzdys, kaip Rusi
jos imperializmas galėjo 
tautą prieš savo norą nu
blokšti į priešingą liogerį. 
Šventės proga, mes reiš
kiame viitį, kad Suomija, 
nusikračiusi dabartinės 
nacių okupacijos ir apsi
saugojusi nuo Rusijos 
pretenzijų, vėl džiaugsis 

d. i laisvu gyvenimu.

vėliau, 
siekti Afganistaną, 
liau — pataikė į Lenkijos; nusistatymų, 
karinę tarnybą ir dabar 
pasiekė Londoną. Afganis
tano kalėjimas, kaip jis 
pasakoja, buvęs mielesnis 
už bolševikų laisvę. Anta
nas Kirstukas, iš Rokiš
kio ir dabar tebevargstąs 
Afganistane.

Suomijos Šventė

6(LKFSB) Gruodžio
yra Suomijos šventė. Suo- 

jmija tai 134,588 kvadr. 
i mylių kraštas, besi tęsiąs 
Inuo Ledinuotojo vandeny- 
ino. nuo poliarinės srities, 
iki Baltijos jūros Suomių 
įlankai pietuose. Gyvento
jų Suomija turi 3,863,753, 
'taigi tik keliais šimtais

r * * *
MAKE 
everv 
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! Dėdės šamo kariai apšaudomi japonų su šios 
gluotais 75 mm. šaudyklėmis, išlipo Bougainville saloj. Daugumoje at
vejų šios rūšies ginklai yra naudojami invazijai japonų užimtose Pacifi- 
ko salose.

rūšies pus-trokais gin-
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Sovietų "Civilizacijos" Išdavos
Tarp kitų gražių pažadų būsimai pasaulio tvarkai 

įgyvendinti, iškelta ir šitoks šūkis: kad visos tautos, 
didelės ir mažos, naudosis bendra pasaulio pažanga ir 
gerbūviu. Šūkis pirmu žvilgsniu labai patrauklus, bet 
pradėjus jį smulkmeniškai analizuoti bei nagrinėti, 
tenka susidurti su rimta abejone, ar visoms tautoms 
iš to bus džiaugsmo. Štai į ką ta analizė išsivysto. Pa
saulio pažangą ir gerbūvį pasižada suteikti trys vals
tybės: Amerika, Anglija ir Rusija. Pirmosios dvi vals
tybės turi kuo pasigirti. Jų kultūra tiek aukšta, kad 
visos jų žinion bei įtakon patekusios tautos galės tik 
džiaugtis ir naudotis jų pramonės ir prekybos laimė
jimais. Bet ką duos Rusija toms tautoms, kurios turės 
nelaimės į jos nagus pakliūti? Tikros civilizacijos Ru
sija neduos, nes nieks negali duoti to, ko neturi. Bet 
Rusija juk šį tą turi, ar bent gali turėti. Taip, ji galėtų 
daug ko turėti, jei būtų valdoma sumanių ir sąžinin
gų žmonių. Gi dabar — dabar ji pati sarmatyjasi at
skleisti pasauliui tikrąją savo būklę. Tad ją pavaduo
kime ir pažiūrėkime, ką ji dabar turi. Kaip stovi svar
biausias jos gyvenimo pagrindas — ūkininkai?

Ką gi pasakyti apie ūkininkus? — klausia, “Bol
ševizmas Europos Teisme”. — Nuolatiniai, nesibaigią 
kivirčiai rodo, kad ūkininkai nelabai gerai jaučiasi 
prie bolševikų rėžimo. Kas gi iššaukė judėjimus? — 
Mokeščiai, ūkininkai, derliaus užgrobimas, prievartos 
keliu naujokų (kariuomenėn) ėmimas. Sukilę ūkinin
kai malšinami žiauriausiu būdu: masiniais sušaudy
mais, kaimų, miestų deginimais, įkaitų ėmimais, šei
mynų išžudymais už vieno jų nario kaltę. Bolševikai 
užpjudė ūkininkų minia dvarininkus; maža to, jie su
kūrė neapykantą pačių kaimiečių tarpe, užpiudydami 
turtingesnius ūkininkus neturtingesniais, kaimyną 
prieš kaimyną. Centralinio valdomojo komiteto pirmi
ninkas Sverdlovas pareiškė: “Tik po to, kai mums pa
vyks padaryti kaimą į du priešingus liogerius ir su
kelto kaimuose tokį pat luomų karą, kaip ir miestuose, 
apginkluosime neturtinguosius prieš turtinguosius, 
tik tuomet galėsime pasakyti, kad mes savo tikslą pa
siekėme”.

Štai bolševikų darbas: kėlimas pavydo, pykčio ir 
tarpusavio neapykantos sužadinimas. Jie nesivaržo. 
Jie skelbia tai atvirai, jiems viskas leistina. Bolševikai 
savo akiplėšiškumu prieina iki staigaus cinizmo. Bied- 
nuomenės komitetai buvo renkami iš girtuoklių, tin
ginių ir kriminalinių nusikaltėlių. Jie turėjo įgyven
dinti rietenas kaime. Jai valdžia tikėjosi remtis tam, 
kad galėtų visus turėti ežio pirštinėmis sugniaužtus. 
Kaimuose jie įvedė laiduotojų (užstatų) sistemą. 
40—50 kiemų buvo pavesta vieno laiduotojo priežiūrai, 
kuris vien kart buvo ir įkaitu bei užstatu ir atsakyda
vo savo galva, jei kas nors kaime atsitikdavo... Liepos 
mėn., 13 d. 1921 m. “Pravdoje” buvo atspausdinta: 
“Gal būti, kad mes išeisim (iš valdžios), bet neišeisim 
neišvarę praeities su visomis jos šaknimis. Tie, kurie 
po mūsų ateis, statysis griuvėsiuose, kapuose”. Griu-

Ir vėl šios metalo sienos, kurios kitą syk saugodavo Arizonos tvirto
ves, dabar atgabentos į liejyklą Chicagoj, kad nuliedinus naujus karo 
pabūklus. Sakoma, kad pasaulyj niekas nedingsta, tik pakeičia stovi.

*> 
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APIE VOKIEČIŲ IŠGABENA
MUS LIETUVIUS

1941 m. Nr. 34 rašė: “Iš

rr 
|l

i AMERICAN HEROESAMERICAN HEROES
BY LEFFBY LEFF

Iš

1941 m.
ėmė ga- užkariautų tautų vokie- 
ūkimn- čiams jokios naudos nėra.

' (LKFSB) Jau 
rudenį vokiečiai 

! benti iš Lietuvos 
kus, paruošdami vietą vo- Geriausia jas stumti kuo 
kiečių kolonistams Lietu- toliaus į rytus”.

■ voje. Išgabenamiems lie
tuviams buvo leidžiama 
pasiimti baldus, 15 kg. 
(kilogramas — kiek dau
giau, kaip du svarai) mai
sto asmeniui, 1 karvę, 1 
kiaulę ir 5 vištas 
nai šeimai. Net 
žiemą is Sakių,

• kio, Raseinių bei Tauragės 
! apskričių, iš žemių arčiau 
Vokietijos, nežiūrint šal
čio lietuviai ūkininkai bu
vo išgabenami. Elogiau- 
sia, kad tokius iškrausty- 
mus vokiečių administra
cija atlieka ne pati, o ver
čia tą daryti vietinius 
(dažniausia lietuvius) val
dininkus, grąsindami, kad 
jei jie to nepadarys, bus 
nubausti, kaip sabotažnin- 
kai. 1941 m. didelė ūki- 

! ninku grupė buvo iškelta 
iš Alytaus apskrities. Jie 
buvo surinkti Alytaus ae- 

Irodrome ir laikomi lauke 
tris savaites, vėsiame ore. 
Vietoje pažadėtų žemių, 
po trijų savaičių tokio gy
venimo, vokiečiai atskyrė 
darbui tinkamus vyrus ir 
moteris ir nugabeno juos į 

kad Montvi- Kybartus, į darbo koman- 
ar tie namai *^as’ Likusius 210 asmenų, 

iki šiol išsilaikė, 
sugriuvo.
Užrakintas fabriko 
zonoje. Areštai.

Kaip gerą specialistą. I; • • • ’ . ..-
bolševikai Montvilą plis- daugelis žiemą sirgo, 
kyre prie “Lėktuvų Fabri
ko Nr. 504” statybos, 
rio vieta
Vilniuje, šeptickio
Nr. 16.
siekė netoli milijono rub
lių. Dabar Montvilas buvo 
taip, kaip ir suimtas. Gy- virš 100,000 žmonių buvo 
veno užrakintas fabrikos išvežta.
zonoje, į miestą galėjo iš
eiti tik su sargyba. 1941 
m. birželio mėn. prasidėjo 
areštai.

— Bolševikai su išgabe
namais lietuviais, — rašo 
toliau Montvilas, — elgėsi 
bestiališkiausiai. Aš esu 
tos tragedijos liudininkas 
ir neturiu žodžių šiam bar
bariškumui apibudinti. 
Kultūringi žmonės su gy
vuliais ~ gražiau elgiasi, mokytojai, valdinin- kalbos 
kaip bolševikai elgėsi su darbininkai. Jie buvo siems.

i bolševikiškojo i 
mo aukomis. Taip pat jie 
darė su latviais, lenkais, 
ukrainiečiais. suomiais, 
estais. (Bus daugiau).
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Apie Lietuva Ir Sulaužyta 
Sutartis

Iri

kiekvie-
tų metų 

Vilkaviš-

Ką jis matė Lietuvoje. - Kaip suimi
nėjo ir vežė tremtinius

LKFSB-ras susisiekė su daug. Ta, taip vadinama, 
lietuviu J. Montvilų, kurs žemės reforma, buvo tai 
bolševikų buvo išvežtas į tikra operetė — buvo to- 
Sibirą. bet iš ten pabėgo,‘kių linksmų momentų, 
stojo į anglų kariuomenę kad net apsakyti sunku, 
ir dabar yra vienoj aviaci- Per vieną mėnesį Lietuvos 
jos ..... —-
Kai Lietuvą buvo okupavę dirbdamas 
bolševikai, J Montvilas 
kaipo statybos specialis
tas buvo pakviestas dirb
ti “Lietuvos Statybos Tre
ste” ir tenai ėjo Tiekimo 
viršininko pareigas. 1940 
m. bolševikai nacionaliza
vo žymesnes Lietuvos į- 
mones ir ūkius. Buvo na-į 
cionalizuota ir Montviloj 
gelžbetoninių tiltų staty
bos kontora. Visi kurie 
turėjo ką nors bendro su 
geodezija buvo mobilizuo
ti prie, vadinamosios, že
mės reformos, kurią bol
ševikai dėl propogandos 
Lietuvoje bandė pravesti. 
Montvilas buvo paskirtas 
Betygalos valsčiaus mati
ninku. Jam buvo duoti 8 
padėjėjai: 3 matininkai iš 
Gardino ir 5 studentai iš 
Kauno universiteto.
— Reikėjo per mėn. iš- kalbėjime su Montvilų ji- 

parceliuoti 11.000 ha že- sai pareiškė, kad buvo su
mos po 10—8 ha.
— rašo J. 
bolševikai norėjo parody- dirbti prie tilto, 
ti, kad jie atėjo padaryti dėti aukštoje vietoje. Jam 

i “rojų” Lietuvoje. Lietu- užtariant, Montvilas buvo 
viai myli žemę, bet gauti paskirtas Jurbarko Ce- 
žemę norinčių nebuvo par- mento Fabriko statybos

mokykloj Kanadoje. į ūkiai buvo suardyti.” Be- 
Betygaloje 

J. Montvilas, Montvilas susipažino ir su 
Betygalos vaisė. Komun. 
partijos sekretoriumi Kat
kų — žiauriausiu žudiku 
komunistinėje Lietuvoje.
Kaip jį paskyrė darbi
ninkų butų kolonijos 
statybos vedėju

Užbaigęs darbą prie že
mės matavimo, vėl nuvy
ko į Statybos Trestą. Šios 
įmonės vadovybėje, buvo 
90'< svetimtaučių, lietu
viai buvo nustumti. Ir 
Montvilui pavyko vietą 
gauti tik dėka užtarimo 
vieno šaltkalvio, kurs ank- 
sčiau dirbo prie jo staty
bų ir kurs, pasirodo, bu
vęs komunistu. Tas šalt
kalvis — pavarde Juško- 
vas, turėjo didelį balsą 
Lietuvos komunistų parti
joje. bet privačiame pasi-

į vedėju. Fabriko statyoos 
planai buvo išdirbti dar 

i prieš bolševikų okupaciją. 
Bolševikiškoji krašto va
dovybė tiek nesiorientavo 
krašto sąlygose, kad buvo 
įsakiusi statybą varyti 
gruodžio mėnesyje — šal
tyje, kada toks darbas jo
kiu būdu neįmanomas. 
Sustabdžius fabriko sta
tybos darbus, Montvilas 
buvo perkeltas į Vilnių ir 
paskirtas “Darbininkų 
Butų kolonijos” statybos 
vedėju. Bolševikų admi
nistracijos įsakymais sta
tyba buvo vedama tokiose 
aplinkybėse, kad Montvi-f. 
las abejoja, ai tie namai; ~

jau silpnus ir senus bei vai
kus, nugabeno į Radviliš- 

' kį, kur barakuose ant dur
pyno jiems teko išgyventi 
visą žiemą. Barakai gyve- 
nimui nebuvo pritaikyti ir

I

(LKFSB) Atsiliepdamas 
į Britų Informacijų minis
terio žodį, kad Sovietų 
Rusija niekados- nėra su
laužiusi sutarčių, James 
Dowling, kalbėdamas per 
Fresno Radio Forum pri
minė Rusijos sutartis fsu 
Lenkija. Suomija, Latvija, 
Lietuva ir Estija.
— “The Register” pami

nėdamas knygelę “Fifteen 
Liųuidated Priests in 
Lithuania”, prisimena de
šimtis tūkstančių iš Lie
tuvos į Sibirą ištremtų 
lietuvių, prisimena kitas 
lietuvių kančias ir perduo
da lietuvių tautos prašy
mą amerikiečiams — pa
dėti laisvės ištroškusiai 
lietuvių tautai atgauti ne
priklausomybę. išvaduo
jant iš nacių okupacijos ir 
apsaugant nuo bolševikų 
okupacijos.

Vieton Sveikinimo Korte
lių — Knygutės

ar (LKFSB) Atsiranda lie
tuvių, kurie per šias Kalė
dų šventes vieton įprastų 
sveikinimo kortelių, ku
rios pavarčius dažniausia 
būna numetamos į krepšį, 

, į yra nusistatę siuntinėti
ku_! Tai buvo nepripuolami lietuviškas knygeles. Rai

bavo parinkta reiškiniai, o planingas už- kas jau kreipėsi į LKFSB- 
o-_vė kariautų tautų naikini- rą ir jiems knygučių buvo 

Fabriko sąmata ma-S- Ke veltui SS organas pasiųsta.
-........... - '“Das Schwarze Korps” ----------------

Lietuvių Moksleivių Sekcija 
Londone

Matote, klaidintas ir dabar geriau 
Montvilas, — norėtų, kaip anksčiau, 

negu sė-

Kokius žmones vežė? —
1. Buvusius
ir jų šeimas, 2. Šaulių Są
jungos vadai, būrių vadai, 
jų šeimos, 3. Kunigai 
katalikų veikėjai, 
šeimos, 4. Tautininkai ir sklaidę 
jų simpatikai, 5. Pramoni- mokas suvažiuoti sunku, 
ninkai, bankininkai. 6. Bu- Moksleivių sekcijai vado- 
vusieji dvasininkai, stam- vauja mok. R. Bulaičiūtė. 
bieji ūkininkai ir visi švie- Prie Londono lietuvių pa- 
sesni Lietuvos patrijotai. rapijos veikia ir lietuvių 

kursai suaugu- 
Jų vedėja — p. 

imperializ- Prapuolčnytė.

(LKFSB) Daugiau kaip 
policininkus 20 Londono lietuvių vaikų 

lanko lietuvių kalbos pa
mokas. Norinčių būtų 

ir daugiau, bet Londone lie- 
veikėjų tuviai gyvena labai išsi- 

ir vaikams į pa-

ištremiamais lietuviais: ■ 
varė vaikus ir moteris, 
kaip beteisius sutvėrimus, 
daužė ir vežė apdaužytus, 
sukruvintus. Mačiau daug 
tokių vaizdų. Vienas iš jų 
ir dabar kaip gyvas akyse: 
graži saulėta diena, pats 
vidurdienis. Mickevičiaus 
g-vėje, Vilniuje, važiuoja 
du sunkvežimiai. Ant vie
no senas apie 70 m. kuni
gas, be kepurės, sukruvin
tas ir jo trys sargai — če
kistai gi n k 1 u o t i šau
tuvais. Antrame sunkve
žimyje — gal 30 metų mo
teriškė su mažu vaikučiu' 
ant rankų, kuriai nei rei
kiamai apsirengti neduota 
laiko.
Gatvėse verkė, 
meldėsi.

Tokių vaizdų buvo tūks
tančiai. Žmonės gatvėje 
verkė, meldėsi. Visi veža
mi į Naująją Vilnią. Ten 

Čia tik menkutis vaizdelis to negirdėto skurdo. mjškas gyvulinių vagonų, 
kurį kenčia Rusija, pakliuvusi į žiaurių fanatikų na- Kas valanda ešalonas iš- 
gus. Ir ji. pati nudriskusi, sumurkyta, užuita ir nual- eina... 
kinta, siūlosi nešti tautoms laimę savo “civilizaciją”!

vėsiai ir kapai — štai šių dienų Rusijos šūkis. Bolševi
kai pagrobė į savo rankas didžiausias atsargas maisto 
produktų, metalų, anglies, odų, drabužių, avalynių ir 
karo pabūklų, miliardus aukso rublių vertės. Kur visa 
tai dabar yra?

Dvyliktame komunistų partijos kongrese Krasi- 
nas nenoromis prisipažįsta, kad komunistinis rėžimas 
priveda Rusiją prie 800 milijonų aukso rublių kasme
tinio nuostolio. Rinkose ir mugėse valstietis galėdavo 
pirkti žemiausiomis kainomis visko, kas jam buvo rei
kalinga namuose. Štai dabartinis prekybos stovio kai
muose aprašymas:

Šlykščios surankiotos prekės prieš krautuvėles 
primena centralinės Afrikos laukinių prekybą: šmo
teliai sušvinkusios mėsos, keletas špūlučių siūlų, aliu
mininių šukelių, mišinys apdaužytų lėkščių, geležinė 
štaiga, apiplyšę batai ir visa tai mažame kiekyje, mu
sių nutupėta ir storu sluoksniu dulkių apdengta. Par
davėjai, ištysusiais veidais, visą dieną laukiantieji to
kie pat suvargę kaip ir jų pirkėjai. “Tokios tai komu- 

: nistinės sistemos pasekmės”.

i

I

Kazachstanas, Al
tajus, Kamčiatka, Kirgizi- 

K. ja... Susidarė įspūdis, kad

■i
ą
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Vargas protingus žmo
nes padaro dideliais, o 
kvailus pražudo.

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” prenumerata* 
ketvirtą “Varpelio” prenumeratą gauna dykai ir “Varpelį" 
gali siųsti kam nori. Platintojai surinkę daugiausia prenn 
meratų gauna vertingų dovanų.

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

Adresas:

FRANCISCAN FATHERS
310 Orchard Street Pittsburgh, Penna.

Telephone — Hemlock 6567

»i
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Naujienos Is Lietuvos

MALDA UŽ KRITUSIUS

i

kituose

paruoši- 
tinkamą

Matau aš, ant jūsų niekingo likimo 
Išspausta žymė prakeikimo.

O tu. kurs švenčiausių jausmų išsigynei, 
Deja, esi žuvęs ir sau, ir tėvynei!

Prakeikiu tave, nelaimingas, kartu 
Ir savo. ir kenčiančių brolių vardu.

Rūpintojėlio Šalies Kančia 
Ir Jos Poetas

- Putinui 50 metų. - Tremtinio poezi
ja apie tėvų žemę. - Poeto žodis išga
moms. - Skausmui slapčia į krūtinę 

užėjus... - Putino vidaus kovos ir 
malda.

Nepaslaptis, kad rašytojas Putinas nuo altorių 
nuėjo į šešėlius. Teisingai gabus jo kūrybos vertinto
jas Dr. J. Grinius pastebėjo:

— Ką gi padarysi, kad širdis kartais ir šviesius pro
tus lenkia savo pusėn ir klaidina...”

Bet su galutiniu sprendimu mes dar turime ne
skubėti: Putinas dar tik švenčia 50 m. gyvenimo su
kaktį ir mes dar turime laiko palaukti, kur jo gyveni
mo kelias pasineš, turėdami gerų vilčių; juk ligšiolinė
je jo kūryboje mes randame tiek daug talentingos po
ezijos. skirtos iškėlimui didžiųjų idealų — Dievo ir Tė
vynės. Poeto sukakties proga daugiau įsiskaitykime į 
tuos posmus.

LIETUVA, ĮKVĖPIMO ŠALTINIS
Tremtinio kančias pergyvenęs ir tėvynės 

pažinęs poetas Mykolaitis - Putinas tėvynėje 
šaltinį įkvėpimo savo kūrybai:

— O plaukė tos mintys skaisčiąja gija.
Lietuva! tai tu jas gimdei manyje. 
O aš jų kiekvieną žodelį vien tau 
Į dainų vainiką įpint papratau...

Poetas mato Lietuvos vargus, juos pergyvena:
Tu dūmų juoduos sūkuriuose skendai.
Kankinama skausmo galingo.
O graudūs nelaimės dejonių aidai
Be atbalsio sklaidės ir dingo.

Rašytojas nori padėti, gelbėti, bet jisai jaučiasi 
esąs ne kardo, o plunksnos žmogus, kurs skuba nešti 
tėvynės sūnums paguodą savo daina:

Tačiau tik skundus aukoju tylius.
Ne drąsų karingąjį gandą skelbėjo.
Man įteikė Viešpats ne kardą. — kanklius; — 
Ramybę širdis pamylėjo.

KARO GAISRŲ SUNAIKINTOJI TĖVU ŽEMĖ
Užtat taip jautriai jisai tėvynės sopulius aprašo: 

Tyrieji upeliai krauju nudažyti:
Aplinkui juodi degėsiai vien matyti 

Ant lauko duobėto ir pliko.
Karo nuteriotoje tėvynėje poetui vaidenasi mir

ties šešėliai:
Tiršti šalti mirties ūkai
Užklojo šalį mūs pilkai.
Linksmai neskamba ten daina.
Vien skundžias žemė kruvina.
Vien kartais varnas sukranksės
Šiurpius garsus kapų giesmės.

Poeto akyse vaidenasi iš krauju laistytos tėvynės 
žemės išdygusios kančių gėlės:

Tai tavo. Lietuvi, nelaimė visa
Sužibo gailių ašarėlių rasa:
Tai pervertų kardo širdžių milijonai 
Palaistė krauju tavo šalį raudonai.

TREMTINIŲ DEJONĖS
Didžiojo karo uraganui atūžiant daugelis Lietu

vos žmonių išvažiavo į įvairius Rusijos imperijos 
miestus. Tarp tūkstančių tremtinių buvo ir Mykolai
tis - Putinas, dėl to jis, kentėjusios širdies jautrumu, 
pina tremtinio likimą su Lietuvos atgimimu:

Vargingos tėvynės vargingi vaikai!
Nekeikime savo skausmingo likimo!
Mūs skriaudos, mūs ašaros, kančios, vargai 
Ir slegiantys dvasią tamsybių rūkai. — 
Tai sėkla šviesaus Lietuvos atgimimo.

Poetas supranta lietuvaitės tremtinės ilgesį ir 
net nori jai nuoširdų patarimą duoti:

Sunku čionai užtraukt dainelę —
Čionai nėra žaliųjų rūtų.
Žiūrėk bent, graži sesele.
Kad nors širdy rūta nežūtų.

Ištrėmimo sunkumuose jis primena gaiingą rams
tį — lietuviškąją dainą, nes “su daina gi kęst nei ko
vot nesunku”. Ir jis gaivina viltį, kad dar sugrįšim:

N >r.- vargsiu kentėsiu, bet grįšiu tenai.
Kur tėviškės liko pilki pelenai.
Kar meile tesidžiaugė mano širdis, 
Kur saldžiai prabėgo jaunystės dalis.

Tenai ant brangių, nors skaudžių man griuvėsių 
Iš naujo gyvenimui pamatus dėsiu.

Arba eilėraštyje “Tėvų šalis” — jis dar nuošir
džiau savo ilgesį ir savo viltis apdainuoja:

ii mes klajūnai, su ryto giesme
Svetur sukeltus skausmus išliesme
!■ grįšim, grįšim silpni, išbalę.
Bučįuosim žemę, gaivinsim galią.

Net ir didieji džiaugsmai svetimoje šalyje, kaip 
Velykų linksmybės, nenumaldo jo ilgesio — ir tada 
jam tėvų žemė vaidenas:

Čia nieks neišgydys širdies sužeistos.

I
■

ilgesį 
randa

P-nia Frank A. Vanderlip, valdžios patarėja, Balti- 
morės laivų kieme tardama naujam laivui krikšto 
vardą taip tėškė su bonke skysčio, kad skysčio pataš- 
kos ir ją apšlakstino.

Iš ilgesio nuolat krūtinė vaitos
Ir mintys tik skris i tą šąli.
Kur niūkso šalykeliais brolių kapai. 
Kur dar jautriau skamba Velykų varpai. 
Kur sesės dabina darželį.

f
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(LKFSB) Naciai susirū
pinę visokiais galimais bū- 
;dais pakelti ūkinę produk- 
į ei ją Lietuvoje (žinoma, 
'visų pirma siekdami savo 
'naudos). Tuo reikalu buvo 
Lietuvoje sušaukta Eko- 

‘ nominių Rūmų konferen-
Nuo mielos savo tėvynės minčiai netoli nuskrieti ei ja ir buvo sudaryta spe- 

į Amžinąją Tėvynę, ypač gi lydint į ten kritusių brolių ciali sekcija pramonės ga-
mybai kelti Lietuvoje. E- 
konominiams Rūmams 
Lietuvoje vadovauja Dr. 
Pense. Kadangi gamyba 
daug priklauso nuo darbi
ninkų aprūpinimo, tai nu
matyta patikrinti, ar dar
bininkai turi pakankamai 
maisto, drabužių ir tt.

KOVON UŽ TĖVŲ ŽEME
Bet poetas jaučiasi kaip pranašas , kaip šauklys 

kviečiąs į kovą už pamintas tėvų žemės teises: 
Visi drauge pulkit į kovą mirtinę. 
Laimėkit ir grįžkit atgal į tėvynę.

Sau ir kitiems jis nori pasakyti: 
Geriau man verkti, kęst kovoti. 
Kad ir žaibai aplinkui švies. 
Negu ramiai tamsoj miegoti 
Be jausmo, galios ir minties.

Poetas taip nori, kad bendroj kovoj visi rastų 
tarimą:

Kovokite broliai, keliais įvairiais 
Su savo vargingos daiios sūkuriais. 
Šaly svetimoj susitikę kartu 
Pasveikinkit brolį tėvynės vardu.

Bendri idealai ir meilės vienybė, — 
Didžiausia skausmuos atspirtis ir galybė”.

Ir toje kovoje jisai tikisi Dangaus palaimos: 
O mūsų trūsą gins kaip gynė. 
Galingas, didis mūsų Dievas.

IŠTARMĖ IŠGAMOMS
Jei poetas jautrus kenčiantiems ir įkvėpimą ne

šąs kovojantiems, tai jis rūstus išgamoms ir jiems 
primena:

Pančiai kalami tėvynei, 
Lietuvai, kurią pamynei.

Ir savo neužmirštamoj poemoj — “Kunigaikštis 
Žvainys” — poetas senelio krivio lūpomis prabyla:

O jūs. kur man kruvinat širdį nūnai. 
Prapulsit visi be žymės, kaip sapnai.

su-

Sugrįšime, broliai, atgal į tėvynę — 
Į juodus dirvonus, duobėtus laukus. 
Ir ten pamatysime vėl nusiminę 
Naujai mylimųjų supiltus kapus.

Ir tuomet paskendę naujuos sopuliuos 
Vėl maldą sukruvintos širdys dejuos: 
Suteik numylėtųjų sieloms, o Viešpatie! 
Amžiną atilsį.

Ir šiaip kituose sunkumuose jis ragina tiesti ran- Taipgi numatyta* kreipti 
daugiau dėmesio į darbi
ninkų profesinį 
mą, transporto 
organizavimą.
— Lietuvoje ir 

Baltijos kraštuose naciai 
įsakė pervesti jų žiniai vi- 
__ _________ > vežimus, 
laivus, daugelyje atsitiki
mų, net ir arklių traukia
mus vežimus. Yra pagrin
do manyti, kad jie griežtą 
kontrolę nori uždėti siek
dami užkirsti kelią pabėg
ti, pvz., laiveliais per Bal
tijos jūrą, kaip tas jau yra 
atsitikę. Net ir norintieji 

Ypač jautrus Putinas tėvynės gamtai. Jos grožis kur nors geležinkeliu ke- 
jo mintis kelia į Padanges:

Tyri spindulėliai sesutės žvaigždutės 
Padangėj plačiai išsklaidyti 
Nuo žemės pakilt mano minčiai padės — 
Su angelais Dievo skraidyti.

Jis ypatingai stebisi didinga pasaulio tvarka ir 
sušunka: “...viskam tvarką duodamas sutartiniąją, 
rodai, Viešpatie, savo išmintį begalimąją”. Į Dievą ji
sai kreipiasi, kaipo į “didį šviesos Davėją” (Putino 
Raštų 11, pusi. 12), kaip į Rėdytoją, kurio slėpinius ir 
poetui sunku suprasti (pusi. 75).

Jis apgieda Apvaizdos budinčią akį:
O virš gaivalingų ugninių verpetų. 
Didžioj užgesintų pasaulių ramybėj. 
Kaip spindinti žvaigždė zenite įsmigus. 
Tebeveizės budrioji Kūrėjo akis.

Visam pasaulyje jis mato Dieviškojo Kūrėjo pėd
saką:

Gražus gi pasaulis visatos didybėj 
Suderintas amžiais didžios Išminties. 
Kūrėjo dėsniais paslapčių amžinybėj. 
Prie amžino Tikslo sau kelią nuties.

Ypatingai graži yra jo simbolika — palyginimai— 
Dievo meilės su ugnimi Žemės širdyje:

Džiaukis, žeme. Tavo kraterių gelmėse 
Dar pirmykštės Dievo liepsnos neišblėsę. 
Gaivalinę šviesią laisvę pamylėjus. 
Tu gimdai naujos buities laisvus kūrėjus. 
Tu vergų nebyliais širdis įsupai.

Tęsinys 5-tame pusi.

I

OVER THE COUNTER POINTS

i

yfš /NDEED, MRS. MOUSEWlFE,y0U ARE CREDITEP NITU 
BRONN POINTS FOR EVERY POUND OF U5ED FAT 
you TURKI IKI AND PA/D FOP/T TOO!

iN 2i DAY5 YOUR KITCHEN 6REA5E 15 6LVC6RIME FOR
6ŲNPOWPER TO PIRE BULLETS POINTEP4TTME AKIS.'

v TOA** VX \ II *__ ■ i
''k \ \ U ;

Dangun:
Tik per sunkų žemės tvanką
Tiesk dangun, jaunuoli, ranką:

Ten tavo mintis.
Ten nuo krašto ligi krašto
Ant žvaigždėto gyvo rašto 

Spindi ateitis.
Kentėjimai jam šventi, kuriuos reikia aukoti, su- ‘sus motorinius 

dėti ant altorių:
Ir sudėsim ant altorių.
Ir ant aukurų užžiebsim.
Ir skliaustais aidėt paleisim
Ir užbursim į varpus, —
Ką mes kentėm. ko godojom.
Kaip svajojom, kuo tikėjom...

I PADANGES!

liauti, turi gauti iš okupa
cinės valdžios specialų lei
dimą.
— Vilniaus apskrityje y- 

ra 30 lentpūvių. Jos visos 
perkrautos darbu. Kaiku- 
riose miškingesnėse srity
se vokiečiai išvedė net spe- 
cialines gelžkelio linijas, 
kad būtų parankiau sieno- 

l jus pervežti.
sus Lietuvos 
nimas.
— Vilniaus

Vyksta bai- 
miškų naiki-

krašte šią 
vasarą paskelbta mobili
zacija 1925 m. gimusių vy
rų priverstiniems dar
bams Vokietijoje.

i 
I

)

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

For VICTORY
B U Y

UNITED 
STATĖS 
DEFENSE
BONDS 
STAMPS
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LDS Studijų Rateliams
Pijus XII ir Taika

VALSTYBĖ MODERNIAME PASAULYJE
ENCIKLIKA

SPALIŲ 20 d., 1939 m.
20. Valstybė ir Šeima

Be to, gręsia pavojus, kad į pirmiausią ir būti
niausią visuomenės narvelį, šeimą, su jos gerove ir 
prieaugliu, nebūtų žiūrima kaip į priklausančią vien 
valstybei ir jos valdžiai. Tada būtų pamiršta, kad žmo
gus ir šeima savo prigimtimi yra pirmiau atsiradę už 
valstybę ir kad Viešpats vienai ir kitai yra davęs jėgų 
ir teisių ir nurodęs uždavinius, kurie atitinka įgimtus 
ir tikrus jų reikalavimus.

Pagaliau auklėjant naujas kartas lygiai ir darniai 
išvystomos kūno, proto ir sielos pajėgos, nes būtų 
stengiamasi išlavinti tas dorybes, kurios reikalingos 
politiniams siekiams, o tų dorybių, kurios puošia vi
suomenės gyvenimą, taurumo, pagarbumo, žmonišku
mo mažai būtų tepaisoma, lyg kad tos dorybės silpnin
tų jaunuolio gabumą ir tvirtą būdą.

I

I

KAS GIRDĖTI LIETUVIU 
KOLONIJOSE

Į

įtostogoms. Atvyko iš Texas 
! valstybės. Jis dabar turi virši-

• ■ los Moterų Sąjungos susirinki- j 
mas ir Kalėdinis vakarėlis į-J 
vyks sekmadienį, gruodžio 12. 
d., 3:30 vai. po pietų. Šv. Jurgio' 
lietuvių par. svetainėje, St. I

HORWOOD, MASS.
(sergeant) laipsni. Rap.

5

Jeannette 
Kastrick;

(Rač-
Nellie

Aldona

WORCESTER, MASS
Aušros Vartų parapijos so- 

James Avė. Narės prašomos ne- 'dalietė šventė savo metinę šven- 
pamiršti atsinešti dovanas ver- tę, Švč. Panelės Nekalto Prasi
tęs 50 centų. dėjimo, trečiadienį, iškilmingu

Nors tą dieną skelbiamas būdu. Visos bendrai priėmė ko- 
“mock air raid”, bet susirinki- muniją laike 7 valandos mišių, 
mas ir “party” įvyks skelbiamu 
laiku. Komisija.

Paskui, 7 vai. vakare, visos su
sirinko bažnyčios salėje ir su 
savo vėliava “in corpore” įėjo 
bažnyčion. Ten sodalietės at-

rios ištekėjo, buvo apdovanotos 
dovanomis: 
kauskas)
(Marcinkus) Zelesky:
(Balukonis) Lozoraitis.

Sekančios sodalietės 
komitetą suruošti vakarėlį Švč. 
Panelės Nekalto Prasidėjimo 
šventėje: Pranė Banionytė, ku
ri yra buvusi ir dabartinė Nau
jos Anglijos Sodaliečių Vieny
bės pirmininkė, Anielė Gvaz- 
dauskaitė. Viktorija Kunigony- 
tė, Adalina Pigagaitė. Alena 
Katinaitė. Virginia Volungytė, 
Rita Keršytė, Veronika Jurge- 

Į lionytė, vadovaujant dvasios 
vadui, kleb. kun. K. A. Vasiui.

Sodalietė.

sudarė

Šeimos Teisės
Liūdnoje šviesoje stoja Mūsų akyse tie pavojai, 

kurie gali kilti dabartinei ir būsimoms kartoms, maži
nant ir pamažu naikinant šeimos teises. Todėl laiko
me savo šventa priederme, kurią uždeda Mums Apaš
tališkas ganytojavimas, stoti tų teisių gynėju. Visų 
mūsų laikų bėdų ir vargų, tiek išorinių ir išvidinių, 
tiek medžiaginių ir dvasinių, lygiai ir tūleriopų klaidų 
su nesuskaitomais jų padariniais niekas taip skau
džiai nepajunta, kaip taurusis visuomenės narvelis, 
šeima. Dažnai reikia jai nuostabios, didvyriškos drą
sos visiems vargams išvargti, visoms gyvenimo naš
toms pakelti, visiems trūkumams iškentėti, kurių se
niau nėra tiek daug buvę ir kurių priežastį bei tikrą 
reikalą dažnai sunku įžiūrėti.

Kas vadovauja sieloms, kas gali pažvelgti į širdis, 
tas žino slaptas motinų ašaras ir tylų tėvų skausmą; 
tas žino jų sielvartus, apie kuriuos nekalba ir negali 
kalbėti statistika. Didžiai susirūpinę jie mato tų ne
gerovių potvynį vis aukštyn kilant ir stebi, kaip griau
namos perversmo galybės tik tykoja tokia žmonių 
nuotaika pasinaudoti savo tamsiems tikslams. Niekas, 
kas yra geros valios, ir turi atviras akis, tokiais nepa
prastais laikais neatsisakys pripažinti valstybės val
džiai platesnių teisių. Bet Dievo įsteigta dorinė san
tvarka reikalauja, kad visuomenės gerovės požiūriu 
stropiai būtų apsvarstoma, kas leistina ar neleistina, 
ir kas būtinai reikalinga.

Lauritz Melchoir, Met tenor, priima priesaiką, pasi
žadėdamas būti pagelbiniu ugniagesiu New Yorke. 
Mayoras La Guardia, prisaikina.

Rūpintojėlio Šalies Kančia 
Ir Jos Poetas

Gruodžio 7 dieną mirė P. Jeb-
Ave. naujino savo įžadus, buvo įra- 

, giedamos 
giesmės į Panelę Švenčiausią ir 
iškilmingi mišparai. Po mišpa
rų Įvyko pasilinksminimo vaka
rėlis bažnyčios salėje.

Susirinkime sodalietės išrin
ko sekančią naują valdybą: 
pirmininkė — Irena Keršytė; 
vice pirmininkė — Viktorija Gi
raitė; raštininkė — Rita Ker-

lonskienė, gyv. 25 Savin
A. a. Jeblonskienė paliko dide- šymas naujų narių, 
liame nuliūdime vyrą.

Sunkiai serga p. Verobika De 
Costa (Dirsaitė), gyv. Press 
Avė. Ji dabar randasi Norwoo- 
do ligoninėje.

I
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Penkeri Metai, Kaip Mirė 
K. Glinskis

(LKFSB) Vienas iš la
biausiai nusipelnusių žmo
nių kuriant Lietuvos teat
rą buvo Kastantas Glins
kis, miręs 1938 m. gruo
džio 3 d., taigi prieš 5 me
tus. Jau būdamas Petra
pilio Mažojo teatro akto- 

iriumi padėjo lietuvių vai
dintojų būreliui. 1919 m. 
jisai buvo parkviestas į 
Vilnių ir čia jam buvo pa
vesta organizuoti nuolati
nį profesinį lietuvių teat- 

e . .. . . , rą. Organizuojant teatroSekančios trys sodalietės. ku- _ _. , , ,mėgėjus, darbas buvo pra- 
dėtas plačiu mastu, bet 

ir net ne viską nutraukė lenkų įsi
veržimas. Vėliau K. Glins
kis daug pasidarbavo 
Kauno valstybiniame te
atre besirūpindamas akto
rių judėsiu, mostų, veido 
išraiškos, intencijos (bal
so) dailumu. K. Glinskis 
buvo žymus lietuvių reži- 
sorius ir aktorius.

t

I

Gruodžio 8 d., Šv. Jurgio lie
tuvių par. bažnyčioje užsibaigė 
trijų dienų rekolekcijos. Reko- šytė: kasierka — Virginia Vo- 
lekcijas vedė kun. Šaulys. MIC. lungytė ir pagelbininkė — Ire- 

-------------- ■ na Sviklaitė. Sodalietės nutarė 
Edvardas Kovai (Kavaliaus- ■ pasiųsti “spiritual bouąuet” šv. 

kas), gyv. St. John Avė., kurisTėvui Kalėdų proga, 
yra karo tarnyboje, sugrįžo a-1

(Pradžia 4 pusi.) 
POETO MALDOS

Ir tos Kūrėjo didybės pagautas, poetas prisipažįs- 
kad “dvasiai sumenkėjus” jisai ieško Dangaus, 

gaivininančių rasų: “O skausmui slapčia į krūtinę už
ėjus (jis tegali) vien melst Visagalį”.

Bet toji jo malda yra mums neįprasta, pačios šir
dies diktuota; poetas prisipažįsta:

Iš knygų
Nors mokytas ilgai, aš melstis nemoku.
Nei Dievo prašyti, nei Dievui dėkoti.
Parpuolęs ant kelių
Nemoku.

Bet esti —
Bet esti tokių valandų ypatingų.
Kada nežinai, nei iš kur nei dėi ko
Krūtinę užplūsta toks giedras ramumas
Ir toks palengvėjimas, kad nejučiomis
Kartoji tą vieną vienintelį žodį: 
Viešpatie. Viešpatie. Viešpatie!

Pasaulio Kūrėjas jam kaip tikras tėvas ir poetas 
Jam nuoširdžiai pasisako:

— Tiktai. Kūrėjau, neįstengsiu aš numarint širdies...”
Bet vis tiek jis kartoja savo pasiryžimą:

Aš pats savęs išsižadėjau — 
Svajonių ir sapnų.

Aš širdį Tau vienam. Kūrėjau. 
Aukoti ketinu.

POETAS DVASIOS KOVOSE
Poetas atvirai išpažįsta savo širdies blaškymąsi 

ir sielos kovas ir atsidūsta, “bet Dieve, negaliu...
Nes nedavei išties.
Man akmenio širdies.

Jis pasisako, kaip stipriai jaučia žemės žodį:
Tu pasėjai mano gyvastį, dangau.
Bet aš čia juodojoj žemėj išdygau...

Ir vis tik siela nesitenkina vien dirbtiniu žemės 
džiaugsmu:

Dirbtinio džiaugsmo, pirktinės laimės
Sukeltai sielai mažai, mažai.

O vis dėl to tie širdies sapnai tokiais sūkuriais 
kartais sielą pagauna:

Bet. Dieve mano, kaip dažnai
Vylingi ir tušti sapnai 
Saldžiai tebjaudino krūtinę 
Ir siūlė ateitį auksinę.
Ir nesenai tik supratau,
Kad tie vaizdai, širdie, ne tau:
Ne tau laisvi dainų keliai.
Ne tau nei žvaigždžių spinduliai.

Ir tų sopulių gainiojamas poetas nekartą bėga 
ieškoti ramybės po Kryžiaus medžiu:

Tada tiktai liūdesio skausmu didžiu.
Parpuoliau ant kelio po Kryžiaus medžiu —
Ir ašaros karštos patvino versme
Ir guodė man sielą nebvilties skausme.

Pakilo galva ir atgijo širdis
Ir, rodos, nušvito juodoji naktis. 
Tada pakilau ir jausmu atgijau 
Vėl leidaus žingsniuoti pradėtu keliu.

RŪPINTOJĖLIS
Jei Strazdelis mums davė neužmirštamą giesmę 

“Pulkim ant kelių”, tai Putinas panašaus populiarumo 
susilaukė savo puikia mintimi “Rūpintojėlis”. Tą žodį 
mielai kartojo Lietuvos inteligentai. Rūpintojėlį ne 
tik menininkai aprašinėjo savo kūriniuose, bet jo di-

ta,

dingą atvaizdą statė pasaulinėje parodoje j
vienas toli nuo Kūrėjo sparno nuėjęs inteligentas pa- 

,, garbiai ant savo stalo dėjo lietuvišką stovylėlę Rūpin- 
tojėlio; tačiau ne visi gerai atmena tą eilėraštį, kuris 
iškėlė Rūpintojėlio garbę Lietuvoje, o šiuose posmuo
se apie pakelės kryžių, Rūpintojėlį yra tiek jautrios 
poeto sielos ir tiek gražių lietuviškos liaudies bruožų: 

Dievuli mano, kas per šviesios naktys. 
Ir kas plačių padangių per aukštumas!
O žvaigždės, žvaigždės, didelės ir mažos 
Taip spindi, net graudu. Dievuli mano. 

Išeisiu, sau tariau, ant lygaus kelio: 
Ant lygaus kelio tai valia valužė. 
Ant lygaus kelio šviesiąją naktužę 
Tai tik jaunam plačias dūmas dūmoti. 

Bet kam gi tu. budrus Dievuli mano. 
Prie lygaus kelio rūpestėliu rymai ? 
Prie lygaus kelio, kur vargų vargeliai 
Vieni per dienas dūsaudami vaikšto..."

* j!
I

Prietelingas Ryšys Su 
Kanados Lietuviais

K. J. Prunskis.
Sąžinės Teisės

Abelnai kalbant, juo didesnių medžiaginių aukų 
•reikalauja valstybė iš atskirų piliečių ir šeimų, juo la
biau ji turi gerbti šventas ir neliečiamas sąžinės tei
ses. Ji gali pareikalauti piliečių turto ir net gyvybės, 
bet niekada negali reikalauti Dievo atpirktosios sielos. 
Kadangi Dievas yra pavedęs tėvams ir motinoms rū
pintis vaikų kūno ir sielos reikalais ir religingai juos 
auklėti, tad niekas to negali iš jų atimti, skaudžiai ne
įžeidęs jų teisės. Be abejo tas auklėjimas turi žadinti 
ir stiprinti jaunuomenėje sąmoningą, ir džiaugsmingą 
patriotizmą, kuris reikštųsi karšta tėvynės meile bei 
visišku jai atsidavimu ir bendradarbiavimu. Tačiau 
toks auklėjimas, kuris pamirštų, arba, kas dar blogiau, 
nejaustų reikalo kreipti jaunuomenės protą ir širdį į 
amžiną tėvynę, būtų neteisingas ir pačiai jaunuome
nei ir nenusavinamoms krikščioniškos šeimos teisėms 
bei prievolėms; tai būtų iškrypimas, kuris reiktų tuo
jau atitaisyti tautos ir valstybės naudai.

Toks auklėjimas tiems, kurie už jį atsakingi, gal 
laikinai atrodytų, kaip jėgos ir galybės versmė, bet 
iš tikrųjų išeitų priešingai ir tai patvirtintų liūdnos 
jo pasekmės. “Karalių Karaliaus ir viešpataujančių 
Viešpaties” įžeisto majestoto nusikaltimas, padarytas 
nepaisymu arba net priešingu Kristaus dvasiai auklė
jimu, kliudydamas ir trukdydamas vykdyti Kristaus 
žodžius: “Leiskite mažutėlius pas Mane ateiti”, duotų 
tikrai karčių vaisių. Ir priešingai, valstybė, kuri nuo 
sužeistų sąžinės kovomis tėvų ir motinų širdžių nuim
tų tą sielvartą ir nerimą, grąžindama jiems teises, 
dirbtų vien savo vidaus naudai ir dėtų pagrindus lai
mingai tėvynės ateičiai.

KLAUSIMAI APSVARSTYMUI
1. Ar valstybės valdžia turi laikytis Dievo įstatymų?
2. Kodėl žmogaus teisės yra svarbesnės už valstybės 

teises?
3. Kokios yra. tėvų teisės ir pareigos vaikų auklėji

me?
4. Ar valstybei leistina paimti vaixų auklėjimą?
5. Ar auklėjimas be religijos duoda valstybei gerovę?
6. Kieno yra pirmutinė pareiga rūpintis vaikų iš

auklėjimu?

Du Kart Savaitinį Laikraštį 
"DARBININKĄn

į c
nusiteikusieji 
lietuviai turi varyti gana 
kietą spaudos konkurenci
ją su bolševikų lietuvišką
ja spauda. Kaip žinome, 
raudonoji spauda gauna 
paramų iš slaptų fondų, 

j Kanadoj komunistai spau
sdina laikraštį lietuvių 
kalba. Patrijotinės lietu
vių grupės leidžia laikraš
tį “Nepriklausomoji Lie
tuva”, multiplikuojamą 
parašius mašynėle. Tas

(LKFSB) Patrijotiškai 
Kanados

Laikraštis “Darbininkas” yra vienas rimčiausių
ir geriausiai mėgstančių laikraščių. Amerikoje. Jis iš- laikraštis vertas USA be
eina du sykiu į savaitę — antradieniais ir penktadie
niais.

S4.00
2.00

tuvių susidomėjimo ir pa
ramos ar tai straipsniais, 
ar jį užsisakant. Adresas: 
“Nepriklausoma Lietuva”, 
6634 Third avenue. Rose- 
mount, Que, Canada. Kai
na dėl USA — metams

“Darbininko” kaina metams.......
Pusei metų .................................
Imant tik vieną numerį į savaitę, 
metams kaina .............................
Pusei metų ..................................

Užsiprenumeruodami money orderį ar čekį siųskite: SI.50.

DARBININKAS Veiklioje ir stiprioje jau-
366 W. Broadway, So. Boston 27, Mass. * * * < —* * laiminga senatve

$2.00
1.00

nuo $10.00 iki $15.00

■

Croquignole ir Spirai 
nuo $5.00 iki $12.50

Boston Edison Company sako
• jei laime davė jums turėti elekt
rišką pečių, nevartokit tą pačią 
kaitravietę visados. Vartokit vir
šutines kaitros rinkes pamainom.

Malonėkite pašaukti 
iš anksto

Tel. ŠOU 4645

ŠAME $uWER O N

cook? r//vy Po/vrl).

Boston Edison Company

COLD PERMANENT

STEAM WAVE 
PERMANENT

■
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CASPER’S BEAUTY SALON
738 E. BROADWAY, SO. BOSTON. MASS

•'
■
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VATERBURY, CONN raportuoti naujokų ėmimo ko- 
misijon gruodžio 27 d. Taipgi 

1 pašauktas ir A. Daukantas, bet 
jis dar nežino, kada reikės eiti.

VALSTYBIŲ ŽINIOS
---------------------------------------------------------------------------------------------

Marianapolio Kolegijos 
Padėka

GIRDĖTI LIETUVIU i

imžlll, MASS

Andriejau 
. New Bi. 
metu, kle

■> 5 d., šv. 
bažnyčioje. 
. šv. mišių 

7’.. tu i P-
Geradariui 

ir parėmus, buvo pada- 
rinkliava Marianapolio 

T i

DRAUGIJŲ VEIKLA
Gruodžio 5 d.. 1 vai. p. p. mo

kyklos patalpos įvyko trijų 
skaitlingų draugijų metiniai 
susirinkimai, kuriuose išrinkta 
naujos valdybos 1944 m.

Gruodi
para . • >.- 
ta n. ( 
h ?u 
M . u 
sutikus
ryta
Kolegijai palaiky

Tos rinkliavos proga pamok
slus sakė. TT. Marijonų Sky
rių Organizatorius ir Mariana- 

High School 
Dr. Vincas

Principai 
Andriuška.

rinkliavą šv. Andriejaus 
bažnyčioje Mariana- 

buvo sudėta

polio 
kun.
MIC.

Per
parapijos 
polio Kolegijai 
$4 75.00.

Marianapolio Kolegijos vado
vybė ypač džiaugiasi, matyda
ma. kad New Britain’o šv. An
driejaus lietuvių parapijiečiai 
suprato šios katalikų lietuvių 
mokyklos reikalingumą ir ją 
taip gausiai parėmė šiais mo
kyklai nelengvais laikais.

Drauge Marianapolio Kolegi
jos vadovybė šiuomi reiškia lie
tuvišką nuoširdžią padėką vi
siems. kurie savo aukomis prie 
šios rinkliavos prisidėjo, c ypač 
šv. Andriejaus parapijos klebo
nui kun. Matui Pankui, kuris 
parodė savo nuoširdumą, kurio 
rūpesščiu ir palankumu kolegi
ja susilaukė šios reikšmingos 
paramos.

GYVOJO ROŽANČIAUS 
DRAUGIJOS 

išrinkta: Ona Norbutienė — 
pirm.. Jonas Gailius — vice- 
pirm.. Uršulė Liutkevičienė — 
rašt. ir Jonas Girdzijauskas — 
ižd. Į Federacijos posėdžius at
stovais išrinkta: Vinvas Skys
timas. Ona Girdzijauskienė. 
Rožė Šembriskienė. Ona Radze
vičienė ir Marė Pranskietienė.

vi-

RŪTOS DRAUGIJA 
išrinko Anelę Jenušaitienę 
pirm.. Verą Žukauskienę — 
ce-pirm.. Uršulę Liaudinskienę
— pr. rašt.. Magdaleną Griš- 
kauskienę — ižd.. Mortą Zails- 
kienę bei Daratą Račienę — 
fin .rašt. ir Marijoną Vaitkienę
— ižd. globėja. Federacijos po
sėdžiuose atstovauti išrinkta 
Anelė Jenušaitienė ir Marijona 
Vaitkienė. Geistina, kad šį 
skaft’inga draugija dar bent 
tris atstoves į Federaciją iš
rinktų.

Jums dėkingi.
rianapdlįo Koleg»' /o.s- 

Fador?/bė.

TRETININKŲ DRAUGIJOS 
išrinkta Ona Norbutienė — 
pirm.. Ona Radzevičienė — v. 
pirm.. Rožė Šembriskienė — 
rašt.: Magdalena Karinauskie- 
nė — ižd. Į Federaciją atstovės: 
Marijona Stankevičienė.

I. J. Fox didžiausia 
moteriškų kailinių į- 
staiga, Amerikoje. 
Kalėdų švenčių proga 
turi didelį pasirinki
mą naujausios ir vė
liausios mados kaili
nių. Ateikite į mūsų 
krautuvę šiandien ir 
išsirinkite sau puoš
nius. elegantiškus kai
linius ir jais ateinan- 
< jose šventėse pasi- 
puoškite.

Kailinius galite įsigyti prieinamomis kainomis 
ir labai patogiomis sąlygomis. Mes duodame pro
gą nusipirkti kiekvienai poniai ar panelei kailinius 
ilgais išsimokėjimais. Kailinius pirkdamos tikrai 
padarysite gerą investmentą.

Atėjusios į kartuvę visuomet reikalaukite, kad 
Jums patarnautų lietuvis mūsų krautuvės atsto
vas p. BERNARDAS KORAITIS, kuris yra kaili
nių expertas ir žinovas. Dabar laikas shopinti!

Kai karas parinko vyrus, tai atėjo į jų vietas moterys-merginos. 
vaizdas iš Rockingham Park, Salėm, N. H., kur šešios sėdinčios mergi
nos tapo jojikės ir 18.000 to sporto mėgėjų atėjo jų pasižiūrėti.

Bulevičienė. Ona Norbutienė ir 
Ieva Kintjenė. Visos šios trys 
draugijos savo susirinkimuose 
renka aukas Lietuvo s laisvės 
atgavimui bei kitiems labda- 
ringimes tikslams mūsų išeivi
joje. Kalbant apie Federacijos 
atstovus, tai labai pageidauja
ma. kad kiekviena draugija 
bent po penkis išrinktų ir pa
prašytų. kad išrinktieji atsto- 
vai-vės dažniau į Federacijos 
susirinkimus atsilankytų.

ŠIS-TAS
Gruodžio 5 d.. Federacijos sk. 

bei Tėvų Savųjų dr-jos karei
vių naudai ‘‘card party" puikiai 
pavyko, nes atsilankė apie 600 
asmenų. Mūsų gabiosios asme
nybės (Miss M. Andrikis. Mrs. 
N. Kanapka ir Mrs. S. Sapra- 
nas) uoliai platina ‘Muzikos Ži
nių- naudai laimėjimo bilietė
lius. Ačiū jiems lietuviškos gie
smės bei dainos mylėtojoms!

A. J.

ro draugija, sek-, 
ik?.;, graeižio 5 d., turėjot 
c ;.ict;n: usirinkimą. Išsi- 

r.n.:o va’iyūą sekantiems me
ta:?;: yir.i. — K. Karlavičius; 
paveldi.l.iA’j B. Alšauskas;' 
rašt. — S. Mažeika: finansų ; 
rašt. K. Vencius; ižd. — J. Sta-Į 
navičius.

Mūsų klebonas, kun. P. M. 
Juras, laišku kreipėsi į kiek
vieną parapijietį. kviesdamas 
stoti į Šv. Vardo draugiją ir jo- 

| je darbuotis, ir bendrai kas 
Pranė' mėnuo eiti prie šventos komu- 

Šie giminės, apart n2jos.
šv. mišių paaukojo ir gėlių. RED. PRIERAŠAS. Kun. P. 

kaip ir Worcesterie- Juro laišką, kuris tinka visiems

Šiomis dienomis po dviejų 
metų tarnybos ir kovų Pac’iiiio 
zonoje, grižo pasisvečiuoti j • : 
tėvelius lakūnas, kapitonas F. 
Radziukynas. Kaip teko girdėti, 
mūsų jaunuolis Pranas jau yra 
gerai su priešu kovose pasižy
mėjęs. Sveikiname sugrįžusį 
pirmą kartą po dviejų metų į 
namus jaunuolį lakūną 
toną F. Radziukyną.

kapi-

Tėvų - Savųjų draugijos pir-' bauskienė ir jos duktė 

mininkas ir raštininkės tie pa- Stanionis. 
tys, ižd. p. Stankevičienė: kasos 
globėja — Uršulė Liutkevičie Jiems, 
nė; vice-pirm. p. Žukauskienė, čiams. darė gražų įspūdį laido-j vyrams katalikams, talpiname

Aukų į Federaciją gauta: ■ _ _ _
Gyv. Rožančiaus S5.62; šv. O- nio lietuviškos maldos prie nu- gražiu 
nos $5.20; Moterų 
Moterų Sąjungos 
ninku $3.66.

Trumpai apie 
draugiją. Tikslas — kas mėne
sį paskutinį sekmadienį užpra
šyti šv. mišias, kurios atnašau
jamos 10 vai. rytą už visus mū- 
sų jaunuolius karo tarnyboje, o auKa • 
po karo rūpintis jų šelpimu 
kitokiu būdu aprūpinimu.

— jimo apeigos, ypač kun. Paulio- atskirai.

Rūtos S2.00;
$1.55; Treti-

Tėvų-Savųjų

3 vai. 
Klube 
atsto- 
kurie

mirėlių.

kad tuo nuoširdžiu ir 
paraginimu visi pasi- 

I naudotų.

Sekmadienį, gruodžio 
N. P. bažnyčioje įvyksta 
lems Mokytojoms mėnesinė ko- 
lekta. Remkime seseles.

12 d.
Sese-

GRAŽŪS PAPROČIAI
Kas kart įsigali vis daugiau 

ir daugiau girtini papročiai, 
kad užprašomos už mirusį šv. 
mišios. Kas gali būti naudin-

Sodalietės prieš Nekalto Pra
sidėjimo Panelės šventę turėjo 
trijų dienų rekolekcijas, kurias 
vedė kun. J. Skalandis.

Gruodžio 12 d.. 4-tą vai.
gesnio mirusiam, kaip šv. mišių' pietų, suvaidins “Indi jonų 

° Kitų tikėjimų žmonės. ■ žė”.
ir kurie neturi mišių, tai tenkina- ■ ----------------

si gėlėmis, bet katalikams ne-;
verta tą paprotį sekti, nes mi- i šv. Pranciškaus parapijos 
rūsio vėlei iš to nėra nė ma-! nyčios E. Cable.I 
žiausios naudos. Ir šiose abejo- i 
se laidotuvėse buvo gana daug 
užprašytų šv. mišių. Abu šie 
mirusieji, nors gana tolokai gy
veno nuo savo bažnyčios, bet 
beveik kas sekmadienis atva
žiuodavo į bažnyčią. Abu buvo 

šv. Sakramentais.

Gruodžio 6 d., palaidota

Maža dalis Cambridžiaus 
lietuvių yra užregistravę savo 
karo paskolos bonus. Cambri- 
džiuje yra veikiantis bonų ko
mitetas. Kiekvienas lietuvis tu
rėtų pasirūpinti užregistruoti 
savo bonus, kad atėjus laikui 
galėtume įrodyti už kiek karo 
bonų lietuviai išpirko Cam- 
bridžiuje. Paaiškėjus mūsų Tė- 

- vynės padėčiai ir matant, kad 
Lietuva liks laisva ir nepriklau
soma šalis po šio karo, dėkime 
visas pastangas ir pirkime kiek 
galėdami daugiau karo bonų ir.

Po
Ro-

ope-
McGo- Pirktus registruokime.

Padaryta “appendicitis“ 
racija J. Stanavičiūtei 1. 
wan ligoninėje. Mergaitė sveik- 
sta. Gruodžio 4 d. susirgęs staigiai

----------------mirė. W. Meškauskas apie 50 
metų amžiaus.Mūsų klebonas gavo nuo Jo 

Ekscelencijos Kardinolo sekre-

MŪSŲ TARYBA

Pereitame susirinkime nutar
ta laikyti susirinkimus kas mė
nuo antrą sekmadienį, 
po pietų. 48 Green St. 
prašoma dalyvauti visų 
vų. išskyrus bolševikus,
yra Lietuvos duobkasiai. j

Mirė Juozapina Virpauskienė. aprūpinti . . . ...
Gruodžio 3 d. įvyko Federaoi- Palaidota iš šv. Juozapo lietu- Te,‘SK! .whoM’. VeleS an,Z1"OJe i U 7

jos 22 skyriaus ir Tėvų - Savų- vjų parapijos bažnyčios, 
jų draugijos bendras susirinki
mas. Išklausyta kortavimo va-
karėlio komisijos raportai. Pa
sirodė. kad daug 
dės vakaras buvo sėkmingas.

Pirm. komp. A. J.
pranešė, kad apie 500 laiškų 
pasiųsta lietuviams 
liams

dirbta ir to-

Aleksis

lietu-
ramybeje.

__ reiškiamaKoresp.
i S Ir ’

o mirusių 
užuojauta.

šeimoms na parapijiečius ir kleboną už

Šv. 
sky-

Šv.

Svarbus susirinkimas 
Vardo draugijos antro 
riaus įvyks 12 d. gruodžio. 
Juozapo parapijos senos moky
klos kambary, pirmą valandą 
po pietų. Bus renkama nauja 
valdyba. Ateikite gausiai. Atei
kite ir naujos narės, kurios jau 
buvote pirmiau perstatytos. 
Bus pasakyta kada būsite įra
šytos.

Rašt. Uršulė Liutkevičienė.

B. Gauronskas pranešė, 
turi dar daugiau karių 
nes iš šios kolonijos y- 
700 mūsų jaunuolių ka-

C. BROOKLYN, N. Y.

sumokėjimą stambios sumos 
skolų šiais metais ir siunčia sa- 

Ja-jvo laiminimą ir geriausius lin- 
Padaryta vidurių o-'kėjimus. Aguonėle.

j 
j 
I j

Sunkiai 
kubčionis. 
peracija. Kadangi ligonis buvo 
gana silpnas, tai parkviest! jo 
sūnūs iš armijos, abu seržantai. 
Duktė parvyko iš Seserų Pran- 
ciškiečių akademijos Pitts
burgh. Pa. Ligonis yra parapi
jos kolektorius. Linkėtina ligo
niui greito pasveikimo.

J.

serga Simonas

CAMBRIDGE, MASS.
i

N.
va-

Maksimavičius, po opera
cijos jau gerėja. Nors silpnas, 
bet jau randasi savo namuose.

Į
MIRIMAI

Pastaruoju laiku labai padau
gėjo visame Brooklyne miri
mai. Jie aplankė ir mūsų kolo
niją. Lapkričio 27 d., po ilgos 
ir sunkios vėžio ligos savo na
muose mirė a. a. Izidorius Gri- 
maila. 49 m. amžiaus. Paliko

Šiomis dienomis p. Burokienė 
gavo žinių nuo savo sūnaus B. 
Buroko, kuris yra ligoninėje, 
kur nors Italijoje. Rašo, kad 
sveiksta ir. sužeidime netekęs 
tik vienos piršto.

Jūreivis Drivinskas. lankėsi 
pas savo žmoną ir draugus, 
praleisdamas trumpas atosto
gas. A. T).
—

Trečiadienį, gruodžio 8 d. 
P. par. bažnyčioje. 7:30 vai.

■kare, su iškilmingomis pamal- 
; domis užsibaigė Novena prie N. 
■ P. Panos Šv. Taipgi tą vakarą 
užsibaigė ir rekolekcijos, kurios 
tęsėsi kartu su Novena per 10 
dienų. Novenos ir rekolekcijų 
pamaldos buvo labai skaitlin- 

•gai lankomos žmonių. Rekolek- 
j cijų ir Novenų pamaldas vedė 
Tėvas J. Kidykis. S. J.

—-----------

KALĖDINIS VAIDINIMAS
Kalėdinis vaidinimas ir Kalė

dų senelio atsilankymas įvyks 
antrą Kalėdų dieną. J šį vaidi
nimą laukiama atsilankant gau
sios publikos, bus gražus pers
tatymas. o vaikučiams bus di
džiausio džiaugsmo, kuomet 
juos apdovanos Kalėdų diedu-

I

I

Lapkričio 25 d., dirbtuvėje 
dirbdamas, susilaužė koją p. J. 
Baranauskas. Jis jau grįžo iš 
ligoninės ir sveiksta namuose. 
Linkime p. Baranauskui greit 
pasveikti.

jaunuo-
karo tarnyboje su Kalė

dų sveikinimais. Per kelius va
karus tuos sveikinimus rašė ir 
adresavo pp. Jenušaitienė. abi 
Barkauskienės. M. Andrikytė. 
Grėbliūnaitė. Jakštienė ir kom
pozitorius Aleksis.

Kun.
kad jis 
adresų, 
ra virš
ro tarnyboje.

Kleb. kun. J. Valantiejus pa
tarė tėvams, broliams - sese
rims ir giminėms duoti anglų 
spaudai mūsų karių - jaunuolių 
paveikslus su aprašymais, ku
riuos anglų spauda mielai tal-

nuliūdime žmoną ir du sūnų, iš kas.pina. i .
(Jeigu kurių karių - jau- kurl4 vlenas tarnauja kanuo-j ----------------

nuolių paveikslai telpa anglų menėje, kaž kur Australijoj. Į Pereitą šeštadieni rengtas Sv/ 
laikraščiuose. tai patariame J ^dotuves atvažiavo artimi Vardo d-jos silkių balius pavy-; 
prašyti redakcijų, kad tas kli- iš Worcester, Mass. p. ko. tik gaila, kad maža žmonių
šes arba “mat“ paskolintų KreSždė ir jo žmona, kurie pri- atsilankė. Rengėjus gali atbai- ranauskas. 
“Darbininkui“.). klauso prie Šv. Kazimiero pa- dyti visai nuo parengimų, jei-jšimkus. Pašauktiems dar duota

■’ . Svečiai gėrėjosi gra- gu tuos parengimus mažai
, y- žiais brookliniškių laidojimo remia, 
kurie papročiais. Velionis buvo pa-' 

vyzdingas žmogus.
Į
l
I

Cambridžiuje karo tarnybai 
jau šaukiami ir vedę vyrai su 
šeimomis. Šiomis dienomis liko 
pašaukti šie: J. Survilas. J. Ba- 

V. Korkus ir B.

Į

411 washington street 
BOSTON, MASS.

Lietuviai jaunuoliai yra jau rap’jos. 
pasižymėję karo tarnyboje, 
ra nemažas jų skaičius. 1. 
pasiekė karininkų laipsnius.

Federacijos skyriaus valdyba
1944 m.:

Pirm. komp. A. J.
vice-pirm. M. Karinauskienė ir
Jonas Breiva; i 
Valerija Jakštaitienė ir p. Ka- buvo daryta aperacija. 
napkienė; finansų rašt. A. Je- Velionis palaidotas gruodžio 
nušaitienė: iždininkas Petras antr^ dieną Kalvarijos kapuo- 
Jokubauskas: iždo globėjos — se> Paliko nuliūdime žmoną 
K. Jasaitienė ir Kazimiera Pet- Barborą, sūnų Bronių ir dukte- 
rauskienė: maršalka p. Skisty- H Loretą.
mas: korespondentai — pp.' J laidotuves buvo atvažiavę 
Marcelė Andrikytė, Valerija artimi giminės iš Amsterdam. 
Jakštaitė. Kanapkienė ir P. Jo-j^. Y. kaip tai: Petras Gustas. 
Dubauskas. Salome Kazlauskienė, Ona Gra-

KALĖDOJIMAS
Parapijos kunigai pradės

kas po šešius mėnesius laiko, iš
skyrus p. Šimkų, kuris jau turi

*SOI.D"—Could you sėli this 
baby if he were yours? Bob- 
bie’s mother, Mrs. Harriet 
Horton of Hammond, Ind., 
is accused of selling him to 
a couple in southern Indi
ana and then deserting her 
family to go on an eight- 
month crime spree with an- 

other man.

lan-
Lapkričio 28 dieną mirė ligo- kyt parapijonus tuoj po Kalė- 

Aleksis- n2nėj Bronius Bimbiras. 55 am- dų. Gaila, kad parapijonai per- 
-• - - . žiaus. Velionis sirgo apie mė- sikraustę į naują gyvenimo 

nutarimų rašt. nesi la'ko gan sunkiai. Galvoje vietą nesiskubina atmainyt
! antrašų. Daug siųstų laiškų 
grįžta. Kad prisilaikyt bendros 
tvarkos, prašomi parapijiečiai 

■ tuoj priduoti savo naujus ant- 
1 rašus.

I

Kūrybinis momentas yra 
džiaugsmo šaltinis, nes jame 
žmogus turi progą pareikšti sa
vo asmenybe.

Užsisakykite Toniko Pas Mus
Pristatom geriausį toniką 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir visokiems 

Parengimams.
Kainos prieinamos.

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

Tel. Dedham 1304-W
PRANAS GERULSK1S, Namų Tel. Dedham ISOį.R

I

1
2
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2
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VIETINES ŽINIOS
innm w w w wu wi m w

apie misijonierių darbus ro
dys ir paaiškinimus suteiks 
kun. K. Jenkus, kurs “Darbi
ninke” labai įdomiai veda sky
rių KRISTAUS VYNUOGYNE.

i Į šį parengimą kviečiama ne 
vien draugijos narės, bet visi 
lietuviai pamatyti gražius pa
veikslus.

Į Lietuvos Dukterų priešmeti- 
nis susirinkimas įvyks gruodžio 
14 d., 7:30 vai. vakare, parapi
jos salėje, 492 E. 7th St., So. 
Bostone. Bus valdybos rinki
mas. Draugijos narės, kurios 
tik gali, privalo dalyvauti.

Lietuvos Duktė.

SODALICIJOS METI- 
NES IŠKILMES

Gruodžio 8 d., .Marijos Nekal
to Prasidėjimo šventėje įvyko 
iškilmingas naujų sodaliečių 
priėmimas. Visos sodalietės iri 
naujos kandidatės žygiavo į 
bažnyčią vargonams gaudžiant. 
Sustojusios visos sugiedojo gie-, 
smę “Marija Šventoji”. Su žva-' 
kėmis rankoje kandidatės prisi
artino prie krotelių ir ten su
dėjo įžadus įstodamos į Sodali- 
ciją, — šventai pildyti draugi
jos pareigas, kas mėnesį priim
ti šv. Komuniją, dalyvauti su
sirinkimuose.

Pritaikintą pamokslą pasakė 
dvasios vadas kun. Jenkus, ku
ris savo kalboje pabrėžė soda
liečių įtaką visose gyvenimo 
srityse.

Pamaldos užsibaigė palaimi
nimu su Švč. Sakramentu.

Po pamaldų sodalietės susi
rinko salėje ir ten buvo rodomi 
judami paveikslai, apimanti pe
reito sezono vietinių sodaliečių 
veikimą. Prie to pridėti paveik - 
siai apie Vatikaną ir Popiežiaus 150. Ir tų tarpe matėsi keletas 
XII rinkimą ir apvainikavimą, smalsuolių.

Į sodaliciją stojo 16 narių.

KALBĖJO 
ŠOLOMSKAS

Senai paskelbtame ir plačiai 
reklamuotame lietuviškųjų ko
munistų mitinge - koncerte, 
gruodžio 5 d., Municipal salėje, 
kalbėjo ‘Laisvės’ zeceris Šolom
skas. Salė buvo pilna kėdžių, 
bet didžiumoje jos buvo tuš
čios. Iš visos apylinkės vergijos 
garbintojų tesusirinko apie

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkojame gimi

nėms ir bičiuliams už dalyvavi
mą šermenyse ir laidotuvėse 
fnano mylimos žmonos ir šei
mos motinos a. a. Onos Gied
raitienės, kuri palaidota gruo
džio 7 d. iš Šv. Petro lietuvių 
par. bažnyčios. Dėkojame už 
pareikštas užuojautas, o ypač 
dėkojame Šv. Petro lietuvių 
par. kunigam už dvasinį patar
navimą. Dėkojame laidotuvių 
direktoriam D. A. Zaletskam 
už malonų patarnavimą .

Longinas Giedraitis 
ir šeima.

Lietuvos Dukterų
po globa Motinos Švč. draugijos 
parengimas įvyks šį sekmadie
nį. gruodžio 12 d.. 3 vai. po pie
tų, bažnytinėje salėje So. Bos
tone. Judamuosius paveikslus

Programos vedė
jais ir garsintojais buvo jų 
“nepamainomieji” pirmininkas 
su vice pirmininku (Kubilius 
ir Kupstis). Dainavo Vasiliaus
kas ir grupė .

Kubilius “introdusindamas” 
Šolomską nežinia ar pajuokti jį 
norėdamas, ar “ščyrai” pasakė, 
kad jis esąs gabiausias iš lietu
vių komentatorius netik Ameri
koje, bet ir visoje Europoje.

Šolomskas nors išsitarė, kad 
jis Amerikos pilietis, bet kalbė
jo, kaip uolus vergijos advoka
tas: idealizavo pavergėjus ir 
niekino už laisvę kovotojus — 
darbuotojus. A. L. Tarybos na
rius vadino “žiopliais”, kad jie 
ėjo pas prez. Rooseveltą dėl 
Lietuvos nepriklausomybės. 
Girdi, nors Rooseveltas pažadė
jęs, bet ką jis galėsiąs padaryti. 
Pripažino Šolomskas. kad Rusi-

no taip pat, kad lietuvių trem- 
tittių šeimos buvo išardytos — 
išskirstytos, tik jis tai “advoka- 
tiškai” vadino “pasimetusiais”, 
kurie ir ligšiol dar negalį “su
sirasti”.

Negalėjo pamiršti Lietuvių 
Konferencijos. Pittsburghe ir 
p-nios Devenienės referato apie 
tremtinius, ir kokį įspūdį tas 
padarė į delegatus. Už tai jis 
ją vadino “bobele”, “šnipe”. 
Kokios šalies, bei kieno šnipe ji 
yra — tai to kažin kodėl nepa
sakė kalbėtojas.

Neapsiėjo nenurodęs “kokią 
didelę klaidą šios šalies vado
vybė daro nesiskubindama ati
daryti antrojo fronto”. Anot 
šio “gudriagalvio” kalbėtojo, 
juo “ilgiau ši šalis neatidarys 
“antrojo fronto”, tuo daugiau 
žus (ne rusų. m. p.,) Amerikos 
kareivių, nes vokiečiai vis gi
liau įsikasą ir juo tolyn, tuo 
gilyn įsikas ir bus sunkiau iš
krapštyti, ir Amerikai reikėsią 
daugiau savo kareivių pražudy
ti”.

Ragino kuodaugiausiai atsto
vų siųsti į šaukiamąją pro-ko- 
munistų konferenciją Brookly- 
ne, kurios tikslas, kaip sakoma, 
yra. paprašyti, kad Maskvos 
viešpačiai daugiau lietuvių Si
biran priimtų.

Pabaigęs spruko nuo estra
dos, kad kas kokio klausimo ne- 
paduotų, o Kubilius atsistojęs 
pranešė, kad viskas jau baigta.. 

Ex-zeceris.

LEGIONIERIŲ 
BANKIETAS

joje yra keli šimtai tūkstančių 
lietuvių, tik jis juos ne tremti
niais vadino, bet “pasitrauku- 

' siaisiais” iš Lietuvos. Pripaži-

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS ŠVČ.
Pirmininkė — Eva Marksienė,

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

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

Prot. RaSt. — Ona IvaSkienė,
440 E. Sixth St., So. Boston, Mass. 

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

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

177 West 7th SL, So. Boston, Mass.
Tvarkdarė — Ona Mizgirdienė,

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

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

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

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolų raštininkę.

*V. JONO EV. B L. PASALPINCS 
DRAUGIJOS VALDYBA

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

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

Prot. RaSt. — Jonas Glineckia,
5 Thomas Pk„ So. Boston, Mass.

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

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

[j 501 E. 5th St., So. Boston, Mass.

Draugija laiko susirinkimus kas tre 
čią, sekmadienį kiekvieno mėnesio 
2 vai. po pietų. Parapijos salėj 

492 E. 7th SL. So. Boston. Mass

MŪSŲ
TIESIOGINIS MORTGYČIŲ 

SUMAŽINIMO PLANAS

Vyskupo P. Bučio Knygos- 
Svč. P. Marijos Apsireiškimai

Liurde, Rėmėjai
ĮAMŽINKITE savo VARDĄ I liurdo knygą

Baltic - American 
Draugija Veikia

Tradicinis Amerikos Legijo- 
no Stepono Dariaus Posto Ka
lėdų bankietas įvyks sekmadie
nį, gruodžio 12 d.. 6:30 vai. va
kare, Lietuvių svetainėje, E 
Street, So. Bostone. Grįžę iš 
frontų sužeisti mūsų lietuviai 
kariai bus garbės svečiai. Moti
noms, kurių vaikai tarnauja 
mūsų ginkluotose jėgose, bus 
suteiktos dovanėlės. įžanga bus 
$1.65 asmeniui. Bus gardžių 
valgių Moterų Auxiliary paga
mintų. Bus muzikos ir dainų. 
Visas pelnas skiriamas suruoši
mui vaikams Kalėdų Eglaitės ir 
dovanoms sužeistiems vetera
nams. Posto valdyba nuošir
džiai kviečia visus lietuvius 
šiame bankiete dalyvauti.

J. J .R.

So. Bostono Lietuviai Ben
drai Minės Lietuvos 
Nepriklausomybę

Gruodžio 7 d., So. Bosto
no lietuviai veikėjai, įvai
rių srovių, turėjo pasitari
mą apie Lietuvos nepri
klausomybės minėjimą 
1944 m. Sudarytas ben
dras komitetas, kurio pir-

1

Tai yra paprastas, sumažinta kaina namams 
mortgyčių — panaujinimo planas.

Jei Jūs planuojate pirkti namą ar atnaujinti 
dabar turimą mortgyčių, mes su malonumu ir be 
jokių Jums abligacijų išaiškinsime visas smulk
menas. Pašaukite SOUth Boston 0379.

Eashington
COOF’ERATIVE BANK

veteranas veikėjas, p. Sta-1 

sys Mockus.
Minėjimui diena — va

sario 13, 1944.
Kubilius Kraustysis 

Pas Unitarijonus
Komunistuojančių lietuvių 

sudaryto Mass. Liet. Komiteto 
parengime gruodžio 5 d.. Muni- 
cipal salėje, So. Bostone buvęs 
Metodistų pryčeris p. Kubilius 
padarė viešą “apznaiminimą”, 
kad jis kraustysis iš buvusios 
metodistų žinyčios pas unitari
jonus. Sakėsi, kad tą ir kitas 
nuosavybes vertės net $450.000 
įsigijęs ar įsigiję legališku bū
du “pilnon nuosavybėn”. “Da
bar nei metodistai, nei nihilis
tai” (?) negalėsią pasakyti ką 
jis galįs ir ko negalįs daryti. Tu
rėsiąs pilną laisvę. Dėkojo Kup
sčiui. Dr. Repšiui, Lėkiui, Bal
čiui, Tamašauskienei ir k., ku-

, i 

rie jam pagelbėję tą viską įsi
gyti-

Antanas Kupstis pakartojo 
viršminėtą “apznaiminimą" pri-1

Estas Dr. Poeld kalbėjo apie 
kurią sudaro lietuviai, latviai ir 
estai turėjo savo susirinkimą 
gruodžio 5 d. International Ins
tituto patalpose. Bostone, kuris 
buvo gana skaitlingas. Lietu
vos Konsulas adv. A. Šalna pa
darė platų ir išsamų pranešimą 
apie dabartinį Pabaltijo valsty
bių politinį stovį. Priminė, apie 
“Bill of Rights” paminėjimo 
savaitę. Pareiškė, kad mes tu
rime pilną teisę, kaipo Ameri
kos piliečiai pareikšti savo val
dininkams ir atstovams savo 
jausmus dėl tų kraštų žmonių 
likimo, nes jie dabar 
teisės neturi. Ir jei- 
jausmų pareiškimą 
džiuotų “fašistais”,
ciais” tai peržengtų šios šalies 
karo laiko įstatymus.

Estas Dr. Pveld kalbėjo apie 
propogandą 

šalyje.
I 

kongresmano,

IŠSIRENDAVOJA 73 Dor
chester St.. So. Boston 3 kam
barių apartmentas su bath, 
$16.00 į mėnesį. Baltos sinkos, 
2-ras aukštas. Atsišaukite ant 
pirmo aukšto F. T. Keefe. Tele
fonas Parkway 6826M.

IŠSIRENDAVOJA 4 kamba
riai su maudyne; yra šiltas van
duo, pečius su oil burneriu. Ne
toli nuo marių. Atsišaukite: 
Mrs. M. Pajaujis. 1428 Colum- 
bia Rd., So Boston, Mass.I 7

GRABORIAI

ten tos 
kas už tų 

pravar- 
“pro-na-

Iš visų Marijos stebuklingų šven
tovių labiausiai yra pagarsėjęs 
Liurdas. Tai yra mažas Prancūzi
jos miestelis, kur prie Masabielio 
upės, 1885 metais Švenčiausioji Pa
nelė Marija apsireiškė mažai, ne
turtingai, 14-kos metų mergaitei 
Bernadetai. Tojie vietoje, kur Mari
ja apsireiškė, atsirado šaltinis van
dens, gydąs įvairias kūno ligas.

Kas norėtų plačiau apie Liurdą, 
Švenčiausios Panos Marijos apsi
reiškimus ir įvykusius Liurde ste

buklus sužinoti, užsiprenumeruokite Vyskupo P. Bu
čio knygą, kurią šiomis dienomis laikraštis “Darbi
ninkas” spausdina. Vyskupas Būčys labai įdo
miai aprašo aštuonioliką Šv. Panos Marijos Apsireiš
kimų Bernadetai ir įvairius išgijimus, tokių asmenų, 
kurie buvo mirties pavojaus prirakinti prie lovų. 

Knyga iliustruota daugybe paveikslų, kaip tai: 
Liurdo apsireiškimo vieta, Bernadetos, kuriai Švč. 
Marija apsireiškė, įvairių ligonių, kurie stebūklingai 
pasveiko ir kitų paveikslai.

Norintieji gauti šią begalo naudingą knygą, prisi
dėkite prie josios išleidimo. Kas aukos $5.00 ar dau
giau, tas gaus knygą ir jų vardai bus įamžinti-atspaus- 
dinti pačioje Liurdo knygoje. Knygos fondui aukas 
siųskite: Darbininkas, 366 W. Broadway, So. Boston, 
Mass.

Šią savaitę į Liurdo Knygos Rėmėjus įstojo se
kantieji:
K. ir J. Butkauskai, Cicero, III...................
Vaderijonas Buivis, ...................................
G. Ivanauskienė, Detroit, Mich..................
K. Parinsbienė, Detroit, Mich...................
Suzana Vitunskas, Grand Rapids, Mich. ... 
Mrs. C. Leaga, Detroit, Mich......................
Mary Navalinsky, Loraine, Ohio .............
Antanas ir Ona Kasmauskai, Chicago, III. 
Stanislava Richkus, Chicago, III...............
D. Jasionienė, Norwood, Mass...................
Monika Sleutarienė, Los Angeles, Cal.....
Vladas Kaupas, Phila., Pa..........................
Julia Bucevicz, Cambridge, Mass..............
M. Drabnienė, New Britain, Conn.............
Elz. Žemaitis, Kansas City, Ka.................
Mrs. P. Girzaitis, Chicago, III...................
Eva Lauzaunik, Chicago, III......................
Veronika Jaskevicius, Chicago, III...........
Anna Kazlauskas, Chicago, III..................
Antanas Širmulis, Cicero. III.....................
Adolfas Ugianskis, Detroit, Mich..............
Pranė Raguckienė, Springfield, III..........
Vincenta Yakstienė, Springfield, III..........
Justina Mcraigh, St. Charles, III..............
Monica Kiselauskienė, Sheboygan, Wis. . 
Pranė Rapienė, Shenandoah, Pa..............
Mrs. S. Shutts, Paterson, N. J.................
Mrs. K. Valickus, New Haven, Conn. 
Mrs. C. Jonelis, Chicago, III.....................
Anna Bendauskas, Chicago. III.................

! Julijona Balsis, Chicago, III.....................
Ona Yurkus, Chicago, III.........................

■ Mrs. B. Vyčius, Paterson, N. J. 
'Petronėlė Juškevičienė, Phila., Pa.

I““"8 į Veronika Stockus, Chicago, III.................
Mrs. J. Ledakas. St. Clair, Pa.................
Phyllis Povilaitis, Waukegan, III.
Jadievusas ir Dominika Biknevičius, Chicago, III. 5.00 
Kapitonas K. Kukauskas, J. V. oro laiv. Anglijoj 5.00 
Gertrūda Urbelis, E. Chicago, Ind.......................
M. Ausikaitė, S. Boston, Mass..............................
Vincas Sveistis, Dorchester. Mass. 
Ona Diksienė, S. Boston, Mass.............................
Peter Bilis, Terryville, Conn..................................
Rev. K. Klevinskas, Minersville, Pa. 
Juoz. Daugilevičius, Brockton, Mass. 
Valerija Klevienė, Cambridge, Mass. 
Juoz. Tarbokas, Roxbury, Mass. .........

Nuoširdžiai dėkojame visiems Rėmėjams už 
širdumą ir aukas. Kaip tik knyga bus atspausdinta, 
tuojau bus išsiųsta kiekvienam knygos Rėmėjui.

“Darbininko” Adm.

įžulią Sovietų 
skleidžiamą šioje

Perskaityta 
McCormack'o laiškas, kuriame
pasižada prie pirmos progos pa
sakyti prakalbą.

Nutarta daryti žygius suruo
šimui Pabaltijo tautų vakaro 
laike Boston Symphony Orkes- 
tros taip vadinamų Pops kon
certų, Symphony Hali. Tą pat 
vakarą turėti ir tų tautų išdir
binių parodą. Reikia priminti, 
kad d-jos dabartinis pirm. Dr. 
Jucht yra B. Symphony Orkes- 
tros narys. Rap.

5.00_____________________
2’00 I ŠSIRENDAVOJA 4 kamba- 
5.00 riai; yra šiltas vanduo, maudy- 
5-00; nė. du pečiai, ir virtuvėje kli- 
5.00 jonkė. Kambariai gerai ištaisy- 
2-00 ti ir šilti, nes per visus kamba- 
2-00 į rius eina štiminės paipos į vir- 
5.001 šų. Vienai familijai atskiros 
2.001 dvejos durys ir didelis jardas. 
5.00 į Namas randasi tarpe G ir H 
5.00 į gatvių, 417 E. 5th St.. So. Bos- 
5.001 ton. Mass. Kambarius galima 
D.00 matyti tik vakarais ir sekma- 
2.001 dieniais per visą dieną. Atsi- 
1-00 šaukite: 415 E. 5th St.. So.
2.50 i Boston. Mass.
5.00 ;■ 
5.00 
2.001 
5.00! 
5.00;
5.00 
5.001 
2.00 
2.00!
2.00
3.00:
3.00 
2.50 i 
5.00 
2.00 
5.00 
5.00
3.00
2.00
5.00
2.001

DAKTARAI

Šou 4476

i

Į

Dr.Joseph F. Antanėlis
OPTOMETRISTAS

515 E. Broadvvay
So. Boston. Mass.

Ofiso Valandos išskyrus 
Trečiadieniais ir Penktadieniais

Vakarais Nuo 7 iki 9-tai 
šeštadieniais Nuo 2 iki 8-tai.

S. Barasevičius ir Sūnus
MOTERIS PAGELBININKE 

Lietuvių Graborius ir 
Balsamuotojas

Turi Notaro Teises

254 W. Broadway
SO. BOSTON. MASS.

Tel. SOUth Boston 2590
Sūnaus gyvenamoji vieta —

838 Dorchester Avė.
Tel. COLumbia 2537

CASPER
FUNERAL HOME
187 Dorchester Street 

South Boston, Mass. 

Joseph W. Casper 
(KASPERAS) 

Laidotuvių Direktorius ir 
Balsamuotojas 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas Dieną, ir Naktį 

Koplyčia šermenims Dykai 
Tel. ŠOU Boston 1437 

ŠOU Boston 3960

D.

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 East Broadvvay
SOUTH BOSTON. MASS.

A. Zaletskas. F. E. Zaletskas 
Graboriai ir Balsamuotojai 

Patarnavimas dienų ir naktį 
Koplyčia šermenims dykai 

NOTARY PUBLIC 
Tel. ŠOU Boston 0815

ŠOU Boston 2609

W. J. Chisholm
GRABORIUS

‘ Asmeniškas Patarnavimas’’

331 Smith St.,
PROVIDENCE, R. I.

Tele-phone:

Ofiso: Oexter 1952

Namų: PI. 6286

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

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

753 Broadway
Tel. ŠOU 3120, So. Boston.

3.00 
5.00 
5.00 Į 
5.00 
5.00, 
5.00'
2.00 
•5.00 
2.00, 
nuo-

Tel. ŠOU 2805

Dr.J.LPasąkamis
DR. AMELIA E. RODD

OPTOMETRISTAI

447 Broadvvay
So. Boston, Mass.

OFISO VALANDOS.
Nuo 9 ryto iki 7 vai. vakare 

Seredomis: —
Nuo 9 ryto iki 12 vai. diena.

Tel. TROivbridge 6330

J. Repshk, M. D.
(REPŠYS)

Lietuvis Gydytojas 
278 HARVARD STREET 

Kampas Inman arti Centrai Sq. 
CAMBRIDGE. MASS. 

Ofiso Valandos 2—4 ir 6 -8.

II

Albert R. Barker
Pirmiau — Pope Optical Co.

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

dirbtinas akis.

397 Main St.
Tel. 6-1944

WORCESTER, MASS.

275 Main St., Webster, Mass.

Res. Šou 3729 Šou 4618

Lithuanian Fumiture Co.
MOVERS — 
Insured and J

Bonded
Local & Long

Distance 
Moving

326 - 328 W. Broadvvay
So. Boston, Mass.

durdamas, kad su Metodistų ' 
Centru kilę nesusipratimai, to- ! 
dėl “apleisią žinyčią". Jis Ku
bilių titulavo “Reverend”.

Man tai nesuprantama, kam įĮ 
dar tas vingiavimas: nuo meto
distų - episkopalų prie unitari- 
jonų - congregacionalistų. Ko
dėl ne tiesiog į pravoslavi ją —, 
J popus? Buvęs. I

©©©®®®®®©®©©©©©©©©©©©©,)^

Juozas Kasinskas
Ine. g

Laidotuvių 
Direktorius

Patarnavimas Dieną ir Naktį -J
602 VVashington Blvd. ? 

BALTIMOPFZ 30, Md. ? 
Tel. Lexington 8595

Limosinai dėl visokių reikalų ■

Tel. ŠOU 2712

Dr. J. C. Seymour 
(LANDŽIUS) 

Lietuvis Gydytojas 
Specialybė / --

Ausų. Nosies ir Gerklės.
Vartoja vėliausios konstrukcijos 

X-Ray Aparatą. 
Pritaiko Akinius 

Vai. nuo 2 1 ir 7 8
534 Broadvvay

So. Boston. Mass.

•» 1
Akių. Vidurių liįtų.

BALLAST TUBES
POPULAR 4Qc EACH 

NUMBERS T7
Also limited supply of OZ4. 

6SQ7. 12K7. 12AS. &SK7. 6K8, 7F7. 
1LN5. 27. 26. 24A. 77.

78. 6C6. 35. 51. 25Z5. 25Z6 
ALSO SUPPLY DEALERS 

LARGEST VA^.t’Y OF RADIO 
TUBES IN NEW ENGLAND 

Satisfaction qua-anteed or your 
money back. Calt Liberty 2337 or 
write for prices on other popular 

numbers.
UNION ELECTRICAL SUPPLY CO. 

19 High St.. Boston

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

Visi skelbkite* ‘•Darbininke’*.



DARBININKAS

t*
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arki-
THE

100.000 Ste-
:o Novenos 
atlikta savo 

Knygelės yra siunčia- 
dykai ir

KRISTAUS 
SVYNUOGYNE

Kunigas Jokūbas 
Hennessey,

Bostono arkivyskupijos 
kunigas pasisiūlęs misijų 
darbams Solomono salose. 
Kun. Jokūbas, suliepsno
jus karui Solomonose, din
go Japonų nelaisvėje.

juos vajins Dievo vaikais
Mato 5—9.

- Japonų žiaurumo pasėkos — Para 
šas ant sienos - Savanorio misijonie 
riaus skaudi valanda - Marinų misi 
joms pasišventimas - Raupsuotoji Se 

seiė- Rytų Išminčių Dovanos -
/ *-

Atsišaukimas Sodalietėms —
Gruodžio 5-tą. Jo Ekscelenci-lbininkų misijų kraštuose. 

ja Tikvb .s Platinimo Direkto-iną sykį kun. Hennessey 

rius 
Cusl 
p?'- 
$oū- 
ir t' 
sijeni

A.
“š;

iletes to 
-u. ryšį

T12 -S-
To 

andien 
brolių 
jok.mon 
: vien o i

r

b

8

Vyskupas R. J. 
. S v. Petro liet.

savo žodyje į 
kitko priminė 

gsų kariu su mi-

Ekscelencijos: — 
po žiaurių mūšių 
marinų Guadalca- 

-alose yra toks 
iš Solomon sa- 

n įsitvirtinęs mū-
ods japonas mat esi

Vie- 
atėjo 

į mano darbo kambarį ir sako: 
— Ekscelencija leisk man vykti 
nenkiems metams pasidarbuoti I
tolimųjų kraštų misijose. — 
Ano jauno kunigo akys ir šir
dis tartum maldavo tos malo
nės ir aš jį supratau ir su di
džiu džiaugsmu pritariau.—Bet 

kur tu nori vykti?
užklausiau

m a
J)£l
VE ■ 
lų.
sų
ani liauju aptaškytos 

siejos
kariu marinų užrašai — 

jų niekuomet neuž- 
•tnt'm. — Tose tai sa- 
>rie.š japonui įsiveržiant 
vedam, s misijos tarp tos 

- gyventojų pagonių. Ten 
y ned J lis skaičius misijo- 

4 k '.'ilgų ir Baltųjų sese- 
Tarpe anų misijonierių bu-, 
r • - B eono diecezijos,
igas Hennessey.

Pas-stūlo misijoms.
To kunigo 

ykimo i tas misijas istorijai 
canti- Kadangi į vyskupiją 

įvykdavo iš viso pasau
lio kraštų įvairūs 
o mano k.vpo Tikybos Platini- 
m . draugijos direktoriaus pa- 
rc -a JUGS priimti ir išklausyti, 
b, aprūpinti trūkstamais daly- 

taigi čia pat katedroj be- 
s :rb’u >jant:s kun. Hennessey 
irgi r^.tė ir girdėj 
kusių misijonierių 
gipasakojimus dėl

pal.k 
kad 
įnirš
Jose P 
buvo ’ 
šalis 
buv 
meru 
lių 
vo 
k •

is
se
dažna

I|
' kun. Hennessey, — tęsė vys
kupas Cushing. Tas kunigėlis 
atsakė: — Bet kur. toli. Iš kur 
atvyks pirmutinis misijų vys
kupas tai ir prašysiu būti pri
imtas.— Ir štai atvyko vysku
pas iš Solomon salų... Ten ir 
nuvyko kunigas Hennessey dar
buotis. Tai buvo 1935 metais. 
Jo darbas buvo

i chetų mokyklą ir jis ją įsteigė, vieną pavyzdį: Naujoje Kaledo- 
Toji mokykla pasidarė centras nijoje yra didelė Dėdės Šamo 
misijų. Ten

lavinosi tūkstančiai 
pagonių jaunuolių 

ir jie iš
ėję iš mokyklos grįždavo į savo 
namus, kad toliau supažindinti 
likusius namuose savuosius

Pearl Harbor klastinga 
išdavystė...

japonai puolė 
mūsų krašto jėgas... karas už
siliepsnojo... Japonų būriai pa
siekė ir Solomon salas... Japo
nų suimtas kun. Hennessey ir 
paliktas 48 valandoms, kad nie
kur iš savo kambario neišeitų...; 
Bet kun. Hennessey širdis ver
kė. kad ne jis vienas liks priešo 
žiaurios letenos prigriebtas, nu
kentės ir kiti misijonieriai ir 
seserys, kurie darbuojasi įvai
riose misijų stotyse ir dar jie 
nejunta priešo rankos... Kun. 
Hennessey trumpai valandėlei 
susikaupęs nusprendė duoti ži
nią savo bendradarbiams.

Sėdo ant savo dviračio 
ir dūmė į mi

sijų stotis... Bet. o nelaimė!.. 
Čia jau šeimininkavo irgi būriai 
japonų ir jis čia buvo kartoti
nai suimtas. Kas atsitiko nuo 
tos valandos su kun. Hennesey, 
nieks nežino... Ar jis gyvas, kur 
nors belaisvėj, ar jis irgi aptaš
kė savo krauju 
žemę... tik vienas Dievas težino. 
Ten tai atvyko 
marinai... Jie ėjo padėti aniems 
salų žmonėms išsivaduoti iš 
žiaurios japonų būklės... Ir tie 
tai marinai, mūsų broliai, atė
jo į pagalbą mūsų misijoms...

Mūsų kariai 
laivais ir submarinais 

gelbėjo misijonierius
• ir se

seris iš galimo japonų nužudy
mo... Ir tie mūsų kariai geriau
siai pažino misijų vertę anose 
salose ir štai paskutinių dienų 
įvykis stačiai stebuklingas. Jei
gu aš užklausčiau jūsų, kas 
gausiausiai remia misijas?.. 
Tai jūs į šį klausimą man tei
singai neatsakytum... Musijąs 
gausiausiai remia jūsų broliai- 
kariai - marinai... Šiomis dieno- 

sutaupų 
aštuonis

Šv. Alfonso Parapija Vėl 
Pirmutinė Arkivyskupijoj 

šiomis dienomis
vyskupijos laikraštis
CATHOLIC REVIEW paskelbė 
prelato Vaeth metinį. Praplati
nimo Tikėjimo Draugijos. Di
rektoriaus raportą. Tame ra
porte paaiškėja, kad šv. Alfon
so parapija savo aukomis per
viršija visas kitas arkivyskupi
jos parapijas. Nuo rugsėjo mėn. 
1 d. 1942 m. iki rugpjūčio 31 d. 
1943 m. mūsų parapija perda
vė Prelato Vaeth ofisui $31.- 
695.93. Artimiausia paranija 
tai sumai tai buvo Švč. Jėzaus 

I Širdies parapija Washington. 
į D. C., bet tos parapijos aukos 
I tik sudarė $9.013.35. šv. Alfon
so parapija užėmė pirmutinę 

| vietą aukomis skirtiems tiks- 
j lams ir Mišių intencijų suteiki- 
i mu misijonieriams. Vienų tik 
i Mišių aukų perduota į 12 mėn. 
: laikotarpį $16.369.00. Baltimo
rės ir VVashingtono arkivysku
pijose per metus surinkta išda
linimui $347.986.30. Pažvelgus 
į tai ką mūsų parapija davė per 
tą laikotarpį, pastebima, kad 
10-tas nuošimtis visos sumos 
buvo suaukota Šv. Alfonso baž-

I

Solomon salų

mūsų broliai

mis jie iš savo kuklių 
prisiuntė centrui per 
tūkstančius dolerių...

įsteigti kate- Lai bus man leista

tyčios, arba 1C- centų iš kiek- 
’ieno surinkto dolerio įplaukė 
š mūsų bažnyčios, mūsų para
pijos. Tai galima pasidžiaugti 
r pasididžiuoti. Garbė 
geraširdžiams žmonėms.

mūsų

Novenos Knygeles Vis 
Dar Tebesiunčiamos

kupui apie misijonieriams rei
kalingus finansus, bet jis sako: 
— Ar daug prašoma? — Tik 
dešimts centų į mėnesį... duosi 
mažai — duosi daug... Tie pini
gai bus siunčiami į tas salas, 
kur

jūsų broliai šiandien 
rizikuoja savo gyvy

bes.

Ką tik teko sužinoti nuo kun. 
Ir. Mendelio, kad nuo rugpjū
čio mėn. pasiųsta esantiems ka- 
’o tarnyboje virš 
oruklingo Medalikėl 
Knygelių. Visa tai 
ėšomis.
mos karo kapelionams 
jos yra dalinamos dykai jau
nuoliams ir mergaitėms karo 
tarnyboje.

Užpereitą savaitę Juozas Muz- 
dukas atrašė mūsų kunigams, 
kad jam teko kaikurį laiką ap
sistoti ant vienos salos Pacifi- 
ko vandenyne ir ten jis rado 
mūsų bažnyčioje naudojamas 
novenų knygeles.

Kun. dr. Mendelis ką tik at
spausdino du šimtų tūkstančių 
anųjų knygučių ir yra padavęs 
kitą užsakymą 
tiems 290.000. 
padėkos 
mūsų 
kaip karo stovyklose, 
vairiuose karo frontuose mėgs, 
ta melstis į 
Jos galingo 
buklingojo 
nos maldas, 
su mielu noru bent kuriam ka
riui pasiųs dykai novenos kny
gelę. jei jam bus prisiųsta kario 
pavardė ir pilnas antrašas.

kovo mėn. ki- 
Karo kapelionų 

laiškai liudija, kad 
jaunuoliai ir mergaitės 

taip į-

priminti

karo bazė. Ten netoliese yra 
mažytė sala, kurioje gyvena 
raupsuotieji. Ten tai gyvena 

užsidariusi viena 
vienuolė

pažinimas 
tas yra 
palaima.

Per susirinkimą paaiškėjo, 
lankę į vakaro iš- kad Bingo pramoga, kurią Są- 

jungietės turėjo lapkričio 26 d., 
dėka kelių darbščių narių, atne
šė naudos virš 200.00. Tai buvo 
viena iš sėkmingiausių pramo
gų vietinės kuopos istorijoj. 
Sveikiname naujas valdybas 
šių dviejų organizacijų ir linki
me sėkmingai ir vieningai dar
buotis 1944 m.

salėj prieš adventą. Mūsų kuni-: 
gai buvo ats 
kilmes.

Mariją, prašydami 
užtarimo per Ste- 
Medalikėlio Nove- 
Kunį dr. Mendelis

Kalėdos Jau Čia Pat
Altoriaus ir Rožančiaus mo

terų dr-ja visuomet pirmutinė 
bažnyčias reikaluose. Mėnesi- 

.am sekmadienio susirinkime 
ši draugija paaukavo $15.00 pa
puošimui bažnyčios per Kalėdų 
šventes. Nors ir karas, tačiau 
vis dar mūsų bažnyčia yra puo
šiama su paprastu didingumu. 
Pranešta, kad vainikai ir me
džiai jau užsakyti ir bažnyčia 
bus išpuošta į laiką. Sekmadie
nį, lapkričio 2S d. buvo renka
ma kolekta Katalikų Universi
tetui M’ashingtone. Aukų su
rinkta $145.95. Pirmadienį ir

»
antradienį per novenos pamal
das buvo kalbama apie raup
suotuosius (Lepers). Buvo tik 
viena rinkliava, bet visos aukos 
atiduotos į Christmas Leper 
Fund. Ne\v Yorke. Neteko suži
noti kiek surinkta. Pereitais 
metais tuo laiku tiems 
mingiesiems pasiųsta 
$2,200.00.

NEKALTAS PRASIDĖJIMAS
MALDOS DIENA

Vi

nelai-
virš

VALDYBŲ RINKIMAI
Pereitą sekmadienį kaip 

RKA 13 kp., taip vietinė Mote
rų Sąjungos kuopa turėjo savo 
metinius valdybų rinkimus. Su- 
sivienymo valdybą 1944 m. su
darys sekantieji: Jonas Kara
lius. pirmininkas; Juozas Bude
lis. finansų raštininkas: Myko
las Paškauskas, iždininkas: 
Vladas Stuikis, protokolų raš
tininkas: Emilija Gregorius,
vice-pirmininkė; Teberis. mar
šalka. Moterų Sąjungos kuopo
je liko išrinktos: Veronika Pau- 
lionienė. pirmininkė: Anelė 
Paškauskienė. finansų raštinin
kė: Veronika Prankienė, iždi
ninkė: Agota Weisengoff, pro
tokolų raštininkė; Ona Voltą-i 
rienė. tvarkdarė.

_____________________________

I

SL-

8 d., 
ir Ar- 
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Trečiadienį, gruodžio 
klausant mūsų Šv. Tėvo 
kivyskupo paskatinimo, 
dauti Dievo taikos pasauliui,
mūsų bažnyčioje Švč. Sakra
mentas buvo išstatytas per vi
są popietį. Žmones buvo kvie
čiami praleisti bent pusvalandį 
maldoje prašant Taikos pasau
liui. 5:30 v. po pietų buvo kal
bamas rožančius. Švč. Jėzaus 
Širdies litanija ir kitos maldos 
už tą intenciją. Gausus žmonių 
skaitlius galima buvo matyti 
meldžiantis bažnyčioje per visą 
popietį. Duok Dieve, kad tos 
maldos būtų veikiai išklausy
tos ir kad šis baisusis karas 
skubiai užsibaigtų.

NUOTRUPOS

Sunkiai serga Pranas Radze
vičius nuo 656 W. Fayette St. 
Taipgi Apolonija Butkienė jau 
ketvirta savaitė namie. Linki
me abiems veikiai pasveikti.

Pereitą savaitę kun. dr. Men
delis pakrikštino du suaugu
sius nekatalikus. Girdėjau, tiki
si prieš Kalėdas dar kitus ke- 
turius priimti i Bažnyčią.

Sekmadienį bus atnaujinta 
priesaika prieš nepadorius ju
damus paveikslus.

Pirkite Karo Bonus ir 

Štampas

"ŽVAIGŽDĖ!"

Padėkos Diena
Lapkričio 25 d. paskutinis šio 

mėn. ketvirtadienis, mūsų baž
nyčioje buvo tikri atlaidai. Nuo 
3:30 v .ryte iki 12:30 po pietų 
šv. Mišios buvo atnašaujamos 
be perstojimo ir visose mišiose: 
dalyvavo daug žmonių. 10 vai. 
mišios buvo su asista. Kun.■ 
VValsh buvo celebrantas, kun. 
Jonas Mendelis diakonas, o kle- 
rikas Paulinas Vaičiūnas sub- 
diakonas. Choras giedojo didin
gai per mišias ir kun. Walsh 
pasakė Padėkos Dienai pritai
kintą pamokslą. Po paskutinių 
mišių švč. Sakramentas buvo 
išstatytas ir garbinamas per vi
są popietį. Vakare 8 vai. kun. 
dr. Mendeliui vadovaujant įvy
ko šv. Valanda už jaunuolius 
ir mergaites karėje. Padėkos 
Diena šv. Alfonso bažnyčioje I 

buvo tikra maldos diena.

SAVE
WASTE PAPER

FOR.

victorv/
WASTE PAPER MAKES 

COMTAIHERS
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I
savo kuk

lias sutaupąs skiria tiems rei
kalams. kad tik tarpe pagonių 
paplistų nuoširdus 
tikrojo Dievo... Kad 
daroma su dangaus
vyskupas primena vieną pavyz
dį. būtent: kai Jėzus gimė ir Jo 

i pasveikinti ėjo trys Išminčiai. I
Auksas-Myra-Kodyla

, tai jie atnešė dovanų — auksą, 
i myrą ir kodylą. Auksas ir re
prezentuoja aną kuklią auką — 
dešimts centų mėnesinę auką... 
myra — reprezentuoja maldą. 
Malda yra didelis ginklas prieš 
blogą... Per maldą kalbamasi 

j su pačiu Dievumi... Kodylą — 
i reprezentuoja pačio savęs pasi- 
i aukavimą Dievui...
i — Sugrįžusios. išgelbėtos sub- 
j marinu seserys, — tęsė toliau
‘ J. Ekscelencija, — prisiuntė 
i man mažytę dėžutę...

Relikvija dėžutė
Toje dė

žutėje yra dalelės susikruvinu
sių misijonierių ir žuvusiųjų 

. mūsų brolių marinų drabužių 
Solomon salose. Paėmęs aną dė
žutę aš užrašiau — kad aš jų 
nie k uom et neužmi rščia u.
Sodalietės! Koks Jūsų 

parašas?
— Ką jūs brangios Sodalietės 

.< kirsite anoms kryžiaus kelių 
misijoms...? Kaip jūs atminsite 
brolių marinų prašymą? Ar 
jūs irgi pasakysite ir užsirašy
site — kad aš jų niekuomet ne- 
I; žmirščiau Jums pasiūly
mas — auka, malda ir pasiau- 
l avimas savęs artimo meilės 
darbams...

Jo Ekscelencijos vyskupo R. 
J. Cushing, nuoširdi kalba pali- 
1 o akyse žvilgančią sidabrinę 
r šarė’ę, o širdyje aukos suteiki
mo norą... ir čia sulinko keliai 
į rie maldos...

De
po* 
šv. 
be-

♦
♦
♦
♦

Gal Dar Nepareina Į Tamstos Namus Gražiausias 
Dvasinio Turinio Mėnesinis Laikraštis

Tai ilgai nebelaukite!!! Mes nesisiulome ir ne
peršame “Žvaigždės”, tik norime tiesą pabrėžti. 
Štai ji: “KAS PAMĖGINO “ŽVAIGŽDĘ" VIENE- 
RIEMS METAMS JAU NEBENORI SU JA SKIR
TIS!” šiuos žodžius nevienas iš skaitytojų pasakė.

"ŽVAIGŽDĖ"
Žinokite yra ŠVČ. JĖZAUS ŠIRDIES LAIK
RAŠTIS! Tas vienas jau daug reiškia! Mal
dos Apaštalavimas kito nė nenori turėti, ka
dangi šis laikraštis VISUS M. A. narių rei
kalus aprūpina.

JEI NORITE BŪTI ŠVIESOS IR MEILĖS 
SKLEIDĖJAIS TAI PLATINKITE IR RAGINKI
TE KITUS SKAITYTI 1914 METAMS.

♦

♦
♦
♦♦

Sveikiname Sąjungietes
Pereitą penktadienį vietinė 

Moterų Sąjungos kuopa buvo 
surengusi BINGO vakarą, 
ka panelių Matukaityčių ir 
nios Garcia pasidarbavimui 
Alfonso erdvinga salė buvo
veik pilna žmonių. Jos daugiau
sia vakarą išgarsino ir bilietus 
išpardavė. Veronika Paulionie- 
nė. Voltarienė, Bakulevičienė. 
Zablockienė daug prisidėjo prie 
vakaro gražių pasekmių. Iš vy
rų Jonas Pazneika ir Albertas 
Juškevičius daug pagelbėjo. O- 
na Nageliūtė, Elzbieta Maka- 
rauskienė. Anelė Laukaitienė. 
Veronika Prankienė, Paškaus- 
kienė ir kitos sąjungietes dėjo
pastangas, kad kuodaugiausiai . 
pelno liktų kuopos reikalams. * 
Tikrai galima džiaugtis, kad 
lūsų sąjungietes surengė tokį f 

gražų pasilinksminimą mūsų

jau 
penkiolika metų. Kadangi raup

sų tikrojo Die\’o pažinimu. Bai- sai yra neišgydoma liga, todėl 
gėsi penkių metų terminas ano prie jos nieks ir neprieina. Tie 

mūsų kariai dažnai vyksta nors 
iš tolo pamatyti anos vienuolės, 
kuri tiek metų vienišė ten gyve
na. Taigi mūsų kariai įvairiose 
tolimose šalyse ir turėjo progos 
susitikti įvairius misijonierius 
ir pažinti jų geraširdingą dar
buotę. Ir jie paliko nuoširdžiau-

misijonieriai. kunigėlio ir jis užklausė ma
nęs — tęsė vyskupas. — ką tu
riu daryti? — Pranešiau jam. 
kad tavo leidimo laikas baigė
si ir grįžk į namus. Bet anas mi
sijų vyskupas paprašė jo pasi
likti keliems mėnesiams, ligi jis 
suras jo vietoje pavaduotoją.
Kun. Hennessey sutiko. Ir kas si tolimųjų misijų rėmėjai, 
įvyko?! Štai j Nejauku buvo prisiminti vys-

i anų atvy- 
įvairius pa- 
stokos dar- J. K-pa.

♦
O♦

♦
"ŽVAIGŽDĘ"

“ŽVAIGŽDĖ” metams — $1.00: Jėzaus širdies 
Spalvuotas Paveikslas 50 centų; Maldos Apašta
lavimo Įstatai — 50 centų.

Adresas: ŽVAIGŽDĖS ADMINISTRACIJA, 
488 E. Seventh St., So. Boston, (27), Mass.
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