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Naują Metų Diena — 
Maldos Diena

(LKFSB) Prezidentas! 
Rooseveltas išleido pa
skelbimą, kad Naujųjų 
Metų diena turi būti “mal- j 
dos diena padėkojant Die-, 
vui už jo nuolatinę Ap< 
vaizdą, kuri mus lydi kiek-! 
vienoje taikos ar pavojaus: 
valandoje”. Pradedant 
Naujuosius metus, sako 
toliau prezidentas, mes tu
rime melsti Dievą, kad iš
saugotų mus nuo klaidin
gos puikybės dėl atsiektų i 
dalykų ir kad gelbėtų mus 
nuo apsileidimo, kuris pa
sireikštų nesiskubinant 
parodyti pasiaukojimo,
reikalingo atsiekti galuti
nę pergalę ir taiką. Naujų 
Metų dieną perzidentas ra
gina melstis bažnyčiose, 
namuose ir širdyse už e- 
sančius kovos lauke, van
denyse ir lėktuvuose.
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Londonas, gr. 27 — 
patikėtinų šaltinių sužino
ta, kad Lenkijos valdžios 
ištrėmime premieras Sta- 
nislaw Mikolaičyk esąs 
kelyje į VVashington. D. C., 
kur jis turęsiąs pasikalbė
jimą su prezidentu Roo- 
seveltu. Spėjama, kad len
kų premieras prašys pre
zidento Roosevelto tarpi
ninkauti, kad išrištų visą 
Sovietų - Lenkų problemą.

Sakcma, kad Mikolaičyk 
išvykęs iš Londono tuojau 
po pasikalbėjimu su Britų 
užsienių sekretorių Antho- 

i ny Eden apie Teherano 
i konferenciją.

Sovietai esą sutinką grą
žinti lenkams miškus tarp 
Lwow pietrytinėje Lenki
joj ir Vilniaus kraštą 
šiaur-rytinėje Lenkijoje, 

j Tačiau sovietai atsisaką

K- ŠVENTO JUOZAPO DARBININKŲ SĄJUNGOS ORGANAS 
f * * • • «—

ANTRADIENIS (Tuesday) GRUODIS (December) 28 D., 1943 M.

Lenkai Prašysią Roosevelto 
Pagalbos

(LKFSB) Mūsų Londo-: grąžinti Lenkijai Ukrainos 
no korespondentas prane- dalį, kuria ji turėjo prieš 
ša, kad Britų įstaigos Lon- karą, bet už tai esą siūlo 
done gauna USA lietuvių | inkams Rytinę Prūsiją ir

į i
I

Šių trijų mažyčių mergyčių mot.’na mirė ir jos nesulaukdamos savo 
tėvuko iš darbo sugrįžtant, gaminasi sau užkandėlį... Paveikslas imtas 
Children’s Aid Society, New York.
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Britai Nuskandino Nacių Laivą
Londonas, gruodžio 27— nes nukirto Vitebsko - Po- 

Britų karo laivynas, kuris lotsko pristatymo reikme- 
lydėjo rusų laivus, plau- nų naciams vieškelį, atsi- 
kiančius į Murmanską, pa- ėmė daugiau kai 200 kai- 
stebėjęs Vokietijos nacių 
karo laivus, paleido į juos 
iš kanuolių šūvius, kurie 
pataikė į nacių karo laivą 
“Scharnhorst” 26,000-tonų 
ir jį nuskandino. Tai įvy
ko Barents jūroje ties 
North Cape.

Kautynės vyko visą po
pietį. Naciai per radio pri
sipažinę, kad praradę mi
nėtą 23,000-tonų laivą. Na
ciai sako, kad “padarę ne
mažai nuostolių konvo
jams ir Britų laivams pa
lydovams”.

Britų laivynas susidėjo 
iš laivų ir lėktuvų.

Ar Amerikos laivynas 
suvaidino kokią rolę tose 
kautynėse kol kas nėra ži
nių. Spėjama, kad ir Ame
rikos laivai dalyvavo.

Šis susirėmimas parodo, 
kad Hitleris virsta despe- 
ratu dėl Alijantų siuntimo 
reikmenų Rusijos armijai. 
Šiaip jis nebūtų rizikavęs 
to greitojo karo laivo, ku
rį jau seniai Britai norėjo 
sugauti ir nuskandinti.

mėlių, užmušė 2000 vo
kiečių ir 600 jų paėmė į 
nelaisvę, praneša Maskvos 
žinios.

Maskva sako, kad rusų 
karo jėgos ne tik perkir
to svarbųjį vieškelį, bet ir 
geležinkelį, kuris yra da
bar visiškai bevertis na
ciams. Tačiau naciai turi 
dar vieną liniją, būtent, į 
pietus nuo Orša, kur eina 
kitos linijos į Lepel ir Bo- 
risov.

v»l

Plėšikavimai Lietuvoje

(LKFSB) Kaune nuo pe
reitos vasaros padaugėję 
plėšikavimai. Pastebėta 
atsitikimų, kad 15-20 me
tų jaunuoliai, nuduodami 
esą policininkai, sustabdę 
praeivius padarą kratą ir 
atimą drabužius, pinigus, 
laikrodžius. Valdiniuose 
pranešimuose skelbiama, 
kad dabar nebesą pavo
jaus. bet patariama neišei- 
'ti iš namų po 10 vai. va
karo.

Rugsėjo 10 d. Kaune. Sa
vanorių Prospekte buvo a- 
piplėšta moteris. Policija 
areštavo nusikaltėlį —

Londonas, gr. 27 — So- Juoz, Baltaduonį. 28 metų 
vietų Rusijos kariuome-i amžiaus, nuo Ukmergės.

NACIAI GRĄSINA ALIJANTAM

LIETUVOJE TRŪKSTA 
MAISTOlaikraščius ir juos stebi.

— Londono dvisavaitinu- saf reikalauja, kad* lenkai 
kyje ‘The Common Cause’ prašalintų gen. K. Sosn- 
tilpo kun. Dr. K. Matulai-; koskį, vyriausį lenkų armi- 
čio straipsnis “Modern jos vadą, nes jis esąs anti- 
Lithuania a Catholic rusas. 
Country”.
— Iš Londono mums pra

neša apie naujus nacių 
bandymus: naciams nevi
sai pavyko su Galicijos di
vizijomis, tai dabar jie 
kuria Aserbeidžano divi- __o________________ ___ ,______ o__ v_____
zijas kovoti prieš sovietus, da lenkams tokius pasiū- ma pašarų stoka ir grūdai CUOS kompanijas ir dau-

dalį Silezijos. Taipgi ru-

Eisenhower Paskirtas 
Invazijos Vadu

(LKFSB) Iš rytų pafron- sų to kaimo 
tės į Baltijos kraštus nuo-! 
lat atvyksta pabėgėlių. 
Gyventojų skaičiui kas
dien augant, jaučiamas

Stengiamasi 
prievarta.

Lenkai nepriimą Sovietų 
pasiūlymo ir pataria sienų maisto trūkumas. Ūkinin- 
klausimą palikti išrišimui kams uždedamos papildo- 
po karo. Taipgi atsisakė mos rekvizicijos. Kaikurie 
prašalinti gen. Sosnkows- ūkininkai jau nebegali rei-' 
kį.

Prezidentas Reikalauja 
Streikieriy Grįžti Darban

• V

VVashington. D. C. — Iš
ūkininkų, prezidento Roosevelto kal- 
išieškoti bos kūčių vakare paaiški, 

Ijog gen. Dwight D. Eisen- 
— 1 hower yra paskirtas vy

riausiu invazijos vadu, 
kuri neužilgo bus daroma, 
kad sutriuškinti nacių ka
ro mašiną. 4

I 
I

Pittsburgh, Pa.. gr. 27—
Rooseveltas ISkalavimų išpildyti, tuo la- Prezidentas

Jeigu tikrai Sovietai duo- biau, kad daug kur jaučia- atsišaukė į plieno produk- 

Matyti iš raud. armijos lymus, tai iš to aišku, kad panaudojami gyvuliams. £*au kai 100,000 darbinin-(
belaisvių nori suburti tuos Sovietai neišgavo iš Ang- kas yra uždrausta. Dėl to kurie streikuoja,^ Kad
Kaukazo šalies gyvento- lijos ir Amerikos sutikimo okupantai imasi žiaurių -he £rIžtų darban, prižade-;
jus, kurie nepatenkinti so- pripažinti užgrobtas ne priemonių,
vietų rėžimu. Ar šitas ban- tik Lenkijos žemes, bet ir neišpildo
dymas atneš kokių vaisių, Pabaltijo valstybes, 
abejotina. Esąs susidaręs 
pirmas savanorių Kauka
zo batalijonas. Tarp jų va
dų minimas majoras Du- 
danginsky.

Jei ūkininkas damas, kad bile koks susi- 
savo įsakymo,.tarimas dėi adgų bus vyk-; - 

atsakomybė krinta ant vi- domas nuo prieš susitari- 
----------- ----------------------  mo dienos.

Bandė Nužudyti Gen. Kubiliūną j o~ n“ * *

Rusai Nukirto Vitebsko 
Pristatymo Liniją

Sveikiname!

I 
Londonas, gr. 27 (ONA) riais paieškoma darbinin- 

— Lenkų telegrafų agen-;kų įvairioms pramonės į-; 
tūra savo pranešime iš staigoms, pavz., batų fa 
Stockholmo sako, kad ’ -------

šių Lietuvos “kvislingas” gen. mima,

Bėgti Užsienin

Generolo Eisenhowerio 
Laiškas Lietuviams

(LKFSB) Philadelphijo
je leidžiamas lietuviškas 
laikraštis “Lietuvių Nau
jienos” viename savo nu
meryje įdėjo anglišką ir 
lietuvišką eilėraštį gen. 
Eisenhowerio garbei, pa
rašytą K. Vidikausko. Vie- 
'nas laikraščio numeris bu
vo pasiųstas pačiam gen. 
Eisenhoweriui. Generolas 
buvo tiek malonus, kad 

1 laikraščiui atsiuntė padė- 
i kos laiškelį su savo auto
grafu.

Laiške gen. Eisenhowe-

I

Londonas — Nacių pro- čiams ir britams lakūnams 
pogandistai rodo didelį už, kaip sako naciai, ‘‘biau- 
piktumą dėl Kharkovo ru- rius pavadinimus lėktu- 
sų teismo, kur buvo nu- vams”, kurie esą “įrodo, 
teisti trys naciai karinin- jog gengsteriai valdo A- 
kai ir vienas rusas, gelbė- merikos aviaciją”, 
jęs gestapininkams, pa- Kalbėdami apie Kharko- 
karti ir jiems bausme buvo vo teismą, sako, kad dėl jo 
įvykdyta. |buvę susitarta Teherane,

Naciai grąsina sąjungi- ir todėl esą ‘britai ir ame- 
ninkams belaisviams — rikiečiai lygiai atsakingi . 
amerikiečiams ir anglams. 
Vienam DNB agentūros 
pranešime sako, kad nacių 
militaris tribunolas teis
tuos britus ir amerikiečius j 
belaisvius, kurie yra kalti į 
44

VVashington. D. C. — 
pranešime iš'staigoms, pavz., batų fa- (ONA)—Karo Informaci- 

sako, kad brikui. Skelbimuose pažy- jos Ofisas sako, kad ga- 
kad esąs didelis vęs žinių, jog Latvijos gy-j 
jėgų

Šis 
metų 
ris. 
sausio 4 d., 1944. mio veikėjų padėta bomba tiek žmonių iš Lietuvos

Naujųjų Metų proga sprogo ir užmušė tris jo išgabeno į Vokietiją ir ki- 
sveikiname Gerb. “Darbi- štabo karininkus. tus kraštus,
ninko” bendradarbius,1 Sprogimas įvyko Kubi- ---------------
skaitytojus, rėmėjus ir liūnui, vokiečių paskirtam Pirk Defense Bonds ir stamps— 
LDS organizacijos narius, lietuvių administratyvi-i
ir linkime, kad 1944 m. už- nės komisijos pirmininkui, i AMERIKIEČIAI UŽĖMĖ KALNĄ 
sibaigtų sis baisus pašau- darant lietuvių milicijos ‘

i
l
I
I

yra paskutinis
“Darbininko” nume- Kubiliūnas tik per plauką darbo 
Kitas numeris išeis išliko gyvas, kuomet pože- Kaip nebus,

trūkumas.
____ __,______r___,____r ____ , kad naciai 
mio veikėjų padėta bomba tiek žmonių iš Lietuvos 

Metų proga sprogo ir užmušė tris jo išgabeno į Vokietiją ir ki-

ventojai daro pastangas 
apsivesti su ispanais, ita-' 
lais, vengrais ir kitais už- ris pažymi, kad buvo gau- 
sieniečiais. kad priartėjus tas tasai laikraščio nume- 
nacių - rusų karo frontui ris, dėkoja eilėraščio au- 
galėtų pabėgti kur nors į toriui. Pabaigoje pabrėžia 
užsienį.

-■■■■ ■'■■■...... . •

i

I
Lietuvos Žmonių Byla 

Karaliaučiuje

linis karas ir pasaulyj j- inspekciją.
vyktų taika ir ramybė, kad 
ir mūsų senoji tėvynė — 
Lietuva atgautų laisvę ir 
nepriklausomybę!

Trūksta Darbininkų 
Lietuvoje

PRIE SAN VITTORE

Šv. Jonas sako: “Mano vaike
liai, nemylėkite žodžiu nei liežu
viu, bet darbu ir tiesa”.

(LKFSB) Vokiečių kon
troliuojamoje spaudoje 
skelbiami pranešimai, ku-

LDS Narių Ir "Darbininko 
Skaitytojų Dėmesiui!

n

Iš Alijantų Centro, Al-!baigęs Marianapolio vidu- 
giers, gr. 27 — Amerikie-{ rinę mokyklą ir Šv. Kry
čiai puolė dvi nacių tvirto- žiaus kolegiją, VVorcester 
ves Italijoj, kurios yra ke- Mass. Jis tarnauja 
lyj į Romą ir užėmė San nuošė. Sveikiname kapito- 

■ Vittore kaimelį, kur buvo ną Akstiną ir linkime ge- 
nacių tvirtovės. ros kloties.

Amerikiečiai baigia už- Kapitono A. Akstino tė- 
imti visus kalnus, kurie y- vėliai yra LDS 2-ros kp. 

! ra kelyj į Romą. i nariai ir “Darbininko” rė-
Dėl karštligės plėtimosi 

Alijantai uždarė Naples 
miestą kariuomenei.

nariai ir 
mėjai.

Didžiumos LDS narių ir “Darbininko” skaitytojų 
prenumerata baigiasi gruodžio ir sausio mėnesiuose. 
Taigi nuoširdžiai prašome neužvilkti mokesčių — už
simokėti laiku, kad nereikėtų rašinėti paraginimų ir 
daryti išlaidų.

Taipgi prašome LDS kuopų Sekretorių, kad para
gintumėte savo kuopų narius, kad jie artimiausiame 
susirinkime užsimokėtų savo duokles.

“DARBININKO” ADMINISTRACIJA.

Antanas Akstinas Pakeltas 
Kapitonu

T 
kad “mūsų tikslas gali 
būti pasiektas tik nuolati
nėmis pastangomis ir pa- 
siaukavimu žmonių, pasi
tikusių namuose, ir didele 
•bei kieta kova kautynių 
i laukuose”.
i Laiško viršuje — spaus
dintas štampas: “Allied 

mari- Force Headąuarters. Of
fice of the Commander-in- 

1 Chief”.

Lietuvio Dekoracijos New 
Yorko Scenoje

Karaliui Uždrausta Grįžti 
Jugoslavijon

Londonas, gr. 27 — Ju
goslavijos partizanų tary- 

Brocktoniečiai p. Aksti- ba vadovaujama Tito, už- 
nai, gavo laišką nuo savo draudė Jugoslavijos kara- 
sūnaus Antano iš užjūrio, liui Petrui ir jo valdžiai

(LKr'SB) Karaliaučiaus 
dideliais prasižengimais teisme buvo byla, kurioje 

prieš tarptautinę teisę”.
Vokietijos propogandos 

ministeris Goebbels įspė
jo Berlyno gyventojus, kad 
galima tikėtis naujų puo
limų ant Berlyno, bet esą 
“mūsų vis auganti prieš
lėktuvinė apsauga ir atei
ties atsilyginimas padarys 
galą žvėriškoms atakoms”. Kiti asmens gavo kalėjimo 

Naciai keršija amerikie- bausmę.

.buvo kaltinami 23 asme
nys, jų tarpe 11 lietuvių, 
11 vokiečių ir vienas ru
sas. To sanbūrio vadovai 
— lietuviai K. Pieza ir P. 
Gudauskas — už prekybą 
juodoje rinkoje ir už ne
legalų pinigų gabenimą į 
Lietuvą nubausti mirtimi.

Darbininkų Radio Programa
Naujų Metų dienoje, sausio 1, 1944 m. įvyks Dar

bininkų radio programa, kurios dešimtmetį pradėjo
me gruodžio 15 d. š. m. Prašome pasukti savo radio ro
dyklę ant 1150 kilocycles ir klausytis programos iš 
WC0P stoties.

Radio programos dešimtmečio proga įvyks radio 
koncertas gegužės-May 14. 1944 m. Programą išpildyti 
jau pasižadėjo mūsų įžymioji dainininkė, Metropolitan 
Operos artistė Anna Kaskas-Katkauskaitė.

Gerb. Biznieriai, draugijos ir pavieniai asmenys 
prašomi priduoti skelbimus, pranešimus ir sveikini
mus ne vėliau penkiadieny j, jeigu norite, kad būtų 
paskelbta šeštadienį.

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

Tel. SOUth Boston 2680 arba NORvvood 1449

(LKFSB) Prieš kiek lai
ko Metropolitan operoje 
New Yorke buvo baleto se
zonas. Ten vienam veika-, 
lui — “Mademoiselle An- 
got” — dekoracijas buvo 
nupiešęs lietuvis dailinin
kas M. Dobužinskis, kurs 
dabar ir gyvena New Yor- 

sako, kad 
tikrai;

ke. Mačiusieji
į kad jis pakeltas kapitonu, grįžti į Jugoslaviją karo! dekoracijos buvo 
Kapitonas A. Akstinas yra metu. 'šaunios..

I
Į>
Kapitonas A. Akstinas yra metu.
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NAUJŲ METU SLENKSTYJE
Pulk. K. Grinius

1

Jie supranta Amerikos

2

■VAIRIOS ŽINIOS
C

Drabužių Rinkliava 
Lietuvoje

( nedaug, vienok, jie veikia 
' organizuotai, drausmingai. 

Jau ketvirti metai lietu- aprūpinti gausiai pinigu.
vių Tauta desperatiškai jįe SUpranta Amerikos 
kovoja aziatisko de&potiz- svor^ jįe žino, kad rvt die- 

I

AMERICAN 
RED CROSS +(LKFSB) Pernai metais 

Savy tarpinės Pagalbos or
ganizacija (kuri susidarė 
iš vokiečių panaikinto Lie
tuvos Ranudonojo Kry
žiaus) surinko 70.000 dra
bužių. Ir šiemet nuo spa
lių 1 iki spalių 15 d. buvo 
drabužių rinkliava Lietu
voje. Pertaisius — senieji 
drabužiai dalinami netur
tingiesiems. Iš viso, Lietu
voje didelė drabužių stoka. 
Savitarpės Pagalbos orga
nizacija nuo šių metų sau
sio 1 dienos surinko aukų 
1.630.731 markę. Pašalpa 
buvo suteikta 147.342 žmo
nėms, 
šeimos 
kiti šeimos nariai, anks
čiau uždirbusieji duoną, iš
vežti į Sibirą; 3.120 sušelp
tų šeimų buvo su mažais 
vaikais ir dar sušelpta 
3.429 neturtingi mokslei
viai ir studentai.

Net ir okupantų - nacių 
priespaudoje esantieji lie
tuviai įstengia kits kitam 
reikale pagelbėti, duodami 
pavyzdį laisvėje esantiems 
vientaučiams...

: 1918 m. lapkr. 23 d., figu- 
: ruoja Galvydžio - Bikaus
ko vaidas, jam buvo pa
vesta suorganizuoti pirmą 
pėstininkų pulką. 1920 
metais jisai buvo jau visos 
Lietuvos kariuomenės va
du. Karo mokyklos virši
ninku gen. Galvydis-Bi- 
kauską^ buvo dar ir 1926 
metais. Paskutiniu laiko
tarpiu jisai buvo atsargo
je. bet gyvai sekė viešąjį 
gyvenimą ir tarptautinius 

’ įvykius. Dažnai lankyda
vosi ‘XX Amžiaus” redak
cijoje ir aktyviai dalyvau
davo katalikų suvažiavi
muose Kaune.

Bolševikų okupacijos 
metu buvo areštuotas ir 

'laikomas kalėjime, bet jo 
išvežti i Rusiją nesuspėjo.

**

į M 10 Metų "Studentų 
Žodžiui"

jūroje. Kovoja ten toli — 
Lietuvoje — už savo egzis
tenciją su mirtimi. — ko
voja berybėse Sibiro tun
drose. — kovoja griūvan
čiuose Hitlerinės Vokieti
jos fabrikuose.

Kova pačioje Lietuvoje 
nuo šių metų pradžios įgi
jo itin dramatinio pobū
džio. Ten. ištikimi Lietu
vos sūnūs ir dukros, susi
metę į požemį — under- 
ground — laukte laukia 
aušros, kai Hitlerio galy
bė susvyruos ir ateis va
landa, su ginklu rankoje, 
ir vėl stoti į žūt-būtinę ko
vą už Lietuvos laisvę ir ne
priklausomybę.

Nuo šios kovos neatsilie
ka ir mūsų broliai ameri
kiečiai.

Pradėta 1918 metais, ta 
kova įėjo į itin opų ruožtą 
1940 metais vasarą, kai į 
Lietuvą įsiveržė jos pir
mieji okupantai - rusai.

Ta kova verda visais 
frontais: spaudoje, susi
rinkimuose. plačioje Ame
rikos visuomenėje, 
niuose klubuose, 
žodžiu, pinigu.

Ateityje kova.
bus dar atkaklesnė, dar su
dėtingesnė.

Nors Lietuvos neprikk_6ax u nenugalimu frontu Lie- 
somybės duobkasių avai laisvę laimėti. dė savo žaizdas. Sužeistas

Į buvo du kartu, vieną kar
dą — sunkiai. Gavo visas 
karo dovanas, kokias rusų 
armijoje duodavo vyres
niesiems karininkams, iš
skyrus Šv. Jurgio kardą. 
1918 m. iš divizijos buvo 
išstatytas kandidatu i ka- 
ro akademiją. liam žinia. Vienas sūnūs klases pirmininkė, gyv.

Po rusų armijos demobi- sugrįžo atostogoms, pasi- pas savo tetą, muziko Ra- 
lizacijos grižo į Lietuvą ir 
čia buvo pašauktas į Vii-į 
nių, į pirmąjį pėstininkų: 
pulką. Pasižymėjo mū-i 

.šiuose su bolševikais iri

politi- 
darbu.

atroaJ

nos tarptautiniame gyve
nime Amerikos žodis svers 
dar daugiaus.

Štai kodėl jie daro viską, 
kad. jau dabar, galimai or
ganizuočiau įsiskverbti į; 
Amerikos visuomeninio 
gyvenimo pastatą. kad. j 
tuo būdu, atsvertų Ameri
kos lietuvių patriotines 
organizacijas, — kad galė
tų slopinti Amerikos vai-Į 
džios kilnią politiką, tuoj 
pačiu stabdydami atstaty
mą Lietuvos, Nepriklauso
mos ir Demokratinės Lie-i 
tuvos.

Veltui Nepriklausomos 
Lietuvos duobkasių pas
tangos’.

Patriotingoji Amerikos 
lietuvių visuomenė mokės 
atsakyti geresniu susi
klausymu. geresne organi
zacija. didesniu atkaklu
mu.

1

Reikalingas lėšas Ameri
kos lietuviai mokės susida
ryti iš savo nuosavų kuk
lių uždarbių.

Didžiausiojo Tautos pa
vojaus valandoje, Ameri
kos lietuviai mokės savo 
eiles suglausti ir. eidami į 

-|koją su Senos Tėvynės! 
■jjinderground, stos vienin-l

»

Gen. Ladygai 50 Metu 
Amžiaus

Trys Škotijos kariai, kurie atvyko į Pueblo, Colo 
kad pamatyti pirmo sniego. Jie pripažino, kad vis dėl
to peršalta trumpakelniams.

ŽUVO MAZGELIŲ SŪNUS 
KARO TARNYBOJE

Brockton, Mass. —Gruo
džio 20 d. pp. Klemensas ir 
Margareta Mazgeliai, gyv. 
129 Melrose St.. susilaukė 
sūnaus Vinco J. Mazgelio 
net iš Porto Rico, kuris y- 
ra Chief Gunners Mate ir

A. a. Klemensas Mazge
lis buvo Pearl Harbor, ka
da japonai užpuolė tą salą. 
Po to jis dalyvavo kauty
nėse su japonais Paeifiko 
salose. Pereitą vasario 
mėnesį, kada jis lankėsi

Paskutiniu 
Vaičiulaičio 

žurnalas 
užsire- 

labai

(LKFSB) 
laikotarpiu, 
redaguojamas 
“Studentų Žodis”, 
komendavo, kaip
vertingas leidinys, sugebė
jęs sutelkti geriausias iš
eivių lietuvių žurnalistines 
pajėgas. Šiemet sueina 10 
metų, kaip pradėjo eiti 
“Studentų Žodis”. Tas 
vertingas žurnalas turi su- 

reikiamo visuo- 
susidomėjimo ir

Tarp jų buvo 3.657 
iš kurių tėvai, ar

menės
i paramos, kad ir toliau ga
lėtų taip sėkmingai atlikti 
savo kultūrinę misiją išei
vių lietuvių tarpe, tuo la
biau, kad į jo redaktorius 
jau yra pasisekę įtraukti 
vieną pačių gabiausių ra
šytojų mūsų išeivijoje — 
A. Vaičiulaitį.

Žodyno Autoriaus—Lalio 
Sukaktis

GENEROLĄ GALVYDĮ- 
BYKAUSKĄ Į KAPUS 

PALYDĖJUS

(LKFSB) Laisvės kovo
se pasižymėjęs gen. K. La- 
dyga gimęs 1893 m. gruo
džio 25 d., taigi šiemet su
laukė 50 m. amžiaus su
kaktį. Jis kilęs iš Iškonių 
kaimo. Biržų apskr.

Mokėsi Vilniaus gimna- kurio nebuvo matę per 18 pas savo tėvelius jau turė- 
mėnesių. Džiaugėsi sugrį- jo penkias geltonas žvaig- 
žusiu praleisti šventes, ždes ir vieną baltą ženklą, 
Pasikalbėję su juo. nuėjo kaipo atžymėjimą jo did- 
poilsin. Durų skambutis vyriško dalyvavimo kauty- 
prikėlė iš miego. Skambin- nėse. Per visą kautynių 
tojas įduoda žinią, kad ki- laiką jis buvo tik menkai 
tas sūnus Klemensas Maz- pakliudytas lekiančių 
gelis. Chief Metai Smiths šrapnelių, o štai savo že- 
Mate, gruodžio 20 d., 9:30 mėje neteko gyvybės.

į Velionis karys paliko di- 
karo lėktuvui susidaužius deiiame nuliūdime tėvelius 
Morin County, California, Klemensą ir Margaretą 
ir kad jo kūnas parveža- Mazgelius, brolį karį Vin- 
mas į tėvų namus. A. a. Cą seserį vienuolę M. Kle- 

, Šv. Kazimiero Se
serų Kongregacijos narę,

zijose ir čia jau pasižymė
jo kaip uolus abstinentų 
Baltojo Kryžiaus draugi
jos narys. Karo mokyklą 
baigė 1914 m. ir pateko Į 
armiją.

Visą Didžiojo karo laiką 
išbuvo

i fronte, išskyrusJ .

vokiečių - rusų 
tris mė-

nesiūs, kada ligoninėje gy- vai. rytą j:apo užmuštas. Į 
JZ « ■- Irnvr, 1 Alrf 11 r-ii i i ei H o ii -z i 11 c

Okupantų Perspėjimas 
Lietuvos Daktarams

%

(LKFSB) Lietuvoje jau
čiama didelė stoka medi
kamentų. Žmonės, norėda
mi jų gauti, moka dideles 
kainas ar stengiasi pelny
ti gydytojų prielankumą. 
Naciai išleido perspėjimą,
kad gydytojai neprirašytų vių kalba dar buvo labai 
daug vaistų, kad vaistinin- nenusistovėjusi, nes bu
kai, pribuvėjos ir 
mediciniškas personalas 
griežtai laikytųsi išleistų 
taisyklių, kitaip bus griež
tai nubausti.

(LKFSB) Vargiai ar ku
ri kita knyga yra tiek pa
sitarnavusi USA lietu
viams, kaip didysis A. La
lio anglų - lietuvių kalbos 
žodynas.

Didelis dalykas — išleis
ti šitokį kapitalinį veika
lą 1915 metais, kada lietu-

(LKFSB) Iš Lietuvos 
mus pasiekė liūdna žinia 
apie mirtį generolo Galvy
džio - Bikausko. Smulk
menų nepranešama.

Lietuvos kūrimosi metu 
gen. Galvydis - Bikauskas 
nuveikė svarbius , darbus. 
Besiformuojant pirmajam 
Lietuvos kariuomenės pul
kui. pulko kūrimosi vietą 
nukėlus į Alytų, pulko va
du buvo paskirtas pulk. 
Galvydis - Bikauskas. To
liau jam buvo pavestas ki
tas labai svarbus uždavi
nys - besikuriančiai Lietu
vos kariuomenei skubiai

paruošti reikiamą karinin
kų kadrą. Jis buvo paskir
tas Karo Mokyklos virši
ninku. Mokslas joje prasi- 

Į dėjo 1919 m. kovo 10 die
ną, mokinių buvo priimta 
124. kurių tarpe net buvo 
dvasinių seminarijų auk- 
lėtinių, savu noru stoju-1 b7rmontininkaiZ’jauX 1919 
šių ginti Lietuvos. Mokyk—m gavo vadovauti divizi
jos viršininkas gen. Galvy-192O m. kurį laiką bu
dis - Bikauskas \ patingai į vo armijos vadas. Pasku- 

J ’-į doro-
būdo

Klemensas lėkė lėktuvu į mentą 
namus aplankyti savo te-;, --
vėlius, ir štai patiko nelai-jseserį Libaną, kuri lanko 
mę.

Tai skaudi pp. Mazge-' 
liam žinia. Vienas sūnus

Šv. Kazimiero Akademiją 
ir yra paskutinio meto 
klasės pirmininkė,

pabrėždavo reikaią 
į vinio išsiauklėjimo, 
tvirtumo.

tiniu metu, pasinaudoda
mas kariuomenės archy- 

| vais. rašė Lietuvos nepri- 
Pažymėtina, kad jau pir-i klausomybės karų istori

niame kariuomenės įsa- J4 ir bendradarbiavo kata- 
kyme, kurs buvo išleistas ^kų laikraščiuose.

džiaugti ir pasikalbėti su polo Juškos mamytę p. 
savo tėveliais, o kito sū- Marijoną Juškienę; taipgi 
naus kūnas parvežamas paliko mažą broliuką Jo- 
laidotuvėms. A. a. kario nuką, kuris lanko Šv. Pat- 
Klemenso Mazgelio kūnas riko parapijinę mokyklą, 
buvo išsiųstas iš Kalifor-! Brocktone.
nijos gruodžio 21 d. Kalė-, 
dų dienoje, gruodžio 25.' 
jau buvo namuose. 129 
Melrose St., Montello.

Iškilmingos laidotuvės

pp. Mazgeliai yra pavyz
dingi katalikai ir patrio- 

! tingi lietuviai. Taip jie iš- 
; auklėjo ir auklėja savo 
gražią šeimynėlę, p. Mar-’. . ° ' gražią seimyneię. p. iviar-

jvyko pirmadienį, gruodžio gareta iIazįalienė yra pa-
27 d. iš Šv. Roko lietuvių 
par. bažnyčios Kalvarijos 
kapuose.

sižymėjusi dainininkė, ir 
iki šių dienų, nors yra gau
sios šeimos motina, pri
klauso prie Šv. Roko lietu
vių parapijos choro. Ji y- 

ira dainavusi beveik visuo- 
!se “Darbininko” ir Darbi- 
I ninku radio koncertuose, 
: dainavusi per radio ir ki
tuose koncertuose 
savo parapijoje, 

! Naujos Anglijos 
i kolonijose. 
Į LDS Centro '
“Darbininko”
dovybės reiškia gilią užuo
jautą pp. Mazgeliam ir jų 
šeimai, netekus mylimo 
sūnaus Klemenso.

ne tik 
bet ir 

lietuvių

Valdyba, 
ir radio va-

Išplėšė Vokiečių Parduotuvę 
Kaune

nes
kitas nant vergijoje lietuviams 

nebuvo sąlygų kalbos 
Įmoksią išvystyti. Tą dar
bą atlikusis A. Lalis vertas 
pagarbos.

1 Prieš kiek metų jis per
sikėlė gyventi į Lietuvą. 
Neturime žinių, ar jisai 
dar tebėra gyvas. A. Lalis 
buvo gimęs 1868 metais, 

j taigi šiemet būtų jo 75 
metų amžiaus sukaktis.

i

Šv. Augustinas, kad neprisi-

Tikrina Arklius Kaune
(LKFSB) Spalių 12-15 

dienomis Kaune buvo ark
lių registracija, kurią atli
ko vokiečių karinis komi
tetas. Nustatytomis dieno
mis arkliai turėjo būti at
vesti. Įsakymo nepaklau- dėtų prie kitų apkalbos, turėjo 
siusiems grąsinama baus-į tokį parašą prie savo durų: — 
mėmis: šešios savaitės a-Į "Nėra vietos prie stalo tam, 
rešto, ar 150 markių pa-į^«^ mėgsta žeminti savo arti- 
baudos. 1 mą.”

Užsisakykite Toniko Pas Mus |
Pristatom geriausį toniką 

Piknikams, Vestuvėms, s 
Krikštynoms ir visokiems 

Parengimams.
Kainos prieinamos.

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

Tel. Dedham 1304-W
PRANAS GERULSKIS, Namą Tel. Dedham 1-30't-R

MŪSŲ 1

TIESIOGINIS MORTGYČIŲ i
SUMAŽINIMO PLANAS |

—
(LKFSB) Naktį lapkri

čio 7 d. įvyko didelis įsi
laužimas 
duotuvę 
Kaufhaus

Išnešta 
tekstilės, 
skalbinių.

j vokiečių par- 
— Deutsches 
Kaune.

didelis kiekis 
vyriškų batų.

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.

Mt.WEashington
COOFTRATI VE BANK1
430 BROADWAT • SOUTH BOSTON I
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Putr^ Verda Politikai, Tautos
pliekia nacius. Ka-Matomi du britų kariai, kurie už akmenų krūvos 

dangi Italija labai kalnuota ir akmenuota, tai ir frontas labai iš paleng- 
vo traukiasi pirmyn.

i
Tėvynės Meilė

.3

Italijai besąlyginiai pasidavus, Militarinė Alijan-
tų Vyriausybė (Amerika, Anglija ir Rusija) paskelbė gyvenimo klausimus atsi-| 
busimosios italų valdžios nuostatą demokratinei tvar- ^kęs nuo moKslo ap^e me- ( 
kai sudaryti. Sekamos yra to nuostato sąlygos:

1. Būtina, kad Italijos vyriausybė įsileistų . tuos
džion tas italų tautos dalis, kurios visuomet buvo 
priešingos fašizmui.

2. Turi būt patikrinta pilna kalbos, spaudos, reli
gijos ir viešų susirinkimų laisvė tiems Italijos gyven- įįaįs 
tojams, kurie nori sudaryti priešfašistines grupes.

3. Visos fašistų organizacijos ir įstaigos turi būti šinų turime dėmesį dau-j
Į uždarytos. giau nukreipti į save. Jis j

4. Visi fašistiniai ir jiems palankūs elementai turi mato didelį ryšį tarp šie- j
būti iš viešųjų įstaigų pašalinti. los pasaulio ir žmogaus, į

5. Visi politiniai fašistų valdžios kaliniai turi būti jo išvaizdos. Jis netgi į

išlaisvinti ir jiems suteiktina pilna amnestija bei poli- skelbia: jei jaunatvėje;
tinių nusikaltimų atleidimas. gr°žį sudaro linijų taisyk-,

6. Turi būt sudaryti demokratinės vyriausybės or- hngumas, tai vyresniame;
amžiuje žmogus yra gra-; 

ganau * žus -r sįmpatįngas? jei iš Į
7. Fašistų vadai ir armijos generolai, žinomi ar.j0 vei^o įš j0 vįso atsis-

įtariami kaipo karo kriminalistai, turi būt areštuoti pįncii taurumas sielos. Sa-j 
ir teisman patraukti. vo toje svarbioje knygoje

Neatrodo, kad šios sąlygos sutiktų su “laisvu tau-.šis mokslo galiūnas pabrė- 
tų apsisprendimu”. Bet kadangi Italija buvo Alijantų žia, kad Katalikų Bažny- 
oponentė ir, nugalėta, besąlyginiai pasidavė, tai ji yra čia supranta žmogaus sie- 
traktuojama kaip buvusis priešas. Ir kadangi fašistai los būklę priduodama dau- 
įtraukė savo šalį į nelaimę, tai pilnai teisinga, kad jie giau reikšmės žmogaus 
būtų likviduoti ir jų atsakingieji vadai sunkiai nubaus- dorovinei pažangai, kaip 

į ti. Tačiau, griežtai ir visapusiškai apdraudžiant Italiją intelektualiniam (proti- 
į nuo fašizmo, ar ją taip pat saugiai aparaudziama nuo 
[kitų pavojų, pavyzdžiui, nuo komunizmo? Juk ir ko- 
| munizmas nemažesnis demokratijos priešas kaip fašiz- 
| mas. Nė žodelio apie tai neprasitarta. Kalbama apie 
demokratinės vyriausybės organus, bet kaip juos tiks
liai sudaryti, jei demokratais apsimetę komunistai a- 
kyplėšiškai brausis į valdiškas vietas ir darys visoke- 

į riopų pastangų įvesdinti sovietų tvarką? Kelias tam 
’ atviras ir deklaracijos punktai ne tik kad neapdraudžia
Italijos nuo komunizmo, bet rodos stumte ją stumia 

Į į komunistų glėbį.
Neapdrausti demokratijos nuo komunizmo yra la-

Ko Laukiam Iš Naujųjų Metų
džiagą”.

vaj_ Jis griežtai pasisako 
, kurie norėtų 

skelbti, kad egzistuoja 
(yra) tik tas, ką mes ma
tome, ką mes savo pojū- 
__ s galime patirti. Jis 
šaukia, kad mes nuo ma-

i
I

i (proti
niam) veiklumui.
— Misticizmas, — rašo 

Carrel, — yra ypatingai 
kilnus dalykas. Jis žmo
gui atneša aukščiausių 
troškimų išpildymą, vidu
jinę jėgą, dvasinę šviesą, 
dievišką meilę ir neišpa
sakytą ramybę... Per kon- 
templaciją (apmąstymą 
antgamtinių dalykų, įsi
jautimą į dieviškas tiesas) 
mistikai ir poetai gali pa-

i

bai stambi klaida, į kurią “nekaltieji’’ (neįgudusieji) i siekti galutinę tiesą . 
politikai yra stumiami gudrių apsimetėlių, i_____
jančių kiekvieną progą marksizmui įgyvendinti. Tie
sa, Militarinė Vyriausybė susidaro iš karių, ne iš po
litikų. Pastovių įstatymų ji neišleidžia, vien tik pa
liaubas pasirašo. Taip pasielgė gen. Faš. Paliaubas jis 
pasirašė, bet į taikos konferenciją nesikišo. Tačiau šiuo Jį 
atveju tenka abejoti, ar istorija pasikartos. Dar karas 
toli gražu nepasibaigė, o jau kažkoks gudruolis suka 
užkulisinės politikos ratą. Neskanią putrą išverda po
litikai, o tautos turi ją su ašaromis srėbti. K.

NOBELIO LAUREATAS APIE 
DIDŽIUOSIUS GYVENIMO 

KLAUSIMUS

svetimtautis mūsų kraš- 
tan įsibrauna, 
se gimsta, 
žmogžudį, i 
jausmas. Kodėl? 
kiekvienam aišku be ma
no žodžių. Todėl, 
gyvybė, garbė, turtas sve
timtaučių rankose, ir dėl 
to jų nelaimė — mūsų ne
laimė. Čia vienybės jaus
mas su ypatinga jėga pa
sireiškia. Neapykanta ir 
panieka, pyktis prieš prie- 

jaunystę pra- šą, meilė prie savųjų — 
ir pajunti jausmą, visa tai susijungdami su- 

i kurio vedamas grįžti į daro tokį sielos stovį, ku- 
jaunystėj išmindžiotus ta- ris mus pastūmėja grieb- 
kus. į savo samanotą pas- tis ginklo ir eiti 
toge. Jei žmonėse nebūtų 
tėvynės • meilės jausmų, 
tai nebūtų nei tautų, nei 
valstybių.

Savas žmogus visad 
mums artimesnis, o kartu 
ir brangesnis.

i Kyla karas. Mes visi 
griežtai nusistatome prieš 
žmogų, iš kurio pusės 
mums atveriamos žaizdos, 
skausmas, mirtis, arba 

' vergovės pančiai. O jeigu

Vienas mūsų svarbiau- 
sių jausmų, tai meilė sa- 

: vos žemės — tėvynės. Su 
tąja žeme mes susigyve
name širdimi, protu ir 
jausmais. Tie ryšiai kar
tais tiek stiprūs, kad žmo- 

pra- 
ank- 
savo 
toli

nuo savos tėvynės, įsivaiz
duoji tuos žmones, namus, 
kalnus, šalias girias, tarp 
kurių savo 
leidai, 
kurio

gus įssizada aukso, j? • .Dangaus gyvenimo ir 
' sčiau ar vėliau grįžta 
žemelėn. Būdamas

i

„ tai mumy- 
kaip prieš 
neapykantos 

Manau,

kad jų

vaduoti 
užgrobtas žemes, gelbėti 
savo artimuosius.

Štai tėvynės meilės gra
žiausi pavyzdžiai:

1871 m. užimant vokie
čiams Paryžių, būgninin
kas Furitas, vokiečių ap
šaudomas, iki naskutinės A 
minutės mušė būgną, 
kviesdamas gyventojus 
spiestis krūvon ir nepasi
duoti atėjūnams.

Šapuji, 13 metų amžiaus 
vaikas, 1729 m. buvo pa
imtas karo tarnybon. Jam 
teko dalyvauti keliuose 
karo žygiuose ir po 30 me
tų tarnybos atsistatydino 
majoro laipsnyje. Pirk
liaudamas jis pasidarė 
turtingu žmogumi.

1783 m. šapuji mato, 
kad jo tėvynė, Prancūzija

Ko laukiam iš Naujųjų Metų 
Šiam sūkury skaudžių verpetų? 
Ar mūs našta kiek pelengvės? 
Taikos aušrelė gal nušvies 
Aptemusias kovų padanges? 
O gal lietuviškas palanges 
Apniks vėl bolševikų širšės 
Ir žmones viens prieš kitą kiršys? 
Gal susirūpinę labai, 
Ar pastarieji jų darbai 
Pirmuosius žiaurumu užviršys? 
O gal jie lapių gudrumu 
Mėgins vilioti švelnumu, 
Paskui jau retežiais sukaustys 
Ir išžudys, arba iškraustys? 
O gal pagalba iš dangaus 
Suduos jiems smūgį netikėtą. 
Nulauš jų nugarkaulį lietą. 
Ir jie pakrikę galą gaus?
Nes netiesa, žiaurumas. smurtas 
Tiktai vyrauja laikinai 
Ir namas ant klastos sukurtas 
Negal stovėti amžinai.
Tad visada yra vilties 
Tokios sulaukti išeities: — 
Kad Dievo apdairi Apvaizda, 
Pagydžius mūs puikybės žaizdą. 
Sušildžius kas yra sušalęs, 
Žmonių geros sulaukus valios. 
Kančias ir sopulius pašalys. 
Senųjų Metų trūkumus 
Mes patys esame padarę: 
Todėl vieningai susitarę, 
Patobulinkim darbus mūs — 
Ir metai vėl laimingi bus. 
Nes žmonija pati padaro 
Kas tik yr blogo, ar kas gero. 
Ji veikia — metai tik užrašo. 
Už pasekmes neatsiprašo. 
Naujieji Metai atkeliavo. 
Pasiėmė dienyną savo. 
Atskleidžia naują knygos lapą. 
O seną numeta į kapą.
Bet neina praeitis per nieką. 
Darbai jos užrašyti lieka. 
Ir taip istorija žmonijos. 
Su amžių įvykiais susijus.
Mus moko, kas reik girt, kas peikt. 
Ko reikia vengt ir kaip reik veikt. 
Ir bėga metai, amžiai slenka 
Ir pakeliui jie darbus renka — 
Gerus, kilnius, menkus, blogus. 
Juos turi skirstyti žmogus 
Ir pasistengt, kad ateity 
Darbai pagarbos būt’ verti.
Kai tik pabėgus žmonija 
Karus, nesantaikas išlygys. 
Jos jaukesnioj sąmonėje 
Pakils Naujųjų Metų lygis.

listų tas jo lyrikos rinki
nys buvo aukštai vertina
mas. Tikrai, čia yra daug 
vaizdžios poezijos. Pavz., 
eilėraštyje “Lyjant” jis 
rimuoja: 
N umirę lapai krinta ant stogų. 
Geltonas lūpas glaudžia prie 

skardos...
Tarytum, skirtųs du senu drau- pavojuje. Jis paaukavo te

gu
Trukšmingam uoste kur ant v: 

sados...

Jautriai jisai apdainuo 
ja savo atsiskyrimą si ' 
Lietuva:
— Sudie, sudie... krante gimta

sai lizde...
— Sudie, 

dangau
Į vėją ėmė ašaros man kristi: 
Su jomis vienas mariose likau.

Jo poezijoje netrūksta 
nė gilios minties. Pavz., ei
lėraštyje “Prie menamų 
versmių”, skaitome:
Be poilsio žengi, geiduojanti

dvasia!
O laimė širdyje — kaip takas 

vandeny:
Tik troškuliui sukelt, bet jo ne-

numarint.
Ant lūpų dykumoj užkritusi ra- gin’ū

sa.

Atsiskyrimas nuo tėvy
nės ir ten paliktų artimų 
žmonių, suprantama, poe
tui atnešė nemažai širdgė
los. Dėl to jo eilėraščiuose 
nemažai ir sielvartėlių; 
net jo “Dainoj gyvenimui” 
aptinkame tokį posmą: 
Gyvenk — ak žinau!

čia skandinti
Ir širdį ir mintį kas

I rytą.
i Vos naujas pasaulis

švinta
Krauju ant jos aukuro plytų, dėl savo žmonių gero.I 

Ypač, kad tą jo asmeniš-| 
ką sopulį padidina bendra 
tautos kančia. Atvirai ji
sai pasisako eilėrašty “O. 
Broliai. Mano!”:
Matau pavasario žydėjimą
Pro peleną akių...
O. broliai! Prieblandų

jime
Aš su jumis verkiu.

Apskritai, tame pirma
me jo eilėraščių rinkiny 
poezija tauri, gili, skonin
ga. Visą jos grožį pajunta 
kiek didesnio išsilavinimo 
skaitytojas. Lauksime 
daugiau kūrinių iš to ta
lentingo jauno poeto.

vynei visą savo turtą ir 64 
ų amžiaus įstojo sava- 
u Runo šaulių eilėsna. 
ouvo sužeistas rankon, 

a; tas senas savanoris 
sušuko: “Pas mane 
dešinioji ranka liks ir 

jąja, aš tėvynei tarnausiu. 
Tegyvuoja Prancūzija!”...

sudie... užgęstantis m ■Taip pat gražių, kilnių 
tėvynės meilės pavyzdžių 
randame ir visoj mūsų is
torijoj. Prisiminkime tik 
tą kuklią mergaitę, kuri 
Vytautui Didžiajam atida
vė savo rūbus, kad jis ne
pažintas galėtų iš Jogai
los kalėjimo pabėgti, o ji 
pati liko jo vietoj, nors ži
nojo, kas ją laukia. Prisi
minkim kunigaikštį Mar
gį. jo motiną ir kitus, ku
rie velijo geriau suside- 

", negu patekti į di
džiausių tais laikais tėvy
nės priešų, kryžiuočių, na
gus. Prisiminkime ir tuos, 
kurie spaudos draudimo, 
didžiausio tautos prislėgi- 
mo metu aukavo savo tur
tą, darbą, laisvę ir net gy
vybę. kad tik tautai, savo 
žmonėms ir kraštui švie
sos spindulėlį iškovoti. Ar
ba šimtai ir tūkstančiai 
tų, kurie savu noru, su pa
siryžimu, nesigailėdami 
savo kraujo nei gyvybės, 
kovojo, vargo ir mirė dėl 
visos tautos, dėl tėvynės.

išnaudo- — Kultura be prabangos, 
grožis be lėbavimo, maši
nos be pavergimo žmo
gaus asmenybės, mokslas 
be medžiagos garbinimo 

i sugrąžins žmogui jo inte
ligenciją (supratimą), jo! 
dorovinį pajautimą, jo! 
vytiškumą ir nuves jį į pa-į 
žangos aukštybes,” — taip f 
išmintingai rašė tas Nobe-į 
lio laureatas.

Dorovingumą, moralybę 
jis laiko pagrindiniu daly
ku, nes “civilizacijos tiks-Į 
las yra ne mokslo ir maši
nų progresas, o progresas j 
žmogaus”. į

Jis vertina krikščiony-! (LKFSB) Vienas iš stip-j 
bės mistikų (mąstytojų a.'Česniųjų jaunosios kartos 
pie Dievą, įsigyvenančių į Poe^U kun. A. Arminas 
ano pasaulio dalykus) j~ ^uo metu gyvena Bra-i 
mintį, kad Dievo malonė| Gilijoje, dirbdamas tarp

I

(LKFSB) šiemet—sep- moksle padarė ir atrado 
tyniasdešimtas gimtadie- naujų dalykų. Skaitančiai 
nis prof. A. Carrel, kurs publikai ta mokslo garse- 
pagarsėjo visame pasauly- nybė pažįstama iš knygos 
je gaudamas Nobelio pre- “Man The Unknovvz”. 
miją už savo svarbius čia jisai aiškiai pasisako 
mokslinius darbus medi- giliausiai gyvenimo klau- 
cinoje 
(žmogaus 
moksle). Aukštuosius me
dicinos mokslus jis baigė 
Prancūzijoje. Vėliau per-1, 
sikėlė į Chicagos universi
tetą darbuotis mokslo per
sonale, pagaliau buvo pa-, 
kviestas į Rockefellerio j 
mediciniškų tyrinėjimų 
institutą. Turėdamas pa
lankias sąlygas jisai ypa
tingą pažangą medicinos

I <<

svarbius-• I
ir fiziologijoje simais: 

kūno veikimo ,, , ■— Mes esame nelaimingi. 
Mes išsigimame morališ
kai ir protiškai. Grupės ir 
tautos, kuriose pramoninė 
civilizacija pasiekė aukš-! 
čiausio išsivystymo, yra1 
pasidariusios silpnesnė
mis, ir jų grįžimas į bar
barizmą darosi greitesnis. 
Bet jos to nejaučia... Mes 
esame aukomis to, kad 
mokslas apie svarbiuosius

gaivina mūsų sielą ir kū
ną, kaip oro deguonis at
gaivina mūsų organizmo 
audinius. Jis pagarbiai at
siliepia apie vienuolynus 
ir griežtai pasmerkia ma
terialistinę, medžiaginę 
pasaulėžiūrą, kuri sutrem
pia tą, kas kilnu tuos, ku
rie myli grožį, — kuri no
rėtų trempti tuos, katrie 
ieško aukštesnių dalykų, 
negu pinigas.

Pirkite Karo Bonus ir 
Štampas

J. K. Vis i kan-

brėkštantį

_____ v J 

žinskui darbuotis tarp iš
eivių lietuvių į Braziliją ir 
jisai panoro, ir nuo 1937 
metų darbuojasi Sao Pau
lo mieste.

Jau būdamas moksleiviu 
jisai buvo veiklus ateiti
ninkų, skautų, vėliau — 
šaulių, pavasarininkų na
rys. Jisai yra nemažas mė
gėjas matematikos, fizi
kos ir gamtos mokslų. 
Daug dirbo su kun. Raga- 
žinsku beredaguodamas' 
Pietų Amerikoje leistą 
“Šviesą”. Prieš pat šį karą 
Kaune išėjo iš spaudos jo 

“Sao
pasirašy- 

— Ve-

i

, dirbdamas tarp 
lietuvių išeivių. Jisai yra 
gimęs 1908 m. gruodžio 2 
d., taigi šiemet švenčia 35 
m. amžiaus sukaktį. Jo 
gimtinė 
kaviškio apskr. Mokėsi ji
sai Vilkaviškio “Žiburio” 
gimnazijoje Vilkaviškyje 
ir ją baigęs 1927 m. įstojo 
į Vilkaviškio kunigų semi
nariją, kurią baigęs kuni
gu buvo įšvęstas 1931 m. 
Buvo vikaru Keturvala- poezijos rinkinys 
kiuose 5 metus ir viene- Bento Varpai”, 
rius metus Alytuje. Iš- tas slapyvardžiu 
tvykstant kunigui Raga- nancijos ALIŠAS. Specia-

Ožkabaliai, Vii

krūtinėje

spindė-1

Vienas didžiausių tėvy
nės meilės jausmo pagrin
dų. tai sąmoningas savo 
krašto pažinimas. Juk yra 
žmonių, kurie savu noru 
tėvynei ir gyvybę, ir tur
tą, ir vaikus atiduoda, nie
kam nieko nesakydami, 
nesigirdami. Tokį žmogui 
galima pavadinti tikru pa
triotu. savo tėvynės mylė
toju. “M. V.’’
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Švenčiausios Panelės Marijos Sv. Kalėdų Dovana
ATSIKLAUPĘS prieš altorių. 
Prieš švenčiausi pagarboj. 
Nuraminti širdį noriu 
Dievo amžinoj globoj:

Bet tos mintys palaidūnės. 
Išsiblaškiusios keliais. 
Žemės amžinos klajūnės. 
Ar kada nurimti leis?..

"Nlea culpal" i krūtinę 
Nusižeminęs mušuos.
O siela kaip diemantinė 
Spindi ašarų lašuos.

Maironis.

dautų Didį Dievo Majesto
tą, kad Jis teiktųsi nu
kreipti šalin nuo jos myli
mojo sūnaus ir kartu jos 
pačios Savo grąsinančios 
rūstybės bausmės rykštę, 
kuri jau kybo virš myli
mojo jos sūnaus galvos.

Su didžiausiu pasitikė
jimu ir šviesiai žibančia 
viltimi, kad šv. P. Marija 
neatsakys jei šiuo mo
mentu galingos savo pa
galbos, pagaliau ji pakilo 

su švęstu

Tani tikroje vietoje, prie 
Schnur gatvės. Cologne 
mieste. Vokietijoje, randa
si sena, garsi ir istorinė 
Šv. P. Marijos. — Taikos 
Karalienės bažnyčia. Vie
name tos bažnyčios alto
rių randasi stebuklingas 
šv. P. Marijos — Taikos 
Karalienės paveikslas, ku
ris tikinčiųjų katalikų, be
galiniai vra mylimas ir 
gerbiamas, ir kasdiena 
karštai garbinamas, dar 
nuo našlės karalienės Ma
rijos de Mediči laikų. Pas 
šį altoriaus paveikslą 
daugybė matomų ir nema
tomų stebuklų yra įvykę, 
o dar daugiau paskirų į- 
vairių asmenų. įvairiausių 
Dievo malonių, savo sie
los ir kūno reikaluose, yra 
apturėję!

įc

Buvo tai 24-ta diena 
gruodžio mėnesio.

Prieš šį paveikslą, abi sa
vo rankas į jį ištiesusi, su
jaudinančiai klūpojo naš
lė. senutė moteriškė, ma- iš savo vietos, 
žiausia kokių 70 metų am- vandeniu dievotai padarė 
žiaus, ir meldėsi taip karš
tai ir jaudinančiai, — kaip savęs, ir ruošėsi išeiti lau- 
tik grūmojančios nelaimės 
paliesta motiniška jos šir
dis beįstengė. Atkreiptos 
paveikslan jos akys, buvo 
taip labai nuo verksmo už
putusios, ir taip ašaromis 
patvinusios, — kad buvo 
ir labai abejotina, kad pa- kad tėmijo kaip ji meldė- 
tį paveikslą kaip reikiant, si, bet susijaudinęs aty- 
ji tuomet galėjo matyti, džiai klausėsi ir jos dūsa- 
Jos malda maišėsi su aša- vimų, ir matė gailingas iš 
romis ir skausmingiau- jos akių tarsi kristalas, be
stais dūsavimais, kurie 
veržėsi iš pat motiniškos 
jos širdies gelmių, ir ka
riuos ji nuolankiausiai 
siuntė Gailestingąjai savo 
Motinėlei Dangaus Kara
lienei — Marijai, kad Ji 
ūmai įsikištų į šį svarbiau
sią ir didžiausią viso jos 
šio žemiškojo gyvenimo 
reikalą, ir savo galinga 
globa ir užtarimu, permal-i nelaimės,

šv.. Kryžiaus ženklą ant

kan. Senutė visiškai ir ne
pastebėjo to. kai paskui ją 
pasekė koks tai didelis, 
nepažystamas ponas, ku
ris, matomai, pirma jos 
buvo bažnyčion atėjęs, ir 
kuris kaž dėlei ko. ne tik

Į motinišką tavo širdį. Ko- 
; kiu reikalu taip karštai ir 
įjaudinančiai Tamsta mel
deisi. — to aš nežinau; ta
čiau vieną dalyką labai 

. aiškiai jaučiau savo širdy: 
į— Jeigu tik tai būtų mano 
galioje, — tai tą baisų ne
laimės slegiantį akmenį,— 
tikėkite Tamsta manimi, 
— aš vienu aky mirksniu, 
nuo motiniškos Jūsų šir
dies. šalin nurisčiau...

Tuos didiko žodžius iš
girdusi. senutė moteriškė 
gailingai atkreipė ašarų 
užtemdintą veidą ir pilnas 
ašaromis užplūdusias savo 
akis į nepažįstamąjį poną. 
Jo kalbos tonas, kuriuo jis 
į ją prakalbėjo. — buvo 
taip minkštas ir užjau
čiantis, ir jo akys, atsimu- 
šusios į suvargusią ir jau
dinančią jos kūno figūrą, 
taip simpatingai spindėjo, 
kad ji ūmai pajuto savy 
didelį troškimą išlieti visą 
savo nelaimės ir savo gai
lesčio ašarų kartumą, į 
pasiryžusias atydžiai 
klausyti gailestingąsias 
jojo ausis.
— ‘Tasakyki man. mo

tin. visą tiesą, nieko ne
slėpdama, kasgi tave taip 
baisiai spaudžia?” — pri
verstinu tonu, galingai pa
reikalavo didikas. — “Man 
Tamstos gailestį ir ašaras 
matant ir visus sielvartus 
ir dejavimus iš širdies gel
mių išsiveržiančius gir-1 
dint. — iš susijaudinimo; 
net šiurpas per kūną eina!; 
— Tik sakykit man savo 
nelaimę, ir gali būti, kad 
aš galėsiu Jums ir labai į 
daug pagelbėti0!

Senutė, kuri pačiame 
pirmutiny jos vilties išsi
pildymo momente, pamąs- 

I tė, kad Šv. P. Marija, — 
Dievo Motina, bus atsiun-; 

(tusi jei šį simpatingąjį! 
J nepažįstamąjį poną, kuris 
J gal kokiu nors, kad ir vi

siškai nesuprantamu jei 
įbūdu, galėtų išgelbėti my- 
įlimąjį jos sūnelį iš mirties1 
'glėbio, — dabar kaž dėlei' 
j ko, ūmai pradėjo ji abejo-; 
ti, ir gailestingai ir bevil-į 

jtiškai papurtė į šalis žilą, Į kūdikis! 
įtarsi obelis, savo galvą... 
Į — “Oi, ne. gailestingasis 
pone!” — skausmingai at- 

i siduso senutė. — “Atleis- 
! kitę man, kad aš turiu 
Tamstoms pasakyti visą 
tiesą, kad jokis žemiška
sis asmuo, arba jo galia, 
neveizint to, kokia didelė 
ji bebūtų, — baisioje ma
no nelaimėje, visiškai nie
ko, man nebegali pagelbė
ti! Jeigu Pats Visagalis (nėra palietęs, 
Dievas danguje, neparo- žiausiam 
dys man ir mano sūneliui 
Savo gailestingumą, —ne
padarys aiškų, matomą 
stebuklą. — tai mylimasis

plaukiančias ašaras...
— “Mano geroji sengal

vėle motinėle”, — dideliai 
užjaučiančiu savo balso 
tonu prabilo didikas, sim
patingai padėjęs savo ran
ką senutei ant peties. — 
“Kaip matyti. — tai turi 
būti neapsakomas liūde
sys ir širdies skausmas, 
dėlei kokios nors didelės 

kuri užgriuvo

Užsiprenumeruokite Įdomiausi 
Du Kart Savaitinį Laikraštį 

DARBININKĄ"U

V

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

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

Užsiprenumeruodami money orderį ar čekį siųskite:

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

ir penktadie-

. S4.00
2.00

$2.00
1.00

Geri pietūs, kuriems nereikės nei pointų. Kai tik at
sidarė medžioklės sezonas, tai Paul Ralston iš Dayton, 
pirmasis buvo giliukingas nukauti elnį apie 180 svarų.

*

ŠĖRIAUS ŽIRGELI

t
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bin, ir kurį laiką sielvar-pone; Jūsų intencija, iš- 
tikrųjų yra begalo gera; tais paplūdusi jo širdis, 
tačiau vis tik dėl to, — dėl 
savo sūnaus likimo, — aš 
neapsakomai bijausi...”
— “Tamsta, mamyte, ne-į 

bijok nieko!” — išdidžiai 
įsikišo nepažystamasis 
ponas. Tai ištaręs, jis išsi
ėmė iš plataus žvėrių kai
liais ištiesto žieminio savo 
apsiausto kišeniaus dikto- 
ką užrašų knygelę, ir pa
rašęs jon ką tai nesupran
tama jai kalba, išplėšė tą 
lapelį, ir padavė jai saky
damas:
— “Štai, geroji mano 

mamyte! Imki ir skubiai 
neški šį raštelį teisėjams, 
kurie Tamstos sūnelį mir
tin pasmerkė; o aš pasis
tengsiu, kad tu ir mylima
sis Tamstos sūnelis Vin
centas, kartu su savo žmo
na ir vaikučiais, — visi 
laimingai švęstumėte link
smąją šv. Kalėdų šven
tę!..” 

I Vargšė senutė vos beį
stengė susivokti, kas čia 
atsitiko, ir ūmai pripildy
ta didžiausio džiaugsmo 
viltimi, kad mylimasis jos 
sūnelis, kokiu nors būdu 
bus ištrauktas iš mirties 
glėbio ir pagaliau kuomet 
nors jai vėl sugrąžintas, — 
ji ėmė karščiausiai ir nuo
širdžiausiai nepažystama
jam ponui dėkoti, už taip 
neapsakomai didelę su-

I teiktą malonę, ir tokį pa
rodytą jai gailestingumą, 
prižadėdama jam už visa 
tai sulig savo išgalės atsi
lyginti, jei ne kuo kitu, tai 
bent karštomis savo mai-j 
domis. Dabar ji skubėjo; 
pas teisėjus, nešdama tą 
raštelį, kuris gal išgelbės! 
mylimąjį jos sūnų nuo: 
mirties. Kai ji iš visų savo: 
jėgų skubinosi pirmyn,į 
visiškai užmiršdama dide-! 
lį savo amžiaus metų!

, su didžiausiu 
džiaugsmu smarkiai pla
kančia savo širdimi, nu
jausdama, kad ji vėl galės 
apglėbus priglausti sau į 
prie širdies mylimąjį savo 
sūnų, — staiga susiagita- 
vusi didžiulė žmonių mi
nia, pastojo jai kelią. Kai 
ji bandė prasiveržti pro' 
minią pirmyn, — jai buvo; 
paliepta trauktis šalin, nes j 
jos sūnus Vincentas Har-j 

Šiuos nepažystamojo po-! ningen, — Gerberto Veit Į 
no žodžius, nelaimingos užmušėjas, — jau buvo: 
senutės ausys, pagavo vedamas į nužudymo vie-j 
taip, kaip dangiškojo an- tą. Su viršžmogiška jėga,; 
gėlo atneštą žinią. Praėjo ir šiurpiu motinišku savo 
daugiau negu pora minu- riksmu, — ji vargais ne-; 
čių laiko, kol ji įstengė galais vos prasiveržė pro 
suposmuoti nepažįstamą- žmonių minią, ir pripuolė 
jam atsakymą. prie nelaimingojo savo
— “Taip, gailestingasis sūnaus.. Ji įgriuvo jo glė-

♦!
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silpnai plakė būdama ant 
savo motinos krūtinės. 

! Nelaimingoji motina atsi
minė apie turimą savo raš- 

Į telį tik tuomet, kai jau žu
dytojas ruošėsi atlikti sa
vo darbą. Su smarkiai dre
bančia savo ranka, ji grei
tai padavė jį budeliui. Iš 
gretimais esančios bažny- 

i čios bokšto, skardus var- 
! pų skambesio balsas vi
siems pranešė, kad prasi
deda egzekucija. Žmonių 

Tęsinys 5-tame pusi.

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

30 Žvaigždžių
3 Dideli Benai

Spalvoti Paveikslai!
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Kay KYSER 
Bob CROSBY 
Matsha HIINT 
JoselTURBI

'A Judy GARLAND
■ > Lucille BALL
★ Red SKELTOM 
M Eleanor POWELL

Frank MORGAM 
John BOLES 
Margaret O’BRIEN 
Virginia O’BRIEN

I

Tamstos sūnus tą žmogžu
dybę nepapildė?” — pa- 

! klausė jos nepažystama
sis, taip atydžiai ir galin
gai savo žvilgsnį į senutę 
sukoncentravęs, kad tas 
jo žvilgsnis, rodėsi, pa
siekiąs pačias giliausias 
jos širdis ir sielos gelmes.

— “Prisiekiu Pačiu Visa
galiu Dievu danguje, ir 
visomis dangiškomis ga
lybėmis, kad ne, nes kai 

, čia, šioje vietoje, gyva 
stoviu, — tikrai tą dalyką 

!..” — su jaudinan
čia priesaika, patvirtino 
senutė.
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Šėriau žirgelį per savaitėlę.
Kai sulaukiau subatėlės.
Savo bėrą žirgelį 
Pasibalnojau.

Oi žirge, žirge, žirgeli mano.
Ar nuneši mane jauną
Per pusantros valandėlės 
Šimtą mylių ?

i Nunešt nunešiu. lėkte nulėksiu.
Jei pašersi avižėlėms,
Pagirdysi vandenėliu, •
Tai nunešiu.

Oi kai aš jojau pro uošvės
Čiulba ulba paukšteliai. I dvarą Žinau 
Žaliam vyšnių sodely — 
Tai gražiai gieda.

Oi uošve, uošve, uošvele mano.
Koki čionai paukšteliai 
Žaliam vyšnių sodely 
Taip gražiai čiulba?

Oi žente, žente, ženteli mano,
Čia ne joki paukšteliai. 
Tiktai mano dukrelė 
Taip gražiai gieda.

O ko ji verkia, ko ji raudoja.
Ar nesėta rūtelė,
Ar nepintas vainikas.
Ar nenešiotas?

Oi žente, žente, ženteli mano.
Tai pasėta rūtele.
Tai nupintas vainikas.
Tai nunešiotas.

I

I

I

Aš pilnai Tamstos žo
džiams tikiu”, — ištarė 
nepažįstamasis, laikyda
mas ištiesęs savo ranką į 
senutę. — “Juk tikrai ne-

l

galimas daiktas, kad tokia skaitlių

V’

vargšė senutė.
— “Už kokią 

mas Tamstos 
tin pasmerkė?” 
susijaudinęs paklausė ne
pažystamasis ponas senu
tę.

šventa ir dievota motina,; 
būtų galėjusi išauklėti 
žmogžudį! Aš Jums, ma
myte, tikrai įrodysiu, kad 
pagalbą iš dangaus savo 
sūnui, kurios taip karštai, 
ir tokiu gyvu tikėjimu ir 
viltimi pas Stebuklingąjį 
Marijos paveikslą altoriu
je maldavote, — tikrai 
greitai savo sūnui susi- 

patvirtino lauksite!”

kaltę teis- 
sūnelį mir-
— dideliai

“Vargšas

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ir LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ!

g
mano sūnelis, — trijų ma-

• ! žų vaikučių tėvas, tikrai šį 
į! (vakarą bus nužudytas!...” 
j!' Atidengusi

<!<
♦! 
a 
į
* 
»!
* 
£ 
7?l
į! 
♦!

£ <

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ir LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ!

V. TAUTVAIŠA

Strand Cafe, Ine
Good Food — Good Liquor

Good Service

374 BROADVVAY

Tel. So. Boston 97 <0 So. Boston. Mass.

I

i nepažįstamą- 
įjam ponui baisią savo sū- 
' naus nelaimę, — senelė a- 
biem rankom uždegusi sa
vo veidą, pradėjo gailes
tingai verkti.

— “Viešpatie! — Jūsų 
sūnus turi būti nužudy
tas?!”— sušuko nepažįs
tamasis ponas, dideliai nu
stebintas ir susijaudinęs.
— “Taip, garbingasis po

ne! — Šiandien, Kūčių va
karą, — jau jis bus mirti
mi nubaustas, nors jis ta
me dalyke yra taip nekal
tas. — kaip tik ką gimęs

— “Už žmogžudybę, gar- 
oingasis pone!” — sudeja
vo senutė.
mano Vincentas, kuris nė 
vieną žmogų savo pirštais

— nė ma-
gyvūnėliui ar 

vabalėliui bereikalo nie
kuomet nėra gyvybę atė
męs, — dabar teismo buvo 
apkaltintas, kad jis peiliu 
nudūrė Gerbertą Veit, 
Blaubach priemiesty, su 
tikslu jį apiplėšti, atimant 
iš jo apie porą šimtų guil- 
derių pinigų. Kadangi mes 
gyvename po tuo pačiu 
stogu, kur ir nužudytasis 
Gerbertas Veit gyveno, ir 
kadangi teismas nebetu
rėdamas liudininkų ir ne
surasdamas kitų jokių aiš
kių tikrojo žmogžudžio 
ženklų, vien pasiremda
mas kaikurių žmonių nuo
monėmis, — ir nusprendė, 
xad tai mano sūnus, turė
jo tą ž~ 
ti’ Toc 
ir nut<
— “1
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tikrenybėje.

"udybę papildy- 
smas mirtin jį

William A. Amsie
Gerai žinomas Real Estate ir Insurance 

Agentas naujoje vietoje:
30 CARRUTH ST.,

GEN 3719 Dorchester, Mass
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Boston Street Garage
Peter Pilvinis

Gasoline Station — we sėli the best gas.

119 BOSTON STREET
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Graži Istorija Iš Armijos 
Camp!
also: Marilyn

Maxwell, Donna Reed, 
June Allyson, Gloria DeHaven, Benny 
Carter.JohnConte, Sara Haden, Don 
Loper, Maxine Barrat. Ben Blue. 
Francas Rafferty, Mary Elltott, Frank 

I Jenks, Frank Suliy, Diek Simmons. 
Ben lessy. Directed by GEORGE SID- 
NEY. Produced by JOSEPH PASTER- 
NAK. Original Scrnen Play by Paul 
Jarrico and Richard Collins. Based 
on their stery "Privalė M:ss Jonės"

Prasideda Penktadienį, 
Gruodžio 31

LOEWS STATE-ORPHEUM
Boston, Mass.

SO. BOSTON, MASS.



Antradienis, Gruodžio 28,1943

Švenčiausios Paneles Marijos 
Šv. Kalėdų Dovana

(Pradžia 4 pust)
minia pradėjo rinktis ar
ti aplinkui egzekucijos 
vietą, klauptis ant kelių ir 
melstis.

Dabar budelis teisėjo lie
piamas, perskaitė tą rašte
lį.. Staiga jo veide atsimu-. 
šė didžiausias nusistebėji- my^moJ° ^avo 
mas!

i i

i
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saldus sapnas?.. Tuo mo
mentu, laimingoji jo mo
tinėlė prišokusi prie jo 
artyn, drebančiomis savo 
rankomis nutvėrė jį savo 
glėbin, tvirtai prispaudė 
prie motiniškos savo šir
dies, karštai pabučiavo

> sūnaus 
kaktą, ir didžiausio džiau
gsmo ir Dievui dėkingumo 
ašaromis apsipylusi, pra
dėjo jam kalbėti:

— “Brangiausias mano 
sūnelis! — Tai Šv. P. Ma
rija, — Dievo Motina, ū- 
mai išgirdo mano vargšės 
maldas, ir nunešusi jas 
pas Aukščiausiojo Sostą, 
— iškėlė viešumon tavo, 
sūnelį, nekaltybę... Sku
binkimės, dabar, sūneli, 
Marijai karštai ir tinka
mai už tą didžiąją malonę 
padėkoti!..”

— “Bet kaipgi, motinėle, 
Jo Didybė Kunigaikštis 
galėjo sužinoti apie ruo
šiamą mano nužudymą, ir 
tai dar pačiu paskutiniu 
momentu! — To aš nie
kaip nebeįstengiu supras
ti?” — paklausė Vincen
tas savo motinėlės.

Čia motina ant greitųjų 
visa, kaip ji karštai prie 
Šv. P. Marijos meldėsi, ir 
kaip Kunigaikštis bažny-

Juk nieko pana
šaus, per visą ilgų jo metų 
tarnybos laiką, visiškai 
nebėra atsitikę!.. Kad pa
tikrinti pats sau, kad jis 
teisingai perskaitė tąjį 
ant greitųjų parašytą raš-, 
telį, ir gerai suprato jojo 
turinį, — jis dar kartą aty
džiai jį perskaitė; paskiau 
atsisukęs į žudomąjį kalti
ninką, džiaugsmo pripil
dytu balsu, drąsiai ir bal
siai sušuko:
— “Tamsta esi laisvas!— 

Jo karališkoji Aukštybė, 
Cologne Kunigaikštis, 
Juozapas Pranciškus Kle- 
mens, įsako Tamstą ūmai 
paleisti į laisvę, ir sugrą
žinti pas motiną, žmoną ir 
vaikučius, kad visi drau
ge būdami, džiaugsmingai 
galėtumėte švęsti links
mąją Jėzaus Gimimo šven-1 
tę:::” Kaip tikrosios tiesos 
gesta, — žudytojas su sa
vo pagelbininkais ūmai a- 
tėmė retežius nuo mirtin 
pasmerktojo rankų, ir vi- čioje ją sulaikęs, visa apie 
sų žmonių akyvaizdoje, 
visiškai jį paliuosavęs, — 
atidavė jį jojo motinai.

Vienu akymirksniu nuo
stabioji žinia apie nekaltai 
mirtin pasmerktojo išlais- ūmai pasakė kitiems, — 
vinimą, paplito po žmonių taip, kad ta nuostabioji is- 
minias, kurios garsiais, torija už trumpos valan- 
entuziastingais savo šauk- dėlės laiko, — skambėjo 
smais, tai patvirtino. Tuo visų žmonių lūpose.. Pagy- 
pačiu momentu, ūmai pro 
žmones prasiveržė koks 
tai vyriškis, ir stojęs pry- 
šaky žudytojo ir paliuo- 
suotojo kalinio, visiškai 
rimtai ir šaltu krauju, pra
dėjo į minias žmonių šauk
ti:
— “Klausykite, štai dan

gus kalba! Taip, Vincen
tas Harningen yra visiš
kai nekaltas! Ne jis peiliu 
nužudė Gerbertą Veit, bet 
aš; imkite mane ir atiduo
kite teisėjams, kad jie 
mane teisingai nuteistų ir 
paskiau nubaustų taip, 
kaip įstatymai reikalauja, 
nes prie tos žmogžudybės 
dabar aš viešai prieš visus 
prisipažįstu!...”

Vincentas Harningen 
kurį laiką stovėjo visiškai 
apkvaitęs; jis nieku būdu

Ii
i i i
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Paveikslas parodo, kaip moterys veža didžiulę torpedą karo laivui. 
Jūrininkai joms šaukia, valio!..
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KALĖDŲ PAKELIAI KARO 
BELAISVIAMS

Jung. Tautų karo belais- asmenys Filipinuose ir lie- 
viai, nepaisant jų laikinos kamus belaisviai Japonijos 
nelaimės, tinkamai ir tra- okupuotose vietose.

Pinigai šiems maisto pa
keliams buvo pristatyti 
Jung. Valstybių Armijos 
ir Laivyno, įvairių valdžių 
ir tautinių šalpos organi
zacijų, kitus reikmenis 
pristatė Amerikos Raudo
nasis Kryžius, YMCA ir 
National Catholic IVelfare 
Conference 
Valdžia.

PALAIMINK... KŪČIOS negu

ir Feaerale
A.R.C.

"Didysis Ramybes Šaltinis"

tai ją išklausinėjo, savo 
sūnui papasakojo; tie visi 
žmonės, kurie arti stovėjo 
prie išlaisvinto ir jo moti
nos, visa tai girdėdami, —

Palaimink, Viešpatie, kelionę. 
Kurioj pro ašarų miglas 
Palydžiu praeitį malonią. 
Kaip laimės tolimas salas.

Aš nežinau, kas priešais laukia: 
Tik pilkos dienos, ar vargai ? 
Bet neramios širdies netraukia 
Kita šalis, nauji draugai.

O. norint kartą, norint vieną 
Man leisk pažvelgti atgalios 
Ir vakarykščią brangią dieną 
Prispausti prie širdies gailios!..

Bet Tu, o Viešpatie, man kelią 
Parodęs, uždraudei sapnus. 
Ir aš, pažinęs šventą valią. 
Einu. Apveizdai paklusnus.

Einu, nors skundžiasi krūtinė. 
Ir trykšta ašara baili: 
O Tu man valią geležinę. 
Užtat mylėdamas, kali.

Einu, kaip amžinas keleivis. 
Be prieštaravimo maldos. 
Ir laimę čia tik kaip praeivis 
Žinau iš tolimos gaidos...

i Trumpa

I

I
I

: žiemos diena per tolimus laukus, per
slinko vakarop. Balzgana snaudžiančias girias. šal- 
saulė skubėjo pasišalinti tis glosto jų veidus, o išdy- 
nuo šalto dangaus. Tačiau kėlės snieguolės tūpia ant 
ji lyg apsivylė — tviskan- blakstienų ir temdo akis, 
ti jūra paskandino ją savo Tik, lyg per bangas oru at

plaukia varpų gaudimas: 
din, dan, din, dan... nu
skamba sukaustyto Ne
muno krantais, per tyvu
liuojančias lygumas ir 
klonius, ir pasiekia vieni
šą naujakurio sodybą. Pro 
langą veržiasi šviesos gi
jos. Kambarėlyje prie vy- 
gės sėdi pasilenkusi mote
ris. Dvi perlinės ašaros nu
sirita ant karščiu degan
čios sūnelio kaktos. Bejė
gė ir nusiminusi, ji neatsi
traukia nuo sergančio kū
dikio. Nakties glūdumoje. r. 
pasigirsta varpų gaudi
mas. Ji pakelia galvą ir

dicijinėj dvasioj švenčia 
Kalėdas, nes Amerikos 
Raudonasis Kryžius jau 
prieš kiek laiko visus pa
ruošimus padarė. Kalėdų 
giesmės dainuojamos, žva
kės puošia švenčių iškil
mes, visi gavo pakanka
mai tortų, saldainių ir ki
tų dovanų.

Maistas yra svarbiausias 
daiktas karo belaisviams 
ir todėl Raudonasis Kry
žius daugiausia maisto pa
rūpina. Daugiau
700,000 standartinių Ame
rikos Raudonojo 
žiaus maisto pakelių, kiek
vienas iš 11 svarų ir su 
specialiais Kalėdų ženkle
liais ir sveikinimais, dali
nami Jung. Tautų karo be
laisviams per Tarptautinį 
Raudonojo Kryžiaus Ko
mitetą..

Šiuos 700.000 pakelių 
gauna jugoslavai, belgai, 
prancūzai, lenkai, olandai, 
norvegai ir graikai Vokie
tijoj ir kitose ašies šalyse 
Europoje, ir rusams be
laisviams Suomijoj. Apart 
cigaretų, tabako ir saldai
nių, jie turi kenuotos mė
sos, pieno, pyragėlių, 
raus, marmalados, 
ir kitų daiktų.

Amerikiečiams 
viams Europoje 
specialių Kalėdų

Kry-

lediniam vandenyj. Su 
dingusia saule nurimo ir 
vėjas. Visą dieną šiaušęs 
sniego pusnis, jis pavargo, 
o dabar nuskrido miško 
link kur pušų viršūnėse 
užtrauks gūdžią dainą. 
Bet gal šį vakarą jis visiš
kai nurims? Gal nebarš
kins sustingusių kaštano 
šakų į mano langą? —Juk 

j šį vakarą Kūčios! Su ko- 
į kiu nekantrumu laukaa- 
jvau jų. Kūčios — tas bur
tų žodis, kuris atneša že
mei tykią naktį, kuris pri
pildo žmonių sielas nesu- 

•prantamu ilgesiu ir sal- 
įdžia ramybe. Sis vakaras žvelgia nežinomybėm Jos 
i numarina neužgydomas jaunas veidas pragiedrieja 

Maironis.' širdies žaizdas, užpildo vi- akyse matosi viltis,
Įsas 
gas ir 
vien tik taiką ir ramybę...

Nutraukiu savo minčių 
giją ir greit apsižvalgau 
po kambarį, ar nepastedejo 
kas nors manęs besvajo
jant. Tačiau visi 
savais reikalais triūsia, 
skuba. Taip gera būti šį

mą, kokios visame savo 
gyvenime jis niekuomet 
nebuvo jautęs! Vėliau lai
ke Šv. Kalėdų puotos, su
sirinkusiems pas jį jo 
draugams ir prieteliams, 
jis atvirai visiems pasisa
kė, kad šių Šv. Kalėdų 
Kūčia, — tai buvo laimin
giausia viso jojo gyvenimo vakarą namuose. Į jaukų 
diena! j valgomąjį sklinda nosį ku-

* i, iteną kvapai iš virtuvės.
Mažame Blaubach prie

miesčio namely, ramybė ir 
laimė palaipsniui sugrįžo. 
Žmonių minia pagaliau iš
siskirstė, ir Vincentas, 
niekeno visiškai nebetruk- 
domas, džiaugėsi savo my
limųjų būreliu. Staiga 

1 skaitlingi Cologne bažny
čių varpai triumfaliai 
pradėjo skambinti

rimo šauksmai, Kunigaik
ščiui Pranciškui Juozapui 
Klemens, ir didžiausios 
'meilės ir dėkingumo him
nai, iš tūkstančių gatvėse 
esančių žmonių širdžių 
gelmių, kilo aukštyn į Šv. 
P. Mariją, — Dangaus ir 
Žemės Karalienę, už galin
gą Jos atsiųstą pagalbą. 
Entuziastingos žmonių 
minios išlaisvintąjį ir jo 
motinėlę, pagavusios ant 
savo rankų, triumfaliai 
nunešė į jų namus. Kai 
žmonių minios su jiedviem 
praėjo pro Taikos Kara
lienės bažnyčią, — tas ne
pažįstamasis ponas, kurs 
jai bažnyčioje parašė tą 
raštelį, — nuošaliai stove- 
JO su visu mimų nepaste- nešdami žmonėms tą link-

o lū- 
nesusipratimų spra- pos sušnabžda tik vieną 

palieka žmonijai žodį: Kūčios! Ji tyliai su
klumpa ant kelių ir sunė
rusi rankas pakelia širdį 
prie Betliejaus Kūdikėlio. 
Kūčių vakarą kiekvieno 
prašymas ir meldimas bū-i 

užimti na išklausytas...
Danutė -J. Staknytė.

Nauji Leidiniai

cuk- 
muilo

betas, ir atydžiai juodu 
nešančius ir minias tėmi- 

kaip reikiant nebegalėjo' jo. Jo akyse žibėjo nuošir- 
susivokti, ar visa tai, kas daus džiaugsmo ašaros...

išdykavimai, 
užima savo 

susikau-

■Bet pagaliau nutyla kai- 
bos, linksmas vaikų klegė
jimas ir 
Kiekvienas 
vietą prie stalo,
pia kelias minutes tylioje 
maldoje, o po to iš tėvelio 
rankų priima plotkelę ir 
švenčių linkėjimus. Kūčių 
stalas— tai kiekvienos lie
tuvės - šeimininkės pasidi- 

Pra*i džiavimas. Tik pažvelki
me kaip meniškai sutaisy
ta toji paprastutė silkė ir 

s. O ten štai, už

belais-
10.000 

pakelių 
buvo pagaminta ir išsiųs
ta į Genevą, išdalinimui.

’ Apvynioti gražia Kalėdų 
popiera ir kiekvienas turi 
kenuotos vištos, 
riešutų ir vaisių, 
butter”, sūrio, marmala
dos, kavos, šokolado, ciga- 

' retų ir 12 spalvuotų žva
kių ir dvi nosines. Junior 
Red Cross prie tų pridėjo 
10,000 galvosūkių ir jie jau 
išsiųsti į Genevą kaipo Ka
lėdų dovanos Amerikos ka-į 
ro belaisviams.

Laivas Gripsholm. iš
plaukdamas iš šios šalies' 
praeitą rudenį, vežė reik
me:- is Amerikos karo be
laisviams Tolimuose Ry
tuose. Išvežta 140.000 To
limiems Rytams maisto 
pakelių, kiekvienas svėrė 
13 svarų, ir juose buvo vi
sokių reikalingiausių daik
tų. Dalį tų reikmenų gau
na belaisviai ir sulaikytieji garbė.

turiniu 
vertas

leidinys 
dėmesio: 
labai pil-

(LKFSB) Su dideliu 
džiaugsmu sutinkame 
kiekvieną lietuvišką kny
gą. tuo labiau taip gražiai 
išleistą, kaip tik ką iš 
spaudos išėjusi maldakny- 
gė “Didysis Ramybės Šal
tinis”. Ji turi net 787 pus
lapius. bet atrodo nedidelė 
ir skoninga, tuo labiau, 
kad papuošta ne tik lietu
viškais paveikslais, kaip— 
Aušros Vartų Dievo Moti
nos, Kryžių kalno, Šv. Ka
zimiero ii- kitų, bet taipgi 
ji pagražinta puošniomis, 
ornamentuotomis, lietu
viško stiliaus didžiosiomis 
raidėmis.

Ruošiant šią maldakny- 
gą kalbą žiūrėjo net trys 
tame klausime nusima
nantieji, redakcijose dir
bantieji žmonės.

Savo 
taipgi
maldų rinkinys 
nas; parinkta reto gražu
mo maldų, kaip pvz., mal
da į V. Jėzų laimingai mir- 

4< tortų, išprašyti. Atlaidai pa- 
^2an1Uti taisyti pagal naujausią 

Šv. Tėvo patvarkymą.
Atsižvelgiant į augantį 

liturginį sąjūdį — įdėtos 
lietuviškai mišių maldos, 
kurias kunigas kalba prie 
altoriaus lotyniškai. Įdėta 
visiškai naujas dalykas — 
geri darbai už kuriuos ga
lima laimėti atlaidus. Pa
baigoje — sekmadienių ir 
šventadienių evangelijos.

Žodžiu, šis leidinys turi 
visą eilę vertingų nauju
mų, daug kuo pralenkda
mas iki šiol turėtas malda
knyges. Kun. P. M. Jurui, 
kurs surinko ir išleido šią 
maldaknygę. darydamas 
viską, kad tik ji būtų kuo- 
geriausia, tenka pelnyta

"Mano Sielos Atgarsiai”, 
249 pusi, parašė kun. Pr. 
Vasiliauskas (Meškuitis). 
Šioje šnygoje autorius iš
reiškia savo vidujinį gyve
nimą ir karštą tėvynės 
meilę. Padalinta į dvi da
lis. Pirmoje dalyje telpa 
55 trumpi straipsneliai, 
kur piešiama autoriaus 
sielos gyvenimo reiškiniai. 
Antroje dalyje telpa 12 
straipsnelių, kur aprašo
ma kai kurie vaizdai iš lie
tuvių gyvenimo.. Autorius 
atvirai ir nuoširdžiai ap
rašo Lietuvos būklę.

Autorius rašo:
"Rašymui akstino teikė 

, subrendusi manyje dvasia 
ir karšta tėvvnės meilė. 

\ Minėtu laiku Lietuvos li- 
I kimas ne kartą keitėsi ir 
pateko į be galo sunkią 
būklę, tai ir autoriaus 
nuotaika įgauna atitinka
mos su lyg Lietuvos ir pa
saulio padėtimi spalvos.

“Per visą šį raštą eina 
lyg kokia gija mintis, kuri 
galutinai siekia neregia- 
mojo. neapčiuopiamojo 
pasaulio’’.

Knygos kaina S 1.00. Per
kant daugiau duoda nuo
laidą. Užsakymus galima 
siųsti autoriui adresu: —

Re v. Pr. Vasiliauskas, 
Vilią Joseph Marie. 

Newtown, Pa. Kariai marinai planuoja parsiųsti savo širdelėms 
surprise Kalėdų švenčių proga. Jie kur tai Samao ga
vo savotiškų audeklų, kurie pagaminti iš žolių.

smąją naujieną, kad jau
i atėjo pasaulin Išganyto- ^jįos žuvys. O ten štai, už 
i jas. Vincentas Harningen tradieinio Kūčių kisieliaus 
kartu su savo šeimynėle dubenio (kurio vaikai taip 

į nemėgsta!), riogso šližikų 
-----------___sa\°„ _Padėkos kalnas su ąsotėliu aguonų 

pienu šalia. Bet kas apra
šys tą patiekalų gausumą 

! ir įvairumą! Pamenu, su- 
j skaitydavome jų iki 13. 
j Tai linksmiausia ir jau
kiausia metuose vakarie
nė.

Laikrodžio rodyklė sku- 
bėjo vidurnakčio link. Lau- 

įke viešpatavo gili naktis. 
Į Minkštutės snaigės tingiai

kartu su
čia taip dramatiškai atsi- Jo širdis dabar pajuto to- parpUOiė ant kelių, ir kar- 
tiko, yra realybė, ar tik kią didelę laimę ir palai- gčiausias savo padėkos

Šie trys vaikučiai kai gimė tai svėrė po penkis sva
rus, dabar jie lenktyniuojasi valgydami chocolate gi
mimo proga sukakties pyragą. Jie dabar sveria vidu
tiniškai apie po 28 svarus. Tai trynukai Mr. and Mrs. 
George Downey iš Toledo, O.
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nemėgsta!), riogso šližikų
maldas, ūmai pradėjo sių
sti naujai užgimusiam 
Betliejos kūtelėje, Pasau
lio Išganytojui.

Labai mažai pasauly be-j 
siranda tokių širdžių, ku
rios būtų taip laimingos, 
kaip buvo laiminga tos 
motinos, kuri su giliausiu 
tikėjimu, viltimi ir meile, 
pilniausiai save ir savo sū
nelį, pasivedė Šv. P. Mari- vinguriavo ore. ir, tartum 
jos galingai globai širdys. 
Šią naktį, laimingoji moti
na. vėl gali glausti myli
mąjį savo sūnelį prie mo
tiniškos savo širdies, kaip 
anuo metu Šv. P. Marija, 
bučiuodama, kad glaudė 
naujai užgimusį Šv. savo 
Kūdikėlį Jėzų, prie di
džiausiu džiaugsmu pla
kančios širdies, savo krū
tinėje.

n ♦

i

būtų pavargusios besileis
damos iš aukštybių, sėdo 
ant medžių šakų, stogų ir 
tvorų, pakol visa baltavo 
lyg jaunamartės nuome- 

j tas. Po pilkų debesų sluok- 
jsniu retkarčiais galėjai į- 
žvelgti išblyškusį mėnulio 
veidą ar paklydusią žvaig
ždutę.

■ bučių aidai. Tai žmonės į 
įvažiuoja į Bernelių Mišias |

i

lOre virpėjo skani- , arba Darbininko Knygyne,
366 W. Broadway.

So. Boston 27, Mass.



Antradienis Gruodži 28 >

KOLONIJOSE
wor:ester. mass.

t

a!bose

6

B INU KOMISIJOS
VEIKIMAS

c s. dažnai girdime k
• rašant žo- 
- Civilizacija.
i plačią reikš- 
visas žmonių

Mokslas, ap- 
. menas, kūryba, ar- 
agrikultūra. indus 
’jnė. politinė 

tvarka, žodžiu v 
liečia vieną, 
gyvenimo sritį 

civilizacijos 
tarp žodžių 

ir civilizacijos yra tik 
kultūra reiškia veiksmą, 
o civiT

s
Kultūra

<>džiai tin .

i umr.t 
c žlts: 
’• ie du 
i..;. ..
gyvenime sr 
svietą, dailė, 
kitektūra. 
trija. draugiji 
nominė 
kas tik 
žmonių 
tūros 
Skirtumas

THE CATHOLIC REVIEW at- 
'spausdino prelato Vaeth viešą 
padėkos žodį visiems kurie savo 
aukomis prisidėjo prie šios žy
mios sumos. Tai tikrai yra di
delė Kalėdų dovana raupsu- 
tiems.

eso-
; aHS. 

ar kitą 
yra kul- 
padaras. 
kultūros 
tas. kad 

darbą, 
o civilizacija to darbo pasekmę, 
vaisių.

Kad kultūros darbas galėtų 
eit netrukdomas ir gaminti vi
soms gyvenimo sritims reik....  -
gus vaisius — civilizaciją, rei
kalinga yra gera, pastovi poli
tinė. socialė tvarka. Sekminges- 
niam kultūros darbui ir aprū
pinimui visų gyvenimo reikalų, 
žmonės susispiečia 
menes — miestus, o 
bendruomenių susidaro 
bės.

į bendru. >- 
š miestų— 

valstv-

nereika- 
būtų nor- 
neardytų 

Policistai. 
vaikš- 
dirbti

Miestų tvarkai prižiūrėti yra 
nusamdomi vyrai, jiems įteikia 
mi reikalingi ginklai, kad vaikš
čiodami po miestą prižiūrėtų 
tvarką. Abelnai valstybės tvar
kai prižiūrėti ir apsaugai nuo 
išlaukinių priešų yra užlaikoma 
ginkluota kariuomenė.

Tas viskas gal būtų 
linga. jei visi žmonės 
malus, protingi, dori, 
bendrosios tvarkos,
vietoj, kad apsiginklavę 
čiotų po miestą, galėtų 
kokį nors kitą darbą. Taip-pat 
ir kareiviai. Bet kadangi dažnai 
atsiranda žmonių, kurie pradeda 
ardyti viešąją tvarką, tad be po
licijos ir kariuomenės nėra ga
lima apsieit.

Pavyzdin. keli metai atgal. 
Amerikoje buvo atsiradęs vie
šas tvarkos ardytojas, plėši
kas. banditas Dilindžeris. kurs 
apiplėšdinėjo bankas ir kitokias 
įstaigas. Policija turėjo daug 
darbo, kol jį apsupo ir visvien 
jo gyvo negalėjo paimt, bet tu
rėjo jį nušauti, nes jis apsigin
klavęs nuo policijos gynėsi.

Kodėl tokių žmonių atsiranda, 
tai sunku suprast. Rodos, kiek
vienas normalus žmogus galėtų 
tą suprasti, kad jis visos valsty-

, TĖVAMS PASISVEČIAVIMAS 
Pirmą kartą parapijos istori Į 

joj parapijos klebonas vaišino 
i tėvus vaikučių, lankančius pa- 
j rapijinę mokyklą. Tai įvykę 
'sekmadienį, gruodžio 12 d. Po 
' novenos pamaldų susirinko į sa
lę arti 200 žmonių, kur jie rado 
pagamintus užkandžius ant sta

lių ir visus mokyklos vaikučius.
Pirmutinėms vedyboms, kurios turėjo įvykti užjū- Kun. dr. Mendelis atkalbėjo 

rin su Britų mergina-kare. pagaminta parodomoji ve-!maidą ir prasidėjo šiokia tokia 
dybinė suknia. j puota. Tėveliams valgant vaiku

čiai išpildė įvairenybių progra
mą. Ši buvo įdomi ir visiems be
galo patiko. Apie dvi valandas

bes policijos nenugalės, kad jis 
ankščiau, ar vėliau bus suimtas 
ir nubaustas. Bet matomai žmo
gų apima kažkoks kriminalis pa
mišimas. kad plėšt, žudyt į nie
ką neatsižvelgiant. Tas pamiši
mas neleidžia žmogui suprast, 
kad jis tokiu savo elgesiu nieko 
gero neatsieks, tik pražūtį.

Kartais tokis kriminalis pami
šimas apima ištisas tautas. Ap
siginklavusios 
kais, lėktuvais 
tais įrankiais.
to. pradeda pulti savo kaimynes 
tautas, jas plėšti, žudyti, naikin-

kanuolėmis. tan- 
ir visokiais ki- 

nei iš šio. nei iš

į 
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Tikime, kad vvorcesteriečiai 
nenusileis, kad išpirks reikalau
jamą sumą bonais, kad bombo- 
nešys tikrai bus dedikuotas lie
tuvių vardu ir kad plieninis a- 
ras “The Worcester Lithua- 
nian.” nuskridęs Vokietijon, 
savo geležiniais kiaušiniais pra
blaivins vokiečių kriminaliai ap-l . ... .jas, rėmėjus ir prietelius. 
svaigusias galvas.

SVEIKINIMAS
Ramybės ir džiaugsmo šven

te sveikiname Gerbiamus klebo
nus. asistentus, brangias rėmė-

KALĖDŲ ŠVENTĖ
Nežiūrint karo, bažnyčia šį- 

metą buvo išpuošta vainikais 
kaip ir kitais metais, šis didelis 
išpuošimo darbas tai yra nuo
pelnas mūsų nepailstančių za
kristijonų Antano ir Onos Ivoš- 
kų. Taipgi padėkos žodį pride
ra tarti Jonui Letkauskui ir Ka
zimierui Vilčinskui. Ivaškų 
žentas Martynas Stravinskas 
daug pagelbėjo, šįmetą 
meras Pugevičius sirgo, 
nas Razauskas dirbo. 
Stuikis pagelbėdavo.

NUOTRUPOS

Kazi-
o Pra-
Vladas

Poniai Kotrynai Bagdonienei •

•aikučiai !:. ksmino savo tėve- 
ius.

Po pasi.fA ’iavimo. vaikučiai 
mvtdė savo tėvelius ir gimines 
.įo'tyklo.t, ur jie matė vaiku
čių darbą. Ipač buvo kuo gėrė
tis visiems pamačius mokyklos 
knygyną ir mažyčių darželi 
Kun. klebonas savo kalboje dė
kojo tėvams už jųjų pasišventi
mą. už jųjų meilę kaip savo baž
nyčios taip tautos, kad nežiū
rint įvairių sunkenybių jie iš to
limiausių miesto kampų leidžia
savo vaikelius į parapijinę mo- Sinai ligoninėje padaryta sunki 
kyklą. Nors mokykla sudaro pa-! operacija trečiadienį, 
rapijai didelias išlaidas, nes y- 15 d. 
ra nemokama, 
Mendelis skaito ją svarbiausia: - ------- -- -
parapijinio gyvenimo įstaiga, išparduota naujos Stebuklingo 
Mokyklos vaikučiai tai parapi- Medalikėlio Novenos knygelės, 
jos gražiausia pažiba ir kunigų Gaunama užsakymų iš įvairių 
brangiausias turtas. Skatino lietuvių kolonijų Amerikoje, 
kaip tėvus taip vaikučius ragin-! 
ti kitus tėvus leisti savo vaiku-' 
čius į Šv. Alfonso mokyklą. 
Kun. A. Dubinskas savo kalbo
je pabrėžė, kad jo laikais mo
kiniai laukdavo atostogų, ta-' 
čiau mūsų mokykloje vaikučiai

gruodžio 
Reiškiame užuojautą ir 

tačiau kun. dr. linkime veikiai pasveikti.
Jau arti 1.000 egzempliorių

Kalėdų naktį, prie Vaikelio 
— su-

' dėjome Jūsų intencijas ir mel- 
■ dėme Kūdikėlį, kad Jis Savo vi- 
j sagalinčia rankele laimintų Jus 
ir Jūsų mylimuosius, suteikda
mas Jums prašančių malonių, o 
Jo galingoji meilė telydi Jus 
visur ir visuomet.

Sveikindamos reiškiame ir 
gilų dėkingumą už Jūsų nuo
širdų mums palankumą. Kalėdų 
ir Naujų Metų antrą dieną šv. 
Mišios aukojamos Jūsų inten
cija. Šv. Mišių aukoje vienysi
me maldas su Išganytoju mal
daudamos Jums atlyginimo už 
Jūsų didelius pasiaukojimo dar
bus

Koresp. S. Bugnaitis. jgZaus kojų Prakartėlėje.

DAYTON, OHiO

sausioNaujų Metų dienoje. 
1. Draugijų Sąryšys rengia ba
lių parapijos svetainėje, kuris 
prasidės 3 vai. po piet. Visas 
pelnas nuo šios pramogos ski
riamas į Suvienytų Lietuvos 
Pašalpos Fondą.

Šiuo laiku iš mūsų mažos pa
rapijos atsiskyrė du nariai su 
šiuo pasauliu.

Gruodžio 16-tą mirė Jonas 
Kubilius. palikdamas žmoną 
Pauliną (buvusią Skinderskai- 
tę iš Cincinnnati. Ohio) ir duk
terį Elzbietą. Palaidotas gruo
džio 20-tą iš Šv. Kryžiaus lie
tuvių par. bažnyčios.

Gruodžio 18-tą mirė Rozalija 
Ražauskienė. našlė a. a. Antano 
Ražausko. palikdama 4 sūnus. 
Mykolą ir Joną iš Daytono. Juo
zą iš Athol. Mass. ir Henriką iš 
Detroit. Mich.. ir dvi dukteris, 
ponią Kotriną Glucknes iš Law- 
rence. Mass.. ir ponią Oną Pet
rulis iš Detroit. Mich. Palaidota 
gruodžio 22-rą iš Šv. KryžiausI
lietuvių par. bažnyčios. F.A.G.

Pastaruoju laiku tokio krimi- 
nalio pamišimo liko apimtos vo
kiečių. italų ir japonų tautos, 
kurios pradėjo šį pasaulinį ka
rą. Gal nebūtų galima tiesiog 
pasakyti, kad visi iki vienam 
tų tautų žmonės liko tokio pa
mišimo apimti. Bet štai vokie
čiuose atsirado Hitleris, italuo
se Musolinis, japonuose milita- 
ristų grupė. Jie rado tose tauto
se sau pasekėjų, su kurių pagal
ba pasiglemžė savo rankosna 
valdžią ir privertė visus tų tau
tų žmones taip daryti, kaip jie 
diktuoja.

Italai pamatė, kad Musolinis 
įtraukė juos į nelaimę, tad jį 
prašalino. Bet vokiečiai ir japo
nai. nors dabar ir mato, kad 
jiem gresia nelaimė, sunaikini
mas. bet nepajėgia tų krimina
liai pamišusių savo vadų nusi
kratyti ir tos nelaimės pasėkų 
išvengti.

Dėl tos priežasties ir mūsų 
šaliai Amerikai noroms neno
romis prisiėjo įsivelti į šį karą. į 
kad tas kriminaliai pamišusias 
tautas suvaldyti ir padaryti jas 
nepavojingomis, 
valdyti reikia stiprių, ginkluotų cijos grįžo iš ligoninės į 
mekanizmo jėgų, kanuolių, tan- P- A. Bačinskienė. 
kų. kariškų laivų.

Kaip jau žinome, 
džia ruošia ketvirtą

mūsų labui.
Švento Kazimiero Seserys, 

Motina M. Juozapa.

SVEIKINIMAS
Šv. Kalėdų ir Nauju Metų 

proga sveikiname visus mūsų 
Rėmėjus, Geradarius. Draugus 
ir Pažystamus. Nuoširdžiai lin
kime visiems gausių Vaikelio 
Jėzaus dovanų, ypač, kad ra
mybė ir džiaugsmas viešpatau
tų Jūsų širdyse ir taika visame 
pasaulyj.

TĖVAI MARIJONAI.

CAMBRIDGE, MASS
Sekmadieni, gruodžio 19 d.

Bet joms su- P° sėkmingos ependiko opera- 
. namus 

p. Bačins- 
lėktuvų... ;kienė ligoninėje išbuvo tik 12 

mūsų vai- dienų, nes operacija labai sek- 
i§ eilės bo- mingai pavyko. Sveikiname p. 

nų pardavimo vajų, kurs prasi- A. Bačinskienę ir linkime kuo- 
dės apie vidurį sausio mėnesio greičiausiai baigt sveikti, 
po Naujų Metų. Tad ir mums. 
Worcesterio lietuviams, kaipo' 
daliai Amerikos valstybės pilie
čių reikės savo užduotį atlikti.

M'orcesterio lietuvių Bonų Ko- Kontrimą, 
misija savo susirinkime laiky- persunkiausiai, 
tame gruodžio 9 dieną nutarė m4j4 pagelbą. paleistas iš ligo- 
pasidarbuot tarpe lietuvių, kad nines 1 namus, 
sukėlus nors $110 tūkstančių! ----------------
dolerių sumą, kad tuorni apmo-! Cambridžiuje šiuo tarpu dau- 
kėt vieną karišką lėktuvą ir jį serga gripo ar šalčio ligo-
dedikuoti Worcesterio lietuvių m*s- sergančiųjų tarpo buvo 
vardu “The VVorcester Lithua- Grybaitė sirgo porą
n-an” savaičių, p. E. Lučinskienė dar

tebeserga, kapt. F. Radziukyno 
tėvelis p. Radziukynas irgi jau 
keletas savaičių kaip nesijau
čia. taipgi nuo susižeidimo ser
ga didelė labdarybių rėmėja 
p-lė E. Pranis. Linkime sergan
tiems greitai pasveikti.

i

Tad nuoširdžiai kviečiame vi
sus vvorcesteriečius lietuvius iš 
anksto prie šio 4-to paskolos bo
nų vajaus ruoštis ir laike to va
jaus pirkti bonus per lietuvių 
komisijos tarpininkavimą. Ko
misija bonų skaitlinę išpirktų 
vajaus metu pristatys Karo De- 
partmentui. ir jei susidarys rei
kalaujama suma pinigų, tai Ka
ro Departmentas dedikuos vieną 
bombonešį VVorcesterio lietuvių 

1 vardu.

Penktadienį, gruodžio 17 d. 
sunkvežimis gatvėje permušė 
mūsų bažnyčios prižiūrėtoją p. 

Jis sužeistas ne
neš gavęs pir-

Cambridžiuje. prie Memorial 
drive ir Main gatvės kampo, y- 
ra išstatyti iš 
gabenti pri 
Italų viens

vokiečių "Stuka" bomberio, vo
kiečių pagarsėjęs Mark 4 tan
kas ir, vokiečių 50 mm., prieš
tankinė patranka, šiuos priešų 
užgriebtus ginklus iš Afrikos, 
pasirūpino atgabenti Filenes 
kompanija. Prie išstatytų šių 
priešų sunaikintų ginklų, ran
dasi didelė iškabinta rėkiama, 
“jūsų pirkti karo bonai šiuos 
priešų ginklus sunaikino, pirki
te bonų daugiau, greičiau sunai
kinsime priešą”.

Kalėdų šventėse pas tėvelius 
svečiavosi šie kariai: kapt. A. 
Matusevičius, aviacijos kapt. 
F. Radziukynas ir puskarinin- 
kas J. Mockevičius ir daugelis 
kitų.

Laimingiausių ir ištvermin
giausių Naujųjų Metų, linki 
jums jūsų korespondentas. A.D.

t

kovos lauko at- 
o pabūklai, 
uvas, dalis

Kun. dr. Mer.delio pagerbimo 
puotai, sausio 16 d. bilietai jau 
visi išparduoti. Kurie suvėlavo 
negalės dalyvauti. Gaila, bet 
salėje tėra vietos tik 350 žmo
nių.

Visi gėrisi muzika, kurią gir-
taip linksmai laiką praleidžia,1 di iš bažnyčios bokšto. Per ad- 
kad jiems atostogos nei į galvą ventą beveik kasdieną prieš į- 
neateina. Nuopelnas gražios vairias pamaldas ir po pamal- 
tvarkos mokykloje priklauso dų galima girdėti įvairias Kalė- 
Sesutėms Kazimierietėms. Jos dų giesmes lietuviškai ir ang- 
ir sekmadienio pasisvečiavimą liškai. 
su programėle sutvarkė. Mūsų 
kunigai tik apmokėjo vaišių iš-1 
laidas.

Abudu kunigai pareiškė, kad 
jie turi viltį, kad bent du kartus ■ 
į metus bus galima taip suseiti, 
tėveliams, vaikučiams, mokyto
joms ir parapijos kunigams į 
vieną šeimynišką būrį. Parapi
ja privalo būti ir veikti kaipo 
vienos šeimos nariai.

Ne vienas apsiverkė iš
girdęs PULKIM ANT KELIŲ 
ir Petraičio giedamą Tyliąją 
Naktį ir Angelai Gied’giesmes.

l

S3.000.00 AUKA
RAUPSUOTIEMS

Juozas Kasinskas
) Ine. &

Laidotuvių 1
Direktorius |

j Patarnavimas Diena ir Naktį 9 

’ 602 VVashington Blvd. Ž 
BALTIMOPE 30, Md. i

Tel. Lexington 8595 $
Į Limosinai dėl visokių reikalų X

JAUČIATĖS BLOGAI?
VISIŠKAI PALENGVINSITE SAU — 

ŠIUO MODERNIŠKU ŠVELNIU BODU 
• Kuomet kankinatis vidurių užkietfjl 

nui — žarnos neveiklios, skauda galva 
nira energijos — palengvinsite sau šiuc 
modernišku būdu — kramtykite FEEN-A- 
MINT, ši skoninga kramtoma guma vi
durius liuosuoja švelniai ir tikrai. Milio 
nai žmonių naudoja FEEN-A-MINT. Tik 
pakramtykite FEEN-A-MINT einant gul 
ti. naudokite tiktai pagal nurodymus ant 
pakelio. S'kantį ryta malonus palengva 
ninias pagelbės jums vėl jaustis puikiai

10(

Tik teko sužinoti, kad šįmetą 
rinkliava raupsotiems pralenkė j 
visų kitų metų kolektas tam' t 
tikslui. Į vieną savaitę laiko ■ 
tiems nelaimingiesiems surinkta! 
virš 83.000.00 Prelatas Vaeth.' 
Praplatinimo Tikėjimo Direkto-' 
rius. praneša, kad tai didžiau-į 
šia rinkliava visoj Amerikoj i

i 
tam garbingam tikslui.

Arkivyskupijos savaitraštis į

W. J. Chisholm
CRABORIUS

"Asmeniškas Pa ta mavimas”

i

331 Smith St„
PROVIDENCE. R. I.

Telephone:
Ofiso: Dexter 1952

Namų: PI. 6286

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ir LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ!

Walter’s Public Market
Choice Meats, Poultry, Fish. Vegetables

481 E.SIXTH ST„

Tel. ŠOU 0847
SO. BOSTON. MASS.

r
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LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ir LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ!

f

LINKSMIAUSIŲ ŠV. KALĖDŲ

A. J. Kupstis
Seniausias real estate ir insurance agentas 

Bostone ir apylinkėje.

332 W. BROADVVAY. SO. BOSTON. MASS.

South Boston Supply Co.
VINCAS SKUDRIS, Savininkas 

Įvairūs geležiniai daiktai — sienoms popiera, 
dažai ir kiti dalykai.

385 W. BROADVVAY, SO. BOSTON, MASS



Antradienis, Gruodžio 28, 1913

ŽINUTES Trečiadienį bus laikomos Šv. 
Teresės Novenos ir Pranciškonų 
Brolijos pamaldos.

Penktadienį, 4 vai. p. p. ir 
7:30 v. v., klausomos išpažintys 
prieš Naujus Metus ir prieš šios 
šalies Maldos Dieną. Vakare bus 
ir Šv. Valanda.

KLIERIKŲ ASISTA. Šv. Pet
ro par. bažnyčioje, Šv. Jono se
minarijos, Brighton, Mass., ir 
Šv. Meinrado seminarijos St. 
Meinrad, Ind., klierikai dalyva- j Kunigai skatino žmones eiti 
vo asistoje per sumą šeštadie- ■ prie sakramentų ir melsti tai- 
nį ir sekmadienį. Jie taip pat kos jr ramybės šiomis dienomis, 
dalyvaus per sumą ir sekamą -------------
šeštadienį ir sekmadienį. J Naujų Metų dieną šv. mišios

bus laikomos šiomis valando
mis: 6, 7, 8, 9, 10 ir 11:30. Sa
lėje — 8 ir 9:30. Būtų gerai, 
kad kareivių tėvai ir giminės iš
klausytų iškilmingų šv. mišių 
10 vai. ryte ir eitų prie sakra
mentų kareivių gerovei.

Sekmadienį, 2:30 vai. p.p.. 
Sodalicija laikys savo susirin
kimą ir išklausys misionieriaus 
paskaitos, salėje, 492 E. 7th 
St. —

i 3 vai. p. p., bažnyčioje. įvyks 
Šv. Vardo vyrų draugijos trijų 
parapijų metinės pamaldos. Pa
mokslą pasakys Tėvas A. Meš- 
lis. S. J. Lietuviai vyrai kvie
čiami į šias pamaldas.

I

I

TROtvbridge 6330

ĮVAIRŪS skelbimai

4476

Tel.

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

753 Broadway
Tel. ŠOU 3120. So. Boston.

DAKTARAI

i

i

Dr.Joseph F. Antanėlis
OPTOMETRISTAS

515 E. Broadvvay 
So. Boston, Mass.

Ofiso Valandos išskyrus 
Trečiadieniais ir Penktadieniais

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

397 Main St. 
Tel. 6-1944

VVORCESTER, MASS.

275 Main St., Webster, Mass.

J. Repshis, M. D.
(REPŠYS)

Lietuvis Gydytojas
278 HARVARD STREET

Kampas Inman arti Centrai Sq. '
CAMBRIDGE. MASS.

Ofiso Valandos 2—4 ir 6—8.

ei. ŠOU 2805

Dr. J. L Pasakantis
DR. AMELIAE. RODD

OPTOMETRISTA1

447 Broadvvay
So. Boston. Mass.

OFISO VALANDOS: —
Nuo 9 ryto iki 7 vai. vakare

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

rel. ŠOU 2712

Dr. J. C. Seymour 
(LANDŽIUS) 

Lietuvis Gydytojas 
Specialybė — Akių. Vidurių ligų. 

Ausų. Nosies ir Gerklės.
Vartoja vėliausios konstrukcijos 

X-Ray Aparatą. 
Pritaiko Akinius

Vai. nuo 2 —4 ir 7—8
534 Broadvvay

So. Boston. Mass.

Albert R. Barker
Pirmiau — Pope Optical Co.

■ Kada Jums reikalingi akiniai leis- I 
i kitę mums išegzaminuoti akis ir I
■ pritaikinti akinius. Mes padarome | 

dirbtinas akis.

KAS

Saved by Housewife

Vincas J. Stakutis, 
gavo 2-ro Leitenanto 

Laipsni.
Vincas J. Stakutis, ilgamečių 

“Darbininko” skaitytojų ir rė
mėjų sūnus, šiomis dienomis 
baigė aukštuosius meteorologi
jos mokslus Chunute Field. III. 
ir tuojau pakeltas į antruosius 
leitenantus. Sveikiname p. lei
tenantą Stakutį ir linkime ge
riausio pasisekimo.*

Vaišnoriūtei Padaryta 
Operacija

7 ’

"KATALIKAS" IR 
KATALIKAS

Pereitą savaitę Dr. Wm. Du
serick (Dusevičius) padarė jau
niausiai p. J. Vaišnorių dukre
lei apendicito operaciją. Vaiš- 
noriūtės tėvelis tarnauja ka
riuomenėje. Linkime mažai 
Vaišnoriūtei greitai pasveikti.

AR ŽINAI, BERNELI?
Guldą: "Kada noriu verkiu'’.

jVAIROS SKELBIMAI

Corporal Milton J. Russell, vvounded in North Africa and now recupera- 
ting at the Halloran General Hospital in Staten Island, N. Y., makes 
this simple statement. “I owe my life to some patriotic American: 
housewife.” lt vvas sulpha ointment, made with glycerine derived from 
salvaged kitchen tat, that prevented his wounds from becoming in- 
fected. Says Corporal Russell, “Men at faraway fighting fronts are 
proud to know that their vvives, mothers, and sweethearts are backing 
the attack by conservation and salvage of used fat for medicines and 
munitions.

Ar žinai, berneli, 
kuriuo keliu joti, 
prie kurių vartelių 
žirgeliui sustoti? (2)

— Josiu, kur darželis 
tvorele aptvertas, 
aukštojo dvarelio 
langelis pravertas.

Josiu, kur mergelė 
geltonoms kaselėms, 
raudonais veideliais, 
mėlynoms akelėms.
Josiu, kur rūtelės 
garbiniais žaliuoja, 
kur jauna mergelė 
daineles dainuoja.

PAIEŠKAU Jurgio Baškio, 
Jonkelių kaimo, Šiaulių apskri
čio ir Kastanto Juodeikio. Už
venčiu miestelio, Šiaulių apskri
čio. Juodu išvažiavę iš Lietuvos 
virš 30 metų atgal. Jei esate gy
vi ar kas apie juos žinote, ma
lonėkite pranešti, būsiu labai 
dėkinga.

B
Esu 6 metai atvažiavus iš Lie

tuvos, Julė Brastauskiūtė. Nau- 
dvarių kaimo, Šiaulių apskr. po 
vyru — Lileikienė. Atsišaukite: 
Mrs. Leleikas, * < Mrs. M. Vili
mas, 6903 Mazarin St., Ville- 
Emard, Montreal, Canada.J

iiDidysis Ramybės Šaltinis"
Ką Sako Rašytojai, Visuomenininkai, Veikėjai Apie 

Kun. Pr.MJuro Maldaknygę

i
I

Joju per laukeli, 
aukštai saulė šviečia, 
mano juodbėrėlis 
vis sprandelį riečia.

Joju per girelę — 
jau mėnulis teka, 
mano mergužėlė 
su rūtelėms šneka.
Joju per dvarelį — 
jau raselė krinta, 
mano mergužėlės 
širdis neberimsta.

IŠSIRENDAVOJA 73 Dor
chester St.. So. Boston 3 kam
barių apartmentas su batn, 
S16.00 į mėnesį. Baltos sinkos, 
2-ras aukštas. Atsišaukite ant 
pirmo aukšto F. T. Keefe. Tele
fonas Parkway 6826M.

Karts nuo karto tenka išgirs
ti, žmonių būry, net ir draugijų 
susirinkimuose: “Mes visi čia 
katalikai”. Yra tai posakis ne 
visuomet atitinkąs tikrenybei, 
ir dažnai klaidinantis.

Žmogus, nebeinąs prie Sakra
mentų. primiršęs katalikybės 
mokslą bei mažai bepaisąs Ka
talikų Bažnyčios direktyvos, ne
teisingai besivadina save kata
liku.

Net atskalūnai, kaip lietuviai 
nepriklausomi, vadina save tau
tiniais "katalikais”. Lygiai ne
teisingai keli eretikai vadina 
save “senkatalikais”. “angliko
nais katalikais” ir kitokiais 
“katalikais”.

Katalikas yra vienas visur ir 
visuomet. Jis yra tas žmogus, 
kurs prieina ir laikosi Kristaus 
palikto mokslo, kurs eina prie 
Sakramentų ir kurs klauso Ka
talikų Bažnyčios vadovybės — 
ypatingai Popiežiaus.

Geros valios žmogui reikėtų 
pasvarstyti apie katalikybės 
esmę ir vadintis tinkamais var
dais. V.

Naujų Metų Sutikimas
Amerikos Legijono Stepono 

Dariaus Postas No. 317, savo 
namuose 265 C Street. So. Bos
ton, Mass.. penktadienį, gruo
džio 31, 1943, 8 vai. vak. rengia 

Metu Sutikimo draugiš
ką pasilinksminimą (Šurum- 
Burum). Visi esate kviečiami 
atsilankyti. Bus skanių valgių, 
gėrimų ir gera orchestra šo
kiams. Įžanga dykai.

Rengimo Komisija.

nuo $10.00 iki $15.00

STEAM WAVE

PERMANENT

CASPER’S BEAUTY SALON

Croquignole ir Spirai 

nuo $5.00 iki $12.50

738 E. BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.

COLD PERMANENT

Malonėkite pašaukti 
iš anksto

Tel. ŠOU 4645

Pas Dr. Dusevičių 
“Garnys"

Teko sužinoti, kad prieš treje
tą savaičių Dr. Wm, Duserick 
namus aplankė “garnys”, atneš
damas jiems iš eilės trečią sū
nelį. Sveikiname daktarą ir po
nią!

★ * * 
M A K E 
EVERY 
PAYDAY

BONO DAY
Metinis Susirinkimas

Sekmadienį, sausio 2 d., 1944 
m., 7:30 vai. vakare įvyks Bal- 
tic American Society of New 
England metinis susirinkimas. 
190 Beacon St., Boston, Mass.

Susirinkimo tikslas: išrinkti 
valdybą, išklausyti komisijų ir 
valdybos raportų, ir išklausyti 
trumpų kalbų, kurias pasakys 
estų, latvių ir lietuvių atstovai.

Muzikalę programą išpildys 
p. Ludwig Juht, Bostono Sim
fonijos orkestros nario, vado
vybėje. Pasibaigus programai, 
visi bus pavaišinti užkandžiais. 
Kviečia visus narius dalyvauti 
ir atsivesti draugus.

LANKĖSI

Pr.Pirmadienį lankėsi kun.
M. Juras. LDS Centro vice-pir- 
mininkas ir “Didysis Ramybės 
Šaltinis” leidėjas.

Dienraštis 
rašo: “Kun. Pranciškus Ju
ras, Lawrence, Mass. lietu
vių parapijos klebonas ir 
ALRKF iždininkas,, nau
dingą darbą atliko išleis
damas tikrai gražią mal
daknygę “DIDYSIS RA
MYBĖS ŠALTINIS.” Pa
ties leidėjo surinkta ir su
tvarkyta. Knyga turi 787 
puslapius, įvilkta į skonin
gus ir tvirtus viršelius. Be 
to, Graudūs Verksmai, no
venos litanijos, daug gies
mių, evangelijos etc. Mal
daknygė tinka visiems — 
ir jauniems ir seniems. 
Spauda aiški. Spausdinta 
“Darbininko” spaustuvė
je. Tikrai neabejojame, 
kad ši maldaknygė iš jos' 
besimeldžiantiems bus di
delis ramybės šaltinis.”

Kun. J. A. Karalius — I 
“Maldaknyge tekniškai 
gražiai išleista ir raidės 
proporcingai sulig dydžio 
maldaknygės . skoningai 
suderintos, spauda aiški, j 
Beabejonės, ypatingai se
niems, labai patiks”.

Kun. A. Tamoliūnas — 
“...Tai per excellence laida. 
Tikrovėje, tai dievotasai 
šedevras. Žmonės jau tu
rės kilniąją maldaknygę,; 
kurios nebūta iki šiol lietu
viškame pasaulyje...”

Kun. S. J. Vembrė — 
“Ištikrųjų, be jokio perdė
to pagirimo, tai yra viena
tinė maldų knyga, atatin
kama lietuvių tautos dva
sios reikalams, lietuviš
kam skoniui ir tikram pat- 
rijotizmui brangios išeivi- g 
jos. Tilpę joje gražūs pa-

Antradienį lankėsi Viktorija 
Linčiauskienė. Atsilankymo 
proga atnaujino LDS narystės 
duoklę ir kalendoriaus fondan 
aukojo S1.00.

Penktadienį "Darbininke” lan
kėsi Alf. Zardeskas. Atsilanky
mo proga savo tėveliams atnau
jino “Darbininko” prenumeratą 
ir savo giminaitei. Brocktone. 
Gražus pavyzdys kitiems.

Ketvirtadienį lankėsi kun. J. 
Švagždys, LDS Centro pirm, ir 
kun. Pr. M. Juras. LDS Centro 
vice-pirmininkas.

Tą dieną lankėsi Tėvas Pr. 
Aukštikalnis. “Žvaigždės” admi
nistratorius ir buvo atsinešęs 
Kalėdų Dėduko maišą. Būta 
surprizo. Dėkojame.

“Draugas” | veikslai, ypač Vilniaus 
■1 Aušros Vartų, šv. Marijos 

paveikslas, nejučiomis ke
lia mintis, širdį ir sielą 
prie Aukščiausiojo Sosto... 
Kiek tik leis aplinkybės 
visur ir visuomet patarsiu 
ir įkalbinsiu lietuvius įsi
gyti šį leidinį.”

Kun. Pr. Aukštikalnis. 
S. J. — Sveikina su tokiu 
gražiu laimėjimu ir pasi
žada, kiek 
skleisti šią 
Misijose.

DIDYSIS 
ŠALTINIS” 
“Darbininke,” 
Broadway, 
Mass. Jo kaina S3.50.

(
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galėdamas, 
maldaknygę

RAMYBĖS 
parduodamas 

366 W. 
So. Boston, !

Į 
i

Infliacija yra priešas,; 
Nugalėk ją Karo Bonų 
su taupomis.

i
I

Joju prie darželio — 
atviri varteliai, 
sutinka mergelė 
su rūtų šakele.
— Sveika, mergužėle, 
tu. žalia rūtele.
ar tau nepanūdo 
rūtelių daržely?

Ar tau nepanūdo. 
rūtelių daržely, 
o gal joms pašertum 
juodbėrį žirgelį?
— Dėkui, bernužėli, 
už tokius žodelius, 
tokių negirdėjau 
iki šios dienelės.
Man dar neprailgo 
su žalioms rūtelėms, 
ir jomis nešersiu, 
juodbėrio žirgelio.
Yra avižėlių 
juodbėriui žirgeliui, 
o žalia rūtelė
rūtų vainikėliui.

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JO3 

PO GLOBA MOTINOS ŠVČ.
Pirmininkė — Eva Marksienė.

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

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

Prot. Rašt. — Ona Ivaškienė,
440 E. Sixth St.. So. Boston. Mass 

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

Tel. Parkway—1864-VV.
Iždininkė — Ona Staniuliūtė.

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

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

110 H St., So. Boston, Mas3.
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 
pa.® protokolu raštininke

i
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Boston Edison Company 
Sako 

...nenaudokite nusidėvėjusių 
elektrikinių cords. Tai yra 
pavojinga. Tas gali būti prie
žastis gaisrui.

Boston Edison Company

I
324

I ŠSIRENDAVOJA 4 kamba- 
Į 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- 

j 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.
.______________________________________________

IŠSIRENDAVOJA 4 kamba
riai su maudyne; yra šiltas van
duo. pečius su oil bumeriu. Ne
toli
Mrs. M. Pajaujis, 
bia Rd., So Boston. Mass.

nuo marių. Atsišaukite:
1428 Colum-

Res. Šou 3729 Šou 4618

Lithuanian Furniture Co.
MOVERS — į

Insured and į 

Bonded 
Local & Long 

Distance 
Moving

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

I

SV. JONO EV. BL. PAŠALPINE8

DRAUGIJOS VALDYBA

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

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

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

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

Iždininkas — Vincas Zale3kas,
613 E. 5th St., So. Boston, Mass 

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

Draugija laiko susirinkimus kas tre
čią sekmadienį kiekvieno mėnesle 
2 vai. po pietų. Parapijos salėj 
492 E. 7th St.. So. Boston. Mass
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Broadvav So. Boston, Mass.-;' II
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Linksmų ir Laimingų 

Naujų Metų

Visiems Savo Kostumeriams,
Kaimynams ir Draugams 

Linki

S. ZAVETSKAS. savininkas

Tel. ŠOU 5104

BALLAST TUBES
POPULAR 4Qc EACH 

NUM8ERS 1/
Also lirr.ited supply of OZ4. 

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

78. 6C6. 35. 51. 25Z5. 25Z5 
WILL ALSO SUPPLY DEALERS 
LARGEST VARIETY OF RADIO 

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

numbers.
UNION ELECTRICAL SUPPLY CO.

19 High St., Boston

i

GRABORIAI

S. Barasevičius ir Sūnus
MOTERIS PAGELBININKĖ 

Lietuvių Graborius ir 
Balsamuotojas

Turi Notaro 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 1437 

ŠOU Boston 3960

D.

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 East Broadvvay
SOUTH BOSTON. MASS.

A. Zaletskas. F. E. Zaletskas
Graboriai ir Balsamuotojai 
Patarnavimas dieną ir naktį 
Koplyčia šermenims dykai 

NOTARY PUBLIC 
Tel. ŠOU Boston 0815 

ŠOU Boston 2609



Antradienis, Gruodžii 28,1$M3
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DARBININKAS 8

| * KRISTAUS VYNUOGYNE *
Yeds-Kun. K. Lenkus %

"Dievas. daug sūkių ir tūleriopu būdu kalbėjęs kitados tė
vams per pranašus. paskiausiai, šiomis dienomis kalbėjo mums 
per Sūnų, kuri įstatė visų dalykų tėvainiu, per kurį padarė ir pa
sauli" — Šv. Povilo Laiškas žydams. 1.

"Tavo dangus ir Tavo žemė, Tu sutvirtinai žemės skritulį ir 
ko jis pilnas. Teisybė ir teismas Tavo sosto ramstis'’ Ps. 88.

I

Garstyčių Grūdas, Kurs 
Sparčiai Auga

Dieviškojo Žodžio Misijonieriai

Palydėję Senuosius Metus

★ Ši didinga misijonierių draugija įsteigta kunigo 
Arnoldo Janssen 1875 metais. Jaunam kunigui rūpėjo 
tikėjimo platinimas, o kadangi Vokietijoje tais laikais 
siautė baisi vadinamoji kultūros kova ir smarki prieš 
katalikybinė banga užliejo Vokietijos krašta. kunigas 
Janssen persikėlė į Olandiją, kur netoli Vokietijos ri
bų. mažame Steyl miestelyje įsikūrė Dieviškojo žodžio 
misijonieriai.

DRAUGIJOS TIKSLAS. — Tikėjimo išplatinimas 
tarp pagonų tai vyriausias Dieviškojo žodžio vienuolių 
tikslas. Draugijai obalsį išrinko pats įsteigėjas— “Te
gyvuoja Jėzaus Širdis žmonių širdyse ir tenyksta pa- 
gonizmo naktis kirkščionybės šviesoje”.

Kuklią pradžią turėjo pasišventę misijonieriai. 
Pirmutinę misiją paskyrė naujakuriai draugijai Šv. 
Tėvas Pietų Kinijos dalyje — Shantung. Tai buvo 1886 
metais. Pirmutinis misijonierius paskirtas viršininko, 
kunigas Jonas Anzer kruopščiai darbavosi. Vėliau bu
vo paskirtas ir konsekruotas tos dalies vyskupu. Prieš
kariniais laikais 330 Dieviškojo žodžio misijonieriai 
aprūpino Shantung krikščionis ir ruošė pagonis prie 
krikščionybės.

Jų darbuotė sulaukė gausią Dievo palaimą, šv. 
Tėvas, Leonas XIII paskyrė ir kitą misijų dirvą, šį 
kartą teko misijonieriams važiuoti ne pas geltonuo
sius, bet pas juoduosius, pas laukinius žmones, kurie 
gyveno New Guinea. Kada kryžiaus skelbėjai nuvyko 
į paskirtąją misiją, 1896 metais, nebuvo baisaus visą 
naikinančio karo, kaip dabar liepsnoja toje vietoje. 
Šiandien kareivių tūkstantinės eilės apsigyveno, kur 
keletą desėtkų metų atgal Dieviškojo žodžio misijonie-
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a
nalvdėip senuolius metus riai pradėjo Dievo žodį jbaugusiems juodukams skelb- paijdeję senuosius metus, Tame Rristaus ^,nuogyne nūndien darbuojasi šio 

vienuolyno 2 vyskupai, 85 kunigai ir 90 Broliukai.
ARGENTINOJE. — 1889 metais Dieviškojo žo

džio pilnateisė provincija buvo formaliai įsteigta. Čia 
vienuolių prižiūromos penkios kolegijos ir viena se
minarija, kurioje auklėjami norintieji į Dieviškojo 
Žodžio vienuolyną įstoti. Argentinoje šie misijonieriai 
aprūpina daugelį parapijų dešimt vyskupijose. Jų mi- 

■’neminėkit mūsų piktuoju, lyg sako pa- sįjos atsidarė Uruguay 1910 metais, o Paraguay 1924
. .. - „ -■ * • _________ Į

iBRAZILIJOJE. — Į Braziliją atvyko Dieviškojo 
Žodžio vienuoliai 1896 metais. Iš pat pradžių darbavo
si tarp skurstančių ir apleistųjų šalies katalikų; aprū
pino jie ir ateivius ir pagonims skelbė Kristaus Evan-
_____________________________________________ 
skaudų smūgį. Ir vis dėlto Apvaizdos plane jis nuopel-i 
ningai patarnavo. Istorijoje šios .rūšies reiškiniai nuo-, 
lat kartojasi. Babelio bokštai griuvo vienas po kito. • 
Bet ant jų griuvėsių suklestėdavo naujas gyvenimas. 
Tad ir nūndienis baisusis karas yra viena iš daugelio 
pamokų nuo Dievo nutolusiam, sauvaliai elgenčiam 
žmogui.

Įvykių pergyvenimas, gyvenimo mokykla
Stovėdami Naujųjų Metų angoje visų pirmiausia

Negrįžtamon praeitin [ 
su nauja viltimi ir pergalės troškimais 
Naujuosius Metus. Šiandien pasaulis su baime ir aša
romis seka liepsnojanti karo gaisrą. Visi laukia, kas 
bus toliau. O būti gali visko! Per paskutiniuosius pil
nus šiurpulio metus žmogus priprato prie visokių 
staigmenų. Ko niekuomet nesitikėta, — įvyko.

Kas praėjo — tas jau negrjš
Tačiau. ‘ 

sitraukdami Senieji Metai. Kas praėjo — tas jau ne- metais, 
grįš. Ir išgyventi mūsų rūpeščiai. vargai ir retas pra
bėgusių metų džiaugsmas drauge su senaisiais me
tais nugrimzdo į amžinybės nežinias. Metai, tas dvyli
kos mėnesių laiko tarpas, žmones viskuo pavaišina; 
ir kartumų tenka paragauti, bekovojant dėl kasdieni
nės duonos, ir gailiųjų atsisveikinimų kai šalis šaukia 
laisvės apgynėjus. Sužibo Nauji metai. Tačiau jie lie
ka amžina uždanga — mįsle. O nežinia daugiau kanki
na už tragingiausius. bet jau pergyventus dalykus. Su- 
prar.tami dėl to ir mūsų kitas kitam linkėjimai Naujų 
Metų proga. Visi linkėjimai sukasi apie vieną, būtent, 
apie gūri.

N ii o linkėjimų ateitis nepriklauso 
Dirbk, tai ir Dievas padės

Negalima sakyti, kad nuo tų linkėjimų mūsų a- 
teiti- nepriklauso. Jei pasisekimas priklauso nuo mū- grįžkime prie Dievo, Juo pasitikėkime. Tik antroj vie
šų minčių. įsitikinimų bei ryžto, tai linkėjimai tuos • • ------ - • •- - —
veiksnius sustiprina, padrąsina būsimiems darbams 
i. kovoms dėl šviesesnio ir laimingesnio rytojaus. Tie, 
kurie tiki neišvengiamu žmogaus likimu, laikytini gy
venimo klajūnais ir klaidatikiais. Jie nedaro jokių 
pastangų, nesiryžta jokiai kovai ir, žinoma, juos gy
venimas sugniuždina. Blaiviai galvoją tikintieji sako: 
— Dirbk, tai ir Dievas padės, ir likimas bus palankus. 
Ką turime — esame pirkę brangia kaina. Pūslėtos ran
kos. rasota kakta, be miego naktys, tai ir visi tie aitva
rai. kurie mums sunešė viską ką turime. Didelėmis 
pastangomis ir ryžtingais žygiais kovojame dėl kūno 
ir dvasios gerbūvio.
Dievas žeidžia neklusniam tvariniui pajusti jo 
kvailybę, kad iš padarytų klaidų pasimokytų 

ateičiai
šiandien didžiuojamės dėl medžiaginės kultūros 

laimėjimų. Sveikiname bet kurioje srityje padarytą 
pažangą. Tik. deja, žemiškosios kultūros laidai ne vi
suomet išlaiko antgamtinę srovę. Įvyksta baisių kata
strofų. perdegimų. vistiek, ar tai karo ar kitos blogy
bės pavidale. Dievas leidžia neklusniam tvariniui pa
justi jo kvailybę, kad iš padarytų klaidų pasimokytų 
ateičiai. Tokiu būdu ir pragaištingi žmogaus darbai 
Dievo Apvaizdoje gali turėti teigiamos reikšmės.
/ Babelio bokštai griuvo

Savo laiku Europa drebėjo prieš barbarišką Ati
los žygi. Tada dar jauna krikščionybė patyrė labai Afrikos, Lietuvos ir mūsų Amerikos padangėje.

i

Su didžiausia pagarba ir ypatinga meile laiminame visus misijonierius, 
Kurie, karo suirutėje pasišventusiai stengiasi išplatinti Kristaus karalystę. Lai
miname visus tikinčiuosius, kurie su pasiaukavimu ir duosnumu remia misijas.

Maldaujame Dievą visus jų darbus laiminti, suteikti jiems ramybę ir 
džiaugsmą. PIJUS XII.

toj pasitikėkime savo laime, savo jėgomis. Pernykš
čiai metai sukėlė daug audrų, padarė ir atvėrė daug 
žaizdų. Tačiau. Kristaus mokslu ir pavyzdžiu skati
nami, nesugniužome, nepakrikome ir beviltės vėžiu 
neapsikrėtėme. Todėl į Naujus Metus, kurie, kaip vi
siems, taip ir mums, yra nežinomi, einame daugiau 
subrendę, kadangi patirti teko daug nelaimių, daug 
skaudžių valandų. O įvykių pergyvenimas, gyvenimo 
mokykla daugiau brandina, kaip žydriosios svajonės. 
Užgrūdino mus karo ugnis. Būkime tad atsparūs ir 
tvirti. Auksas, kuris buvo krosnyje, yra brangus ir 
vertingesnis už iškasamas aukso smiltis.

Nepasirodykime paskirais lašeliais
Nebūkime siaurų pažiūrų nykštukai;

dingi visais atžvilgiais 
tūringumu. Gyvenime nep< sirodykime paskiriais laše
liais, bet vieninga katalikiška srove. Ne žodžiai mus 
turi jungti, bet darbai, krikščioniškoji pasaulėžiūra.

"Ne tas didis, kurs dvasioje keikia"
“Ne tas yra didis, prieš ką milijonai žemyn galvas 

lenkia, o dvasioje keikia,” sakė dr. V. Kudirka. “Ši di-j 
dybė tik ligi aušros. Aušrai prašvitus — tamsos sesė-} 
liai išnyksta drauge su nakdmi.”

Tikėkime — < nišra prašvis
Tikėkime ir mes, kad šiais 1944 metais aušra pra

švis nerimų ir karo išgąšėio aptemtdytoje Europos,

I 
geliją. Dabar vienuoliai turi dvi provincijas ir vieną 
seminariją.

CHILE. — Netoliese. Chilės krašte misijonieriavi- 
mas itin sėkmingas, kad trumpu laiku sukurta savis
tovi provincija. Kolegijos, seminarijos ir misijos kles
tėjo taip puikiai, kad tapo pavyzdžiu kitoms misijų 
draugijoms.

JAPONIJOJE. — Įžanga padaryta 1907 metais. 
Įsikūrė Niigatos provincija, vėliau sujungta ir Nago- 
yos kraštas. Prieš dabartinį karą darbavosi 60 misijo
nierių. Karui kilus, tikėjimo platinimas sutrukdytas. 
Svetimšalių misijonieriai buvo paimti į nelaisvę.

Kitos šalys, kuriose randasi Dieviškojo žodžio 
vienuoliai — tai. Afrikoje, Phillipinuose, Olandų Pietų 
Indijoje, Pačioje Indijoje, Europoje įstaigas turi — 
Airijoje, Anglijoje, 4 seminarijas Olandijoje, 17 Vo
kietijoje, 3 Lenkijoje. 3 Čekoslovakijoje, vieną Ven
grijoj, Italijoj, Belgijoj ir Šveicarijoje.

Šv. Tėvo prašomi, apsiėmė prižiūrėti didį Kiniosį 
Katalikų universitetą Peking mieste. Profesoriauja 
90 mokytojų, studentų turi 1,700.

GENEROLAS. — Dieviškojo žodžio generolas gy
vena Romoje. Dabartinis generolas, tai kunigas Juo- dalietėms ir visiems, kurie 
zapas Grendel. domisi misijomis Phillipi-

BROLIUKAI. — šis vienuolynas turi ir savo vie- nu salose. Prakalba įvyks 
nuolius Broliukus, kurie įvairiais amatais tarnauja

; misijų reikalams.
SPAUSTUVĖ. — Dieviškojo žodžio vienuolyno 

spaustuvė, tai viena didžiausių, jei ne didžiausia kata
likų pasaulyje. Leidžia 50 laikraščių, žurnalus, kny
gas įvairiose kalbose.

MISIJŲ KANKINIAI. — Šie vienuoliai jau turi 
4 kankinius — 2 Kinijoje — kunigai Nies ir Henle ir 2 
New Guinea. kun. Morschauser ir Broliukas Eugeni
jus.

t

Kunigas Bruno Hagspiel, 
S. V. D., Dieviškojo žodžio 
Draugijos misijonierius. 
Kunigas Bruno kalbės so

1

domis! misijomis Phillipi-
■
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bukim di-
tikėjimu, žmoniškumu, kul- DIEVIŠKOJO ŽODŽIO VIENUOLIU

STATISTIKA
Vyskupų ...............................
Apaštališkųjų Viršininkų
Kunigų ...................................
Klierikų ..................................
Broliukų Naujokų
Studentų Kandidatų

13 
.....  7

1817
1746
330

3000

PAGONIŲ MISIJOSE DARBUOJASI
Misijonierių ................................. 950
Pagoniu žmonių jiems pavestų

................. 50.000.000 
150.000

So. Bostone. Šv. Petro pa
rapijos salėj, 492 E. 7th St., 
sausio 2, 1944, 3 valandą 
po pietų. Kadangi Šv. Var
do Draugijos metinės pa
maldos įvyks Šv. Petro par. 
bažnyčioje tai iš tos prie
žasties Sodalietės turės 
savo mėnesinį susirinkimą 
ir išgirs įžymų kalbėtoja 
kunigą Bruno salėje, 492 
E. 7th Street. Visi kviečia
mi atsilankyti ir išgirsti 
apie vietas, kur nemaža 
mūsų lietuvių kareivių ko
vėsi ir kur kai kurie ir da
bar tebelaikomi nelaisvėje.

Kunigas Bruno gerai ap
sipažinęs Phillipinų padė
timi. Ten jis buvo ir apie 
tą kraštą yra parašęs tris 
knygas.

Prie krikšto ruošiami
Remk šios šalies apsigynimų! 

Pirk Defense Bonds ir Stamps!




