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Kitą savaitę išeis tik Ka
lėdinis “Darbininko” nu
meris antradienį, gruodžio 
21 d. Todėl dar kartą atsi
šaukiame į visus Gerb. 
Bendradarbius siųsti Ka
lėdinius ir kitokius raš
tus į tą numerį šiandien, 
ryt. kad mes gautume ne 
vėliau penktadienį, gruo
džio 17 d. Tik trumpas ir 
svarbias žinutes talpinsi
me, kad ir vėliau gautas.

Prezidentas Roosevelt 
Lankėsi Sicilijoj
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Padarė Daug Nuostolių
sies, nes priešingai jos su
silauks baisių sunaikini
mo pasekmių, kaip ir Vo
kietija.

kad Jo Šventenybė 
Pijus XII visuomet buvo

Vatikano Miestas—Kaip
kad

Vatikanas Paneigia Kalbas 
Apie Taiką

TEL. SOUth Boston 2680

J. V. Karininkai Gali Kandi* | 
datuoti į Prezidentus—

VVashington, D. C., gr. 
13 — Karo Sekretorius 

! Stimson ir Laivyno Sekre
torius Knox pareiškė, kad 
Jung. Valstybių karinin
kai, kaip gen. MacArthur 
ar kiti gali būti kandida
tais į prezidentus, jeigu 
jie nori. Karinės pareigos 
karininkų nesulaiko nuo 
kandidatūros.

Amerikiečiai Bombardavo 
EmdenWashington, D. C., gr.. 

13 — Prezidentas Roose- 
veltas lankėsi Sicilijoj, 
peržiūrėjo veteranų kam-1 
paniją, ir asmeniai prisegė j 
Įeit. - gen. Mark W. Clark 
kryžių už pasižymėjimą 
tarnyboje. Taipgi prisegė 
kryžius už heroizmą ki
tiem keturiem karinin
kam.

Is Ankara ir Budapešte bombonešiai puolė vaka- 
gauta žinių, kad Preziden- rįnę Vokietijos sritį. Bri
tas Rooseveltas vakar tu- taj taip p,,t pa(įarė nema- 
rejęs pasikalbėjimą su vy-įžai nuostoiių. 
riausiu Ispanijos vadu 
gen. Francisco Franco Gi-. 
braltare ir su premieru 
Antonio Salazar iš Portu
galijos..

Londonas, gr. 13 — Pe
reitą šeštadienį Amerikos 
bombonešiai 
vo Vokietijos miestą Em- 
den. Nušovė 138 vokiečių 
įvairios rūšies lėktuvus ir 
padarė kitokių medžiagi- 

|nių nuostolių.
Tuo pačiu laiku Britų

bombarda- £
1 1jgz

Bern, Šveicarija, gr. 13į
— Per vieną valandą ir 45' 
minutes Alijantų lakūnai 
bombardavo Bulgarijos 
sostinę Sofią. Sakoma, 
kad sunaikino daug pasta
tu ir užmušė daug žmonių.! 
Daugiausia nuostolių pa-j 
daryta geležinkeliui.

Alijantai, bombarduo- žinoma, buvo žinių, 
darni Bulgariją, nori ją a- Vatikane esą pasitarimai 
titraukti nuo Vokietijos.'apie taiką. Vatikanas tas 
Sakoma, kad pačioje Bul- žinias paneigia. Supranta- 
garijoje augą pro-rusiš- ma, 
ka revoliucija.

Jung. Valstybių valsty- ir yra už taiką. Nekalto 
bės sekretorius Hull ir Prasidėjimo P. Marijos 
gen. Henry H. Arnold stip- šventėje J. Šv. Pijus XII 
riai įspėja Bulgariją ir ki- skyrė maldoms už taiką, 
tas Balkanų valstybes,!Visas pasaulis laukia tai
ka d jos išsitrauktų iš A- kos ir ramybės.

SUNAIKINO POPIEŽIAUS 
NUNCIATŪRĄ BERLYNE

Britai Užėmė Svarbią 
Adriatiko Aukštumą

Algiers, gr. 13 — Britų 
aštuntoji armija pasivarė 
15 mylių pirmyn Adriati
ko linijoj ir užėmė svarbią 
aukštumą. Ten vyksta 
žiaurios kautynės. .

Streikas Audeny čiose

Seimininkės Gaus 2 Raudo
nus Punktus Už Svarą 

Riebalų
Prededant pirmadienį, 

gruodžio 13 dieną, kiek
viena šeimininkė, kuri su
taupys ir nuneš į mėsų 
pardavimo krautuvę sva- 
r ąriebalų, gaus už kiek
vieną svarą ne tik 4 cen
tus, kaip iki šiol buvo mo
kama, bet ir 2 raudonus 
punktus (red samps).

Kai šis karas prasidėjo, tai Burmoje buvo vienas American Baptist 
medical misionieriškas ligonbutis, tuojau pricidijo prie Britų ar
mijos. Jam vadovavo Lt. Col. Gordon Seagrave iš Granvllle. Ohio. To 
džiunglėse ligonbučio atskirus vaizdus čia ir matome su jo vedėju.

VVashington, D. C. — 
Pranešama, kad Berlyne 
(Vokietijoj) tarp kitų na
mų bombomis sunaikino 
Popiežiaus Nunciatūrą 
(pasiuntinybę) ir Jung. 
Valstybių ambasadą.
Taipgi sunaikino Anglijos, 
Argentinos, Prancūzijos, 
Portugalijos, Suomijos, 
Švedijos, Šveicarijos ir 
Turkijos atstovybių na
mus.

■
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Fall River, Mass., gr. 13 
— Vakar Fall River Loom- 
fixers unija, ‘nepriklauso
ma. nubalsavo šiandien 
neateiti darban į 11 teks
tilės dirbtuvių, kurios turi 
sutartis su CIO ir AFL.

Unijos sekretorius Jo- 
seph Ainsworth sako, kad 
750 narių dalyvavo susi
rinkime ir jie vienbalsiai 
nubalsavo “mesti darbą”.

t

Rožančius Išgelbėjo 4 
Lakūnų Gyvybę

Jie šiaip, taip pasiekė vie
tinį kaimelį. Kada vyres
nysis jūrininkas Edward 
A. Conlon iš Miami, Flori
da. išsiėmė rožančių, iš
kėlė jį, kad pamatytų vie
tiniai to kaimelio gyven
tojai, ir pats persižegnojo, 
tai tas jiems pagelbėjo. 
Vietiniai žmonės buvo 
maldingi katalikai. Jie a- 
tėjo prie mūsų, mums pa
gelbėjo ir mus aprūpino, 
kol mus surado ir išgelbė
jo”.

I I

Russell Salos —(INS) — 
Keturi oro laivyno lakū
nai. susidaužius jų bombo
nešiui, per 30 dienų buvo 
dingę ir niekas nesitikėjo 
juos surasti. Vienas iš jų 
pasakojo: “Mes plūdaruo- 
dami ant sielio kasdien 
meldėmės ir mūsų maldos 
buvo išklausytos”. “Kaip 
mes pasiekėme krantą, 
tai pirmiausia mes puolė-; 
me ant keliųRadijo Konkursas Lietuvoje

Maskva, gr. 13 — Sovie
tų Rusija ir Čekoslovaki
ja vakar pasirašė draugin
gumo ir sangrąžinę (mu- 
tual) sutartį.

Eduard Beneš, Čekoslo- 
vakijosc prezidentas, yra 
pirmas Europos valstybių 
prezidentas, kuris atvyko 
į Maskvą nuo karo pra
džios.

Zdenek Firlinger, Čekų 
ministeris Maskvai,

1.400 Seminaristams 
Milane Gresia Badas

Zurich, Šveicarija, gr. 13 
Pranešama .kad J. E. Kar
dinolas Alfredo Schuster, 
Milano (Italijoj) arkivys
kupas. pareiškęs, jog yra 
labai sunku gauti maisto 
nacių - okupuotame Mila
ne ir jo apylinkėje. Maisto 
trūkumas kasdien didėja.

Kapucinų vienuolvno 
rki->T nr-xTiAnT t/ai HIC anL ir siuntėme viršininkas Cremona, Ita-RELIGINES BENDRUOMENES padėkos maldas”. lijoj, areštuotas už kurs-

____________ Vos išsigelbėjome nuo tymą italų kareivių prie-

-------------------------------i
! 

bia, tačiau spėjama, kad 
ji yra panaši į Anglijos - 
Rusijos 20 metų sutartį, ■
kurioj pasižadama teikti New York — Kun. Filip-jradio į visą pasaulį Kalėdų 
vienai kitai pagalbą ir ne- po Soccorsi, Vatikano ra--rytą. Kalėdų vidunaktį 
sikišti į viena kitos vidaus dio direktorius, praneša, *Per radi° trumpomis ban- 

. įgomis bus transliuojamos 
j kad Jo Šventenybė Popie-.gv mišios iš šv.* Petro ba- 
žius Pijus XII kalbės per zilikos.

i
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reikalus.

Peržiūrėsią 4-F Vyry 
Sąrašą PASAULYJ YRA 696,302

VVashington, D. C., gr. 13 
pasi-----Pranešama, kad Selec-

rašė sutartį už Čekoslova- tive Service tarybos gali 
kiją, o Sovietų Rusijos už-1 būti peržiūrės vyrų sąra- 
sienių komisaras Molotovjšą. kurie buvo paskirti į 
pasirašė už Rusiją. «4-F klasę dėl sveikatos

Sutarties teksto neskel-l stovio.

(LKFSB) Vokiečių kon
troliuojamas Lietuvos lai
kraštis ‘Kaunaer Zeitung’ 
rūgs. 22 d. pranešė, apie 
radijo konkurso teisėjų 
sprendimą: konkurse da
lyvavo 52 asmenys su sa
vo veikalais. Laimėjo ke
turi. Pirmąją dovana lai
mėjo Vytautas Sirijos - 
Gira, jo gi tėvas gauna' 
pagvrimus ir medalius 
Maskvoje.__________

“Lietuvos Žinios” lapkr. 
19 d. š. m. laidoje rašo a- 
pie J. V. valstybės sekre
toriaus Hull padarytus 
pareiškimus spaudos ats
tovams ir Sovietų premje
ro Stalino kalbą, pasaky
tos išvakarėse 26-jų bolše
viku revoliucijos sukak
tuvių proga, rašo:

“Sugretinus tų dviejų 
Maskvos konferencijos 
dalvviu — Hull ir Stalino 
— kalbas, gaunasi įspūdis, 
kad Amerikos delegatas 
Maskvos x___t -------------------

vienaip, o Rusijos vadas Amerikiečių penktoji 
kitaip”. armija taip pat smarkiai

Vokiečiams Brangiai Kainavo

Algiers, gr. 13 — Ameri- j 
kiečių, Britų ir Kanadie- i 
čių puolimus Italijoj kiek : 
sumažino Vokietijos nacių 
sustiprintas apsigyni
mas, bet tas jiems labai 
brangiai kainavo.

Britų aštuntoji armija • 
perėjo Moro upę San Leo-| 
nardo sekcijoj, kur žuvo! 
labai daug vokiečių. Vie-Į 
name mūšyje vienas Britų) 
aštuntosios armijos bata-Į 
lionas palaidojo 200 vo
kiečių kareivių. Vokiečiai 
paleido tankas ir bando at- 

paktą aiškina sulaikyti.

9

Vatikano Miestas — Ka
talikiškame pasaulyj yra 
61 vyrų religinė bendruo
menė ir 732 seserų kon- 

! gregacijos, kaip paduoda 
Šventoji Religinė Kongre

gacija.
Pagal paduotas statisti-į 

kos žinias, didžiausia vyrų 
į religinė bendruomenė yra 
Jėzaus Draugija — Jėzui-

, , . v. . , 'tu. Joje vra 26.303 Jėzui-puolą vokiečius į vakarus , .F _____ į tai. Didžiausia moterų
kongregacija, kuri turi 
43,525 nares, yra Šv. Vin-

cento de Paulio Labdary- jab°nU patroliuotojų. Vy- šintis naciams ir fašis- 
bės Dukterų. Jung Vals- rai buvo taiP nusikamavę, tams, taip rašo “Fašistų 
tybėse yra 79 moterų reli- kad jie buvo bepasiduodą. Rėžimo” laikraštis, 
ginės bendruomenės.

“Fašistų

Vokietija Dar Turi 400 
Submarinų

I
Kievo Gynėjai Sulaikė Nacius

nuo Filignano. kuri Ame
rikiečiai užėmė pereitą 
savaitę.

Raudonųjų Militariai Eks
pertai Lankosi Italijos 

Frontuose

Stockholm, Švedija, gr. 
13 — švedų apskaičiavi
mu, Vokietija dar turi 400 
povandeninių laivų (sub
marinų).

Amerikos Karo Laivai 
Puolė Nauru

I
iI
I

Į
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i Pearl Harbor. gr. 13 — 
Itali- Pereitą trečiadienį Ameri-Penkto'i Armija.

joj, gr. 13 — Pranešama, kos karo laivai ir bombo- 
kad atvyko Rusijos mili- nėšiai puolė Nauru. Japo- 
tarė 
ciją 
sios
tuntosios 
tuose.

misija ir daro inspek- nijos pietrytinę svarbią 
Amerikiečių penkto- poziciją, praneša admiro-! 
armijos ir Britų aš- ias Nimitz.

armijos fron-į

|dešimts japonų lėktuvų ir 
padarė kitokių nuostolių. 
Amerikiečiai prarado du 
lėktuvu ir vienas destroje- 
ris buvo lengvai sužalotas. 

Sakoma, kad japonai tu
ri būti šio puolimo nesiti-

Amerikiečiai bombomis kėjo, nes neparodę didelio 
sukėlė gaisrus, sunaikino.pasipriešinimo.^

Atsiėmė Čigirin Miestą
_______________ ♦-----------------------------------------------------------------

13 Žmonių Mirė Nuo ŠalčioLondonas, gruodžio 13 
— Vokietijos naciai smar
kiai puolė Rusijos karo 
jėgas visame karo fronte 
ir sulaikė jų ofensyvą. At
rodė, kad rusai vėl praras 
Kievą. Tačiau rusai susi- 
stiprino ir sulaikė naciu 
kontr-ofensyvą. Atsiėmė • 
keletą kaimelių, užmušė. 
1600 vokiečių ir suardė 35 
tankas Kievo fronte, pra-l 
neša Maskva. i

Pietiniame fronte rusai' 
atsiėmė Čigirin miestelį ii' 
aštuonius kaimelius, besi
verždami artyn Kirovo- 
grado. kuris yra vienas, 
industrijos centrų. 

, Čerkaso miesto gatvėse 
įeina žiaurios kautynės.

Pereitą šeštadienį, dieną 
ir naktį, siautė smarki au
dra ir šaltis Naujoje Ang
lijoje. Trylika žmonių mi
rė nuo šalčio.

Lietuviškos Kūčios

(LKFSB) Chicagoje. Šv. 
Jurgio parapijoje, gruo
džio 24 d. 6 vai. vak. ruo
šiamos lietuviškos Kūčios, 
su lietuvių įprastais Kū
čių valgiais. Parapijos ne
turtingieji kviečiami ne
mokamai dalyvauti drau
ge su visais.

v%

*v
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ĮVAIRIOS žinios
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Baltijos Tautų Koncertas 
Londone

tauti-dabinęs vienodais 
niais rūbais. Gerai sudai
navo: “Lietuviais 
mes gimę”, 
kas

na žmonių, 
buvo lietuvių, 
ras ]

esame 
“Tai ne miš- 

”, “Sužadinkim Lietu
vą” ir “Vyšnios žydi”. Su
sirinkusieji negailėjo pa-

tLKFSB) Švedų salėje, 
Londone, spalių 31 d. įvy
ko Baltijos Tautų koncer
tas. Pasisekė labai gerai. 
Salė kaip praneša mūsų 
korespondentas , buvo pil-

Daugiausia
Mūsų cho- gyrų lietuvių chorui. Kon- 

pradžioje pagiedojo certą baigė lietuvių cho- 
Laįvijos. Estijos ir Lietu- ras D. Britanijos himnu, 
vos himnus. Latvių kon- Oficialiai daliai pasibai- 
certinė dalis buvo sudary- gus. buvo ponių suruošta 
ta iš 6 dainų geros solistės arbatėlė. Po užkandžių lie- 
ir muziko prof. J. Vitols 
skambinimo pianu. Estai 
padainavo tris dainas. Ir 
jų choras buvo tautiniuo
se rūbuose. Solo padaina
vo p. ministerienė A. Tor- 
ma (sopranas). Susilaukė 
gražaus pritarimo ir gy
vų rožių puokštės. Trys 
estų poros pašoko du estų

tuviai susirinkę į salės vi
durį padainavo keletą 
liaudies dainų. Vėliau dai
navo estai su latviais. 
Koncerte dalyvavo visi 
trys ministeriai su savo 
štabais. Buvo atvykę keli 
Amerikos lietuviai kariai, 
pora kanadiečių, keli šve-

tautinius šokius. Lietuvių ;dai. *pora lenkų lakūnų, 
choras buvo gražiai pasi-'Nuotaika visų buvo puiki.

DIDŽIOSIOS BRITANIJOS 
ŠVENTE

se išspausdintos trumpos mal
delės su atlaidais ir turinys.

Bendrai imant, ta Maldos A- 
paštalavimo knygutė įdomi, tu
rininga ir dailiai išleista. Tre
čiame knygutės puslapyje telpa 
švenčiausios Jėzaus Širdies pa
veikslas, po kurio seka Pasiau
kojimo maldelė. Lietuviai kata
likai jau seniai troško tokio re
liginio turinio knygutės. Todėl 
sveikiname Tėvą J. Kidyką, 
S. J., uolų Maldos Apaštalavi
mo misijonierių ir nepaprastą 
švenčiausios Jėzaus Širdies 
mylėtoją už taip labai pagei
daujamos knygutės parašymą, 
tuo pačiu nelobingos mūsų reli
ginės literatūros paturtinimą. 
Tikrovėje, ta Maldos Apaštala
vimo knygutė aiškiai parodo,

i ; “kokia graži, naudinga ir kaip
; Laikraštis. Organas Apaštalys- būtinai reikaiinga turėti Mal
tos Maldos”, Spausdinamas dos Apaštalavimo Sąjunga 

APAŠTALAVI- Jėzaus Širdies laikraštį pava- Eietui iszkoj^ Spaustuvėje Wa-. kjekvienoje parapijoje”.
Tėvų Jėzuitų dintą Pasiuntinys (Messanger terbury’ ^onn- Kun. A. Tamoliūnas.

kiečių lėktuvai buvo už
mušę arti 47.000 vyrų, mo
terų ii vaikų, daugiau 
kaip 54.000 buvo sužeista. 
Daugiau kaip 2.750.000 
namų buvo vokiečių bom
bų sugriauta ar sužalota, 
taigi buvo paliestas kas 
penktas Britanijos namas.
— Visos britų moterys 

nuo 18 m. iki 45 m. am
žiaus yra arba kariniuose 
daliniuose arba karinėj 
pramonėj. Jau apie 7.000.- 
000 britų moterų dirba vi
są laiką, ar tik dali dienos, 
pramonėje.
— Britanijoje neduoda

ma nė kiek gazolino pasi
važinėjimams dėl malonu
mo. Teatrai uždaromi 
anksti, kad visi būtų na
muose. jei bus vokiečių 
lėktuvų puolimas. 100' < 
taksų reikia mokėti nuo 
vertės daikto, jei perki ką 
nors padaryto iš šilko, už 
odos lagaminus, kailinius, 
brangenybes.
— Nevedęs britas, kurs

uždirba 2,000 dolerių per 
metus, moka 
$624.52, taigi 
dalį uždarbio, 
dviem vaikais. 
2,000 dolerių 
moka taksų 304 dolerius, „ . ___ , „ __  __
O jei vedęs uždirba 4,000 ralystę. kaip tikri misijonieriai,: nėra tos pasaulio šalies, 
dol. per metus ir dar turi 
išlaikyti du vaiku, tai mo
ka income tax $1.204. do
lerius.
— Jei už degtinės butelį 

britas moka $5.10, tai iš 
tos sumos $3.68 eina tak
sams. Už tabako pokelį už
mokėjus 44 centus, tak
sams iš tų pinigų eina 36 
centai. Už alaus stiklą 
mokant 20c.. lakštams iš 
to eina 13c.

— Roval Ordnance fabri
kuose Britanijoje 60 G 
ginklų (guns) ir šovinių 
buvo moterų darbininkių 
pagaminta.

— Kas ketvirtas britų 
berniukas tarp 15 ir 18 
metų nors 4 valandas sa
vaitėje praleidžia aviaci
jos pamokose. Mergaitės 
14—18 metų taipgi gauna

• 1

Vienų metų Amerikos moterų kariuomenės sukaktuvių proga, ponia 
Roosėvelt su moterų - karių vadovėmis iškilmių ceremonijose.
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income tax 
ko ne treč- 
Vedęs. su

MALDOS
MAS. Pusi. 176. 
leidinys. Philadelphia. Pa. 1943. du S. Coeur), kuris

Tėvas J. Kidykas, S. J., nu- riamas 
rodęs, ką naujai išleistoje kny- riams daugiau uolumo 
gutėje rasi, trumpai apibudin- dingumo. 
tą istoriją Maldos Apaštalavi
mo Sąjungos, kuriai pradžią 
davė Tėvas Pranciškus Ks. 
Gautrelet, S J. “labai karštai 
ragino apaštalauti geidžiančius 
VALS’O jėzuitų Kolegijos klie
rikus aukoti visus savo darbus, 
maldas, mokslą 
švenč. Jėzaus Širdžiai, kuri lavimus gavo iš Pijaus IX 1866 
nuolatos aukojasi už mus ant metais. Leonas XIII dar sykį

buvo ski- “Jis taip pat išleido 1907 me- 
įkvėpti sąjungos na- taįs pirmuosius lietuviškus 

ir nau- Maldos Apaštalavimo 
pavadintus: ‘Apaštalystės Mal-. 

“Visi Popiežiai tai sąjungai dos Vienybėje Saldžiausios Jė- 
karštai pritarė. apdovanojo zaus širdies Statutas’. 
gausiomis malonėmis, atlaidais 
ir privilegijomis ir ragina vi
sus pasaulio katalikus prie jos 
prisidėti.

“Pirmuosius Šv. Tėvo patvir- 
ir kentėjimus tintus įstatus Maldos Apašta-

PATARLĖS —
Malu., pRIEŽODHAI

jei uždirba altorių. Taip jie galėsią, nė ku- juos peržiūrėjo 1896 metais, 
per metus, nigais nebūdami, padėti Kristui pritaikė juos naujiesiems lai-

(LKFSB) Gruodžio 14 d. liomis. Bet ir jos yra dau
giau surištos su Britų im- 

ę šventę, perija. kaip su kuria kita 
milžinas, šalimi.

Didžioji Britų imperija tu
ri savo valstybių 
Britanija — tai
Jai priklausomų žemių y-. Tikroji Britanija (The 
ra visuose kontinentuose. United Kingdom) užima 
sudarančių 13.655.393 kv. 94,279 kvadr. mylias ir tu- 
mylių su 469 milijonais ri gyventojų 46 milijonus, 
gyventojų. Taigi Britų Apie gyvenimą karo metu 
imperija turi daugiau gy- Britų saloje mes turime 

šitokių įdomių faktų:
— Prieš karą produkuo

jama 33.000 tonų grieti
nės. Dabar grietinės iš vi
so nėra. Taip gi sulaikytas 
importas bananų, grape- 
fruit. citrinų: vyno impor
tuojama kokius 40 kartų 
mažiau ir degtinės gami- 

Aziios že- narna tris kartus mažiau.
u . . .

ventojų, negu jų yra visoj 
Europoj, visoj Amerikoj 
ar bet kuriame kitame 
kontinente. Daugiau negu 
kas penktas pasaulio gy
ventojas priklauso Britų 
imperijai. Britų imperijos 
užimami plotai yra žy
miai didesni už visa Afri-
kos, ar už visą
myną, o jau už Europą — — Prieš karą britas kas
šešis kartus didesni. Tie- mėnesį vidutiniškai suvar- 
sa, kaikurios Britų impe- todavo po 15 kiaušinių, da
ri jon įskaitomos šalys, bar tik po 3.
^ajp, pat z., Airija, turi be- —Dabar vokiečių lėktu- 
veiK visišką nepriklauso-. Vų atakos aptilo, bet prieš 
m\ bę ir net šiame k? .e y- metus Britų vyriausybė 
ra pasiskelbusios neutra- buvo pianešusi. kad vo-

“Šiuo metu Maldos Apaštala
vimo skyriai yra didesnėje pu- na 
sėje lietuvių parapijų. Dau
giausia jų įsisteigė tuojau po 
karo. Nuo 1930 metų uolumas, 
matyti, atslūgo . Reikia dar 
daug pasimelsti ir pasidarbuo
ti, kad ir likusioji pusė mūsų 
parapijų susirūpintų Jėzaus 
Širdies Karalystės praplatini- 
mu .

Arklys neėdęs žagrės netrau
kia.

Avelė bliauna kol šieno gau-

gelbėti sielas ir platinti Jo ka- kams ir patvirtino Šiandieną
______ r_______ _ ...» nėra

apaštalai. vyskupijos, kur nebūtų Maldos Tėvas J. Kidykas, S. j. kny
"Tos minties uždegti, dvyli- Apaštalavimo. Prie jo priklau- gutės turinį padalina į septy 

ka klierikų susitarė atidaryti so daugybė vyskupų, kunigų ir r" ’ : -1- 
•-Dvasiškojo* Iždo” knygas, kur 638 Ordenai bei Kongregacijos, autorius dėsto: 
būtų surašomi visi pagal Tėvo, pasauliečių žmonių jo eilėse dos Apaštalavimas?
Gautrelet duotus nurodymus randami žymūs valstybės vy- > (29-34) nurodo Maldos Apas- 
atliekami geri darbai. Lygiai rai; prezidentai, ministeriai, ^alavimo įstatus.
jie nutarė dalintis lapeliais, pri- »ener°laū procesoriai ir pa-X aiškina tuos
menančiais kokia intencija prasti darbininkai, moters, jau- skyriuje ( < " )
jiems reikia" melstis ir aukotis. n™as ir net vaikučiai. Prieš Maldos Apaštalai imo

“Greitu laiku tas paprotys pa-. 
siekė kitus jėzuitų namus ir jų talavimas skaitė 
draugus pasauliečius žmones. j°n4 narių visame pasaulyje. 
1846 metais Tėvas Gautrelet iš- • 
leido pirmąjį apie Maldos A- ‘ vo 
paštaiavimą knygutę, 
nurodė. 
platinti 
galba

nius skyrius. I skyriuje (12-28)
“Kas yra Mal- 

?” II skyrių-

Girtuoklio vaikai nuogi. 
Kaip dirba, taip turi. 
Kas beldžia, tam atidaro.
Kas vasarą dykauja, tas žie

mą badauja.
Kokią sėklą sėsi, tokią ir 

pjausi.
Koks stogas, toks lašas.
Kur šeimininkė ilgai miega, 

ten kiaulės visados žviegia.
Paukščiai be iizdo vaikų ne

peri.

skyriuje 
įstatus.' 
aprašo

Organi-,

kaip visi žmonės 
tikėjimą maldos

CONSCRVE

I
I ;

PUODU CJ

intencija darbininkai, moters, jau
nimas ir net vaikučiai. Prieš

J šio karo pradžią Maldos Apaš-, naciją. V skyriuje (83-94) ryš- 
■ talavimas skaitė apie 32 mili-. kiną Maldos Apaštalavimo tur- 

• • tus ir atlaidus. VI skyriuje (95- 
Lietuva jau 1729 metais sa- 118> bendrina Maldos Apašta- 
sostinėje Vilniuje pastatė lavimą su Pamaldumu į Švenč. 

kur jis pirmąją Jėzaus Širdies bažny- Jėzaus Širdį, talpinant ir pasi- 
ajj čią ir buvo viena 

mųjų šalių, pradėjusi jau nuo 
1762 metų iškilmingai i 
Jėzaus Širdies šventę.

; “Po pirmojo Didžiojo Karo. 
Maldos Apaštalavimo reikalais 
Lietuvoje rūpintis ėmė pirma
sis naujųjų laikų lietuvis jėzui
tas Tėvas Benediktas Andriuš- 
ka Jo pastangomis jau seniau 

! ėjęs dvasinio turinio laikraštis 
j “žvaigždė” paverstas Jėzaus 
Širdies Pasiuntiniu, Tėvui Jonui 
Paukščiui redaguojant, išsivys
tė į gražiausią modernišką ir 
labai mylimą dvasinio turinio 
laikraštį, kurio straipsnius at-, 
sispausdino net politiškieji laik
raščiai. Apaštalavimo skyriai j 

! apėmė visą Lietuvą. Daug dė-: 
mesio buvo kreipiama į vyrų ir> 
jaunimo organizavimą Todėl iš
augo Vyrų Apaštalavimas, Jau
nąją Apaštalavimas ir Eucha
ristijos Karžygiai vaikams.

“Amerikoje pirmieji Apašta-' 
lavimo skyriai lietuvių parapi
jose įkurti Mt. Carmel, Pa. ir 
Shamokin, Pa., būtent. 1899 
metais birželio mėnesio 22 die
ną. Antroji vieta priklauso Wa- 
terburiui. Conn. įsikūrusiam j I 
1899 metais liepos 19 dieną. * 

“Pirmąjį Maldos Apaštalavi
mo laikraštį lietuvių kalba iš
leido a. a. kunigas Petras Sau- 
rusaitis. Waterburio Šv. Juoza
po parapijos klebonas 
metais rugpiūčio mėnesį, 
jis kas mėnesį bent iki 
metų vasario mėnesio. Tai 
kutinis numeris, kurį teko 
vartyti. Laikraščio vardas bu
vo “Bažnyčios Tarnas” 
Pasiuntinys Saldžiausios 
dies Jėzaus. Mėnesinis

' kiškai Tautiškas

g.
p«-

“1849 
ną, šv. Tėvas PIJUS IX suteikė 
pirmuosius atlaidus visiems.

! kurie prisidės prie tos sąjungos, 
specialinį karinį apmoky-: Dvylika metų vėliau. (1861) 
mą. Prie mokyklų yra į-laitas jėzuitas Tėvas H. Ramie-

metų rugpjūčio 19

I į
iš pačių pir- aukojimus. VII skyriuje (119- į

, 171) paduoda kilnias Maldos i 
švęsti Apaštalavimo Ceremonijas ir į 

Maldas. Gi pabaigos puslapiuo- L

M I

X.;
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Radio Invasion Weapon

ruošti pergalės darželiai, 
o atostogų metu daugelis 
moksleivių vyksta į far- 
mas padėti ūkininkams.

Taigi Britų imperija ga
linga. visas savo jėgas su

organizavusi pergalei, sto
ja kovon už demokratijų 
laimėjimą ir mes turime 
viltį, kad padės ir kitoms 
demokratiją mylinčioms 
tautoms, kaip Lietuvai, 
laisvę ir nepriklausomybę 
atstatyti.

Koksai Tėvu Domininkonų 
Likimas Lietuvoje

išleido kitą knygą. pavadin- 
“ Maldos Apaštalavimas, ar- 
pamaldžių širdžių sąjunga 
švenč. Jėzaus Širdimi, mal-

re
tą 
ba 
su
domis išprašyti Bažnyčiai per
galės ir sielų išganymo”. Ta 

| knyga, greit išversta į daugelį 
' kitų kalbų, paskleidė Maldos 
i Apaštalavimą visame pasauly
je. Tais pačiais 1861 metais T. 
. Ramiere pradėjo leisti pirmąjį
į i
ma. kad tėv. B. Pauliukas 
su tėvu T. Žiūraičiu tebė
ra gyvi ir esą Vokietijoje.' 

■ Chien seminarijoje, Itaii- 
i joj, netoli Torino studi- 
i juoja lietuviai domininko
nai klierikai: Kmita, Ja-

(LKFSB) Lietuvos do- raška, ir Lileika. Apie Lie- 
mininkonai tėv. Grigaitis tuvoje dirbusius tėvą Pi- 
ir tėv. Rutkauskas gilina jų Peletier 
studijas Kauno 
seminarijoje, 
buvo gautas 
laiškas per

ir tėvą Joną 
kunigų Časą paskutiniu metu jo

sią vasarą kių žinių negauta, taigi 
Amerikoje nežinia, kur prisiglaudę 
Raudonąjį jie pergyvena šio karo 

Kryžių, kuriame praneša- baisenybes.

I

i
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MOBILE RADIO STATION LINKS
LAND, SEA AND AIR INVADERS

Thc tcrrific pov.cr of Amcrican 
invasion forces is madc possibic 
1>£ couibining aerial. navai, and 
jrround forces into a single assault. 
A radio Avcapon used for this pur- 
po>c in thc African, Sicilian, and 
Italian invasion is the Hallicrafters 
mobile radio station, which is 
landed on thc invasion coast and 
used for 3-way communication bc-

tv.cen trround forces on the beach. 
attack bombers in thc air, and 
battlc ships at sca. The station, 
svhich is capablc of traveling at 
liigh speed, consists of an Amer- 
ican truck carrying a ptnveriuf 
short wavc transmitter and t\vin 
rcceivcrs. This is coupled to a 
gasoline driven motor generator 
vhich stipplic tor the high
output station

M! 2

|
19011
Ėjo

1903
pas-

imani
• į 

arba ’ 
Šir-!

Katali- j 
ir Moksliškas)

The Hallicrafters mobile radio station, known to Signai Corps fighters 
as thc SCR-299, is capablc of receiving and transmitting battlc orderi 
over hundreds of rr.iles. Thc telephonc shown on the left can be opA- 
ated at a distance of onc mile f.om the station itself. A complete dupli- 
cate of the transmitter and rece'.ver :s carr;<- 
in the eabinet bench on which ,he operator s

d in the form of spare parts 
s.
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pastoviai taikai. Štai tos 
Konferencijos pareiški
mas, kaslink svarbiausių 
taikos principų.

“Mūsų kraštas,

. Kur negelbsti prašymai, ten statoma reikalavi
mus. Tam daryti reikia svarbios priežasties, ypač kai 
reikalavimai statoma patiems aukščiausiems pareigū
nams. Panašūs reikalavimai neįmanomi diktatorinėse 
valstybėse — karo metu mirtimi už tai baudžiama — 
bet Amerika laisva ir demokratinė šalis. Teisingi rei
kalavimai čia visada imami dėmesin ir, aplinkybėms 
leidžiant, išklausomi.

Tokį teisingą reikalavimą bei viešą pareiškimą, 
kun. Norberto Pakalnio ir Kastanto R. Jurgėlos pasi
rašytą, padarė Washingtono Vyriausybei New Yorko 
ir apylinkės lietuvių piliečiai, mažųjų tautų klau
simu. Jis tilpo lietuvių laikrašty “Amerika”. Tam prie
žastį davė neaiškus, daugiau neigiamas negu teigia
mas, Amerikos Vyriausybės nusiteikimas Pabaltės, 
valstybių klausimu. Atlanto Čartery buvo iškilmingai 
paskelbta ir niekad neatšaukta, kad visoms tautoms, 
didelėms ir mažoms, bus laiduojama bei patikrinta 
laisvė ir nepriklausomybė. Bet palaipsniui, Sovietams 
primygtinai savinantis Pabaltijo valstybes, tas iškil
mingas Atlanto Čarterio laisvės manifestas lyg pradė
jo įsigyti vien gražių žodžių požymį. Teorijoj jis ne
pakeistas, bet kuomet prieinama prie praktikos, tai 
Rusija nė kalbėti apie tai neduoda, nes, girdi, Pabaltė 
priklauso Sovietams ir jos likimas esąs naminis Rusi
jos klausimas. Kaip į tokį Rusijos pareiškimą reaguo
ta Maskvos ir Teherano konferencijose, nepasakoma. 
Tik tiek esą visuomenei žinotina, kad šis klausimas 
perdaug susinarpliojęs (knotty), todėl buvo apeitas ir 
paliktas svarstyti tik karui pasibaigus... Galima įsi
vaizduoti, kaip Pabaltės tautos po tokio “suraminimo” 
gali jaustis. Ar tik toks užmokesnis už kruvinas jų sū
nų aukas Amerikos kariuomenėj?’

Tad New Yorko ir apylinkės lietuviai, tik Ameri
kos piliečiai, žinoma, pasiryžo paleisti į visuomenę vie-1 
šą pareiškimą bei reikalavimą, kad Amerikos Vyriau
sybė laikytų savo žodį ir eitų užsibrėžtąja politikos 
nija. šitoks, kiek sutrumpytas, to pareiškimo tūris:

Pirmiausia pabrėžiama, kad mes, Amerikos pilie
čiai nereikalaujame atsiprašinėti, aiškintis bei tūp
čioti prieš bet kokią svetimą valstybę dėl mūsų nar-t 
sos, sumanumo ar pasiryžimo kariauti, dėl esamos 
mūsų naminės tvarkos ir dėl nusistatymo įvesti po ka
ro visur demokratinę tvarką. Mūsų Nepriklausomybės ' 
Deklaracija pripažino visų žmonių lygybę. Ir Maskvos 
konferencija bent teorijoj pripažįsta visų tautų, dide
lių ir mažų, lygybę. Patsai Atlanto Čarteris remiasi ne 
ant ko kito, tik ant Nepriklausomybės Deklaracijos 
principų. Tad mes visi, karo ir namų frontas, žiūrime 
į tą Čarterį ko didžiausiu rimtumu, skaitome jį stip
riausiu akstinu mūsų pastangoms karui laimėti ir tik
riausiu laiduojimu bei užtikrinimu, kad mūsų Vyriau
sybė šventai laikysis jo principų. Pradžioje viskas ėjo 
ko geriausia, bet pastaruoju laiku mūsų pasitikėjimą 
apsiaupė rimtos abejonės.

Totalitarinėse šalyse viešpatauja despotizmas. 
Bet Amerikos piliečiai džiaugiasi pilna žodžio ir min
ties laisve. Mes gerai atsimenam, kaip šis karas įvyko 
ir nesiduodame suvedžiojami klaidinančios propagan
dos. kurią varo spauda, radio ir filmos, pridengiant,

reikalauti. Jeigu nesupra
sime, jeigu nereikalausi
me tos taikos, tai mūsų 
oergalė bus ne tik tuščia, 
bet ir mums patiems pra
žūtinga. . ;

“Tad, su tokiais klausi
mais mintyje, mes mano
me jog vėl laikas atkreipti

kurio ■ dėmesį į geros ir teisin- 
teises ir saugumą taip vy-į gos taikos svarbiausius 
lingai ir baisiai priešas už-j principus- Atsa comybė 
puolė dabar deda visas;atstatydinti visuomenę po 
pastangas, ir visomis ga-i\aro nuls ant pergalėtoju. 

Iliomis stengiasi karą sek--^e vieną rimto mokslo 
minga i vesti.. Visų mūsų žmcfnj iau dabar ima bai- 

; pasiryžimas ne tik karą kad argi tik nebus 
laimėti, bet ir taikos vai- vylingų nusileidimų, pra
šių susilaukti. įžūtingų išsižadėjimu, ir

nelaimingų nukrypimų 
Mes gerai žinome, kadinuo svarbiausiu gerai tai- 

kardas neatneš mums tai- ^aj principuj 
kos: kardas gali praskin-i 
ti taikai kelią, gali nusta
tyti taikos sąlygas. Bet 
taika turi pirmų pirmiau
sia prasidėti ir gimti per
galėtojų prote ir širdyje. 
Mums šiandien reikia su
prasti ir įvertinti geros 
taikos reikšmę, ir, ją įver
tinę, turime drąsiai jos

T---------------------------------------------------

nutylint ar visai iškreipiant daugelį pačių svarbiausių 
faktų iš buvusios sovietų veiklos. Bet nežiūrint glos
tančios propagandos, mes puikiai atsimenam, kad So
vietų Sąjunga klastingai ir žiauriai puolė Lenkiją, 

i Latviją, Lietuvą, Suomiją ir Rumuniją, ir kad Prezi
dentas ir Valstybės Departmentas tuos puolimus 

; griežtai pasmerkė. Mes, Amerikos žmonės, su pasibai
sėjimu žvelgėm į Sovietų barbariškumą, paneigimą giau ji pasakė, daug svar- 
Dievo ir žmonių įstatymų, sutarčių laužymą, masinį besnių klausimų ji iškėlė 
žudymą ir ištrėmimą nekaltų lenkų, lietuvių, latvių ir savo NUTYLĖJIMU! 
estų į šaltus Rusijos kraštus. Su stipriausiu, neišdildo
mu įspūdžiu stebėjo 90 nuošimčių suomių, grįžtančių 
iš rusų okupuotos buvusios jų žemės į sugriautos Suo- 

; mijes vidų, pasiryžusių verčiau iš naujo kurtis ir dy- 
kynuose, negu gyventi baisesnioj už mirtį bolševikų 
nelaisvėj. Skaitome nemirtingu lietuvių, latvių ir estų 
didvyrišką ryžtingumą, su kuriuo jie stojo kovoti už 
savo nepriklausomybę tuo momentu, kai pasigirdo pir
mieji šūviai tarp buvusių dviejų tamprių sėbrų, Hitle
rio ir Stalino. Mums taip pat buvo džiugu matyti kilnų 

j._| lenkų poelgį, kai jie, pamiršę bolševikų smūgį į nuga-į 
rą, sutiko padėti rusams, kai jie buvo priversti kovoti 
prieš Hitlerį drauge su demokratija, kurią sovietų 

įvadai pirmiau iškoneveikdavo. Mes gėrimės ir rusų 
tautos narsa ir pilnai užginame jiems teikiamą gausią 
Amerikos pagalbą.

Deja, mūsų vyriausybė pradėjo svyruoti kovoje už 
tuos principus, kuriuos iki šiol tvirtai buvo palaikiusi. 
Ji matomai vengia savo pareigos aiškiai ir ryžtingai 
paremti nepriklausomybę tų krikščioniškų -valstybių, 
kurios randasi Rusijos pasieny; tuo tarpu kai sovietai 
atvirai ir begėdiškai reiškia savo pretensijas prie to 
grobio, kurį talkininkaudami su Hitleriu plėšikiškai 
pasigriebė. Tariamasi nubausti Vokietijos kriminalis
tus ir kitus jų pakalikus— kvislingus, o tuo tarpu 
laisvi nuo bausmės yra sovietų kriminalistai, išžudę ir 
nukamavę milijonus žmonių. Lietuva, Latvija ir Esti
ja yra išskirtos iš Suvienytų Tautų Pagalbos ir Atsi
statymo konferencijos, kuri įvyko Amerikos žemėje ir 
Amerikos vyriausybės žinioje. Tuo tarpu Rusija yra 
Militarinės Alijantų vyriausybės narė ir gali dalyvauti 
Vakarų Europos kontrolėje, bet mūsų Vyriausybė ne
žada tvirtai reikalauti bendros Alijantų kontrolės ry
tinėse ne rusiškose šalyse, kurios gali būti rusų oku
puotos, būtent, Suomijoj, Estijoj. Latvijoj, Lietuvoj ir 
Lenkijoj. Laisvi demokratiniai rinkimai garantuojami 
Vakarų ir Pietų Europai, gi nieko panašaus nežada
ma sunkiai nukentėjusioms Rytų Europos tautoms. 
Faktinai Valstybės Sekretorius atvirai pareiškė, kad 
daug kas priklausys nuo to, kieno armijos pirmiausia 
ten įsibraus, ir kad toms tautoms nebus suteikta pro
gos laisvai apsispręsti, po kuria vėliava jos norėtų gy
venti. Tai tolygu pripažinimui, kad Rusijai bus leista 
nesąlygingai okupuoti Lenkiją ir Pabaltės valstybes.

Taip apverktinai dalykams besivystant, Amerikos 
žmonės kreipiasi į Prezidentą ir Valstybės Sekretorių 
su keletu rezoliucijų, reikalaujančių laisvo apsispren
dimo minėtoms nuskriaustosioms tautoms, priimti 
jas į Suvienytų Tautų šeimą, su lygiomis visoms vals
tybėms privilegijomis, ir pašalinti įvairius jų atžvilgiu 
daromus nuo Atlanto Čarterio nukrypimus.

Šis pareiškimas gali kam atrodyti perilgu. Nusi
bos dideliems ponams jį skaityti. Nenusibos. Kur prie
kaištai akis bado, ten įkiru, bet nenuobodu skaityti. 
Gal perdrąsuš? Bet taip pat drąsūs lietuvių karių žy-

ŽINGSNIS I GERĄ 
PUSĘ

Ir tokie žmonės neieški- giasis, kad galėjęs prisidėti laimėti pergalę, 
nėja šešėlių, tokie 
nėra trukdytojai,
yra gerai susipažinę su to
mis jėgomis, kurios šian
dien pasaulyje siaubia.

i Maskvos Konferencijos

i

I

1

stengėsi ugdyti ir saugoti. 
Pirmutinis ir pagrindinis 
pamatas sveiko draugijos 
atstatymo, tai visuome
niškas pripažinimas Die- 

, vo, Jojo Aukščiausios val
džios ir doros įstatymų.

“Ką sveikas protas 
mums sako apie Dievą ir 

, Jojo Įstatymus, Kristaus 
Evangelija patvirtina, iš- 

. aiškina ir įgyvendina. 
Reikšminga ir dėmėtina, 
kad kai Vakarų žmonės iš
sižadėjo Išganytojo ir pa
sitikėjo savo protu ir pa
saulio mokslu, jie prarado 
aiškų doriškosios tiesos 
supratimą. Jie nerado 
sėkmingo įkvėpimo dirbti 
ar darbuotis savųjų labui 
ar žengti, kad ir tautinės 
dorybės keliu. Nes, kai 
žmogus Dievą ištrėmė iš 
pasaulio, kai pasaulis sa
vo pradžią ir savo tikslą 
rado savyje, žmogus pra
rado gyvenimo prasmę ir 
tikslą, prarado net ir ke
lią, kuris jį vedė ne tik į 
Dievą, bet ir į visuomenę, 
pasišventimą Dievui ir 
žmonijai. Tokioje apgailė
tinoje padėtyje, nieko, ar 
bent maža ką tereiškia vi
sa ta mokslo pažanga, iš
radimai ir valdymui gabu
mai, nes jie visi be pras
mės ir be tikslo. Mes grįši
me prie Dievo ir doros į- 
statymų, kai vėl priimsi
me Kristų ne tik savo baž- 

’nyčiose, bet ir savo kas
dieniniame gyvenime.

PABRĖŽIAMAS DIE
VO IŠPAŽINIMAS

“Išpažinti Dievo Viešpa
tystę ir pripažinti doros į- 
statymus, kaip juos bran
gina krikščioniškas pada
vimas, tai yra reikalingas 

1 pamatas teisingam tarp- 
' tautinių santykių tvarky
mui. Kai Dievas sutvėrė 
pasaulį. Jis davė žmonijai 

| reikalingą jai vienybę ir 
i suvienyjo visus žmones į 
broliją, kuri turėjo aprėpti 
kiek pati žmonija apėmė. 
Dieviškos Apvaizdos su
tvarkyme žmonija buvo 
paskirstyta į tautas ir ra
ses, bet šis paskirstymas 
jokiu būdu neskaldė rei
kalingos žmonijai vieny- 

1 bės.
“Kai nuodėmė suardė 

mūsų santykius su savo 
Viešpačiu ir sukėlė nesu
tikimą tarp žmogaus ir 
žmogaus, tarp tautos ir 
tautos, Mūsų Išganytojas 
atstatė, patobulino ir iš
aukštino žmonijos broliją. 
Žmoniškos brolijos idealas 
turi būti pripažintas ir tu
ri veikti ir tarptautiniuose 
santykiuose. Tiktai kai šis 
idealas bus ir žmonių ir 
tautų pripažintas, silpnes-

Šis Suvienytų Tautų karys iškeistas iš nacių belais
vės grįžtąs praradęs už savo šalį abi akis. Bet jis džiau-

žmonės 
bet jie se skirtinguose išsireiški

muose dėl pasaulio taikos, 
kuriuos pasauliui vienin
gai paskelbė Amerikos 
skirtingų tikėjimų vadai. 
Šis, teisėtinai tiesai pa-

nusistatymai, tiesa, pras
kina kelią tarptautiniam 
bendradarbiavimui, taip 
reikalingam ne tik karui, 
bet ir taikai. Tai žingsnis 
į gerą pusę. Bet tie nusi
statymai nenuramina, ne- vyzdys, su dorybės tieso- 
išblaško baimės tų, kurie mis suderintas, atkreipė į 
mato juose išsižadėjimą save viso krašto dėmesį.j 
Atlanto Charterio idealų. Mes tikimės, turime viltį,i 
Kaikuriuos dalykus Mas- kad visi geros valios žmo-j 
kvos Konferencija raštu nės susipažins su tuo pa- 
paminėjo, bet daug dau- vyzdžiu ir rimtai jį ištirs.

“Mūsų tikslas biskį įsi-j 
gilinti į savo Katalikišką 
tiesos Paveldėjimą, kuris 
yra tikėjimu ir protu pa
matuotas, ir parodyti, 
kaip pagrindinės tikėjimo 
tiesos turi būti pritaiko
mos prie taikos klausimų 
ir prie tikros visuomeniš
kos tvarkos surėdymo.

VISUOHE'iFS LIGŲ 
ŠALTINIAI

Be abejonės, šaknys visų 
ligų, kurios yra prislėgu
sios šių dienų žmogų, ir 
kurios davė pradžią šio 
pasaulinio karo baiseny-

To- 
kis nutylėjimas paliko ne
rimastį ir nepasitikėjimą 
žmonių mintyse, kurie yra 
pasišventę taikai su tei
singumu visiems.

“Nesikišant nei į politi
ką, nei į diplomatijos klau
simus, bet kalbant kaipo 
sielų ganytojai ir tikėji
mo mokytojai, norime pa
brėžti bei paminėti keletą 
pagrindinių tiesų, plau
kiančių iš tikėjimo, ir 
prašyti, kad šios tiesos 
būtų visų pripažintos.

“Džiugu patėmyti, kad bėms, randasi žmonių šir- 
tokis didelis skaičius dva- dyse, kurie užmiršo savo 
siškių, 
tinka vienas su kitu kas
link teisingos taikos ir jai 
reikalingų dorybės pama
tų, nors viens nuo kito bai
siai plačiai skiriasi kas
link tikėjimo. Šis reikš
mingas sutikimas ir vilti
mi nešinas susitaikymas 
neseniai paaiškėjo trijuo-

ANOJ PUSĖJ

Paveikslas prisiųstas iš Vokietijos per Stockholmą Qa] perdrąsuš? Bet taip pat drąsūs lietuvių karių žy- 
parodo Hitlerio ir Co. vizitą Balkanuose. Kairėj mato- giai, kurie po Dėdės Šamo vėliava kraują beliedami,. 
mas Bulgarijos Princas Kyrill. 1 * '-- ------- vi mato vien bolševikišką šmėklą savo tėvų žemėje... K.

Dvasios Vadų su- Dievą, užmiršo savo parei
gas, užmiršo ir doros įsta
tymus. Yra įrašyta žmo
gaus prote ir širdyje įsta
tymas, kuris jam sakyte 
sako, kas gera ir kas blo
ga. Tas įstatymas šaukia
si į Dievą ir jame randa 
sau valdžią ir tos valdžios 
patvirtinimą. Kai šį pa
grindinį įstatymą žmogus 
atmeta, kiekvienas kitas 
įstatymas, kiekviena kita 
teisė, kiekviena kita dory
bė netenka pagrindo ir 
prasmės ir belieka tik ant 
slystančių ir su kiekvienu 
mados vėju besimainan
čių nepastovaus gyvenimo 
pėskų.

“Žmogaus savigarba, 
žmogaus žmoniškumas, 
žmogaus prakilnus pašau
kimas tampa ne Dievo 
duotomis dovanomis, bet 

Į vien tik iš piršto išlaužto
mis pasakomis ir žmogaus 
prasimanytomis nesąmo
nėmis. Beieškant bet ko
kio pamato visuomeniš
kam pastovumui, valsty
bės autoritetas yra perde- 

! damas ir valdžios veiki
mas visai išeina iš ribų.

■ Tokis valdžios veikimas, 
vietoj, kad apsaugojus sa
vo piliečių teises ir visų 
bendrą gyvenimą, užlei
džia vietą žiauriam sulau
žymui tų pačių teisių, ku
lnas ta valdžia iš pradžių

Anoj pusėj Nemunėlio 
Pievelė žaliavo.
Grėbė pulkas mergužėlių. 
Daineles dainavo.

Nedainuokit, mergužėlė.-;. 
Tų graudžių dainelių.
Nevirkdykit širdužėlės
Jaunam kareovėliui. 

Kai aš jojau i karužę. 
Dievas nepadėjo. 
Pirmutinė kulkužėlė 
Širdelę pervėrė.

Guli, guli kareivėlis
Karužėj nušautas.
Stovi, stovi žirgužėlis.
Kamanoms pamautas.

Kas pašers mano žirgeli 
Žaliuoju sienelių.
Kas pagirdys juodbėrėlį 
Tyru vandenėliu?

Sesers pašers žirgužėlį 
žaliojom rūtelėm, 
O pagimdys motinėlė 
Gailioms ašarėlėms.

Ir pritrūko seserėlėms 
Žaliųjų rūtelių.
Nepritrūko motinėlei 
Gailių ašarėlių.

Tęsinys 5-tame pusi.
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Kazimiero Žitkaus Ašarėlės
— Kaip Vabalninko piemenėlis liko žymiu poetu. — Lei
džia slaptą laikraštį prieš okupantus vokiečius.—Jaunas 
kunigėlis priemiesčio lūšnose. — Džiovininko dalia. — 
Maži nuotykiai iš didelio žmogaus gyvenimo. — Kaip bu

vo sukurtas garsusis pavasarininkų himnas.

Klausiau, kaip naktį miškas 
siaudžia. ]

Aušros belaukdamas liūdėjau j 
Ir į dainelę tylią, graudžią j
Džiaugsmus ir ašaras sudėjau, j

Jei ta Vabalninko var- ■ 
ginga lietuvė būtų dau
giau mėgusi šeimos malo- ’ 
numus, kaip pareigas, mes j 
nebūtume turėję to mielo 
poeto Kazimiero Žitkaus. . 
kurs gimė ketvirtuoju vai- ‘ 
ku 1893 m. gruodžio 17 d.; ' 
taigi šiemet jisai Lietuvo- : 
je švenčia penkiasdešim
tąjį gimtadienį, jei viską : 
triuškinantieji karo maši
nos ratai jo dar nepagavo.
Nuo grėblio prie knygos

Žitkų šeimą Dievas pa
laimino net aštuoniais kū
dikiais. Bet tuose namuo
se ir vargas buvo kasdie
ninis svečias. Galus su ga
lais sumesti buvo sunko
ka. O jaunasis Kaziukas 
rodė daug gabumų. Kaip 
ir daugelis busimųjų Lie
tuvos šviesuolių, iš malda
knygės, iš “Šaltinio”, jisai 
jau buvo gražiai išmoky
tas skaityti. Jis turėjo 
švelnų, skardų balselį ir 
gražiai giedojo parapijos 
chore. Vasarą ganė ir ten. 
kaip Tumas sako, pieme
nų mokslus ėjo, o žiemą 
lankė mokyklą. Laisvu gi 
laiku bėgo į choro repeti
cijas ar Mišioms patar
nauti. Šeimos neturtas ne
leido jam siekti norimo 
kunigo mokslo. Prašėsi 
bent vargonininku jj pa
daryti. Tėvai aptarė visą 
padėtį ir nusprendė — nė
ra iš ko. Paglostė motina 
nusiminusio vaiko galvelę, 
įdavė grėblį ir pasiuntė 
prie šieno, tardama:

— Nesirūpink vaikeli: 
Dievulis leido į pasaulį. 
Dievulis ir dalelę skirs...

Gabiam jaunuoliui, a- 
timta viltis pasiekti moks
lo. buvo sunkus smūgis. 
Jis juk senai jau buvo per
skaitęs parapijinį knygy
nėlį. Sveikata iš mažens 
jo buvo menka. Ūkio dar
bai nekaip sekėsi. Taigi 
beliko jam tik viena pa
guoda: išsiverkti ir pasi
melsti... Ir kaip dažnai jis 
tuodu abu darbu drauge, 
ar skyrium kartodavo...

Tarytum, kad Dangus 
pamatė jo ašarą: į Vabal- giau išsilavinimo, 
ninką buvo paskirtas kle- pradėjo ir veikti,

bonu kun. Bizauskas (vė
liau pranciškonas). Tas 
šviesus žmogus ėmė tėvus 
raginti leisti Kaziuką į 
mokslus. Ir 1908 m. tėvas 
jį nuvežė į Panevėžio ke
turklasę mokyklą. Dabar 
vėl užgulė knygas. 
Būti kunigu, ar ne?

• Naujasis Panevėžio mo
kyklos auklėtinis buvo•z
dažnas knygyno lankyto
jas. Ypač dailiosios kūry
bos raštus ko ne visus per
skaitė, kuriuos ten rado. 
Bet į jo rankas pakliuvo ir 
kaikokių “madingų” tada 
knygelių, jisai pritapo ų “Jaunimo Draugas”. Jį 
prie kairiųjų — “Aušri- mįeiaį skaitė ir paaugu- 
ninkų” kuopelės ir jo Jir- siejt Tas siaptas leidinys 

netik pasiekdavo apylin
kės parapijas, bet net ir į 
Žemaitiją kaikurie nume
riai pakliuvo. Veikė ir su 
organizacijomis. Slapta
me priešvokiškame veiki
me palaikė ryšį su Panevė
žiu, iš kur ateidavo ins
trukcijų ir net proklama
cijų. Kartą vos vos nepa
kliuvo į okupantų rankas. 
Bet pavojai jam nesurišo 
rankų. Jis taip giliai at
jautė kančias pavergtų 
žmonių. Viename eilėraš
tyje jisai rašo:
Vargų vargeliais užužėlę 
Dejavo miestai ir kaimai. 
Į vargšo liūdną bakūžėlę 
Dalia nebžvelgė linksmai 
Tik vien, kaip skurdžios sutar- kė, kol savaime sąlygos 

tinęs.
Bekilo raudos iš krūtinės.

Kai Italijoj su Britų ašuntąja armija įžygiavo ir 
nemažai Indijos savanorių, kurie kaip paveikslas rodo! Džiovininkų 
apsirengę sulig savo papročių, tai italijonukai tuo la
bai susidomėjo. Jie matomai mėgina susišnekėti ir tas 
duoda tikros jaukios nuotaikos.

rint vokiečių priespaudos, 
ėmė leisti slaptą laikraštė-

UAu?ri' mielai skaitė ir paaugu-

TURK IM WVR VHR HMtfENMP fMf 
TO MAM MERKIME TO IMI MVIf !

dyje susiūbavo iš gimti
nės atsivežtieji šventi įsi
tikinimai... Laimei, jį pa
siekė pradėjusi eiti “Atei
tis”. Jau pirmąjį numerį 
perskaitęs jisai išsibraukė 
iš aušrininkų, o toliau be
skaitydamas prisidėjo 
prie ateitininkų ir jį ne
paprastai sužavėjo jų o- 
balsis:

— Viską atnaujinti 
Kristuje.

Jis jautė, — to geriau
siai bus siekti likus kuni
gu. bet lėšų tolimesniam 
mokslui nebuvo, be to — 
jis bijojo, kad vėl neatsi
naujintų tikybiniai abejo
jimai ir todėl, baigęs ke
turklasę, dar nutarė pa
svarstyti. Per porą metų 
sprendė pašaukimo klau
simą, per visks dienas ren
gė vaikus į mokyklas ir į- 
sitraukė į darbą su orga
nizacijomis. Pagaliau ap
sisprendė — 1913 m. įsto
jo į kunigų seminariją 
Kaune.
Slaptai veikimas vokiečiu 
okupacijos metu

Prasidėjo baisus Didysis 
Karas. Klierikas Žitkus, 
porą metų pabuvęs semi
narijoje, turėjo važiuoti 
namo, kol laikai aprims. 
Šalia jo tėvų namų gyveno 
vokiečių žandarai. Jaut
rios sielos jaunuolis kas
dieną buvo priverstas 
klausytis mušamų, šunų 

, kramtomų žmonių klyks
mus. Ir vėl jisai — ir verk- 

įdavo, ir melsdavosi... Bet 
; dabar jisai jau turėjo dau- 

taigi 
nežiū- jos po karo besisteigian- 
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PROTECT YOUR 
HOME FROM 

TUSUCULOSIS

įsigykite "Šventųjų Gyveni' 
mai" Knygą

1

Iš niūriai susimąsčiusių 
dausų krinta lašeliai kriš
toliniai, lyg našlaičių aša
rėlės.
Cit, nurimk, dangau, raudojęs. 
Vasarėlę palaidojęs, — 
Ji nualpo, ji nubalo, 
Rodos vien belaukia galo. 
Bet nemirs ji niekados.

Čia poetas prisimena ir 
savo dienas, • kurios, *kaip 
tas rudenio laukas, tik vė
jo besiklauso ir krintan
čiais lapeliais besipuošia 
geltonai.
Neišąuš man vasarėlė.
Nenušvis skaisti saulutė.
Vien tik šaltas rudenėlis.
Graudžią dainą man dainuo- 

dams
Belydės iki kapų...

• • I

Į dangų palūžę sparnai 
nebekyla...

Tik vien atminimai bedrumščia 
dar tylą,

Iš kapo atėję.

Jis jaučiasi vienui vienas 
ir eilėraštyje išsipasakoja: 
— Vai Dievuliau, Dieve mano, 
Nieks daugiau juk nenumano. 
Kad taip virkdo sopuliai, 
Kad lyg rasos rytmetinės, 
Krinta kančios ant krūtinės. 
Širdį žeisdamos giliai.

Jis prisipažįsta, kad jo 
skruostai bus dažnai raso
ti ir dažnai —
Tiesis rankos į žvaigždynus. 
Kur pravirgdžius, sugraudinus 
Bevilios mane daina.

Poeto sielos godos
j Nors Žitkui gydytojai 
buvo įsakę pakeisti vietą, 
bet jis vistiek ramiai lau-

kiu buvo gyvenimo pa- skribelės pareisiąs. Nerei- 
laužtas poetą. O jis tik rū- kia sakyti, kad ant ryto- 
pinosi, kaip kitiems ką ge-1 jaus jam vėl grąžinau, kas 
ro padarius. Atsimenu, toj jam priklausė. Vėl kitą 

dieną, nežinau iš kur su
graibęs, jis atneša 200 li
tų, spraudžia į delną man 
šnekėdamas:
— Nekokios esi sveika-
Tęsinys 6-tame puslapyj

apylinkėj buvo neturtin
gas, bet gabus jaunuolis. 
Už veiklą pavasarininkuo
se valdininkai nušalino jį 

1 nuo valstybinio darbo. 
Nutarėme jį leisti į spe- 
cialinius mokslus. Nebetu
rėdamas kur kitur kreip
tis, būdamas dar klieriku, 
nueinu pas kun. Žitkų dėl 
to jaunuolio paskolinti. 
Mačiau, kaip jis, savų ne
turėdamas, nuėjęs pas šei
mininkus pasiskolino at
nešė ir įteikė...

Pora nuotykių
Kartą išvažiavome laive

liu Šventosios upe. Ties 
Antaliepte ji neplati, pa
krantėse augančių alks
nių šakos susisiekia, su
darydamos puikius žaliuo
jančius vartus. Nei nepa
stebėjau, kaip srovė pa
griebė mano skribelę ir 
nunešė. Kun. Žitkus neno
ri, kad su juo išvykęs klie- 
jrikas turėtų kokių nuos-

“Darbininko” knygyne 
galima gauti “Šventų j ų 
Gyvenimai” su paveiks
lais. Knyga gerai apdary
ta. Apskaitymai kiekvie
nai dienai per visus me
tus. Kaina $4.00. Užsaky
mus su money orderiu ar 
čekiu siųskite: Darbinin
kas, 366 W. Broadway, So. 
Boston 27, Mass.Sanatorijoje

Gydytojai ir draugai pa
stebėjo, kad poetui tikrai 
kapai vaidenas. Jisai buvo 
išsiųstas į Tirolį, į Merano 
sanatoriją. Nuošalume ir 
kančioje jis paguodos ieš
ko religijoje:
Tegu man neaušta aptemę ry- tolių. Beveik jėga priver

tai, 'čia, kad paimčiau jo skry-
Nekeiksiu aš naktį neramią ir belę, jam esą arti, jis ir be 

juodą, —
Dabar aš žinau, kad Golgota i 

tiktai
Gyvybę ir laimę teduoda...

Žmonės gi — vistiek ne
supras. Jis kaip paukštelis 
atsidaužęs į narvelio sie
nas pragysta liūdną gies
melę:
Ir žmonės giedantį apstojo. 
Bet ramūs buvo jų veidai, — 
Jie sužavėti giesmei plojo. 
Tik nesuprato, nežinojo, 
Kad tai baisios kančios aidai...

Už tat poetas pasidarė 
nepaprastai jautrus kitų 
kančiai. Pažinau jį, kada 
iš sanatorijos grįžęs apsi-' 
gyveno Antalieptėje, rū- ( 
pestingoj vienuolių globo
je, netoli plačių pušynų. 
Jo tauri siela spindėjo iš 
veido ir kiekvienas jautė, 
kad jei pasaulyje galima 
sutikti kančios nuskai
drintą, šventą sielą, tai to-

pasikeis. Pagaliau 1921 m. 
buvo paskirtas “Pavasari
ninkų” dvasios vadu, per
keltas prie katedros. Kurį 

' laiką redagavo “Pavasa
rį”, dar studijavo univer- 

buvo sitete ir rašė į daugelį Lie- 
Tame

Džiovos ženklai jaunoj 
krūtinėj

Kai 1919 metais 
įšventintas kunigu, nė pir- tuvos laikraščių, 
mųjų Mišių negalėjo atlai- laikotarpyje išleido ir sa
kyti tėviškės bažnyčioje, vo poezijos rinkinį: “Aša- 
nes Vabalninke siautėjo relės”. Čia, tikrai, atsis- 
bolševikai. Pirmasis pas- pindi daug autoriaus iš- 
kyrimas buvo į Šančius, kentėto skausmo.
Kaip kiekviename prie- — Rašiau, kaip jaučiau, 
miestyje, čia buvo daug kaip mokėjau, nieko nesi- 
skurdo. Du trečdaliai Šan- stengdamas, — prasitarė 
čių gyventojų buvo pabė- jis kartą apie savo kūrybą, 
gę į Rusiją. Prasidėjo Bet kad jam teko pajusti 
tremtinių grįžimas. O jie daug vargelių ir pačiam 
atsivežė baisaus skurdo ir būti gyvenimo naštos pa
ilgų... Nedaug šeimų buvo laužtam, tai ir jo poezija 
be ligonio. Jaunam kuni- —ašarota, 
geliui tekdavo po kokį de
šimtį ligonių pėsčiam per 
dieną apeiti, porą laidotu
vių atlikti, o dar kiti dar
bai: mokykla, organizaci-

į

I

;čios. Jis tyliai dirbo 
kentė:
Ne tiek gal giružei nugelto 

pelių
Ir žemėn be laiko nukrito.
Kiek ašarų man iš žydriųjų 

kelių
Skruostais tylomis nusirito.

Pavargusiems jis išda
lindavo savo pinigus, net 
kartais ir drabužius. Be
lankydamas ligonis užsi
krėtė šiltine, penkias sa
vaites išgulėjo — ir vėl tie 
patys darbai. Įtempimas 
suardė sveikatą. Gydyto
jai ėmė jam kalbėti apie 
džiovos ženklus, poetas 
mė jaustis palaužtas:
Užmigo troškimai, svajonės 

nublanko.
Audringosios dūmos senai 

nebelanko.
Skaudžiai palytėje.

BUY ai ŪSE
Christsa Sofc

ė-

Ar saulėlydis gęsta skaistus, 
Ar pažadina aušros rytus, 
Liūdesy, Tu į mana namus 
Tylomis ateini neramus
Ir, kaip brolis mane apkabinęs 

karštai.
Mano ašaras tu beskaitai.

Žmonėse paguodos jisai 
nepratęs ieškoti. Jis pasi
skundžia Dievui ir skaus
mą eilėmis išlieja:
Liūdna man, Dieve, taip liūdna

; be galo,
Rodos į širdį nagus kas suleido;
Skaisčios svajonės, kaip rytme

čio sapnas nubalo.
Vienos tik ašaros tylios bemir

gą ant veido, —
Liūdna man, Dieve, be galo.

Jis taip gražiai moka 
pravesti paralelę tarp sa
vo skausmo ir gamtos liū
desių. Taip, eilėrašty ‘Ru
dens Godos’ jisai rimuoja: 
Stypso lankos parudavę 
Be kvapių gražių gėlelių. 
Liūdi girios nudabintos, 
Lapais kojas apsiklostę 
Ir bedūsauja giliai.

PLAČIAUSIAI AMERIKOJE SKAITOMAS
yra

mėnesinis, religinis, paveiksluotas laikraštis

“šv. Pranciškaus Varpelis
Pigiausias laikraštis yra 

"VARPELIS"
Metams kainuoja tik $1.00 

Kanadoje $2.00
Kas prisius daugiau, gaus dovanų vertingų knygučių 

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

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

Adresas:

I FRANCISCAN FATHERS
' 310 Orchard Street Pittsburgh, Penna.

Telephone — Hemlock 6567

Mama, Jonukas 

sako, aš negaliu 

vartoti telefoną Kodėl nenubėgti pas Dot’ą vietoje telefonuoti? 

kalbėti su Dot!
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Amerikos Katalikų Vyskupu
Pareiškimas Taikos Reikalu

Pradžia 3-čiame pusi, 
nių išnaudojimas ir 
baininkų garbinimas 
prašalintas.

“Tokis grįžimas 
tvarkos nereiškia, 
tautos ar valstybės, tikrą- ! 
ja to žodžio prasme, turė
tų aitduoti savo valdymo 
vadeles kokiam ten pa
sauliniam teismui ar val
dymui. Nereiškia, kad 
kiekviena tauta ir kiekvie
na valstybė turėtų pripa
žinti ir išpildyti savo pa
reigas visų tautų šeimoje. 
Šitų pareigų išpildymas 
pilnai susiderina su tautų 
skirtumais, kurie suteikia 
gražų kultūros įvairumą 
žmonijos vienybėje. Iš tik
rųjų, šitie įvairumai turi 
būti pripažinti ir apsaugo
ti, ir mes turime visomis 
pastangomis stengtis ir 
darbuotis, kad tie žmonės, 
kurie šiandien vargsta ne
laisvėje, galėtų vėl stoti 
tarp laisvų tautų ir džiau
gtis pilna teise ir laisvu 
gyvenimu kartu su viso
mis pasaulio tautomis.

VISO PASAULIO 
TAIKOS ĮSTAIGOS 
“Šių laikų aplinkybėse 

verktinai reikalinga, kad 
tautos, išpildymui savo 
pareigų, susivienytų, į- 
steigdamos tarptautines 
įstaigas palaikyti pasauly
je taiką ir bendrą viena 
kitai pagelbą. Tokios įstai
gos, teisėtai suprastos, 
pilnai susiderina su die
viškuoju pasaulio surėdy
mu ir žmonijos vienybe, ir 
turėtų padėti teisėtai iš
aiškinti ir paremti val
džią ir nepriklausomumą.

“Visuomeniškasis Dievo 
ir Jojo įstatymų pripaži
nimas turi būti pirmoji 
teisėtumo tautų vidujinio 
gyvenimo taisyklė. Praei
ties aplinkybės, kultūros 
įvairumai, gyvenimo nely
gybės, sudaro politikos 
skirtupius. Bet visos tau
tos, jeigu jos derinsis su 
Dievo įstatymais, turi sa
vo politikos sutvarkyme 
pripažinti vietą žmonijos 
teisėms ir laisvam savo 
tikybinių pareigų atliki
mui; turi paraginti savo kaip praplito 
žmones 
žengti,

visuomenės gerove ir pri- 
raz-1 pažinti žmogaus neliečia- 
bus^ybę-

“Jokia tauta ant šios že- 
prįe mės niekados neturėjo ir 

neturi teisės įsibriauti į 
šeimos laisvę, panaikinti 
asmenišką nuosavybę ar 
trukdyti pramonę, vienin
gą labdarybės darbą, kurį 
dirba tautos piliečiai savo 
ir savųjų naudai. Tiktai 
kai tautos prisilaikys tei-Į 
sėtų įstatymų savo pilie
čių valdyme, jos prisidės 
prie visuomenės ir prie vi
sų tautų šeimos gėrio.

VALDŽIOS ĮSTATY
MAI SUIUNGTI SU 

DIEVO ĮSTATYMAIS 
“Kai Dievo Įstatymai nė

ra pripažinti kasdieninia
me gyvenime, žmogaus ar 
valdžios įstatymai lieka 
be jėgos, be vertės ir be 
prasmės. Mes paveldėjo- 
me valdžią įstatymais pa
grįstą. Tame paveldėjime 
įstatymas tai ne žmonių 
valios išsireiškimas, nei, 
kad ir daugumos, žmonių 

! noras ar nusistatymas, 
bet tai sveiko proto nuro
dymas, proto, kuriame 
spindi Dievo ir gamtos į- 
statymai. Mes jau esame 
matę, baisiame Europos 
tautų gyvenime, kas atsi
tinka, kai valdžia, ar par
tija, ar žmogus ima savo
tiškai valdyti.

“Kai valdžios įstatymai Jojo'" Įstatymų
derinasi su Dievo Įstaty
mais ir juose ieškosi aukš
čiausio patvirtinimo, tada 

. randasi visuomeniškas pa
stovumas ir visuomenės! 
labas yra ugdomas. Būtų! 
baisiai didelė klaida šio 
paveldėjimo išsižadėti, i 
kad ir dėl geresnio ir vei
kesnio valdymo. Būtų dar 
didesnė, stačiai pražūtim, 
ga klaida išsižadėti savo 
paveldėjimo dėl kokios 
ten šių dienų, pigios ir ne
aiškios pasaulėžiūros, ku
ri nesiremia nei Dievo Į- 
statymais, nei teisingu
mu, ir nepripažįsta pilie
čiui neužginčijamas tei
ses, kurios pareina iš Pa
ties Dievo.

“Skaudu mums matyti, 
įstatymų 

tobulybės keliu laužymas ir jų nepaisy
tum susirūpinti mas, ypač mūsų krašto

• v • prie 
kad

Lietuvis ir lietuve, lygiomis teisėmis prie daroo...

Mylimiausia ir Geriausia 

KALĖDOMS DOVANA, tai 
Kun. Pr. M. Juro Išleista Maldaknygė

jaunųjų tarpe. Baisesnio 
apskundimo vargiai bau 
galima rasti. Geresnės ir 
tikresnės pastangos ap
saugoti šeimos pastovumą 
ir šventumą, ir mokinti 
doros įstatymų padės 
mums išrišti šį klausimą. 
Susirūpinimas ir prižiūrė
jimas mūsų jaunimo pasi
linksminimo vietų taipgi 
daug mums padės.

Vargas Lietuvoje

I 
RAGINA VYRESNIE- ! 

SIEMS PAKLUSNUMĄ 
“Bet, virš visa ko, mes 

turime įskiepinti į jauni
mo sielą didesnį valdžiai 
paklusnumą, ir karštesnį 
prisirišimą prie visuome
nės gėrio. O kaipgi visa 
tai galima atsiekti, jeigu 
ne tik per aiškų ir drąsų

pripažinimą ?! Aišku, jokia 
philosophija, jokia pasau- 

; lėžiūra, jokia žmogaus 
pramanyta tvarka neduo
da ir negali duoti nei pri
žadėti ko geresnio ar to
bulesnio.

“Dievo surėdyme šeima, 
tai visuomenės įstaiga, tu
rinti savas teises ir savo
tišką garbę, 
tovumas ir 
tiek tikrąjai tvarkai rei
kalingas, kiek Konstituci- 

jja pačiam kraštui. Jeigu 
šeimoje randasi tvarka, ir 
vaikai yra mokomi eiti do
rybės ir tobulybės keliu.

Šeimos pas- 
šventumas

Tūkstančiais upių užplūdo vargai... 
Potvyny skęsta lietuvių Tauta: 
Laisvės neteko, pražuvo vaikai; 
Serga, badauja šalis pavergta.

Vargo vargota našlaičių diena: 
Sibire mirė badu jų tėvai... 
Ilgis savųjų širdužė jauna;
Pridengė daugelį tundrų laukai. 

Dorą, tikėjimą stengias išrauti, 
Žmogų pavergę barbarai rudi... 
Atima arklį ar likusį jautį, 
Norint per naktį pas juodu budi.

Kaimas nualintas, turtai išgrobti.
Maisto neliko; be rūbų beveik;
Vokiečiai stengias vargu mūs pralobti, 
Vargą jie sėja ar reik, ar nereik.

Įkaitų suėmė didelį būrį 
Grąso sušaudysią juos nekaltus. 
Slegia lietuvį, it baltąjį sūrį, 
Himleris, Lohsė, ^Vysockis žiaurus.

Broliai, į darbą už mylimą šalį! 
Laisvę atgavę visų pastangoms, 
Kursim gerovę, kas moka ir gali, 
Sau ir jaunųjų lietuvių kartoms.

K. Bitikas. (“Iš, Draugas)

DIDYSIS RAMYBES ŠALTINIS
Nekalto Prasidėjimo Švč. P. Marijos dieną, gruo

džio 8, iš spaudos išėjo labai graži, įdomi kun. Pr. M. 
Juro maldaknygė — DIDYSIS RAMYBĖS ŠALTINIS. 
Ši maldaknygė Amerikoje sau lygios neturi. Taigi, už
sakykite ją kaipo Kalėdų dovaną savo tėvams, gimi
nėms ir draugams. Ši dovana bus geriausiai įvertinta.

Prašome pažiūrėti į jos trumpai suglaustą turinį: 
Maldaknygė turi 788 puslapius.
Minkštas odos viršelis; papuoštas lietuvišku kryžiumi. 

Paauksuota.
Išoriniai puiki, patraukli, bet viduje dar gražesnė. 
Joje telpa 106 paveikslėliai. Daug jų paimti iš Mišolo. 
Lietuvišku menu dabintų raidžių 22.
Evangelijos Sekmadieniams ir Bažnytinėms Šventėms. 
Novenų 12. Litanijų 16. Vainikų maldų (Karunkė- 

lių) 7. Giesmių 9. Trejos Mišios (Vienos Liturgi
nės). Graudūs Verksmai. Arti šimto puslapių pa
švęsta maldoms į Švenč. Sakramentą.

Nurodoma geri darbai, už kuriuos galima laimėti at
laidus. Labai daug įvairių maldų (trumpų) su at
laidais. Nurodoma gyvenimo pagrindai—atspaus
dinta visi Poteriai. Ra idės aiškios ir įvairios. Kal
ba graži. Iš priežasties karo spausdinta nedaug. 
Paskubėk įsigyti. Kaina — 83.50. Rašyk:—

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

Ką Žymusis Rašytojas Kun. J. Prunskis Sako Apie 
Didįjį Ramybės Šaltinį:

JIS RAŠO:

“Sveikinu! Maldaknygė labai puiki! Tokios ne tik 
Amerikoje lietuviai neturėjo, bet nė pačioje Lietuvoje 
nebuvo. Laiko, darbo ir lešu — daug įdėta, bet miela 
paimti į rankas. Puikios iliustracijos, tinkamos raidės, 
naujai iliustruota lietuviškais paveikslais ir ornamen
tais; žodžiu — džiaugtis yra ko. o ką nors prikišti — 
nesurandu. Sveikinu. Didelį dalyką įvykdėte!

Su pagarba,
K. J. Prunskis.

Gerbiamoji "‘Darbininko” Administracija.

Siunčiu S ir prašau prisiųsti

DIDYSIS RAMYBES ŠALTINIS šiuo adresu:

Vardas

Gatvė

Miestas

knyga(s)

-«

įspėdami visus 
propagandą, kuri slepiasi į 
po “Pagaminto Pagimdy- i 
mo“ vardu, ir kuri laužo j 
Dievo Įstatymus, nuplė-j 
šia šeimos garbę ir jos 
aukštą pašaukimą, ir silp
nina tautos, kaip fizinį, 
taip ir dorovinį gyvenimą. 
Mes prašome, kad visi 
grįžtų prie krikščioniško 
moterystės supratimo, ku
riame lytis turi tokį gra
žų ir tobulą tikslą.

“Mes smerkiame šių die
nų iškraipytą lyties moks
lą, kuris pažemina mūsų 
jaunimą, panaikina na
mus ir stumia paleistu- 
vystėn visą gražų šeimos 
gyvenimą. Negalima iš 
Dievo tyčiotis be bausmės! 
Šis pagoniškas šeimos su
ardymas ir moterystės iš
niekinimas neišeis į gerą; 
bet ves visą kraštą į dorinį 
pakrikimą ir tautinį su
puvimą.

“Būtų visai nesąmonin
ga stengtis visą pasaulį 
atstatydinti, kad visos 
tautos, didelės ir mažos, 

ir silpnutėlės 
džiaugtųsi lygiomis teisė
mis pasaulio tautų šeimo
je, o nieko 
prižiūrėti, 
piliečiai turėtų tą, ką mes Amerikos 
norime visam pasauliui 
parūpinti!

“Dievo Apvaizda taip 
surėdė šį pasaulį, kad mū
sų tarpe randasi milijonai 
piliečių, kurie yra negrai, 
juodukai. Mūsų pareiga 
prižiūrėti, kad ir tie, mū
sų piliečiai, galėtų džiaug
tis tomis teisėmis, kurias

iT ir PavardėMes keliame savo balsą turime pripažinti lygybę 
prieš tą ne tik politikoje, bet biz- 

j nyj, pramonėje ir pačiame 
i gyvenime. Kai mes jiems 
! pripažinsime pilnas ir ly- 
!gias teises, jie sykiu su 
! mumis įvertins mūsų tau
tos paveldėjimą ir neklau
sys visokio plauko ne
praustaburnių rėksnių, 
kurių tikslas ne tautos ge
rovė, bet tvarkos ir gyve
nimo suardymas.

MŪSŲ PAREIGA
“Didesniuose miestuose 

kyla nesusipratimai tarp 
atskirų žmonių 
Kiekvieno gero piliečio 
šventa pareiga stengtis 
šiuos nesusipratimus pa
šalinti. Artimo meilė ir su 
kaimynais sugyvenimas 
daro gražią pradžią. Tiki
mės, kad mūsų žmonės ir 
mūsų kunigai dės visas 
pastangas išrišti šį klau
simą tikroje Katalikų 
Bažnyčios dvasioje.

“Ir mes taipgi prašome 
dėmesio 
žmonėms, 
tėveliai čia seniai apsigy
venę, daug mums padėjo 
tverti, statyti ir įkūnyti šį 
mūsų kraštą. Ir jiems pri
klauso visos mūsų teisės, 
ir jiems ta laisvė ir lygy-

viskas tvarkoje su valdžia, 
su visuomene ir su visu 
kraštu.

“Kur valdžia sulaužo 
šeimos teises ir pilnai ne
įvertina ar stačiai panie
kina šeimos pastovumą ir 
tėvų atsakomybę, nė jokie 
labdarybės ar gerbūvio 
darbai nesuteiks to, ko 
tokia valdžia netenka. Po
litinė valdžia, kuri iš tikrų
jų stengiasi ieškoti to ben
dro labo visiems pilie
čiams, neatsisakys parū
pinti teisingą šeimai už
darbį, kad ta alga, tas už
darbis būtų lygus šeimos 
pareigoms išpildyti.

“Nė jokia gera, teisinga, galingos 
atsargi ir protinga politi
nė valdžia niekados neat- Į 
sisakys pripažinti moters 
ir motinos garbės vietą 
draugijos surėdyme, ne
žiūrint visų tų laikinų ir 
prabėgančių patogumų, 
kurie šiandien taip ardo 
visą tvarką. Gera ir tei- 

Įsinga valdžia perspės savo 
; moteris ir motinas ir pa- 
j rodys pražūtingas šio am
žiaus klaidas, kurios ap
dūmė jų akis ir atitraukė 
jų širdis nuo namų ir nuo

Leitenantas Tom Heaton sučiupo japonų kulipką šeimos. Tokios pražūtin-i visiems mums duoda mū- 
savo plieniniame helmete, kai laike invazijos Bougain-Į gos klaidos pražudo šei-Įsų konstitucija. Juodukai 
ville, japonai darė pastangas nukirsti jo gyvybės plau-| mos širdį, valdžios ramstį'daug prisidėjo prie Ame- 
ką. Senas helmetas ir toliau saugos leitenanto gyvybę. ir visuomenės paramą. brikos išvystymo, ir jiems

ir Valstija

lio pareigą visų tautų ir 
kraštų šeimynai. Turime 
prašalinti karo priežastis; 

Išmonių teisingi reikalavi- 
. mai turi būti išpildyti ir jų 
■teisės turi būti pripažin
tos. Ši taika turi būti ge-

rasių.

ža, bet teisingumu ir krik
ščioniška meile, tverti 
naują visuomenės gyveni
mą, paremtą teisingais į- 
statymais ir teisybe. Mū
sų vaikai, kurie šiandien 
taip drąsiai ir didvyriškai
eina į karo lauką, į sker- ra taika, kurią mūsų per- 
dynių vietą, nori to, ir nie- gale mums duos, 
kados nebus užganėdinti 
su mažiau.

“Pasaulio žmonės, pa
prastas žmogelis, pilkos 
žemės žmogus, šeimų tė
vai, darbininkai, darbo 
žmonės, kurių rūpesčiai, 
vargai, siekimai ir idealai 
ir sapnai tokie patys, kaip 
ir mūsų, žiūri į mus, lau
kia ir klausia, ką ši lais
vės šalis darys, ką pasa
kys. Mes negalime jų ap
vilti. Praeities aplinkybės 
davė mums progą pilnai ir 
sėkmingai išpildyti pasau-

Ispanų kalbos i
Daug jų tėvų:

nedarytume 
kad visi musų brangi. Lotynų bei Pie- 

; žmoųės, tai 
i mūsų kaimynai, mums ar
timieji žmonės. Mūsų pa
reiga ne tik užmegsti 

: draugiškus santykius, bet 
Įjuos ir palaikyti.

KARO PERGALĖTOJŲ 
PROGA

“Jeigu puls baisiai dide
lė pareiga ant pergalėtojų, 
tai tuo pat kartu puls ant 
jų pečių ir nė kiek nema
resnė proga. Dabar bus 
proga, ne kerštu ar pagic-

į “Bet pirmų pirmiausia 
mes patys turime tapti 
taikos žmonėmis. Pažinki
me savo gyvenimo keblu
mus ir drąsiai stengkimės 
juos pašalinti. Pagrindinė 
taisyklė mūsų gyvenime 
turi būti Dievo Viešpatys
tės pripažinimas, iš ko 
plauks valdžiai paklusnu
mas ir teisėtinas su kitais 
sugvven i m o sutvarkymas; 
ir naujo gyvenimo užgimi
mas iš karo aukų, vargų 
ir ašarų“. • J. J. B.

I

Pfc. Raymond VV. Ickes, sūnus Kuro administrato
riaus, priima nuo Major Gen. Emile P. Moses, dovaną 
už gerą šaudvmą. Įvykis vykstąs Parris Island Marine 
Base, S. C. '
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KOLONIJOSE 0

LOS ANGELES, CALIFORNIA

Krūmienė. Kazimiera Norbu- 
tienė. Emilija Šliakienė. Sake- 
vlčienė. Emilija Masonienė. 
Bronė Starkienė. Petronėlė 
\ eiverienė. Monika Slaterienė. 
ir Ona Lužienė. kuri nežiūrint 
savo amžiaus, nenustojo mumis 
vaišinti skaniais piragais. Bet 
ir jaunesnės poniutės moka iš
kepti skanius pyragus, kaip p. 
Sukevičienė. Rutkauskienė.

Čia turiu išvardyti tuos, kurie

> ..’.oip.i įkaityti lietuvių laik- 
: iš'iu-t. kuriuose randame 
: tr;.ip. iš lietuvių gyveni- 
. :<• Amerikoje. Daugiausia šia- 
. <• i.iike ra-- me apie bazarus ir 
tiesiog reikia stebėtis kaip ga
lima padaryti iš bazaro pelno 
$5.000 ix- ne daugiau.

Lietuvių kolonija Los Angeles 
nemaža, nes galima priskaityti 
apie 6»H» lietuviškų šeimynų, 
bet kiek šeimynų priklauso prie 
šv. Kazimiero parapijos, tai 
kitas 
galiu 
visų 
maž 
klauso iš to skaitliaus 
ginu kaip dešimta dalis.

parapijos.
klausimas, ir kuri aš ne- 
šiandien atsakyti, nes dar 
šeimų neaplankiau, 
daug prie parapijos pri- 

nedau-

bet

Nereikia manyti, kad kiti lie
tuviai gyvena be Dievo ir baž
nyčios. Yra tokių šeimų, kurios 
gyvendamos keliasdešimts my
lių nuo šv. Kazimiero bažny
čios. neturi galimybės atvažiuo
ti. ypač dabar, kada yra suvar
žytas benzino vartojimas. Tu
rint omenyje, kad šiame laike 
kaskart daugiau atvažiuoja į 
Los Angeles iš rytinių 
kos valstybių, galima 
kad parapijos finansai 
ir mes galėsime nuo
pelną skaityti ne šimtais, 
tūkstančiais dolerių, 
bazaro ir laimėjimų pelnas yra 
$472.69. Suliginus su užpernyk
ščiu pelnu matome, kad yra pa
žanga... 1941 metais, turėjome 
174.18: 1942 
Todėl galime

uždengti, 
parapiją, 
aukas.

Žinoma

Kazimiero Žitkaus
6

ž;a 4-tame pusi. Nesiskųsdamas savo skaudžiu 
kad kur pa va-į vargeliu,

Žinau, klierikai I Golgotą nueiti siauru takeliu 
iš ko...” Žinojau, ■!«" 
; ačiam nelengva į Nėra galimybės

Taip susi jau- gražiosios poezijos posmų 
suminėti, bet negaliu ap
leisti mirštančio kareivio 
dejonės, kad jo jauna gy
vybė užges:

Pradžia 
tos, reikė v ų, 
žinotum, 
neturite 
kad jam 
su lėšomis, 
dinau, ir tik kai prie žo
džiu pr’.s'dėjo mano aša
ros, įtikinau, kad man tie 
pini ,ai re eikalingi ir kad 
jų negailu imti. į Užges... Ir pasaulis daugiau nc-

Krit bižnytėlėje ture- žinos 
jo būti k< kios pamaldos. Kančių ir troškimų krūt nės 

i Pasirodė, kad tik viena1 jaunos,
kamža beesanti. Kaip klie- Kulka palytėtos krūtinės! 
rikas, pamaniau, kad bus Man mirštant savieji dienų ne- 
man gera ir mažytė patar- apverks.
naujančio vaiko komželė. Tik rasos mirgės rytmetinės.
— Ne, esi augalotas. Imk Kaikurie K. Žitkaus kū- 

kunigo kamža. Man bus riniai tiek jautrūs, tiek ar- 
gera šita..., — pratarė ku- timi mūsų žmonėms, kad 
nigas Žitkus ir iš mano jie virto liaudies pamėgto- 

' rankų paėmęs padarė taip, mis dainomis, pa v.: “Gra- 
: kaip pasakė... žiu dainelių daug girdė-

Tai smulkūs dalykai, bet jau”.
jie nusako, kaip turtinga Paskutiniu metu kun. 
poeto siela ir mes kiekvie- Žitkus buvo “Saulės” mok. 
ną smulkmeną apie tuos seminarijos kapelionu, o 
charakterio plunksnos ga- vėliau garsiu religinių Va
liūnus turime rinkti ir dovėlių kūrėju buvo para- 
perduoti ateinančioms syti gyvu stiliumi, nauja 
kartoms. dvasia ir buvo didelė do-

IŠ kur tė dVdSIOS ICgd. j kaip ta eiliuotoji jo mal- 
Poetas savo gyvenimą daknygė, išleista mažy- 

taip tampriai susiejęs su' čiams prieš pat bolševikų 
kryžiumi ir Golgota.
Neveltui rasoms nukritus
Ant žolių 
Atsiklaupęs meldžiau rytus 
Spindulių.
Ledas sutirpdo taip širdį man

slėgęs.

maldaut už save... už Visus.
visų jo

Pfc. Joseph J. 
Balevičius

Pfe. Juozas J. Balevičius. sū
nus Juozo ir Rožės Balevičių. 
Brocktoniečių, gyvenančių 144 
Ames St.. buvo apdovanotas 
Sidabrine Žvaigžde paties gene
rolo North Afrikoje už parody
tą didelę drąsą karo fronte Tu- 
nisijoje.

skolos S3S2 ir šių metų taksus, musų bazarą parėmė tantų do- 
Maniau. kad galėsiu ir naują vanomis: Elzbieta Merkienė, ir 
bažnyčios ir klebonijos stogą Elzbieta Zylinskiūtė, o ponia 

bet priseis lankyti Emilija Masonienė vėl kaip per- 
ir tam tikslui rinkti nai pavažinėjo po parapiją kar

tu su Pranciška Bruzgiene. Mo- 
iš parapijų statistikų, nika Slateriene ir daug surinko,

kad tos parapijos auga, kuriose Tunu padekuoti ir vyrams, ku- 
žmonės gyvena krikščioniškai: rie prisidėjo: Zigmas Krūminas 
stoja į moterystės luomą ir m Antanas Brūzga. Jonas K. 
džiaugiasi kūdikių susilaukę. Milius. Stasys Slateris ir Kazys 
šv. Kazimiero parapijoj yra ge- šlaitis. O panelei Aldonai \ ait
rų katalikių mergaičių, kurios kunaitei priklauso padėka, kad 
priėmė moterystės sakramentą per tris vakarus tvarkingai 
mūsų kuklioj bažnytėlėje, ku- stovėjo prie dalinimo fantų, 
rioje. vos galėjo sutilpti sus:- Dėkuoju ir, kitiems, kurie lan- 
rinkę giminės, svečiai ir žiūro- kėtė bazarą ir nevieną centą 
vai. Gražų pavyzdį davė p-lė paaukavo, kad tiktai parapijos 
Margarita (Magdalena) Janu- (kasa nebūtų tuščia ir būtų ir 
šauskaitė. kuri lapkričio mėn. būtų galima aprūpinti parapi- 
pradžioje susituokė su leitenan- jos reikalus. Čia turiu išvardin
tu Aleksandru Saltonu. lietuviu ti Ciplienę. kuri ne centus, bet 
iš S. Francisco. Turiu pagirti ir nemažai dolerių paaukavo, o 
tas mergaites, kurios nors bu-'dar turiu paminėti ir poną He- 
vo ištekėjusios už kitos tautos ten Smith. kuri nebūdama lie- 
vyrų. vienok vaikučius pakrikš- i tuvė. vienok neskundė savo 
tyjo lietuvių bažnyčioje. Juoze- sunkiai uždirbtus 
fa Dukauskaitė - Feote. ir Sta- i 
nislava Nedvoraitė - Shields.

Laimėtojai buvo šie asme
nys: pirmutinę dovaną laimėjo 
Elena Rutkauskienė iš Los An
geles : antrąją — Dan Sullivan 
iš Los Angeles, o trečiąją —| 
Ann Juraška. 3332 So. Union 
Avė.. Chicago. III. I > >< - • ,

Prelato J. Maciejausko pas- 
Šeimininkės per bazarą paro- rangomis ir lietuvių geradarių 

dė savo gabumus, nes labai ska-' duosnumu. įgijome automobilį, 
nius valgius prirengė ir gra- kuris mums labai buvo reika- 
žiai patarnavo: p. Strongienė.' lingas. ir be kurio veikimas bu- 
Morta Miškinienė. Domicėlė vo sutrukdytas.

t
Ameri- 
tikėtis. 
padidės 
bazaro; 

bet
šįmet iš >

i 
f

metais. $393.44
šįmet numokėt

•9

dolerius. iš
pirkimui fantų. Taipgi turiu 
viešai padekuoti Kanauskių 
šeimai, kuri skaitliuoja 17 as
menų. žymiai pakėlė mūsų fi
nansus dalyvaudami.

Prelatas J. Maciejauskas, 
2511—3rd Avenue 

Los Angeles 16. Caiif.

Kapitonas Robert P. 
Belmar—Balevičius

sūnus Juozo ir Rožės Balevi
čių, iš Brockton. Mass. Kapito
nas R. P. Belmar yra gimęs ir 
augęs Brocktone. Baigęs Brock
ton High Sehool ir priklausė 
prie Šv. Roko parapijos. Nuo 
pat jaunų dienų priklauso prie

Karys Balevičius rizikavo sa- LDS 2-ros kp.
vo gyvybę, kad išgelbėjus bata- Kapitonas R. P. Balmer įsto- 
lijono kamandieriaus gyvastį, jo į Dėdės Šamo tarnybą 1926 
Jojo viršininkas buvo smarkiai metais oro laivyno korpusan. 
sužeistas karo fronte, plištant Ištikimai eidamas savo parei- 
granatai. Karys J. Balevičius.: gas ir studijuodamas pasiekė 
neatsižvelgdamas į kulkų zvim- net kapitono laipsnį. Sveikina- 
bimą. puolė visu drąsumu prie me p. Kapitoną ir linkime ge- 
sužeistojo savo viršininko ir jį riausio pasisekimo.
savo rankomis išnešė, perduo- Reikia pažymėti, kad p. Ka- 
damas medikaliam ambulansui. pitono tėveliai Juozas ir Rožė 

Sveikiname karį Balevičių už Balevičiai yra nuoširdūs “Dar- 
jo karžygišką žygį ir drąsą. bininko" rėmėjai ir LDS 2-ros 
-------------------------------------------------- kp. nariai. Jie visuomet prisi- 

Nuoširdžiai dėkuojame se- deda prie visokių "Darbininko” 
kantiems geradariams, kurie parengimų kaip darbu taip ir 
prisidėjo prie šio automobilio aukomis.
nupirkimo... tiems, kurie iš arti--------------------------------
ir iš toli pridavė arba prisiuntė j Mr. & Mrs. D. Slėnis 
aukas mūsų reikalą prisiminda- Mrs. M. V arkalienė 
mi.

i
SURINKTA AUKŲ:

Marąuette Park. Chicago.
Illinois $120.00

Gary, Indiana 70.00
Omaha. Nebraska 22.00
Chicago:° I

50.00
3.00
3.00
5.00

I

r • > X

Mr. P. Stulginskas
Mr. M. šaltanis
Detroit:
Mr. Stasys Leinartas 
Mr. S. Biaskevičius 
Timmins. Canada:
Mr. & Mrs. Aleknevičius 
Brooklyn. N. Y.: 
Mr. J. Shislosky 
Waukegan. III.: 
Z. Zekienė 

f M. Urbaitienė
Racine. Wisc.i
Mr. A. Putna
Mr. M. Sakelas
Los Angeles:
Mr. Valuskis
Mr. & Mrs. Slauteris
Mrs. Murosky & Daughter 
Nežinomas
Mrs. Dambrauskas 
Mr. & Mrs. McNeil 
Dolores Marei 
Mrs. Morkus 
Mr. Sliakis 
Mrs. Norbunt
Mr. & Mrs. Mason
Mr. Jurgelonis
Nežinomas

Viso surinkta $347.00
Džiaugiamės, kad veik pusė 

automobilio skolos atmokėta. 
Pasitikim, kad atsiras dar ge
raširdžių žmonių, kurie prisi
dės prie šio reikalo, kad peleng- 
vinus Seselėms jų darbuotėje.

15.00
5.00

Į Dingo šešėliai, krūtinėj glūdė
jo:

Šaltąją žemę iš naujo pamėgęs. 
Sveikinu Saulę Vedėją.

Į
i
I

10.00

1.00

1.00
1.00

5.00
1.00

10.00
5.00

• 5.00
5.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
2.00

Jūs sugražinate tuščius, metalinius konteinerius,
norėdami pirkti tūbą dantims pašte...

Seselės Pranciškietės,
1742 Westmoreland Blvd.

Los Angeles 6. Caiif.

Los
laik-

Malonėkite laikytis įpročio, sugrąžinti savo krau
tuvininkui tuščius PICKWICK ALE butelius. Jie
turi būti vėl ir vėl naudojami iki karas užsibaigs.
RETURN EMPTY BOTTLES

HAFFENREFFER & CO., INC
BOSTON, MASSACHUSETTS

BREWFRS SINCt 1970

I okupaciją.

Didysis poeto kūrinys
i — Kaip jūs sukūrėte to
kį gražų pavasarininkų 
himną, — paklausiau jo 
kartą.

; — Gyvenant man Kaune 
i buvome paskelbę konkur
są tam jaunimo himnui. 
Terminas baigėsi, o ma- 

itau, kad dar nieko neturi- 
, už ko galėtume leng- 

.u širdimi užsikabinti... 
“Pamėginsiu dar ir aš...” 

t Ir iš to mėginimo gimė 
i giesmė, kuri žiebė ugnį 

bet daugelio Lietuvos jauni
mo širdyse:

Jam gaila, kad žmonės me 
neieško paguodos ten, kur Va 
ji tikrai randama:
Į Golgotą senai užužėlę takai. 
Taip apleista ir tuščia ant jos! 
Kryžius spindi skaisčiai.

pasaulis paikai
Sau užmerkė akis, tik besklysta Nauji laikai mums spindi žiba, 

juokai Laisva galinga Lietuva!
Suniekšėjusios skurde minios. į Už bočių žemę ir tikybą. 
Cit. nurimki, širdie, kam tiesos Štai plevėsuoja vėliava!

beprašai?
Tavo šauksmas be aido numirs!
Tiek pasauliui graudeno šventi i

pranašai.

Petys petin, jaunime.
Dvasią atgaivinę. 
Drąsiai pirmyn:
Mus šaukia Dievas ir Tėvynė! 

Bet nužudė juos žmonės, išjuo-, Gražiai jaunystė mūsų žydi, 
kę viešai;

Cit. gaili, ir tavęs neišgirsi

Ir jis mato begalis:
I
I
tyt. kad svetimtaučiai užjau
čia vargingą Lietuvos padėtį. 

' nes savo spaudoje garsina šiur
pius Lietuvos pergyvenimus.

S. M. A.

‘ Neboja vėtrų, nė audros:
Mus idealai nuolat lydi

. Blaivumo, mokslo ir doros.
Petys petin...

Nors griaus įniršusiai ne vienas 
Ir mūsų darbus, ir mintis, 

j Tvirti mes būsime, kaip plienas. 
, Ir bus tik mūsų ateitis.

K. J. Prunskis.

JAUČIATĖS BLOGAI? I 
VISIŠKAI PALENGVINSITE SAU —

ŠIUO MODERNIŠKU ŠVELNIU BODU
• KuGin»*t kankinatis vidurių užkieteji i 

mti — žarnos neveiklios, skauda ?alv* t 
n* ra *n*rgijojs — patenjęvinsite sau Aiuo1 
modernišku būdu — kramtykite FEEN-A- ; 
MINT, ši skoninga kramtoma guma vi- ' 
dūrins Murkuoja švelnini ir tikrai. Milio- 
nai žmonių naudoja FEEN-A MINT. Tik 
pakramtykitA FEEN A-MINT einant gul- 
-ti. naudok ir** tiktai pagal nurodymus ant 
pakelio. Sakant; ryta malonus palengvi
nimas pagalbos jums vėl jaustis puikiai.

Neseniai. savaitiniame 
Angeles Arkidiocezijos 
raštyje “The Tidings” tilpo ap
rašymas: “SMALL NATION 
MOURNS FIFTEEN ‘LIQUI- 
DATED’ PRIESTS IN LITH 
VANTA”. Straipsnis buvo su
trumpintas aprašymas kun. 
Juozo Prunskio knygelės. Ma-

10c

D

f

J4KF/7'
tu*n įtini

i W. J. Chisholm
GRABORIUS 

•'Asmeniškas Patarnavimas"

331 Smith St.,
PROVIDENCE, R. I.

Telephone:

Ofiso: Oexter 1952 

Namų: PI. 6286

i

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXVXXXX^

Užsisakykite Toniko Pas Mus / 
Pristatom geriausį toniką į 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir visokiems į 

Parengimams.
Kainos prieinamos

I

Grafton Avė.. Islington Mass
Tel. Dedham 1304-W

P/ZA.VAS GERULSKIS, Namų Tel. Dedham 1MU-R
g
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I bar pas savo tėvelius, Dorches- 
itery. Jis laimingai dalyvavo 
'keliuose mūšiuose prieš Japo- 

namuose jis 
tuokiasi su panele Eleonora 
Packard, Dangaus Vartų baž- 

Gera proga žmonėms nyčioje, So. Bostone.

ZINUTĖS
Gruodžio 15 d., įvyks Šv. Te- ną. Beviešėdamas 

resės Novenos pamaldos, kaip 
paprastai. Bus tai pirma diena 
novenos.
padaryti intencijas ir lankyti 
novenos pamaldas, kiekvieną 
trečiadienį.

Bertainio metų pasninkai į- 
puola šioje savaitėje: trečiadie
nį, penktadienį ir šeštadienį.

Kalėdninkai, šią savaitę, 
vaikščioja po City Point.

Penktadienį, 8 v. r., Šv. Petro 
par. bažnyčioje, bus giedamos 
egzekvijos ir šv. mišios už vė
les šv. Vincento Pauliečio lab
daringos draugijos rėmėjų: Ti- 
mothy Kenney, Simono Kavo
lio, Vincento Kališiaus 
prietelių.

r

ir kitų

Sekmadienį, gruodžio 19 d., 
3 vai. p. p., bažnytinėje salėje, 
W. 5th St., įvyks visiems para
pijos vaikams Kalėdinis vaka
ras. Bus puiki programa ir įvai
rių dovanų. Prašome tėvelių 
suvesti visus vaikučius prie lie
tuviškos eglaitės ir amerikoniš
ko dėduko.

skyrius
Mas-

Vietos Federacijos 
kviečia kun. J. Balkūną, 
petho kleboną, kalbėti tautinės 
šventės bendrame minėjime, 
kurs įvyks vas. 13 d., 2 vai. po 
pietų, So. Bostono High School 
salėje.

Gruodžio 13 d., staiga mirė,
Apalionija Katkauskienė, 60 
144 W. 7th St. Amerikoje pra
gyveno 38 metus. Paliko vyrą 
Petrą, vieną sūnų, vieną duktė-

Adv. Jonas J. Grigalus, 
nuoširdus “Darbininko” 
prietelis ir rėmėjas, Bos- 
itono miesto legalio depar
tamento patarėjo asisten
tas, So. Bostono Piliečių 
Klubo pirmininkas, gruo
džio 7 d. gavo leidimą 
praktikuoti U. S. Federą- 
liame Teisme, 
me!

Adv. Jonas J. 
turi ofisą, 598 
way, So. Boston, Mass.

Sveikina-

Grigalus
E. Broad-

Sekmadienį, prie Šv. Petro 
par. bažnyčios, buvo dalinami 
plakatai skelbią naują kun. P. 
M. Juro maldaknygę — “Didy
sis Ramybės Šaltinis”. Knyga rį. seserį ir brolį. Laidojama 
labai vertinga. Visiems kuni- gruodžio 15 d.. 9 vai. r., iš Šv. 
gams ir pasaulionims patinka. Petro liet. par. bažnyčios Nau- 

------------- jos Kalvarijos kapuose.
Pašarvota pas graborių Ba-Pasižymėjęs jūrininkas Rapo

las Juozas Siedlevičius vieši da- rasevičių.

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS SVC.
Pirmininke — Eva Marksienė,

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

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

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

Fin. RaSt. — B. Cunienė,
29 Gould SL, \V. Roxbury. Mass. 

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

177 West Tth St., 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 

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

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolu raštininkę.

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

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

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

«
\ Prot. RaSt. — Jonas Glineckls,

5 Thomas Pk., So. Boston, Mass.
! Fin. RaSt. — Aleksandras Ivaška, 

440 E. Sixth St., So. Boston, Mass.
, Iždininkas — Vincas Zaleskas,

613 E. 5th SL, So. Boston, Mass.
I Maršalka — Jonas Zaikls,

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

Pereitą šeštadienį p. Juozas 
Lekys parašė ir pridavė redak
cijai šiokį raštą:

“PAAIŠKINIMAS
"Praeitame “Darbininko” nu

meryje buvo pranešta apie p. 
Kubiliaus kraustimąsi ir ten 
paminėti vardai, kuriems p. 
Kubilius dėkojo už jam suteik- 

j tą pagalbą. Apart kitų, dėkoja 
ir Lėkiui.

“Nenorėdamas, kad skaityto
jai pamanytų, jog ta padėka 
teikiama Juozui Lėkiui, šiuomi 

i pareiškiu, jog 
; niekados nieko 
lesu skirtingų pažiūrų su juo 
Į link Lietuvos, ir jokios padėkos 
nuo jo neužsitarnavau ir nepri- 
siimu.

I

i

i

! I

aš p. Kubiliui 
nepagelbėjau;

Juozas Lėky s”.

Lankėsi

Draugija laiko susirinkimus kas tre 
čią. sekmadienį kiekvieno mėnesic 
2 vat po pietų. Parapijos salėj

492 E. 7th St.. So. Boston. Mass ■

MŪSŲ
TIESIOGINIS MORTGYČIŲ 

SUMAŽINIMO PLANAS
Tai yra paprastas, sumažinta kaina namams 

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

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

COOPer/vtiveBankI

COLD PERMANENT

f

nuo $10.00 iki $15.00

STEAM WAVE 
PERMANENT

Croquignole ir Spirai 
nuo $5.00 iki $12.50

Malonėkite pašaukti 
iš anksto

Tel. ŠOU 4645

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

Gegužės-May 14 dieną 
(Motinos dienoje), 1944 
m. įvyks Darbininkų Ra
dio koncertas, kurio prog
ramą išpildys mūsų tautos 
viena įžymiausių daininin
kių, Metropolitan Operos 
artistė p. Anna Kaskas- 
Katkauskaitė.

Darbininkų Radio prog
rama per devynius metus 
oro bangomis platino lie
tuviškas dainas, muzika, 
skelbė žinias ir praneši
mus; įvairūs ir įžymūs kal
bėtojai yra pasakę turi
ningas - patriotines kal
bas; du kartu lietuviška 
radio programa pasiekė 
senąją mūsų tėvynę — 
sietuvą.

Taigi mes tikime, jog 
Darbininkų Radio progra
ma yra užsitarnavus mū
sų plačiosios visuomenės 
paramos.

Atsišaukiame į visas 
organizacijas, draugijas ir 
visuomenės vadus gegu
žės 14 d., 1944 m. neruošti 
kito parengimo, bet nuo
širdžiai paremti Darbinin
kų Radio koncertą: įsira
šyti koncerto rėmėjais, į- 
sigyti koncerto tikietų, 
pagelbėti išplatinti kon
certo tikietus.

Koncerto ir radio prog
ramos reikalais rašykite 
arba asmeniai prašome 
kreiptis šiuo adresu: Dar
bininkų Radio, 366 
Broadway, So. Boston 
Mass.

A. F. Kneižys,
D. R. programos vedėjas- 

pranešėjas.

Vasario 1A, 1944

Pirmadienį, lankėsi Mrs. Ka
zimiera Janiūnienė iš Cambrid- 
ge, Mass. Atsilankymo proga 
nupirko kun. Pr. Juro malda
knygę — “Didysis Ramybės 
Šaltinis” ir kun. Pr. Juškaičio 
— “Maldų Šaltinis”. Taipgi 
Darbininkų Radio programos 
palaikymui aukojo 84.00. Dėko
jame p. Janinūnienei už para
mą.

!

* i 
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Atgarsiai Apie "Didysis 
Ramybės Šaltinis"

Lietuvių Komunidy 
Medžioklė

Pirmadienį “Darbininke” lan
kėsi kun. J. Vaitekūnas, Provi- 
dence liet. par. klebonas, kun. 
Dr. J. Starkus iš Elizabeth, N. 
J. ir misijonierius Tėvas Justi
nas Vaškys, O. F. M.. “Varpe
lio” redaktorius. Atsilankymo 
proga, Tėvas Justinas Vaškys 
užsisakė kun. Pr. M. Juro mal
daknygės —
bės šaltinis” 200 egz.

“Didysis Ramy-

GRYŽO STASYS 
GRIGANAVIČIUS

Nekalto Prasidėjimo Švč. Pa
nelės Marijos šventėje, gruo
džio 8 d. iš spaudos išėjo senai 
laukiama kun. Pr. M. Juro 
maldaknygė — “Didysis Ramy
bės Šaltinis”. Nors tik kelios 
dienos kaip knyga pasirodė, o 
jau daugelis apią ją labai gra- • 
žiai atsiliepė. Štai, įžymus rašy- i 
tojas kun. J. Prunskis, buvęs' 
XX-tojo Amžiaus redaktorius, 
rašo:

Šiuo laiku lietuvių kolonijose 
švaistosi komunizmo agentė
liai. Jie kalba, prašo aukų ir a- 
gituoja, kad siųstų atstovus į 
taip vadinamą “Brooklyno 
Duobkasių” suvažiavimą.

Pereitą savaitę į Bostoną bu
vo atvykęs net Rusijos konsu
lato pareigūnas Povilas Rotom- 
skis ir lankėsi pas lietuvius ko
munistus ar komunistuojan
čius So. Bostone, /kaip vienas 
kitas gyrėsi. Koks buvo jo tiks
las ? Greičiausia painformuoti 
apie vėliausius politinius įvy
kius, nustatyti veikimo liniją.

Rotomskis prakalbose ir va
karienėje nedalyvavo.

i

nesurandu.

W.
27,

Sveikinu! Maldaknygė labai 
puiki! Tokios ne tik Amerikoje 
ietuviai neturėjo, bet nė pa

čioje Lietuvoje nebuvo. Laiko, 
darbo ir lėšų — daug įdėta, bet 
miela paimti į rankas. Puikios 
iliustracijos, tinkamos raidės, 
naujai iliustruota lietuviškais 
paveikslais ir ornamentais; žo
džiu — džiaugtis yra ko, o ką 
nors prikišti
Sveikinu! Didelį dalyką įvyk
dėte! — KUN. J. PRUNSKIS”.

Pereitą savaitę “Darbininke” 
lankėsi kun. K. Jenkus, “Kris
taus Vynuogyne” “Darbininke”, 
skyriaus vedėjas, sakė: “Perei
tą penktadienį iš kun. Pr. Ju
ro maldaknygės— “Didysis Ra-; 
mybės Šaltinis” laikiau Šventą- ■ 
ją Valandą. Tikrai joje yra gra-: 
žiu ir traukiančių apie Švč. Sa
kramentą apmąstymų ir gra
žiausių maldų. Sveikinu kun. 
Pr. M. Jurą ir “Darbininko” 
štabą!”

Kun. C. E. Paulonis iš Brook- 
lyn, N. Y. rašo: “Gerb. Priete-

J. Grigalius, vice-pirm.; 
adv. A. Young 

iždininku —

Prieš porą mėnesių buvo pasi
traukęs “Darbininko” presma- 
nas ir spaustuvininkas Stasys 
Griganavičius. LDS Centro Val
dybos ir “Darbininko” adminis
tracijos kviečiamas, gruodžio 
13 dieną grįžo prie savo seno 
darbo. Sveikiname!

f ai Sataaff ABC
T
sm m 
tVM f r 919!

kalbėti. Nutarimai jau seniai 
padaryti, rezoliucijos paruoš
tos, o suvažiavę t.k galės pasi
klausyti. Komunistai jau dabar 
anglų spaudoje rašo, jog Ame
rikos lietukai pritaria Stalino 
užsimojimams pavergti Lietu
vą Taigi ir tas suvažiavimas 
bus paverstas propogandiniu 
komunistų įrankiu, nieko ben
dra neturinčiu su kova dėl Lie
tuvos nepriklausomybės.

i 
Lietuvis.

Lietuvių komunistų suvažia
vimas New Yorke bus pavers
tas, kaip girdėt, demonstracija 
prieš Amerikos lietuvius, kurie 
nuoširdžiai remia savo šalies 
karo pastangas ir kovoja, kad 
Lietuva atgautų laisvę ir nepri
klausomybę. Tačiau jie bijosi, 
kad suvažiavę atstovai nesuar
dytų jų plano. Todėl iš anksto, 
esą nutarę pirmą dieną praleis- '; 
ti kalbomis, atstovų registravi
mu ir nesvarbiais pasikalbėji-. 
mais. o rytojaus dienai, būtent, 
masiniame susirinkime, kuria
me galėsią dalyvauti tik rinkti
niai. “steam-roll’eriu” paskelb
sią rezoliucijas už Lietuvos 
prijungimą prie Sovietų Rusi
jos.

Masinis komunistų ar komu
nistuojančių susirinkimas bus 
mažoje kitataučių svetainėje,

DAKTARAI

TeL TROvbridge 6320

J. Repsbis, M. D.
(REPŠYS)

Lietuvis Gydytojas 
27S HARVARD STREET 

Kampas Inman arti Centrai Sq.
CAMBRIDGE. MASS.

Ofiso Valandos 2—1 ir 6—8.

įvairus skelbimai
IŠSIRĖKDAVO JA 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-

į fonas Parkway 6826M.

| 

I

I ŠSIRENDAVOJA 4 kamba
riai; yra šiltas vanduo, maudy
nė, du pečiai, ir virtuvėje kli- 
jonkė. Kambariai gerai ištaisy
ti ir šilti, nes per visus kamba
rius eina štiminės paipos į vir
šų. Vienai familijai atskiros 
dvejos durys ir didelis jardas. 
Namas randasi tarpe G ir H 
gatvių, 417 E. 5th St., So. Bos- 

'ton, Mass. Kambarius galima 
matyti tik vakarais ir sekma
dieniais per visą dieną. Atsi- 

' šaukite: 415 E. 5th St., So.
Boston. Mass.

Iu ---------- --------------
hai: malonėkite man prisiųsti kur kalbės įvairių tautybių ko-' 
bent tris kopijas gerb. kun. Pr. 
M. Juro maldaknygės — “Didy
sis Ramybės šaltinis”.

“Tą maldaknygę senai troš
kau pamatyti. Sveikinu savo 
gerą draugą brolį Kunigą Jūrą, 
įdėjusį daug pasišventimo ir 
lėšų, leidžiant į pasaulį šią mal- 

jam at
lygina už jo nenuilstant pasi
šventimą. — KUN. C. E. PAU- 
LONIS”.

i

munistai ar komunistuojanti. 
Atstovams, kurie ten bus nu
vykę. nebus nei laiko, nei pro
gos prasitarti. Taip man pasa
kojo ne vienas turįs artimus 
santykius su komunistais ar 
komunistuojančiais, kurie žiną 
visą to “duobkasių” ruošiamo 
suvažiavimo, New Yorke. die
notvarkę.

Sakoma, kad Brooklyno lais- 
viečiams komunistų vadukams 
tik svarbu, kad daugiau atsto- 

• vų suvažiuotų ir kodaugiausia

I
I

* IŠSIRĖKDAVO J A 4 kamba
riai su maudyne; yra šiltas van-

. duo, pečius s a oil burneriu. Ne-, 
toli nuo marių. Atsišaukite^ 

' Mrs. M. Pajaujis, 1428 Colurn-, 
bia Rd., So Boston, Mass.tu, kuris bendrai rengia tą die-!

ną ir visos ^aukos bus, persiųstos aujęų prisiųstų. Suvažiavę galės 
(pasėdėti, pasiklausyti kalbų ir 
važiuoti į namus nei žodžio ne
pratarę suvažiavime.

Visiems turėtų būti aišku, 
kad priešingai komunistų nu
statytai linijai niekas negalės

Amerikos Lietuvių Tarybai.
St. Mockus, pirm.

Iniciatyva Šv. „Pgtro Įtetvnų 
parapijos klebolfo'ktm. Pr. Vir- 
mausko ir kitų buvo sušauktas 
susirinkimas klebonijoj Lietu
vos nepriklausomybės minėji
mo reikalu.

Pasitarus, nutarta sudaryti 
komitetą, išre^^ant valdybą, 
būtent. S. Mockus, pirmininkas; 
adv.
sekretoriais
ir J. Arlauskas; 
Dr. A. L. Kapochy.

Spaudos ir rezoliucijų komi
sija bus išrinkta sekančiame 
posėdyje, kuris įvyks 14 d. 
gruodžio. Lietuvių salėje, So. 
Boston, Mass.. 8 vai. vakare.

Nutarta kviesti daugiau as
menų į komitetą, būtent, Lietu
vos konsulą adv. A. Shallną, a- 
bu vietinių laikraščių redakto
rius ir kitus.

Kadangi Katalikų Federacija 
buvo pradėjus rengtis prie mi-j 
neto parengimo, tai klebonas j 
kun. Virmauskis išdavė raportą j 
kas jau padaryta, būtent, pa
kviesta kalbėti .ponia Devenie-1 
nė iš Waterbury. Conn. ir kun. 
Balkūnas iš New Yorko. Apkal
bėjus, sutikta su minėtų kalbė
tojų užkvietimuj dar bus pa
kviestas valdiškas viršininkas.

Nutarta minėjimą ruošti 13 
dieną vasario, 1944 metais, So. 
Boston High School. auditori
joj, So. Boston, Mass.. 2 vai. 
po pietų..

Nutarta sudaryti muzikalę 
programą.

Apkalbėjus, nutarta vesti 4 
vajų Amerikos karo bonų, ku
ris prasidės sausio 18, 1944 ir 
baigsis vasario 15 d.. 1944 me
tais.

Mes minėdami savo tautos 
26 metų nepriklausomybės su
kaktį, turime pasidarbuoti ir 
šios šalies karo bonų pardavi
me.

Prašome visų geros valios lie
tuvių nieko nerengti tą dieną, 
bet visų kooperuoti su komite-

Remkite tuos profesio
nalus ir biznierius, kurie 
savo skelbimais remia 
“Darbininką”.

I

★

Amerikos Lietuvių Jaunimo 
Žurnalas

★

BALLAST TUBES
POPULAR ^Qc EACH 

NUMBERS T7
Also limited supply of OZ4. 

6SQ7. 12K7. 12A8. 6SK7. 6K8. 7F7, 
1LN5. 27, 26, 24A. 77.

78, 6C6. 35. 51. 25Z5. 25Z6 
WILL ALSO SUPPLY DEALERS 
LARGEST VARIETV OF RADIO 

TUBES IN NEW ENGLAND 
Satisfaction ąurranteed or your 
money back. Call Liberty 2337 or 
write for prices on other popular 

numbers.
UNION ELECTRICAL SUPPLY CO. 

19 High St., Boston

GRABORIAI

t
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« VYTI
“VYTĮ” leidžia Amerikos didžiausia jauni

mo organizacija—Lietuvos Vyčiai.
“VYTIS” eina kas mėnesį gražiai paveiks

luotas ir deda įdomių straipsnių, žinių 
iš Amerikos ir užsienio.

“VYTYJ” rasi žinių iš viso pasaulio.
“VYTIS” rašo apie Amerikos lietuvių jauni

mo judėjimą.
“VYTĮ” redaguoja įžymus ir patyręs redak

torius Ignas Sakalas ir “VYČIUI” ben- 
dardarbiauja jo sukviesti įžymiausi li
teratai.

“VYTYJ” rasite įdomių pasiskaitymų tin
kamų seniems ir jauniems.

TAD, padarykime šūkį: “Tenelieka ne vieno, 
kuris neužsisakytų “VYTIES”. Tene
lieka nė vienos katalikiškos jaunimo 
organizacijos, ar nors mažiausio sky
riaus, kurie neskaitytų “VYTIES". Vi
si skaitykime “VYTĮ”!”

“VYTIES" kaina metams tik S2.00.

I

I

■

i

i
Užsirašydami siųskite šiuo adresu:

“VYTIS”
366 W. Broadway, So. Boston 27, Mass.

I

S. Barase vičhis ir Sūnus
MOTERIS PAGELBININKE 

Lietuvių Graborius ir 
Balsamuotojas

Turi Notaru Teises

254 W. Broadvvay
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 7437

ŠOU Boston 3960

»

D.

ZALETSKAŠ
FUNERAL HOME

564 E art Broadvvay
SOUTH BOSTON. MASS.

A. Zaletskas, F. E. Zaletskas 
Graboriai ir Baisamuotojai

Patarnavimas diena ir nakt;
Koplyčia icrmenims dykai 

NOTARY PVBLIC 
Tel. ŠOU Boston 0815 

ŠOU Beeton 2609

v



KRISTAUS 
R VYNUOGYNECgi

nys paskui kupranagurius 
aroa Sudano ozku bandas, 

uola, kiekvie- 
net smulkiau- 
grūdelis mel- 

vieną

•Veda ~ K,ia-K-
i šiai išsikišęs Afrikos že
myne miestas.

| Ir. tikėsit, dvkuma iš
mokė mane maldos, karš
tos maldos, kuri dvasią
stiprina ir duoda jėgų kū-Į 
nui. Maldos, kuri gesina 
troškulį, malšina alkį ir 
neleidžia susmukti visiško 
nusilpimo valandose...

Marija, visiems žmonėms, visoms tautoms. Motina!

JONĖS III — J o h n P a u i 
Jonės III, second engineer 
on a U. S. Liberty ship. keeps 
up tradition of famed great- 
great - great - grandfather. 
His ship downed 12 Nazi 
planes, in Eurcpean theater, 
160 years after forebear en- 

gaged enemy.

ryškėti nus.drekusiu še
šėliu. Saulė gęsta ir savo 
spinduliais auksuoja ne
išmatuojamus smilčių 
plcįus. pasipila visa gam
ta spalvų, kurias aprašy
ti neįstengs jokia plunks
na. Nuo rytų krašto ateina 
fioletinė naktis, aukštai 
pradeda mirkčioti kaskart 

Į labiau spindinčios žvaigž- 
I dės.
Girdėt plakimas pulso

Poilsis. Tokia gurguolė, 
kaip mano, ne kasdieninis 
svečias Sacharoj. Dviratis 
ir menkas keleivis, o ap- 

■ link šimtai mylių ir dau
giau nieko. Tiktai dykuma 
ir dykuma. Žmogus, kuris 

i neturi tvirto tikėjimo, to- žybčiojančios ugnies, 
kia naktį išeitų iš Droto, 
arba, dovanokit, gal net 
nusižudytu. Tyla, kurčia 
tyla — girdėt plakimas 
pulso, girdėt, kaip širdis 
varinėja kraują, kai d jis 
sriuvena gyslomis. Girdė-

Slinko varginančios ma
no kelionės dienos, savai
tės ir net mėnesiai. Ėjau 
nuo oazės iki oazės. Kur
čia tyla, nepakeliamas 
saulės karštis, jos atspin
dys viliojančios troškulio 
ir alkio miražuos.

Kiekviena 
nas akmuo, 
sias smėlio 
džiasi, giedodami 
galingą himną. Kad įsiti
kintum, jog tai ne vyliai, 
užtenka pridėti ausį prie 
akmens arba paimti į sau
ją auksinių dulkių ir įsi
klausyti — išgirsi aiškiau
siai tylų nuolankų šnibž
desį. Ir kad ir nenorėtum,
tokią naktį suklumpi ant didžiai, 
kelių ir susilieji su dyku
ma, paskęsti jos paslap
tingam susikaupime. Di
dis esi, Dieve! Hosana, Ho
sana!

Ir kada atsisėdęs prie 
už- 

valgai savo kukuos vaka
rienės nejučiomis užmiegi 
ramus ir laimingas... Per
gyvenau keletą šimtų to
kių naktų, ir atsimenu 
kiekvieną jų.

Dykumoje Širdis Veržiasi Dievop

t vas, kad ir jis savo darbu' 
i bei triūsu prisideda savo 
kautos gerovę kelti.

Tą patį mums rodo ir 
i didžiųjų žmonių gyvenimo 
pavyzdžiai. Ir taip garsus 
visame pasauly Prancūzi
jos karvedys Napoleonas, 
genialus proto ir stiprios 
valios žmogus, o vis dėl to 
su savo kareiviais prie 
kiekvienos progos malo
niai kalbėdavosi ir niekuo
met su jais nesielgdavo iš-

i* j

Jis buvo kartu jų vadas, 
imperatorius, bet sykiu ir 
draugas. Tuo savo papras
tumu, kuklumu jis tiesiog 

i pavergdavo 
Kartą dideliuose 
speiguose Napoleonas pa
klausė vieną kareivį, 
peršilčiausiai apsirengusį 
ar jam nešalta.

Kareivis atsakė: “Impe
ratoriau, vien Jūsų žo
džius girdint šilta!”— Štai 
kur stipri žmones pritrau- 

. kianti dvasios jėga. Toji
smilčių pataias... Staiga] Dažnai sutikdavau ara- jega _  taį kuklumas ir

i
iiĮ
;ti. kaip iš palengvo slenka '•Girdi, tyrai, meldžiasi
| .. , - Z' ! --------------------- --------JVga -------------- Liti Jšiurpulingai sustaugia sa- bų ar kitų dykumos vai- nuoširdumas.

• //

kareivius.; 
žiemos i

ne-
* ‘ darbu prisidėti prie švie

sesnės mūsų tėvynės Lie
tuves dienos. ‘K. D.’

Troškulio suspausta gerkle
i Ir ateidavo valandos, ka
da pritrukdavau jėgų. 
Tuomet šventa giesmė su
teikdavo man nuostabios 
galios. Negalėdamas troš
kulio suspausta gerkle iš-

«• t x.t i* • f J* t • tarti žodžio, kartojau,— Sudiev! IN ameliai — Sudiev! Dvira- šnibždėjau tyliai o geroji 
čiu per Saharę - Amžina Tyla - Gam- Motma 
tos Zevesys-Galingas Dykumos Him- Pasipila visa gamma spalvų 

nas - Saharos Vaikų Malda -
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Nudžiugdavo širdis, kuo
met pastebėdavai, kad mi
ražais pražydęs horizontas 

vena jaučia ir pažįsta maldos galią. Kiekvienas kelei- 1,ma_ P1IRetl, 0 Kiekviena ~----- smulkmena ima
★ Netik vieniši misijonieriai, toli nuo savųjų gy-

vis Afrikos dykumoje susiduria su gamtos jėgomis, 
kuries kelte kelia dvasią prie visatos Sutvėrėjo. Misi-’ 
jonieriai apsipratę su gyvenimo niūroms aplinkybėms 
kiek . L.- dieną ir naktį karštai meldžiasi Dievo kara-'į 
]’• “ ■ " i : Paprastas viskuo žingeidaująs žmogus;
da: r. i užmiršta Dievą ir maldos reikalingumą pilko 
gyv r. m o varguose. Atsipalaidojęs nuo žmonių, pa-: 
tekęs i nepaprastas aplinkybes kai tai Afrikos dyku- i 
moję, net ir tokiam pati gamta pasako geriausią pa
mokslą.

-č- Štai ir tūlo keliauninko užrašai, kurie liudija a-' 
pie žmogaus širdies veržimąsi prie Dievo.

žemės

kalas ar nusikvatoja hie- kų. Sacharos gyventojas 
na. [neišlavintas žmogus, kurį'
Užtenka pridėti ausi prie jož=
dkmenS Į durnas neabejotinas. Kiek

Dar valandėlė, ir dyku-' kartų Sacharos naktyse 
ma pradeda savo vakarinę jis kalbėjo man: 
maldą. Taip, dykuma mel
džiasi kasdien, galingu 
himnu, kuris skamba per 
terpeklius ir lygumas pa
dėkos— hosana! Jis skam
ba šiurpulingos dykumos 
plotuos, begaliniai ilgose 
išdžiūvusių upių vagose, 
kuriomis keliauja pieme

“Girdi, 
tyrai, meldžiasi”, o paskui 

į užuot vandeniu, nusiplo- 
jvęs smėliu rankas, pulda- 
ivo ant kelių ir nužeminti 
“Alach-Akbar” maldos žo
džiai plaukė iš jo krūtinės. 

Nepaprastai pagaunanti 
yra dykumos malda...

P-ris”

ŠV. ONOS NOVENA
Jau išėjo iš spaudos NOVENA 

prie ŠV. ONOS ir Stacijomis. 
Išleido Tėvas Gabrielius Maria 
Jaskal, C. P. Šių knygučių gali
te gauti Darbininko adminis
tracijoje. Knygutės kaina 15c. 
Su užsakymu įdėkite į konvertą 
15c. ir pasiųskite. DARBININ
KAS, 366 W. Broadway, So. 
Boston. Mass. ir tuojau gausite
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Taip tai elgiasi didelio 
proto ir galingos valios 
žmonės.

Išdidumas netik kad ne
iškelia mūsų aukščiau ki
tų akyse, bet dargi prie
šingai parodo, kad taip 
elgdamiesi mes esam tuš- min^tą knygutę.____________
ti, mažai susipratę ir ne-' 
gerai išauklėti. j |!

Tad stenkimės vengti iš-; I! 
didumo, o daugiau dirbki-s < j 
me pozityvų darbą. Tada į[ 
mūsų rytojus nušvis gra-d 
žia aušra, kada visi be o 
skirtumo dirbsime, kaip o 
tos bitutės, netrokšdami/* 
garbės ir kiekvienas • !1 
stengsimės nors nedideliu t,

I Juozas Kasinskas l
Ine. 3

Laidotuvių 
Direktorius

Patarnavimas Dieną ir Naktį 4 
602 Washington Blvd. j 

BALTIMORE 30. Md.
Tel. Lexington 8595

Limosinai dėl visokių reikalų 4

Jau keletas metų, kai su 
plakančia širdim, nežino
damas. ką man lemia ryt
diena, paikiau smaragdu 
liūliuo ja m ias Viduržemio 
jūros vilnis ir italų kolo
nistų gyvenimą Tripolį. 
Jaučiausi kaip garlaivio 
kari* anas, kuris pakelia
inkarą į platųjį okeaną. Dykuma išmokė mane 
Tačiau... kapitonas be įgu- m 
los ir be būrių. Keliavau, a 
nei norėdamas pralobti, 
nei sumušti kokį rekordą, smiltynai, neribotos dyku-
Tai buvo keliautojo ins- mų jūros. Aš ir dviratis — 
tinktas — ko daugiausia visas karavanas. Mano ke
pt žinti. Nerėmė mano ke- lionė — Kapštatas, labiau-

lionės joks fabrikas, nei 
valstybė. Fabrikai apmo
ka tik reklamuojančius jų 
galingus motorus, o mano 
motoras buvo kojom su
kamas dviratis.

Konsulate, sutvarkyda
mas savo dokumentus, pa
likau paskutinius pinigus] 
ir atsiradau... bekraštėj i 
Sacharoj.

Ą:

“Tamsus Afrikos sūnūs ieško maisto”

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

Užsiprenumeruodami money orderį ar čekį siųskite:

DARBININKAS
366W.Broadway, So. Boston 27, Mass.

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

$4.00
2.00

I
Apgaubė mane Sacharos

negu jo 
draugai. Tačiau tai dar 
nereiškia, kad dėl to jam 
reiktų didžiuotis ir su ki
tais elgtis išdidžiai. Prie- 

kuk-

X.

AMERICAN HEROES
BY LF.FF

$2.00
1.00jūsų šimtai ir visos jūs 

nešate, kraunate į korius, 
saldžiuosius syvus. O kas ] 
atskirs tavo suneštą me
dų, pažins tavo darbą? Aš 
tiesiog nesuprantu, kaip 
galima dirbti visą laiką ir 
paskui nežinoti savo dar
bo vaisių ir pagaliau už
mirštai mirti... Koks dide
lis skirtumas tarp tavęs ir 
manęs! Kai aš suplasnoju 
galingais sparnais, pasi
keliu aukštai nuo žemės— 
visiems baimės įvarau. Nė 
vienas paukštelis nedrįsta

• pakilti nuo žemės. 
Visi manęs bijosi. 
Bitelė jam atsakė:

— Tau Dievulis nepagai
lėjo plačiųjų erdvių. Esi 
galingas ir trokšti garbės. 
O aš ryžtuosi dirbti dėl 
bendrosios gerovės ir ne
trokštu, kad mano darbas
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Gyvenime pasitaiko ne- yra sumanesnis, 
mandagių žmonių. Tokie 
žmonės nemoka ir nenori 
su kitais mandagiai apsi
eiti, jų būdas kažkoks
šiūrkštus, rambus. Apie šingai, reikia būti 
tokius žmonės paprastai liam. Tuo atveju privalu 
sakome, kad jie yra nege- yra pergalvoti, kad nors 
rai išauklėti, todėl jie mus šį tą ir žinom, bet juk yra 
nuo savęs lyg atstumia, daug tokių dalykų, ko ne- 
Be to, mes dažnai pastebi- žinom, nesuprantam. Jei- 
me ir išdidžių žmonių. Iš- gu mokame ką padaryti, 
didumas pasireiškia tuo, tai visada atminkime, kad 
kad toks žmogus dedasi yra dar tokių darbų, apie 
daug žinąs, 
rai galvoja 
menį. Jis į 
aukšto.

Aišku, išdidūs ir neman- suprasti 
dagūs žmonės kitiems pa- žmogaus, kad ir netaip žy- 
tikti ir jų patraukti nega- mus darbas tačiau yra 
Ii- svarbus, jeigu atliekamas būtų išskirtas. Džiaugiuo-

išmanąs, ge- kuriuos neturime nė su- 
apie savo as- pratomo. Todėl dėl to ne- 
kitus žiūri iš reikia didžiuotis.

Kuklumo reikalą privalo 
i visi. Kiekvieno

Į ♦

♦

♦
♦

♦

♦

♦
Ii- svarbus, jeigu atliekamas būtų išskirtas. Džiaugiuo-

Suprantama. kad išdidų- sąžiningai. Kaip garbin- si, nes žinau, kad ir aš at- 
mas ir iš aukšto į kitus gos yra nors paprastos pa- nešiau korin medaus dale- 
žiūrėjimas yra labai ne- reigos, matome iš šio pa- lę. 
sveikas ir peiktinas reiški- vyzdžio.
nys. Kur nėra sutarimo, Kartą galingas erelis, mums pasako. Laimingas' 
vienybės, broliškumo, ten pamatęs apie žiedelius be- tas, kuris dirba aukštose 
ir darbas eina netaip. To triūsiančią, 
nuoširdumo didžiausias kančią bitelę, išdidžiai pa- čiai žinomi, 
ardytojas yra pavienių sakė: 
žmonių išdidumas. Tiesa, 
dažnai pasitaiko, kad vie- mažyte bitele, 
nas prie kurio nors darbo ve betriūsiančią. Juk avily bet viena mintimi yra gy

šitas pavyzdys daug

medų teren- įstaigose ir jo darbai pla-
.................. , bet nemažiau 
gerbtinas yra ir tas, kuris 

— Kaip gaila man tavęs, dirba mažai kieno mato- 
matant ta- mas ir nesivaiko garbės,

♦

♦

♦

Gal Dar Nepareina Į Tamstos Namus Gražiausias 
Dvasinio Turinio Mėnesinis Laikraštis

"ŽVAIGŽDĖ!”
t

♦
Tai ilgai nebelaukite!!! Mes nesisiūlome ir ne

peršame “žvaigždės”, tik norime tiesa pabrėžti, f 
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 1S44 METAMS.
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♦
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T"ŽVAIGŽDĘ”

“ŽVAIGŽDĖ” metams — $1.00; Jėzaus Širdies
Spalvuotas Paveikslas 50 centų; Maldos Apašta- 1 
lavimo įstatai — 50 centu. >!
Adresas: ŽVAIGŽDĖS ADMINISTRACIJA, 
488 E. Seventh St., So. Boston, (27), Mass. ♦
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